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Remissvar
Statens Energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft
Svenskt Näringsliv har mottagit ovanstående promemoria på remiss och har följande
synpunkter att framföra.

Inledning
En väl fungerande elmarknad med långsiktigt konkurrenskraftiga priser är av central
betydelse för hela det svenska näringslivet. Elmarknaden är också en marknad som
påverkas starkt av politisk styrning. Idag styr politiken i realiteten teknikval och bestämmer i
hög grad tillåtligheten av produktion genom tillståndsförfaranden liksom de ekonomiska
förutsättningarna genom skatter, avgifter och subventioner.
Svenskt Näringslivs utgångspunkt är att politiken ska låta elmarknaden fungera som en
marknad, så som var grundtanken. Marknadens prissättning ska vara styrande för olika
energislag och framtida investeringar. Denna princip har dock aldrig tillåtits verka och idag
styrs alla investeringsbeslut av subventioner. Detta skapar en osäkerhet om hur
elmarknaden ska fungera långsiktigt. Svenskt Näringsliv anser principiellt att subventioner
bör användas med stor försiktighet i begränsad omfattning, under en begränsad tid och
fasas ut när de inte längre fyller någon funktion, för att kunna skapa effektiva och mer välfungerande marknader i ett längre perspektiv.

Särskilt stöd till havsbaserad vindkraft är inte motiverat
Energimyndigheten har i sin rapport kommit fram till att ett särskilt stöd till havsbaserad
vindkraft, utöver elcertifikatssystemet, inte är motiverat före år 2030. Det huvudsakliga skälet
anges vara att den samhällsekonomiska kostnaden avsevärt överstiger nyttan.
Energimyndigheten pekar på att ett stöd för havsbaserad vindkraft blir cirka fyra gånger så
högt som motsvarande produktion inom ramen för det befintliga elcertifikatsystemet.
Energimyndigheten poängterar i sin rapport att en stor utbyggnad av havsbaserad vindkraft i
Sverige pressar ner elpriset och därmed ökar stödbehovet. Svenskt Näringsliv anser att en
sådan utveckling kraftigt skulle påverka elmarknadens funktion och vore ett steg i fel riktning
för att skapa en mer välfungerande elmarknad.
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Energimyndigheten påpekar även avsaknaden av klimatnytta med ett särskilt stöd till
havsbaserad vindkraft. Den svenska elproduktionen har redan idag mycket låga
klimatutsläpp, varför ett särskilt stöd enbart skulle handla om att ställa om från en typ av el
med låga koldioxidutsläpp till en annan. Svenskt Näringsliv instämmer i att den stödkostnad
på 75-90 miljarder kronor, vilken beräknas i rapporten, kan göra betydligt större klimatnytta i
andra sektorer i samhället.
Myndigheten pekar också på att behovet av ny kraftproduktion i Sverige under nu gällande
förutsättningar inträder först efter år 2030. En utbyggnad av havsbaserad vindkraft
adresserar inte heller de eventuella system- och effektmässiga utmaningar, som det svenska
elsystemet kan stå inför när fyra kärnkraftsreaktorer stängs 2020 i termer av minskad
stabilitet.
Mot bakgrund av ovanstående tillstyrker Svenskt Näringsliv Energimyndighetens slutsats om
att det inte finns något behöv av ett särskilt stöd till havsbasserad vindkraft före 2030. Ett
sådant stöd bör därmed inte införas nu, och det är också ytterst tveksamt huruvida det
föreligger ett behov av ett sådant stöd efter 2030.
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