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Statens energimyndighets rapport Slopande av anslutningskostnaden för 
havsbaserad vindkraft (ER 2018:6)
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Svenska kraftnät välkomnar Statens energimyndighets rapport om slopande av 
anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft och har i huvudsak inget att erinra 
mot rapportens slutsatser och anser att förslaget ”Delvis slopade genom stöd till 
delar av anslutningskostnaderna” är det bästa av de presenterade alternativen givet 
förutsättningarna i uppdraget. Svenska kraftnät vidhåller dock som tidigare utta
lats att affärsverket inte ser det som samhällsekonomiskt motiverat med ett speci
fikt stöd riktat till havsbaserad vindkraft.

Av rapportens två förslag förordar Svenska kraftnät modellen ”Delvis slopade ge
nom stöd till delar av anslutningskostnaderna” eftersom helt slopade anslutnings
avgifter genom utflyttande av anslutningspunkten till stamnätet riskerar att med
föra orimligt höga kostader. Svenska kraftnät ser även följande fördelar med försla
get om ”Delvis slopade genom stöd till delar av anslutningskostnaderna”:

• Villkoren för anslutning av havsbaserad vindkraft blir mer lika villkoren för 
andra anslutningar och dagens anslutningsprocess kan bibehållas

• Det är en fördel att Svenska kraftnät inte äger anslutningarna då det riske
rar att leda till ökade kostnader för anslutningen om de måste byggas på 
högre spänningsnivåer än nödvändigt. Alternativt är att Svenska kraftnät 
kommer att äga anläggningar på en lägre spänningsnivå, något som det i 
dag inte finns kompetens eller resurser för och som kan leda till ökade 
kostnader. Om anslutningen byggs separat från själva vindkraftparken 
ökar också risken för samordningsproblem vilket riskerar att leda till högre 
kostnader eller förseningar.

• Svenska kraftnät förordar att subventionerna finansieras via en avgift istäl
let för via stamnätstariffen. Bidrag eller stödåtgärder bör inte ingå som en 
del av stamnätstariffen eftersom det minskar transparensen och försvårar 
möjligheten att utforma en kostnadsriktig stamnätstariff som ger korrekta

box 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
www.svk.se

mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
mailto:REGISTRATOR@SVK.SE
http://www.svk.se


styrsignaler. Det är också svårt att på ett rättvist sätt ta ut kostnaderna från 
elkunderna via stamnätstariffen.

Svenska kraftnät vill slutligen betona vikten av rapportens slutsats om att väl ut
formade urvalskriterier och villkor behövs för de havsbaserade vindkraftsanlägg- 
ningar som kan komma att erhålla subventioner för att undvika att onödigt höga 
kostnader belastar elkunderna. Urvalskriterierna bör beakta den havsbaserade 
vindkraftsanläggningens kostnadseffektivitet men också ta hänsyn till de olika till
kommande stamnätsförstärkningar och systemkostnader som kan uppstå som en 
följd av vindkraftanläggningarnas geografiska placering, speciellt då åtgärder i 
stamnätet ska vara samhällsekonomiskt motiverade. Tydliga villkor behövs också 
för anslutningarnas tekniska utformning och de finansiella regelverken för hur det 
riktade stödet till havsbaserad vindkraft ska hanteras.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulla Sandborgh efter föredrag
ning av Magnus Danielsson. I ärendets handläggning har även deltagit avdelnings
chef Thomas Tagesson.

Sundbyberg, dag som ovan

Magnus Danielsson


