
Sv
K

10
16

, v
4.

1.
20

17
-1

0-
05

SVENSKA 
— KRAFTNÄT

Ulla Sandborgh Havs- och vattenmyndigheten
Generaldirektör havochvatten@havochvatten.se.

2018-06-21 2018/424 REMISSVAR
2018/897
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1. Svenska kraftnäts svar på förslag till havs- 
planer
Svenska kraftnät ser ett ambitiöst planeringsarbete som inbegriper många och 
stora frågor och områden. Vi är positiva till att samspelet mellan hav och land yt
terligare belysts. Svenska kraftnät ser dock brister vad gäller grundläggande plane
ringsunderlag och samhällsekonomiska analyser samt en tydlig koppling till vilka 
politiska och ekonomiska mål som planerna ska hjälpa till att uppnå och ta hänsyn 
till. Svenska kraftnät efterfrågar en tydligare problematisering kring vad de brister 
som utpekats kan leda till rörande avsaknad av planeringsunderlag och överlap
pande planeringsområde mellan stat och kommun samt avsaknaden av de civila 
delarna av totalförsvarets intressen i föreliggande planering.

1.1 Brister i grundläggande planeringsunderlag i plankar
torna
Svenska kraftnäts elförbindelser mellan Sverige och Europa, vilka är både av nat
ionellt och internationellt intresse, har inte synliggjorts på plankartorna med för
klaringen att specifika områden för energiöverföring inte är lämpliga att redovisa i 
havsplanerna. Detta stämmer inte. Svenska kraftnät har vid flertalet tillfällen påpe
kat vikten av att utpeka Sveriges internationella elöverföringskablar. Svenska 
kraftnät anser dock att det inte är lämpligt att i förväg utpeka områden för kom
mande havskablar, eftersom vi inte kan föregå utredningar, samråd och tillstånds
prövningar. Svenska kraftnät önskar att både stam- och regionnätskablar tydligt 
ritas in på plankartorna, utöver den utmarlcering som redan gjorts i planbeskriv
ningarna, att de namnges samt tydligt särskiljs sinsemellan.

1.2 Brister i underlag, analyser och problematiseringar
Utifrån de krav som ställts rörande ekonomiska aspekter och näringspolitiska mål, 
i såväl EU-direktivet för havsplanering och Havsplaneringsförordningen samt EUs- 
och Sveriges strategi för hållbar utveckling, noterar Svenska kraftnät att samhällse-
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konomiska analyser i stort saknas i det arbete som ligger till grund för planerna. 
Avsaknaden av data och metoder för att ta fler övergripande ekonomiska frågor och 
näringspolitiska mål i beaktande har inte ytterligare belysts som en allvarlig brist i 
planeringsunderlaget eller ytterligare problematiserats.

Samhällsekonomiska kalkyler krävs för att påvisa hur samhället kan maximera 
nyttan till en viss kostnad i föreliggande planering. I Havs- och vattenmyndighet
ens eget material påpekas bristerna kortfattat i både underlag och konsekvensana
lyserna kring planernas genomförande. Svenska kraftnät efterfrågar specifikt för
tydligande hur hänsyn tagits kring de stora nyttor vår verksamhet bidrar till avse
ende mål för energipolitisk, miljö och totalförsvar samt varför inte fler nationella 
samt internationella mål och krav, mer specifikt ekonomiska- och näringspolitiska 
mål, tagits hänsyn till och planerats för. Att analysera huruvida planerna är håll
bara vid en uppföljning är en självklarhet, men det utesluter inte behovet av att 
analysera om det är rätt planerat från början. Svenska kraftnät önskar därför att 
man förtydligar hur planerna visar att de uppnår största möjliga nytta avseende 
ekologi, sociala och ekonomiska faktorer. Vidare anser Svenska kraftnät att det 
krav som finns på att havsplaneringen ska kopplas gentemot land behöver förstär
kas; ekologisk, social och ekonomisk nytta kan inte analyseras utifrån endast havs- 
baserade näringar och mål. Verksamheter och anläggningar i havet kan ge stora 
nyttor på fastlandet och i andra länder. Här måste analysen höjas och breddas om 
man ska uppnå de mål som havsplaneringen syftar till: Ge vägledning kring vad 
som är den bästa användningen av havet.

Svenska kraftnät efterfrågar vidare en tydligare problematisering av de överlap
pande planeringsområden som föreligger mellan havsplanernas planområden och 
kustkommunernas översiktsplanering. Svenska kraftnät ser en otydlighet i detta 
och önskar förtydligande kring vad som händer på de platser där statlig och kom
munal planering inte överensstämmer. Att överlappningen mellan kommunal och 
statlig planering genom en god samverkan anges kunna minimera eventuella fram
tida målkonflikter är inte en tillräcklig genomlysning av vad detta kan komma att 
innebära för de aktörer som verkar i dessa områden.

Havsplanerna sägs likna kommunernas översiktsplanering och är tänkt att visa på 
lämplig användning av havet i breda drag. Utifrån detta undrar Svenska kraftnät 
hur potentiella framtida föreskrifter med förbud mot eller begränsningar för verk
samheter eller åtgärder som kan kopplas till havsplanerna är tänkta att fungera.
Här efterfrågas ett förtydligande och en problematisering samt utpekande av even
tuella konfliktområden.

1.3 Energiomställning och milj onytta
Fokus för energifrågorna i havsplaneringen ligger på framtida eventuella tillkom
mande vindkraftsparlcer till havs. Den nationella planeringsram för vindkraft har 
fastställts till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020 varav



lo TWh till havs. Det man i dagsläget kan konstatera är att förutsättningarna för 
havsbaserad vindkraft är mycket osäkra under perioden fram till år 2030 då den 
låga lönsamheten bedöms kvarstå under ett antal år (Energimyndigheten, 2017a). 
Vidare ger sammankopplingen av Europas stamnät ökade förutsättningar för över
föring av grön el mellan länderna och att denna transmission redan idag ger stora 
miljönyttor både i Sverige och i Europa. I ett välfungerande sammankopplat euro
peiskt elnät finns förutsättningarna för att överföra överskott på grön el som pro
duceras till områden där den kan bidra till att ersätta fossilbaserad elproduktion. 
Svenska kraftnät saknar fokus på den nytta som elöverföring mellan olika länder 
kan medföra i en gemensam europeisk marknad.

1.4 De civila delarna av totalförsvaret och riksintressen
Svenska kraftnät kan konstatera att de texter i planerna som handlar om totalför
svaret enbart tar upp den militära delen av totalförsvaret. De civila delarna av 
totalförsvaret är inte hanterade, och avsaknaden av dessa är inte tillräckligt pro- 
blematiserade. Oavsett om områden där verksamheter eller anläggningar finns 
utpekade som riksintresse eller inte, föreligger det stora, både nationella och reg
ionala intressen för de civila delarna av Sveriges totalförsvar inom havsplanering- 
ens planområden. Till dessa hör Svenska kraftnäts havskablar likväl som annan 
nationell och internationell infrastruktur exempelvis vägar, järnvägar och trans
portleder.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har påbörjat ett arbete för översyn 
av riksintresseklassning för de civila delarna av totalförsvarets intressen.

Energimyndigheten har under längre tid arbetat med att få till en översyn av områ
den där stamnätet idag finns ur riksintressesynpunkt. I dagsläget finns beslut tagna 
för riksintresse för eldistributionfoch transmission) i tre län: Östergötland, Örebro 
och Södermanland. Svenska kraftnät anser att det är av stor vikt att översynen och 
riksintresseklassningen av områden där vår verksamhet finns ur eldistributions- 
och civilförsvarshänseende genomförs. Elförsörjningen är ett prioriterat område 
för totalförsvaret, vilket medför att såväl stamnät som region- och lokalnät utgör 
grundläggande delar av totalförsvaret. Svenska kraftnäts beredskapsarbete riktar 
sig till att bidra till Försvarsmaktens förmåga, men även till att säkerställa elför
sörjningen i det civila samhället. Som elberedskapsmyndighet verkar Svenska 
kraftnät för att hela den svenska elförsörjningen har beredskap för händelser som 
krig, terrorhandlingar och naturkatastrofer.

Det finns idag en ökad oro i världen, i Europa och i Sveriges direkta närområde - 
har hotbilden ändrats. För att hantera nationella krisberedskapsmål, exempelvis att 
minska risken för, och konsekvenserna av, allvarliga störningar, kriser och olyckor 
samt för att uppfylla regeringens mål för vår säkerhet att värna samhällets funkt
ionalitet måste Svenska kraftnäts roll förtydligas och det behövs redskap för att 
säkerställa att vi kan uppfölja de krav som ålagts oss. Riksintresseklassningen är ett



sådant instrument, det är även utpekandet av vår verksamhet i nationell planering 
som en del i det svenska civilförsvaret. Mot bakgrund av detta anser Svenska kraft
nät att vikten av att ha med sig ett beredslcapsperspektiv vid nationell planering har 
ökat avsevärt och att havskablarnas vikt för elförsöijningen nationellt och internat
ionellt därför måste förtydligas i havsplaneringen. Det är även viktigt att förtydliga 
att det pågående arbetet som genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Energimyndigheten kan leda till att stamnätet, inklusive havskab- 
larna, kan komma att pekas ut som riksintressen. Vid resonemang om resiliens bör 
det framgå vilka hotbilder man utgår från och dimensionerar för. Det är också vik
tigt att ha ett helhetsperspektiv avseende all samhällsviktig infrastruktur.

1.5 Rättelser
I avsnittet ”Kraftkablar” står det att kravet på kablar och andra resurser i trans
missionssystemet som möjliggör transport av el från vattenkraftstationerna i norr 
till konsumenterna i söder höjs. Det är inte krav på kablar som höjs, utan på över- 
föringsförbindelser, kapacitet och driftsäkerhet. Att anlägga kablar eller ledningar 
är en teknisk fråga som hanteras i utredningsskede när man planerar för nya an
läggningar, det är inte teknikvalet som utpekas utan efterfrågan på ökad kapaci- 
tetshöjning i stamnätet.

De kablar som utritats i planbeskrivningarna beskrivs med texten (HELCOM). 
Svenska kraftnät önskar att kablarna synliggörs i plankartorna och planbeskriv
ningarna och att det istället framgår att våra kablar är stamnätsförbindelser samt 
vad de heter, exempelvis, NordBalt (Svenska kraftnät, stamnätskabel för elöverfö- 
ring).

2. Planering inför framtidens behov och ut
maningar
En viktig del av Svenska kraftnäts arbete består i att analysera framtida överfö- 
ringsbehov, både inom landet och till omvärlden. Behovet är tydligt kopplad till 
nationell och Europeisk energipolitik och den effekt det får på det europeiska elsy
stemet. Behovet av överföringskapacitet från norr till söder i Sverige förväntas öka 
under de närmsta decennierna. Drivkrafterna bakom detta är vindkraftutbyggna
den i norr i kombination med att kärnkraft och annan termisk kraft läggs ner i 
södra Sverige. Till detta kommer den ökande förbrukningen i söder som drivs dels 
av ökad inflyttning till storstadsregionerna, dels av nya elanvändare i form av elin- 
tensiv industri. Förutom ökande nord-sydliga flöden i nätet förutses förändrade 
mönster i handelsutbytet mellan grannländerna. Starka förbindelser mot grann
länderna, som möjliggör export av el under perioder med överskott och import vid 
underskott, blir allt viktigare med en ökande andel icke planerbar elproduktion.



Svenska kraftnät planerar för närvarande den nya elförbindelsen (Hansa Power- 
Bridge) mellan södra Sverige och norra Tyskland. Med den här förbindelsen stärker 
vi kopplingen mellan Norden och övriga Europa med ökade möjligheter till el- 
marknadshandel. Utlandsförbindelserna bidrar till att trygga elförsörjningen i Sve
rige genom en ökad importkapacitet vid ansträngda förhållanden. Redan idag råder 
produktionsbrist av el i Sydsverige och behovet av att transportera el till landets 
södra regioner förstärks ytterligare av den kärnkraftsaweckling som planeras i 
både Ringhals och Oskarshamn. En stark integration mellan Europas stamnät är 
också en förutsättning för att vi ska kunna nå EU:s klimatmål om att öka andelen 
förnybar elproduktion, som vindkraft och vattenkraft, och samtidigt minska beho
vet av fossilbaserad produktion på kontinenten. I Skandinavien finns stora mäng
der reglerbar vattenkraft och storskaliga utbyggnader av förnybar elproduktion 
planeras i både Sverige och Norden. Den ökade handelskapaciteten mellan Sverige 
och Tyskland gör det möjligt att exportera större mängder förnybar energi till kon
tinenten i perioder med överskott i Norden. Den medger också import när över
skott i resten av Europa ger lägre priser än i Norden. En starkare koppling till kon
tinenten fyller därför en viktig funktion i strävan mot en hållbarare och klimatvän- 
ligare europeisk elförsöijning samt bidrar till en tryggare elförsörjning i södra Sve
rige.

Det är dock inte möjligt att i detalj ange var framtida förbindelser kommer att eta
bleras. Lämpliga platser beror dels på var behoven bedöms vara tillräckligt stora 
och dels på vilka förutsättningar som finns i elnätet i de anslutande länderna för att 
ansluta nya förbindelser utan för stora följ dåtgärder. Svenska kraftnät kan inte 
heller föregå utredningar, samråd och tillståndsprövningar genom att peka ut 
framtida överföringsstråk. Det står därför inte Svenska kraftnät fritt att välja var i 
havet elförbindelser kommer planeras. Med hänvisning till detta önskar Svenska 
kraftnät förtydliga behovet av att havsplanen inte får innebära hinder för framtida 
behov av nya och reinvesteringar av befintliga elförbindelser till andra länder eller 
inom Sverige.

2.1 Stamnätet för el
Svenska kraftnäts framtidsplaner återfinns i Systemutvecklingsplan 2018-2027, ett 
långsiktigt plandokument som syftar till att lägga fokus på utvecklingen av framti
dens kraftsystem.

Svenska kraftnät har havskablar och pågående utredningar för tillkommande an
läggningar i havsplaneområdena. En fil med lägesbunden data som visar kablar och 
utredningsområden bifogas. Stamnätet för el kan även laddas ned från Geodata- 
portalen.



Sundsvall

Utredningsområden, ny 
förbindelse

Gävle

Falun

Karlstad

Örebro

Östersund

Linköping

Kartan visar Svenska kraftnäts befintliga internationella elöverföringar och utredningsområden i havsplaneområdena. 
Utredningsområden för ny anslutning mellan Sverige - Finland kan komma att ändras. ©Lantmäteriet © Svenska 
kraftnät

2.1.1 Samverkan och planering inom EU
EU:s målsättning med en gemensam europeisk elmarknad är att skapa en driftsä- 
ker, konkurrenskraftig och hållbar energisektor. Svenska kraftnäts internationella 
arbete sker främst inom ramarna för ENTSO-E. Svenska kraftnät ska främja kon
kurrensen på elmarknaden samt fullgöra de uppgifter som följer av förordning 
714/20093 vilken bl.a. ligger till grund för etableringen av ENTSO-E, samt proces
sen för framtagande av nätkoder. Svenska kraftnät ska även verka för en ökad in
tegration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader 
och elnät samt för vidareutveckling av el marknad s s am arb et et inom Europa för att



främja en inre marknad för el. De av Europaparlamentets och rådets direktiv som 
primärt har bäring för Svenska kraftnäts verksamhet syftar till att få till stånd en 
gemensam marknad för el som ska medföra ökad försörjningstrygghet, miljövän
lighet, bättre konkurrens vilket medför lägre priser för konsumenter. En del av 
EU:s absoluta grundregel om frihet och rörlighet över landsgränserna.

ENTSO-E samlar 43 stamnätsoperatörer (TSO:er) från 36 europeiska länder. 
Stamnätsoperatörerna inom ENTSO-E arbetar med den interna europeiska el
marknaden genom att försäkrar dess optimala funktion samt genom att under
stödja den europeiska energi-och klimatagendan. En av de viktigaste frågorna 
ENTSO-E i dagsläget arbetar med är integrationen av en hög andel förnyelsebar 
energi i det europeiska nätet, med påföljande stora behov av flexibilitet. ENTSO-E 
producerar vartannat år en s.k. TYNDP (Ten Year NetWork Development Plan), 
vilket visar det europeiska elnätets framtidsplaner i tioårsperspektiv. Fokusområ
det inom TYNDP2018 är det europeiska kraftsystemet år 2040: ”Hur ska systemet 
se ut 2040 för att skapa maximalt värde för européer, säkerställa kontinuerlig till
gång till elektricitet i hela Europa och uppfylla EUs klimatmål? Vad blir kostnaden 
om vi inte har skapat det elnät vi behöver till år 2040?”

2.2 Intresseawägningar, hushållning med resurser och 
mark samt regionala kontra nationella och internationella 
behov
Svenska kraftnät vill understryka att planeringen för framtida behov inte är vår 
enda stora utmaning. Behovet av att trygga de anläggningar vi idag har är en stor 
fråga för oss och för Sveriges elförsörjning i stort. Samhället ser behovet av el och 
nämner ofta region- och lokalnät som viktiga infrastruktursystem. Stamnätet syn- 
liggörs däremot inte lika ofta. Att våra anläggningar fredas mot olämplig planlägg
ning och lovgivning är en mycket viktig fråga för Sveriges elförsörjning och detta 
behöver framkomma tydligare i havsplaneringen. Svenska kraftnät ser återkom
mande att regionala behov går före nationella och internationella behov vid plan
läggning, lov- och tillståndsgivande. Detta är allvarligt då våra anläggningar är 
nödvändiga för att Sverige ska fungera. Svenska kraftnät kan inte nog poängtera 
vikten av att våra anläggningar och fastställda framtida planer synliggörs i havs
planeringen, samt att vår verksamhet, likväl som annan nödvändig infrastruktur, 
ligger till grund för de analyser och prioriteringar man här tar fram.

Anläggningskostnaden för en havskabel är hög, som exempel kan nämnas Nord
balt, kabeln mellan Sverige och Litauen, vars totala investering i Sverige och Balti
kum beräknas till drygt 550 miljoner euro. Från dess att ett behov av en ny elöver- 
föring till havs och dess positiva samhällsekonomiska nytta fastställts, tar det ca tio 
år innan kabeln är på plats.

Regeringen anger i strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster:” För att 
åstadkomma ett effektivt åtgärdsarbete som samlat leder till att mål på alla nivåer



nås är det angeläget att arbeta integrerat med målen och de insatser som krävs och 
betrakta dem i ett sammanhang. Det är i det ljuset man ska se behovet av den sam
lade strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringen verkar 
också för att stärka kopplingarna till övriga delar av miljöpolitiken, liksom till 
andra politikområden, inte minst inom de ekonomiska och närings-, utvecklings 
och kulturpolitiska områdena.” Detta kan även uttryckas med Havs- och vatten
myndighetens ord från deras Färdplan för havsplanering: ”För god tillämpning av 
ekosystemansatsen i havsplaneringen ska man eftersträva ett tvärsektoriellt 
systemperspektiv som inkluderar direkta och indirekta, kumulativa (ackumule
rande), kortsiktiga och långsiktiga, positiva och negativa effekter inklusive kopp
lingarna mellan land och hav.” I långsiktighets- och hållbarhetstanken måste även 
tanken att placera havet och dess ekosystemtjänster i sin kontext ligga.

Vidare vore det önskvärt att det samlade statliga greppet av havets planering myn
nade ut i en lösning för att samla digitalt planeringsunderlag i form av ett Havs-GIS 
med digitalt kartunderlag med befintliga anläggningar och pågående planer, men 
även med annat planeringsunderlag så som; utredningsunderlag i form av exem
pelvis miljökonsekvensbeskrivningar, inventeringar och andra typer av rapporter. 
Detta vore en stor hjälp i arbetet med att få till en bättre planering till havs och 
skulle ge stora positiva ekonomiska vinster för samhället.

3. Miljökonsekvensbeskrivningar och hållbar- 
hetsbedömningar
Svenska kraftnät ställer sig positiv till att förslagen till havsplaner utretts och be
dömts ur ett hållbarhetsperspektiv som komplement till miljökonsekvensbeskriv
ningarna i och med att havsplaners samhällsekonomiska och sociala konsekvenser 
är mycket relevanta i sammanhanget.

I hållbarhetsbedömningarna omnämns att det finns behov av metodutveckling vad 
avser vissa analyser. Svenska kraftnät delar denna syn och ser ett behov av att in
kludera även elsystemet, som är delvis havsbaserat, i dessa hållbarhetsbedömning- 
ar. Ett elsystem som är integrerat med övriga Europa med bl.a. havskablar är vä
sentligt för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, t ex vad avser Mål 7: Hållbar 
energi för alla och Mål 13: Bekämpa klimatförändringen. Svenska kraftnät föreslår 
därför att hållbarhetsbedömningarna utökas med ytterligare kriterier om både 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, t ex utifrån kriterier som kan återfinnas 
bland FN:s globala hållbarhetsmål, EUs Agenda 2030 och de svenska nationella 
miljömålen samt att det nuvarande och framtida havsbaserade elsystemet också tas 
med i denna bedömning.

Havsplaneringen ska beakta samspelet mellan land och hav, miljömässiga, ekono
miska, sociala aspekter och säkerhetsaspekter. Den ska utformas så att planen inte



grerar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål samt ge vägledning för hur 
områden bäst nyttjas utifrån vad de är mest lämpade för med hänsyn till de behov 
som finns. Utifrån dessa utgångspunkter bör en miljökonsekvensbeskrivning och 
hållbarhetsbedömning innefatta hur planförslagen påverkar land såväl som hav i 
bredare drag samt annan verksamhet, miljömål och politiska ståndpunkter än de 
som vid en första anblick är kopplade till havet och de marina näringarna. Exempel 
på detta är hur elöverföringen i havet bidrar till att uppfylla miljömål, bidrar till 
regional utveckling på land, utgör en del av totalförsvarets civila del i hav och på 
land och ger förutsättningar för en utrikespolitisk stabilitet i Sveriges närområde. 
Se utförlig beskrivning avseende detta i remissyttrandet i havsplanerna ovan. 
Svenska kraftnät ser brister i beskrivning och bedömning av energi- och totalför
svarsfrågor av planerna, då det, som beskrivs ovan, inte innefattar elöveiföring 
eller totalförsvarets civila delar. Kritiken rörande planernas avsaknad av samhälls
ekonomiska analyser samt efterfrågan av ekosystemtjänsternas kontext, som tidi
gare anförts, föreligger även för miljökonsekvensbeskrivningarna och hållbarhets- 
bedömningarna.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulla Sandborgh efter föredrag
ning av samhällsplanerare Anna Ekstedt. I ärendets handläggning har även tillför
ordnad divisionschef/avdelningschef Malin Werner deltagit.

Sundbyberg, dag som ovan


