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Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har tagit del av Energimyndighet
ens kompletterande samråd och vill framföra följande synpunkter.
Svenska kraftnät bedömer att Öresundsverket uppfyller kriterierna för att utpekas
som riksintresse för energiproduktion. Det är viktigt att säkerställa att det kvarstår
platser i södra Sverige som är väl lämpade för storskalig energiproduktion och obe
roende av hur framtiden ser ut för det nuvarande kombikraftverket på platsen så
kommer området även fortsatt att vara viktigt för energiförsörjningen i södra Sve
rige. För Svenska kraftnät är området av särskild betydelse eftersom där finns två
gasturbiner som ingår i Svenska kraftnäts störningsreserv. Placeringen är strate
giskt viktig utifrån behovet av produktion i södra Sverige och dessutom är infra
strukturen väl utbyggd och det finns möjlighet att transportera in stora mängder
bränsle till gasturbinerna via djuphamnen.
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Svenska kraftnät anser att det är ett bra förslag att riksintresseområde för energi
produktion Öresundsverket även föreslås omfatta nätinfrastrukturen fram till
stamnätspunkten. Stamnätet i sig är dock inte utpekat som riksintresse för energi
distribution vilket Svenska kraftnät ser som en brist. Eftersom storskalig energi
produktion och energidistribution är ömsesidigt beroende av varandra för att elsy
stemet ska fungera menar Svenska kraftnät att Energimyndigheten tappar en del av
helhetsbilden genom att bara fokusera på den ena funktionen vid riksintresseklassningen. Svenska kraftnät vill därför åter igen lyfta fram att verket ser ett stort be
hov av att Energimyndigheten återupptar och prioriterar arbetet med att aktuali
sera riksintresseanspråk för energidistribution.
På sidan fyra i förslaget till värdebeskrivning för Öresundsverket står det: ”Anlägg
ningar för elöverföring i området är byggda för att ta emot inmatning av effekt vil
ket generellt innebär det att de också är väl lämpade för att mata ut effekt.” Svenska
kraftnät menar att denna formulering bör tas bort då den både är överflödig, ur
motiveringssynpunkt, och kan ge en felaktig bild av möjligheterna att ansluta mer
förbrukning i det aktuella området. Inmatning till eller uttag av effekt från stamnä
tet kan belasta nätet på olika sätt och medföra olika begränsningar beroende på var
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i nätet det görs. I vissa områden kan det finnas anläggningar byggda för att ta emot
elproduktion men där det generellt inte är lämpliga att ansluta mer förbrukning, till
exempel i storstäderna.
När det gäller förslaget till sektorsbeskrivning önskar Svenska kraftnät att texten på
sidan fyra kompletteras med en tydligare beskrivning av att geografisk placering
också är av betydelse vid utpekande av riksintresse för energiproduktion. Eftersom
Energimyndigheten tagit fram särskilda kriterier för vindkraft och vattenkraft bör
det i sektorsbeskrivningen läggas lite extra fokus på reglerbar produktion, vars
placering i landet är av betydelse.
Svenska kraftnät önskar också att sista meningen i fjärde stycket på sidan två kom
pletteras enligt följande: ”Störningsreserven används när det uppstår störningar i
driften av elsystemet och man snabbt måste få igång ny produktion för att hålla
elbalansen eller för att avlasta elnätet.”
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulla Sandborgh efter föredrag
ning av Anna Käller. I ärendets handläggning har även avdelningschef Malin Wer
ner deltagit.
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