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Miljö- och energidepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

Remiss av Energimyndighetens rapport Havsbaserad vindkraft 

M2015/2349/Ee 

Konkurrensverket avstyrker förslaget om ett särskilt stödsystem för havsbaserad 

vindkraft.  

Statligt stöd kan ha snedvridande effekter på konkurrensen mellan företag till 

nackdel för samhällsekonomin och konsumenterna. Företagssubventioner bör 

aldrig vara en förstahandslösning. I de fall statliga stöd ändå bedöms nödvändiga, 

bör effektiva och konkurrensneutrala system utnyttjas. I dag finns ett stort antal 

stödformer på miljö- och energiområdet. En del stöd är mer eller mindre över-

lappande och har helt eller delvis samma syfte. En flora av stöd försvårar förut-

sättningarna att analysera och utvärdera stödens effekter från miljö- och effekti-

vitetssynpunkt. Därför är det önskvärt att reducera antalet stödformer. 

Huvudregeln enligt EU:s regelverk för hur medlemsstaterna får stödja företag är 

att statligt stöd inte är tillåtet. De stöd till förnybar el som enligt kommissionen 

ändå kan vara tillåtna finns redovisade i riktlinjer från kommissionen1. 

Ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft skulle snedvrida konkurrensen på den 

med Norge gemensamma elcertifikatmarknaden och riskera att det svenska åta-

gandet att finansiera en viss andel förnybar el inom det gemensamma elcertifikat-

systemet med Norge inte uppnås. Ett teknikspecifikt stöd som det föreslagna 

strider mot den grundläggande idén i det system som Sverige redan valt för att 

främja förnybar elproduktion, det teknikneutrala elcertifikatsystemet. Den sam-

hällsekonomiska effektiviteten med ytterligare ett stödsystem som i stort har 

samma syfte som elcertifikatsystemet kan dessutom ifrågasättas.  

Ett storskaligt stöd för havsbaserad vindkraft måste anmälas till och godkännas 

av EU-kommissionen. I rapporten framhålls att det inte kommer att bli helt enkelt 

att formulera motiv för ett stöd i enlighet med något av de alternativ för att få 

                                                      
1 Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014-2020, EUT 2014/C 200/01. 
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införa ett teknikspecifikt stöd som ges i kommissionens riktlinjer. Enbart att det 

eventuellt skulle kunna hävdas att ett stöd kan främja den långsiktiga potentialen 

för innanhavsteknik förefaller inte tillräckligt övertygande. Kommissionens nya 

uttryckliga inriktning är dessutom att statliga stöd bör gå mot marknadsbaserade 

och teknikneutrala stödsystem, dvs. exakt de principer som elcertifikatsystemet är 

uppbyggt kring.  

Energimyndigheten konstaterar att förutsättningarna för ett eventuellt stöd för 

havsbaserad vindkraft behöver utredas ytterligare och en rad detaljfrågor har inte 

besvarats i rapporten. Dessutom, viktiga frågor som exempelvis finansiering samt 

påverkan på kraftsystemet, elcertifikatsystemet och elmarknaden i stort har inte 

analyserats.  

Mot denna bakgrund anser Konkurrensverket att rapporten inte kan ligga till 

grund för att föreslå ett nytt svenskt stödsystem för havsbaserad vindkraft och 

förslaget avstyrks därför.  

_____________________________ 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit 

konkurrensrådet Stig-Arne Ankner.  

Dan Sjöblom 

 Stig-Arne Ankner 

 


