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Yttrande kring rapport från Energimyndigheten kring framtida
stöd till havsbaserad vindkraft.

Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande.

Bakgrund
Energimyndigheten har genom ett regeringsuppdrag analyserat olika former av
framtida stöd för havsbaserad vindkraft samt tagit fram ett förslag till hur ett stärkt
stöd till havsbaserad vindkraft kan utformas. Myndighetens rapport har nu
remitterats för eventuella synpunkter.

Sjöfartsverkets synpunkter:
Sjöfartsverket ser positivt på energimyndighetens rapport rörande framtida stärkt
stöd för havsbaserad vindkraft. Rapporten beskriver på ett bra sätt vilka
stödformer som finns tillgängliga samt en omvärldsanalys kring hur denna fråga
hanteras i andra europeiska länder.

Sjöfartsverket vill liksom energimyndigheten förorda någon form av
anbudsförfarande vid framtida vindkraftsetableringar i svenska farvatten

Vad avser ingående delar i ett eventuellt anbudförfarande så saknar Sjöfartsverket
den del som handlar om efterbehandling efter det att vindkraftsetableringen har
passerat sin livslängd och skall monteras ned.
Energimyndigheten arbetar för närvarande med en vägledning om efterbehandling
av vindkraftsetableringar där Sjöfartsverket deltar såsom expertmyndighet.
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Utpekande av områden
Vad avser utpekande av lämpliga omraden för etableringar så vill Sjöfartsverket
förorda att detta i framtiden bör ske genom statens försorg och inte som idag av
enskilda projektörer. Utöver vinsten av ett systemperspektiv vill Sjöfartsverket
framhålla miljöperspektiv och sjösäkerhetsperspektiv såsom centrala delar i
sådana utpekanden.
Att peka ut sådana områden ligger också i linje med det regeringsuppdrag som
Havsmyndigheten tilldelats för att skapa havsplaner inom större delen av Sveriges
vattenområden.

1 handläggningen av detta ärende, som avgjorts av generaldirektören Ann- Catrine
Zetterdahl, har deltagit chefsjurist Gunilla Malmlöf samt nautiske handläggaren
vid infrastrukturenheten Johan Eriksson, varav den sistnämnde varit föredragande.
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