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Yttrande över Energimyndighetens rapport Havsbaserad 

vindkraft ER 2015:12. 

Sölvesborgs kommun har av Miljö- och energidepartementet erbjudits 

möjlighet att yttra sig över Energimyndighetens rapport Havsbaserad 

vindkraft.  

Kort om myndighetens förslag: 

Myndigheten har gjort en bedömning om stöd till utbyggnaden av 

havsbaserad vindkraft. Rapporten innehåller tolkningar av olika 

stadstödsregler och kommer fram till att det antingen kan vara i form 

av investeringsstöd eller som driftstöd. Man föreslår driftstöd med ett 

anbudsförfarande om 2 TWh/anbudsomgång med ett intervall om 1.5 

år om totalt 15 TWh. Lägst anbud vinner. Man föreslår att en första 

anbudsomgången startar 2019 och då kan utbyggnaden av den 

havsbaserade vindkraften ske under åren 2024-2033. Man förslår att 

stödet till producenten ska gälla under 15 år.  

Sölvesborgs kommun anser: 

 Att det är svårt att uttala sig om de olika stadstödsreglerna som 

investeringsstöd eller driftstöd och avstår därför. 

 Att endast 2 TWh per anbudsomgång är för lite. Det behöver 

höjas väsentligt till minst 5 TWh per anbudsomgång. För att ta 

tillvara de stora parkernas skalfördelar och deras investeringar 

kopplade till det regionala, lokala näringslivet och dess positiva 

påverkan på den lokala och regionala arbetsmarknaden.  

 Att 2 TWh per anbudsomgång är för lite för att ge tydliga 

signaler till projektörer, lokala och regionala företagen så de 

vågar göra nödvändiga investeringar och arbeta med 

innovationer kopplat till havsbaserad vindkraft. 

 Att stödet tas i drift så fort som möjligt, att en provomgång inte 

behövs, 2019 anser vi är försent. Det är nu jobbskapande 

infrastruktursatsningar behövs för att bl.a. påverka 
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ungdomsarbetslösheten som i maj 2015 låg på 24 %. Men också 

för att påskynda omställningen mot en stabil förnyelsebar 

energiförsörjning, speciellt i södra Sverige. 

 Att rapportens antagande att elprisutvecklingen kommer att öka 

till 2024 är just ett antagande. Vindkraften har istället bidragit till 

våra nu låga elpriser. Vi anser inte att antagandet har något stöd 

och motiverar inte den sena starten av stödet till 2019. 

 Att det inte beaktats att förnyelsebar energi kan bli en ny 

exportindustri till länder inom EU – en ny svensk exportnäring.  
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