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Svar på remiss - Energimyndighetens rapport om 

havsbaserad vindkraft 

Beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

 avstå från att yttra sig gällande förslag på stödformer för havsbaserad vindkraft, och 

vill samtidigt poängtera att man i gällande översiktsplan har gjort bedömningen att 

det inom Varbergs kommun inte är aktuellt med vindkraftetableringar till havs.  

 

Beslutet är taget enligt kommunstyrelsens beslut den 28 april 2015, § 85, om delegering 

till ordföranden enligt 6 kap 36 § kommunallagen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har mottagit en remiss från Energimyndigheten avseende havsbaserad 

vindkraft. Energimyndigheten har fått i uppdrag av Regeringen att ta fram förslag på 

hur ett stöd för havsbaserad vindkraft bör utformas för att skapa förutsättningar för 

en utbyggnad. Bakgrunden till uppdraget är att Regeringen anser att den förnybara 

elproduktionen bör byggas ut ytterligare och att Sverige på sikt ska ha ett 

energisystem som baseras på 100 procent förnybar energi. Trots att Sverige har goda 

förutsättningar för utvecklingen av havsbaserad vindkraft byggs i princip ingen sådan 

ut i dagsläget. 

 

Sammanfattningsvis föreslår Energimyndigheten att om Regeringens mål är att få till 

en storskalig utbyggnad av den havsbaserade vindkraften så är ett anbudsförfarande 

med tillhörande driftstöd ett lämpligt stöd. Driftstödet bör konstrueras i form av s.k. 

”sliding premium”, där stödnivån bestäms i konkurrens och utifrån elprisets nivå. Ju 

högre elpris desto lägre stöd krävs. Förslaget baseras på kostandsanalyser och 

praktiska förutsättningar och har utifrån detta bedömts vara den samhällsekonomiskt 

bästa stödformen för havsbaserad vindkraft.  

 

I gällande översiktsplan för Varbergs kommun har bedömningen gjorts att det inom 

kommunen inte är aktuellt med vindkraftetableringar till havs. Varbergs kommun har 
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inga synpunkter på förslag till stödformer för havsbaserad vindkraft och avstår därför 

från att yttra sig i ärendet. 
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