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Remissvar
Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning
(SOU 2021:53)
Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria.
Det svenska näringslivet satsar stort på att investera i morgondagens teknik för att fasa ut
fossila bränslen och bli av med utsläpp. På kort tid har flera stora industrisatsningar
presenterats som bland annat produktion av fossilfritt stål och fabriker för batterier. Svenskt
Näringsliv ser även stora möjligheter att denna positiva utveckling kan följas av många fler,
om förutsättningarna finns i form av tillgång till energi, infrastruktur och ett stödjande
regelsystem.
Idag förbrukar Sverige drygt 140 TWh el men omställningen som vi nu är inne i kommer kräva
mycket mer. Idag är det mångas bedömning att elanvändningen behöver fördubblas till 2045,
om omställningen ska bli framgångsrik. För att näringslivet ska lyckas med detta så måste den
ökade elanvändningen mötas med fossilfri elproduktion.
I Svenskt Näringsliv uppdaterade scenarioanalys av det framtida svenska elsystemet, som
publicerades under våren 2021, kan vi konstatera att vindkraften tillsammans med kärnkraft
och vattenkraft är de största energislagen som kan möta denna efterfrågan sett utifrån ett
kostnadseffektivt elsystem år 2045. I analysen är det tydligt att vindkraften kommer att behöva
byggas ut kraftigt.
Svenskt Näringsliv har därför förordat att regeringen, som en av flera åtgärder för att
säkerställa tillräcklig elproduktion, bör utreda hinder för framtida utbyggnad av vindkraft särskilt
utifrån länsstyrelsernas roll och det kommunala vetot. Svenskt Näringsliv är därför positiv till
initiativet till att utreda det kommunala vetot samt hur prövningen av vindkraftsanläggningar
kan göras mer rättssäker och förutsägbar.
Utredningens förslag bidrar till ökad transparens kring vilka verkliga möjligheter som finns att
utöka vindkraftskapacitet för att möta en ökade elanvändningen vilket Svenskt Näringsliv ser
som positivt.
I prövningen av elproduktionsanläggningar är det emellertid också av yttersta vikt att
regelverket skapar förutsägbarhet och långsiktighet för de som vill investera. Svenskt
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Näringsliv anser att förslaget bidrar till detta samt är en bit på vägen för att möjliggöra ökad
elproduktion. Det finns dock många andra åtgärder som är viktiga för att öka elproduktion inom
ett kostnadseffektivt elsystem för att möta samhällets framtida elbehov. Några av dessa är att
utbyggnaden av elnätet måste påskyndas, mer planerbar fossilfri elproduktion måste byggas
i södra Sverige och för att nå klimatmålet måste det energipolitiska målet ändras till 100
procent fossilfritt.
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