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Remissyttrande gällande promemorian Minskade 
anslutningskostnader för elproduktion till havs 
Företagarna har givits tillfälle att bidra med ett yttrande gällande rubricerad promemoria och lämnar 
härmed följande synpunkter.   

Företagarnas övergripande synpunkter 
Företagarna är inte emot byggande av havsbaserad vindkraft i sig. Vi vänder oss dock emot att 
elkunderna, som redan idag betalar en stor del av kostnaderna för det svenska elnätet, ska betala för 
de stora subventioner som förslaget om minskade anslutningskostnader för den havsbaserade 
vindkraften innebär. Företagarna avstyrker därför promemorians förslag. 

Företagarnas synpunkter på promemorians förslag 
Förslaget i promemorian innebär att Svenska Kraftnät ska stå för utbyggnaden av transmissionsnätet 
till havsbaserad vindkraft utan att kräva ersättning för anslutningskostnaden från den projektör som 
investerar i anläggningarna. Förslaget som framförs är till viss del en alternativ lösning jämfört med 
vad som lades fram i rapporten ”Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft” från 2018. 
Företagarna ser dock att konsekvenserna av promemorians förslag påverkar elmarknaden och 
nätkunderna på samma negativa sätt som tidigare förslag: det medför snedvridande 
konkurrensfördelar för den havsbaserade vindkraften i relation till annan förnybar och fossilfri 
produktion och det kommer innebära ökade kostnader för nätkunderna som förväntas bära 
anslutningskostnaden. 

En ökad produktion av fossilfri el är en förutsättning för att Sverige ska nå klimatmålen och för att 
näringslivet på ett trovärdigt sätt ska kunna ställa om sina verksamheter. I detta avseende kan den 
havsbaserade vindkraften vara en del i att möta det ökade behovet av elförsörjning som vi ser idag och 
som väntar i den närmsta framtiden. Det är dock viktigt att Sverige bygger upp ett robust elsystem 
som innebär stabila elpriser för dess användare. Med anledning av detta är Företagarna skeptiska till 
att göra avsteg från principen om teknikneutralitet genom att subventionera den havsbaserade 
vindkraften. För att undvika ökade kostnader för företag och hushåll bör de kraftslag som kan 
producera fossilfri el verka på lika villkor.   
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