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Remissvar avseende förslag till havsplan Bottniska
viken, Östersjön och Västerhavet
Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån
kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår
omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.
För att Sverige ska kunna ställa om till netto nollutsläpp till 2045 i enlighet med
klimatlagen gör Energiföretagen Sverige bedömningen att elanvändningen
kommer öka kraftigt. Detta beror främst på att transportsektorn och industrin
byter ut sina fossila bränslen mot el. Under de förutsättningarna kommer vi till
2045 behöva öka den totala elproduktionen och samtidigt ersätta majoriteten av
all nuvarande elproduktion eftersom den når sin livslängd. Beroende på teknikoch marknadsutveckling kan havsbaserad vindkraft bli konkurrenskraftigt och
viljan att bygga vindkraftsparker till havs kan öka. Därför är det viktigt att det
utpekade energiintresset prioriteras i de utpekade områdena.
Energiföretagen noterar att det finns motstående intressen för alla utpekade
områden för energiutvinning och att den sammanlagda potentialen för dessa
områden är relativt begränsad. Vi gör bedömningen att antaganden om
realiserbar elproduktion är för optimistiska av flera skäl, framförallt för att det är
stor risk att tillstånd inte ges till så många vindkraftparker som det antas och att
lokaliseringar väljs bort innan tillståndsprövning. Det är svårt att avgöra om
potentialen är tillräcklig för den havsbaserade vindkraftsutbyggnaden som
marknaden kommer att vilja realisera fram till 2050.
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Det är av största vikt att utpekandet av områden lämpliga för energiutvinning får
en verklig betydelse i tillståndsprocessen. Energiföretagens medlemmars
erfarenhet från tillståndsprövning för vindkraft är att gällande riksintresse för
vindbruk inte har haft den tyngd i den juridiska prövningen som det fanns
förhoppningar om. Det vore olyckligt om utpekandet i havsplanerna av områden
för energiutvinning endast gör marginell skillnad i tillståndsprocesser.
Samtliga utpekade områden ska ta hänsyn till försvaret vilket gör möjligheterna
för samverkan till en nyckel för framgångsrik etablering av vindkraft. Av det skälet
stödjer Energiföretagen HaVs förslag att tillsätta en utredning för att utveckla
tillvägagångssättet för att etablera vindkraft och bibehålla förutsättningarna för
försvar och säkerhet.
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