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Svensk Vindenergis svar på ”Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av
miljöbedömningen”
Svensk Vindenergi har tidigare lämnat yttranden över ”Planering på djupet – fysisk planering av
havet” (SOU 2010:91) och ”Kunskap på djupet – Kunskapsunderlag för havsplanering” (SOU
2011:56) och hänvisar i relevanta delar till tidigare yttranden. Generellt sett ställer vi oss positiva att
havsplanerna endast ska vara vägledande. Med detta sagt tillägger vi följande kopplat till de
föreslagna planeringsmålen och strategierna.
Tematiska arbetsgrupper under planeringsprocessen
Vi ser positivt på att upprätta tematiska arbetsgrupper för att diskutera sektorperspektiv, och framför
allt förankring hos bransch- och intresseorganisationer. Det händer väldigt mycket inom
havsbaserad energiproduktion runt om i världen, framför allt vindkraft, och det är grundläggandet att
ta in branschens perspektiv i planeringsprocessen.
Internationell förankring under planeringsprocessen
I fråga om havsbaserad vindkraft finns en poäng i att samordna med andra länder. Vi ser just
havsbaserad vindkraft som ett område där energiprojekt från olika länder kommer att samverka och
ha synergieffekter.
Planeringsmål – Skapa förutsättningar för utvecklad energiöverföring och förnybar
elproduktion i havet
Svensk Vindenergi ser positivt på att havsplanerna ska stödja arbetet med integrering till det
europeiska elnätet och förutsättningar för sjökablar för energiöverföring - inom Sverige såväl som till
andra länder samt från havsbaserad elproduktion. Givet Parisavtalet och EU:s planer inom
Energiunionen är det rimligt att tro på fler kablar till andra länder. Utöver nuvarande planeringsram
om 10 TWh havsbaserad vindkraft till 2020, är det viktigt som noterat att ta hänsyn till utvecklingen
därefter givet det arbete som nu görs med att se över Sveriges långsiktiga energipolitik inom
Energikommissionen.
Väsentliga frågor för Bottniska Viken, Östersjön respektive Västerhavet
Planeringsmålen skall utgöra övergripande mål för alla tre planområden, därtill har några av målen
tagits upp som väsentliga. Det är dock endast i planområdet Östersjön som havsbaserad vindkraft
nämns som en väsentlig fråga, trots att det finns projekt längs hela Sveriges kust och förnybar
energiutvinning nämns som en viktig fråga i de regionala tillväxt och utvecklingsstrategierna i längs
Västerhavet. Givet detta samt den internationella utvecklingen inom havsbaserad elproduktion
anser vi det angeläget att ta in detta som en betydelsefull punkt i planeringen.
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