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Svar fran SERO, Svensk Vindkraftforening oeh Svensk Vattenkraftforening pa remissen
Affllrsverket svenska kraftnats rapporter Troskeleffekter och fornybar energi
Synpunkter
Vi anser fOrslaget om att uppratta en anslutningsfond ar bra Iiksom finansieringen. Daremot
har vi invandningar nar det galler vilka projekt som skall omfattas av forslaget. Genom att
satta nedre gransen vid 100 MW blir det bara ett Iitet antal storprojekt som kan parakna stOd.
Vi anser det vara lika angelaget att aven mindre projekt kan berattiga natforetagen att fa Ian
fran fonden.
Exempel: lett omrade finns plats for 5 st 2 MW-vindkraftverk enligt projektering oeh
miljotillstand, men bara ett verk har kapare. Ayen detta verk kraver en natforstarkning.
Sjalvfallet borde den natforstarkning som gars ge plats fOr alia fern verken men kan omajligen
betalas av forsta verket som vill ansi uta sig. Darfor behOver fonden kunna hjalpa till med
finansiering for att aven mindre projekt ska kunna genomforas. A v det skalet anser vi att den
nedre storleksgransen ska tas bort.
Ovrigt
I utredningen Battre kontakt med neite! foreslog Lennart Sader att det skulle utga bidrag om
anslutningskostnaden oversteg 1300 kr per kW. Det fors)aget har regeringen annu inte
beaktat. Darfor fOreslar vi att aven den fragan tas upp i en forvl1ntad proposition men med den
andringen art i stallet for l300 kr anvanda 400 kr. Kostnader over 400 kr per ansluten kW
skulle da utgara grund fOr Ian till natfOretagen. Finansieringen skulle kunna ske pa samma satt
som anslutningsfonden. Fordelen med att behandla dessa fragor samtidigt ar att l1rendena gar
in i varandra vid en planerad etablering oeh darfOr bOr behandlas samtidigt av beslutande
myndighet.
Vi foreslar darfor att Regeringen aterkommer med en remiss som galler ett samlat fOrslag pa
stad bade till att klara troskelkostnader oeh anslutningsavgifter averstigande 400 kr per kW.
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