
Först ett stort tack för svaret. Inte vanligt att någon svarar på mina synpunkter. 
Jag svarar med rött på mina synpunkter/kommentarer efter varje mening du har skrivit. 
Synpunkter på Remissvaret skriver jag direkt till Miljö- Energidepartementet. (Du får en 
kopia) 
  
From: Krantz, Bo  

Sent: Tuesday, February 14, 2017 9:18 AM 
To: ap@hjovind.se  

Subject: Subventioner Vindkraft 

  
Anders Pettersson, 
(Ärendenummer 2017/292) 
  
Svenska kraftnäts roll är systemansviga myndighet och förvaltare av stamnätet. I 
rollen som systemansvarig har vi att hantera den ökade mängden förnybar 
produktion som tillförs elsystemet. Varför kommenterar du inte den enorma 
omställning som alla värmepumpar har gjort i vårt elsystem? När behovet är som 
störst en kall vinterdag kommer den största energimängden från el. Det är alltid vind- 
och solkraften som ska vara boven. Här tänker jag främst på att reglera in 
vindkraftens volatila (rör sig snabbt upp och ner) produktion i elsystemet och sörja 
för att det finns reserver när det inte blåser. (Detta problem finns redan i dag. Jag 
betalar för 16A huvudsäkring, vilket innebär att jag kan nyttja ca 10 kW varje timme 
när det är kallt. I verkligheten använder jag sällan över 4 kW. Eldar pellets och ved. I 
många av våra kommuner har nu fjärrvärmen blivit så dyr att det lönar sig att gå över 
till eluppvärmning. Åter igen varför är vindkraften- solceller som får bära skulden? I 
vår roll som förvaltare av stamnätet är en av våra uppgifter att ansluta nya 
vindkraftparker. I vår kommun är samtliga 25 verk anslutna i lokal och regionnäten. 
Detta innebär att vi under vissa omständigheter kan producera all el till hushållen 
utan att vara uppkopplade till stamnätet. Med liknande uppbyggda system ökar 
säkerheten i vårt elsystem vid orostider. Detta kanske också bör belysas.  
  
Subventionering av förnybar elproduktion (Detta är ju helt fel. Vindkraften 
subventionerar elsystemet mer än de subventioner de får. Se särskild utredning från 
verkligheten) är en fråga för riskdagen. Senast finns energiöverenskommelsen och 
Energikommissionens betänkande som visar vilken väg majoriteten av 
riksdagspartierna vill gå. Svenska kraftnät har inga synpunkter på den förda 
energipolitiken förutom att vi pekar på de utmaningar som en allt större andel 
väderberoende elproduktion innebär för elsystemet. Som ett exempel bifogar jag ett 
av våra remisyttranden. Ingenting om hur utvecklingen ser ut just nu. Om mindre än 
5 år kommer minst 10% köra elbilar. I elbilar finns batterier som kan lagra energi vid 
överproduktion från sol och vind. Vid brist och högre priser kan åter laddning ske till 
nätet. (400 000 bilar* 22 kWh= 8,8 GWh om jag räknar rätt. Vi är flera 
vindkraftsägare som tittar på möjligheten att producera vätgas vid låga priser och 
överproduktion. Helt andra priser än det vi får för elen vi säljer direkt. Kostnader för 
produktion har nu kommet ner i pris så vi talar om återbetalningstid under två år. Vi 
är fler som titta på att koppla bort oss från elsystemet och producera all el själva 
hemma. Pellets/sterligmotor, solceller, batteribackup kommer att bli min lösning. 
Jag har just varit på studiebesök hos en person som gör vätgas av överskottet från 
solelen. vätgasen används på vintern till att göra el till huset och elbilen.  Fler finns 
att läsa på vår hemsida. 
  



När det gäller avgiftsstrukturen för stamnätet styrs Svenska kraftnät av Europeiskt 
regelverk (Här måste jag läsa på. Är det verkligen så att taxorna i övriga länder i EU 
blandar avgiften mellan producenter och konsumenter? När jag betalar för elen i 
Sverige betalar jag ytterligare 35% för nätavgifterna. Under förutsättning att jag 
köper vindkraftsel som produceras i ett lokalnät. Köper jag el från stamnätet, 
kärnkraft och vattenkraft betalar jag “bara” 10% ytterligare. Mycket märkligt att EU 
har godkänt detta system. Det innebär att nätavgifter kan tas ut hur många gånger 
som helst. Taxorna för produktion är ju baserade på fasta avgifter och effektavgifter. 
Vi kan ju inte producera mer än 100% i vårt nät men taxan kan vi ta ut flera hundra 
procent på!!!!!!) för hur fördelning mellan producenter och konsumenter ska göras. 
Energimarknadsinspektionen är den tillsynsmyndighet som övervakar att 
nätföretagens (inkl. Svenska kraftnät) prissättning.  
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