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Ledamöter Skånes  

Effektkommission 

Sammanträde – Skånes Effektkommission  

 

Tid och plats 
 

18 januari 2023 kl. 09:00-11.00 via Teams med länk i Outlook-kallelsen. 

  

  

 

Välkomna och godkännande av dagordning 

 

Anna Jähnke, Ordförande Skånes Effektkommission 

 

Bilaga 1 – Föregående protokoll 

 

Inga kommentarer 

 

 

Del 1 Fördjupning  
 

Havsbaserad vindkraft  

Presentation av pågående projekteringar i aktuell geografi   



Datum 11 januari   
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(A) Valgrundet: Valgrundet Offshore AB, Björn Hellman 

(B) Sjollen & Arkona: Eolus, Daniel Bergvall  

(C) Kriegers flak: Vattenfall, Johnny Ståhlberg  

(D) Sydkustens Vind: Kustvind AB, Magnus Jiborn Harald Dirald 

(F) Skåne havsvindpark: Ørsted, Beatrice Lilianne Teurneau  

(G) Triton: OX2, Lise Toll 

 

Anna Jähnke, Diskussion  

 

• Kapacitet i regionnätet 

• Anslutningstillstånd till regionnätet 

• Tillstånd från kommunen 

• Tillstånd från försvaret 

• Tillståndsfrågan behöver snabbas på 

• Utred och jämför tillståndsprocesser för olika energislag samt jämför 

med andra länder 

• Långa ledtider av turbiner 

• Vid en sammanvägning av alla intressen/krav för etablering av 

havsbaserad vindkraft är det oklart vilket intresse väger tyngst/är 

viktigast. Miljöbalken tar hänsyn till andra aspekter varför 

elproduktionen blir bortprioriterad. Hur görs prioritering.  

• Viktigt att kommunicera till regeringen att regionen behöver kraft nu 

• Skapa acceptans och förståelse för behovet av havsbaserad vindkraft 

• Miljöbalken tar i första hand totalförsvarsintresset, elförsörjningen 

kommer efter alla andra intressen. 

 

Samtliga presentationer bifogas noteringarna. 

 

Del 2 Diskussion och beslut   

Svensk energipolitik från 1970 till idag   

 

Thomas Nilsson, Region Skåne 

 

Utgår på grund av tidsbrist. 

 

 

Konsekvenser för el- och energifrågan efter valet 2023 

 

Exempel från aktörer i Effektkommissionen följt av diskussion 

 

Utgår på grund av tidsbrist. 
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Rapportering från arbetsgrupperna 

 

Jens Sörvik, Region Skåne 

 

Utgår på grund av tidsbrist. 

 

 

Tematiskt fokus 2023  

Exempelvis: Krisberedskap, vindkraft, energilagring, värmescenarier för 

Sydsverige med flera.  

 

Jens Sörvik, Region Skåne 

 

Effektkommissionen 2.0 

 

• Ta fram handlingsplan/strategi som paketerar det vi redan gör idag 

• För att Skåne ska vara självförsörjande på el 2030 vad behöver vi 

göra då? Vilka förutsättningar behöver skapas? 

• Vilka kunskapsunderlag behöver tas fram 

• Hur öka andelen planerbar energi?  

• En långsiktig politisk överenskommelse på nationell nivå är 

avgörande 

• Målbilden behöver spaltas upp i delmål 

o Prisbild för medborgare och företag 

o Nätavgift och förbrukningspris 

o Sårbarhet/resiliens 

 

• Handlingsplanen bygger på tre ben 

o Vad kan/ska vi själva göra 

o Vad kan vi stötta andra med 

o Påverkan mot nationell och EU nivå 

 

 

Nästa möte 

Den 1 mars klockan 9-16 hos Kraftringen på Örtoftaverket. Kallelse finns i 

Outlook. 
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