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Yttrande angående Aktualitetsbedömning RUFS 2010 

Sammanfattning 

Energimyndigheten har tagit del av, RUFS 2010 - Underlag för att bedöma 

aktualitet och användbarhet. 

Energimyndigheten finner inte att samtliga frågor som TMR/Stockholms läns 

landsting vill ha synpunkter på är relevanta för myndigheten att svara på. 

Energimyndigheten lämnar inga synpunkter på frågorna om den direkta 

användningen av RUFS. 

Sammantaget bedöms den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 

RUFS 2010, vara en genomarbetad plan för fysisk planering som även väver in 

energi- och klimatfrågorna i tillväxtarbetet.  

Några synpunkter: 

1. Det kan ifrågasättas hur väl planen kopplar till nationella mål. Med tanke 

på att de energipolitiska målen inte nås bör kopplingen tydliggöras och 

målen skärpas. Vidare i vilken utsträckning planen lyckats koppla samman 

mål, strategi och genomförande från nationell till regional och lokal nivå? 

2. Det är positivt att plandokumentet fått genomslag i de kommunala 

översiktsplaner som antagits i regionen och att detta medfört bland annat 

förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Detta är en av förutsättningarna för 

ett energieffektivt transportsystem i tätbebyggda områden.  

3. Det synsätt som länsstyrelsen har på plandokumentets förhållningssätt till 

markanvändning och lokalisering är positivt och uppmuntrar regionens 

aktörer att utveckla och förstärka integrationen av bebyggelse- och 

infrastrukturplanering i den regionala samhällsplaneringens perspektiv. 

4. En av utmaningarna som nämns är ”klimat och energiförsörjning i 

förändring”. Bland annat lyfts transportsektorn som en av de största 

utsläppskällorna och beroendet till andra länders ambitioner. Samtidigt har 

Sveriges regioner och kommuner egen makt i planeringsfrågor genom det 
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kommunala planmonopolet och därmed en unik möjlighet att lägga 

grunden för ett långsiktigt hållbart samhälle.  

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Tore Carlsson. Vid den slutliga 

handläggningen har därutöver deltagit Marie Karlsson. Föredragande har varit 

handläggaren Karin Fant 
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