
Från: Tedenvall, Mats
Till: TRF Funk Registrator
Ärende: E.ONs remissvar för Klimatfärdplan 2050, diarienummer TRN 2016-0082
Datum: den 2 oktober 2017 14:56:35
Bilagor: EONs remissvar avseende klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen_diarienr TRN 2016-0082.pdf

EONs remissvar avseende klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen_diarienr TRN 2016-0082.docx

Hej,

Bifogar E.ON Sveriges remissvar för Klimatärdplan 2050 för stockholmsregionen, diarienummer
TRN 2016-0082.

Vänliga Hälsningar
Mats Tedenvall

Mats Tedenvall
Policy Advisor
Strategy & Analysis

mats.tedenvall@eon.se
+46 (0)730 68 76 82

E.ON Sverige
205 09  Malmö, Sweden
Eon.se | Facebook | Twitter | Linkedin

Besöksadress:
Carl Gustafs väg 1
Malmö, Sweden

TRN 2016-0082-103

mailto:registrator.trf@sll.se
mailto:mats.tedenvall@eon.se
http://eon.se/
https://www.facebook.com/eonsverige/
https://twitter.com/EON_Nordic
https://www.linkedin.com/company/e-on-sverige



 


1 (4)


 


 


 


E.ON Sverige AB (Publ) 


  


205 09 Malmö  


www.eon.se 
 
Karin Jönsson 


Tel: 0705-09 55 97 


e-post: karin.jonsson@eon.se 


 
Besöksadress: 


Carl Gustafs väg 1 


 


 


 


Bankgiro: 5395-9821 


PlusGiro: 604148-7 


Org.Nr: 556006-8420 


Säte: Malmö 


 


 


 


REMISSVAR 


Malmö 2017-10-02 


E.ON Sverige AB – yttrande avseende remiss angående 


Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, diarienummer 


TRN 2016-0082 


 


E.ON Sverige AB (E.ON) har valt att nyttja möjligheten att lämna synpunkter på 


rubricerad remiss. 


 
E.ON ser positivt på att en långsiktig färdplan för Stockholms läns energi- och 
klimatarbete tas fram. Planen ger ett långsiktigt förhållningssätt och visar hur vi 
aktörer i regionen kan samverka för att nå de uppsatta målen. Vi har stort fokus 
på att bidra med omställningen till morgondagens energisystem. Det visar vi ge-
nom vårt nya mål som innebär att vi redan år 2025 enbart kommer att erbjuda 
återvunnen eller förnybar energi till våra kunder.  
 


Generella kommentarer 


De stora omställningar som färdplanen förtjänstfullt beskriver kräver omfattande 
förändringar i infrastrukturen. Elektrifiering av industri och fordonsflotta och de-
centraliserad energiproduktion ställer nya krav på elnätet som kommer att be-
höva byggas ut, förstärkas och göras smartare. Till följd av omfattande inflyttning 
till Stockholmsregionen tillkommer ytterligare behov av ny kapacitet och utbygg-
nad av elnätet. För effektiv utbyggnad av infrastruktur är det viktigt att alla aktö-
rer involveras i ett tidigt skede så att det ges tid för planering och möjlighet att 
kunna stötta med rätt insatser. Detta resonemang saknas i klimatfärdplanen och 
bör således läggas till. 
 


Färdplanen anger tydliga mål för minskad energianvändning i absoluta termer. 


Det är bra att en effektivare energianvändning ses som utgångspunkt för en 


resurseffektiv och resilient region. Det kan dock vara på sin plats att reflektera 


över om absoluta mål för minskad energianvändning är det mest lämpliga målet 


för att stödja tillväxt i en region under kraftig urbanisering. Med tanke på den 


kraftiga befolkningstillväxten och den möjliga produktivitetstillväxten i regionen, 


skulle ett relativt mål för energianvändning, t.ex. ett energiintensitetsmål, kunna 


Tillväxt och regionplaneförvaltningen 
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vara ett alternativ eller ett komplement som kan gynna tillväxt och utveckling i 


regionen.  


 


Mycket av statistiken i klimatfärdplanen kommer från 2014. Samhället är under 


stor förändring och på ett par år händer det mycket, inte minst inom energi och 


klimatområdet. För att planeringsunderlaget ska vara så trovärdigt som möjligt är 


det viktigt att så aktuell statistik som möjligt tas in i rapporten. Vi föreslår därför 


att mer aktuell statistik från 2016 tas med i de fall där det är görligt. 


 


Vid omställningar och insatser görs i allmänhet de åtgärder som ger mest nytta för 


givna insatser först, det vill säga de lägst hängande frukterna plockas först. De 


sista åtgärderna för att nå 100 % är i allmänhet de allra dyraste och varje ytterli-


gare insatsenhet under perioden ger allt mindre verkan. Denna företeelse ligger i 


linje med Rockström et als publikation ”A roadmap for a rapid decarbonisation”1 


där det argumenteras för en halvering av utsläppen vart tionde år för att nå målet 


i Parisöverenskommelsen. Med tanke på detta är det mindre realistiskt att 


kurvorna i figur 4, 7, 9 och 11 är brantare i slutet av perioden, vid 2050, än vad de 


är i närtid. Det bör därför ses över om kurvorna ska ändras och om de initiala åt-


gärderna i perioden inte kan ge större verkan. 


 


Vi anser också att det är viktigt att eventuella målkonflikter mot andra hållbar-


hetsmål identifieras och lyfts fram. 


Vägen till en region med nettonoll utsläpp 2045 


Färdplanen beskriver att klimatkompensation kommer att få en viktig roll efter 


2030. Men klimatkompensering kommer att bli allt mindre tillgängligt och allt 


dyrare efterhand eftersom alla i världen ska gå mot låga utsläpp för att nå 


tvågradersmålet. Det känns därför tveksamt att räkna med att klimatkompense-


ring ska få en större roll längre fram i tiden.  


 


I figur 5 framhävs elektrifierade transporter för mobiliteten i kranskommuner. 


Elektrifierade transporter blir viktiga inslag i framtidens transportsystem men det 


är olyckligt att inte även tydligt lyfta fram behovet av hållbara biodrivmedel. Bio-


gas är ett exempel på ett drivmedel som kommer att behövas framöver. Biogas är 


inte bara fördelaktigt ur ett klimatperspektiv utan även ur ett hälso- och 


återvinningsperspektiv. Vi föreslår därför att transporter baserade på hållbara 


biodrivmedel läggs till i figuren. 


 


Figur 5 nämner även att framtidens energibolag ska erbjuda bränslefri energi. Vi 


ställer oss frågande till var en sådan vision kommer ifrån. Om samhället kan till-


handahålla hållbara bränslen, där man förutom klimataspekten har tagit hänsyn 


till bränslets hållbarhet genom hela livscykeln, borde även dessa vara tillåtna. 


Vätgas och biogas är två exempel på bränslen som skulle kunna möta högt ställda 


hållbarhetskrav.  


                                                           
1
 J. Rockström, O. Gaffney, J. Rgelj, M. Meinshausen, N. Nakicenovic, H.J. Schellnhuber 


(2017), A roadmap for rapid decarbonization 
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Bebyggelsesektorn 


Det är positivt att färdplanen tar upp fjärrvärmelösningar som 


lågtemperaturssystem och hopkoppling av fjärrvärme. E.ON bygger just nu en helt 


ny kretsloppsanläggning i nordvästra Stockholm (på Högbytorp, Upplands Bro) 


och anpassar samtidigt redan idag fjärrvärmenätet i Barkabystaden till 


lågtemperatursystem. För att ytterligare kunna dra fördelar av 


lågtemperatursystem är det viktigt att tydligt belysa att ny bebyggelse ska 


förberedas för lågtemperatursystem. 


 


Att solsäkra bebyggelsen är en viktig åtgärd i omställningen till ett hållbart energi-


system. Ett av hindren för utbyggnad är att det är krångligt med många snåriga 


regelverk som den potentiella prosumenten måste ta hänsyn till. Ett steg i att 


förenkla för prosumenten och aktörer som vill hjälpa till med solelsutbyggnaden 


är att harmonisera byggreglerna för solcellsinstallation i de olika kommunerna. 


Det kan därför vara lämpligt att lägga till det som ett verktyg för att solsäkra 


bebyggelsen.  


Transportsektorn 


I detta kapitel framgår det att förnybara drivmedel kommer att behövas även i 


framtiden. Med tanke på samhällsdebatten om att förnybara drivmedel inte nöd-


vändigtvis är hållbara, vore det bättre att istället för förnybara drivmedel prata 


om hållbara biodrivmedel. Vi föreslår även att drivmedelsfrågorna, dvs el och för-


nybara drivmedel, hålls ihop i detta kapitel, till exempel genom att stycket om 


förnybara drivmedel flyttas fram till texten om elektrifiering. 


 


Det är också viktigt att regionen arbetar med att stimulera användningen av de 


hållbara biodrivmedlen till exempel genom upphandlingskrav för fordon och 


drivmedel. Detta nämns som ett viktigt verktyg i färdplanen men vi vill särskilt 


uppmärksamma möjligheten att gå före och inte enbart förlita sig på den rådande 


nationella miljöbilsdefinitionen som fortfarande inbegriper fordon som varken har 


laddmöjligheter eller går på biogas. Att använda offentlig upphandling som 


verktyg i omställningen ger dessutom stora effekter genom att det utgör ett 


betydelsefullt signalvärde för allmänheten. 


 


Det är mycket värdefullt att det finns tydliga mål när det gäller omställningen till 


en hållbar transportsektor i länet. En bra ansats i färdplanen finns på sidan 21: 


”Till 2030 behöver cirka 20 procent av länets bilflotta, det vill säga omkring 


200 000 fordon, vara eldrivna.” Vi föreslår att länet dessutom sätter tydliga mål 


för hållbara biodrivmedel, vilket kan göras genom att ange mål för nivån på 


reduktionsplikten till 2030 och 2050. 
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Agrarsektorn 


Inom agrarsektorn finns förutom de vägval och verktyg som nämns även möjlig-


heter till regionala cirkulära flöden där rötningsanläggningar producerar både 


biogas och biogödsel. I avsnittet om samverkan mellan stad och land bör det 


också tilläggas att staden kan tillhanda biogödsel från matavfall, vilket är viktigt 


när andelen djurhållare i regionen minskar. 


 


En utökad regional produktion av förnybar och återvunnen energi 


En av insatserna som nämns i kapitlet är att ta bort allt fossil material från avfallet 


som går till förbränning. Vi instämmer att detta är ett angeläget mål, men det är 


för enkelt att bara ställa kravet att inget fossilt material ska gå till förbränning. 


Materialets hela kretslopp bör tas i beaktande i en åtgärdsplan och möjligheterna 


för samhället att gå över till en biobaserad ekonomi bör utredas. Allt fossilt 


material som kommer in i samhället kommer förr eller senare behöva avlägsnas 


från det samma. Därför är det av större vikt att minimera inflödet. Det är också 


viktigt att lyfta upp alternativen till just förbränning av det fossila material som 


inte går att materialåtervinna och ta i beaktande att deponering av fossilt avfall 


idag inte är ett attraktivt alternativ. Vi föreslår därför att färdplanen lyfter upp 


problematiken med fossila material i samhället och minskar mängderna, snarare 


än att den ensidigt pekar på att materialen inte ska värmeåtervinnas. 


Avfallsförbränning har också en viktig roll som funktion för att minska spridningen 


av farliga ämnen i samhället.  


 


 


Med vänlig hälsning, 


 


E.ON Sverige AB 


Energy Policy & Regulation 


 


 
Mats Tedenvall 


Energy Policy Advisor 
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Malmö 2017-10-02

E.ON Sverige AB – yttrande avseende remiss angående Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0082



E.ON Sverige AB (E.ON) har valt att nyttja möjligheten att lämna synpunkter på rubricerad remiss.



E.ON ser positivt på att en långsiktig färdplan för Stockholms läns energi- och klimatarbete tas fram. Planen ger ett långsiktigt förhållningssätt och visar hur vi aktörer i regionen kan samverka för att nå de uppsatta målen. Vi har stort fokus på att bidra med omställningen till morgondagens energisystem. Det visar vi genom vårt nya mål som innebär att vi redan år 2025 enbart kommer att erbjuda återvunnen eller förnybar energi till våra kunder. 



Generella kommentarer

De stora omställningar som färdplanen förtjänstfullt beskriver kräver omfattande förändringar i infrastrukturen. Elektrifiering av industri och fordonsflotta och decentraliserad energiproduktion ställer nya krav på elnätet som kommer att behöva byggas ut, förstärkas och göras smartare. Till följd av omfattande inflyttning till Stockholmsregionen tillkommer ytterligare behov av ny kapacitet och utbyggnad av elnätet. För effektiv utbyggnad av infrastruktur är det viktigt att alla aktörer involveras i ett tidigt skede så att det ges tid för planering och möjlighet att kunna stötta med rätt insatser. Detta resonemang saknas i klimatfärdplanen och bör således läggas till.



Färdplanen anger tydliga mål för minskad energianvändning i absoluta termer. Det är bra att en effektivare energianvändning ses som utgångspunkt för en resurseffektiv och resilient region. Det kan dock vara på sin plats att reflektera över om absoluta mål för minskad energianvändning är det mest lämpliga målet för att stödja tillväxt i en region under kraftig urbanisering. Med tanke på den kraftiga befolkningstillväxten och den möjliga produktivitetstillväxten i regionen, skulle ett relativt mål för energianvändning, t.ex. ett energiintensitetsmål, kunna vara ett alternativ eller ett komplement som kan gynna tillväxt och utveckling i regionen. 



Mycket av statistiken i klimatfärdplanen kommer från 2014. Samhället är under stor förändring och på ett par år händer det mycket, inte minst inom energi och klimatområdet. För att planeringsunderlaget ska vara så trovärdigt som möjligt är det viktigt att så aktuell statistik som möjligt tas in i rapporten. Vi föreslår därför att mer aktuell statistik från 2016 tas med i de fall där det är görligt.



Vid omställningar och insatser görs i allmänhet de åtgärder som ger mest nytta för givna insatser först, det vill säga de lägst hängande frukterna plockas först. De sista åtgärderna för att nå 100 % är i allmänhet de allra dyraste och varje ytterligare insatsenhet under perioden ger allt mindre verkan. Denna företeelse ligger i linje med Rockström et als publikation ”A roadmap for a rapid decarbonisation”[footnoteRef:1] där det argumenteras för en halvering av utsläppen vart tionde år för att nå målet i Parisöverenskommelsen. Med tanke på detta är det mindre realistiskt att kurvorna i figur 4, 7, 9 och 11 är brantare i slutet av perioden, vid 2050, än vad de är i närtid. Det bör därför ses över om kurvorna ska ändras och om de initiala åtgärderna i perioden inte kan ge större verkan. [1:  J. Rockström, O. Gaffney, J. Rgelj, M. Meinshausen, N. Nakicenovic, H.J. Schellnhuber (2017), A roadmap for rapid decarbonization] 




Vi anser också att det är viktigt att eventuella målkonflikter mot andra hållbarhetsmål identifieras och lyfts fram.

Vägen till en region med nettonoll utsläpp 2045

Färdplanen beskriver att klimatkompensation kommer att få en viktig roll efter 2030. Men klimatkompensering kommer att bli allt mindre tillgängligt och allt dyrare efterhand eftersom alla i världen ska gå mot låga utsläpp för att nå tvågradersmålet. Det känns därför tveksamt att räkna med att klimatkompensering ska få en större roll längre fram i tiden. 



I figur 5 framhävs elektrifierade transporter för mobiliteten i kranskommuner. Elektrifierade transporter blir viktiga inslag i framtidens transportsystem men det är olyckligt att inte även tydligt lyfta fram behovet av hållbara biodrivmedel. Biogas är ett exempel på ett drivmedel som kommer att behövas framöver. Biogas är inte bara fördelaktigt ur ett klimatperspektiv utan även ur ett hälso- och återvinningsperspektiv. Vi föreslår därför att transporter baserade på hållbara biodrivmedel läggs till i figuren.



Figur 5 nämner även att framtidens energibolag ska erbjuda bränslefri energi. Vi ställer oss frågande till var en sådan vision kommer ifrån. Om samhället kan tillhandahålla hållbara bränslen, där man förutom klimataspekten har tagit hänsyn till bränslets hållbarhet genom hela livscykeln, borde även dessa vara tillåtna. Vätgas och biogas är två exempel på bränslen som skulle kunna möta högt ställda hållbarhetskrav. 



Bebyggelsesektorn

Det är positivt att färdplanen tar upp fjärrvärmelösningar som lågtemperaturssystem och hopkoppling av fjärrvärme. E.ON bygger just nu en helt ny kretsloppsanläggning i nordvästra Stockholm (på Högbytorp, Upplands Bro) och anpassar samtidigt redan idag fjärrvärmenätet i Barkabystaden till lågtemperatursystem. För att ytterligare kunna dra fördelar av lågtemperatursystem är det viktigt att tydligt belysa att ny bebyggelse ska förberedas för lågtemperatursystem.



Att solsäkra bebyggelsen är en viktig åtgärd i omställningen till ett hållbart energisystem. Ett av hindren för utbyggnad är att det är krångligt med många snåriga regelverk som den potentiella prosumenten måste ta hänsyn till. Ett steg i att förenkla för prosumenten och aktörer som vill hjälpa till med solelsutbyggnaden är att harmonisera byggreglerna för solcellsinstallation i de olika kommunerna. Det kan därför vara lämpligt att lägga till det som ett verktyg för att solsäkra bebyggelsen. 

Transportsektorn

I detta kapitel framgår det att förnybara drivmedel kommer att behövas även i framtiden. Med tanke på samhällsdebatten om att förnybara drivmedel inte nödvändigtvis är hållbara, vore det bättre att istället för förnybara drivmedel prata om hållbara biodrivmedel. Vi föreslår även att drivmedelsfrågorna, dvs el och förnybara drivmedel, hålls ihop i detta kapitel, till exempel genom att stycket om förnybara drivmedel flyttas fram till texten om elektrifiering.



Det är också viktigt att regionen arbetar med att stimulera användningen av de hållbara biodrivmedlen till exempel genom upphandlingskrav för fordon och drivmedel. Detta nämns som ett viktigt verktyg i färdplanen men vi vill särskilt uppmärksamma möjligheten att gå före och inte enbart förlita sig på den rådande nationella miljöbilsdefinitionen som fortfarande inbegriper fordon som varken har laddmöjligheter eller går på biogas. Att använda offentlig upphandling som verktyg i omställningen ger dessutom stora effekter genom att det utgör ett betydelsefullt signalvärde för allmänheten.



Det är mycket värdefullt att det finns tydliga mål när det gäller omställningen till en hållbar transportsektor i länet. En bra ansats i färdplanen finns på sidan 21: ”Till 2030 behöver cirka 20 procent av länets bilflotta, det vill säga omkring 200 000 fordon, vara eldrivna.” Vi föreslår att länet dessutom sätter tydliga mål för hållbara biodrivmedel, vilket kan göras genom att ange mål för nivån på reduktionsplikten till 2030 och 2050.

Agrarsektorn

Inom agrarsektorn finns förutom de vägval och verktyg som nämns även möjligheter till regionala cirkulära flöden där rötningsanläggningar producerar både biogas och biogödsel. I avsnittet om samverkan mellan stad och land bör det också tilläggas att staden kan tillhanda biogödsel från matavfall, vilket är viktigt när andelen djurhållare i regionen minskar.



En utökad regional produktion av förnybar och återvunnen energi

En av insatserna som nämns i kapitlet är att ta bort allt fossil material från avfallet som går till förbränning. Vi instämmer att detta är ett angeläget mål, men det är för enkelt att bara ställa kravet att inget fossilt material ska gå till förbränning. Materialets hela kretslopp bör tas i beaktande i en åtgärdsplan och möjligheterna för samhället att gå över till en biobaserad ekonomi bör utredas. Allt fossilt material som kommer in i samhället kommer förr eller senare behöva avlägsnas från det samma. Därför är det av större vikt att minimera inflödet. Det är också viktigt att lyfta upp alternativen till just förbränning av det fossila material som inte går att materialåtervinna och ta i beaktande att deponering av fossilt avfall idag inte är ett attraktivt alternativ. Vi föreslår därför att färdplanen lyfter upp problematiken med fossila material i samhället och minskar mängderna, snarare än att den ensidigt pekar på att materialen inte ska värmeåtervinnas. Avfallsförbränning har också en viktig roll som funktion för att minska spridningen av farliga ämnen i samhället. 





Med vänlig hälsning,



E.ON Sverige AB

Energy Policy & Regulation





Mats Tedenvall

Energy Policy Advisor
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REMISSVAR 

Malmö 2017-10-02 

E.ON Sverige AB – yttrande avseende remiss angående 

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, diarienummer 

TRN 2016-0082 

 

E.ON Sverige AB (E.ON) har valt att nyttja möjligheten att lämna synpunkter på 

rubricerad remiss. 

 
E.ON ser positivt på att en långsiktig färdplan för Stockholms läns energi- och 
klimatarbete tas fram. Planen ger ett långsiktigt förhållningssätt och visar hur vi 
aktörer i regionen kan samverka för att nå de uppsatta målen. Vi har stort fokus 
på att bidra med omställningen till morgondagens energisystem. Det visar vi ge-
nom vårt nya mål som innebär att vi redan år 2025 enbart kommer att erbjuda 
återvunnen eller förnybar energi till våra kunder.  
 

Generella kommentarer 

De stora omställningar som färdplanen förtjänstfullt beskriver kräver omfattande 
förändringar i infrastrukturen. Elektrifiering av industri och fordonsflotta och de-
centraliserad energiproduktion ställer nya krav på elnätet som kommer att be-
höva byggas ut, förstärkas och göras smartare. Till följd av omfattande inflyttning 
till Stockholmsregionen tillkommer ytterligare behov av ny kapacitet och utbygg-
nad av elnätet. För effektiv utbyggnad av infrastruktur är det viktigt att alla aktö-
rer involveras i ett tidigt skede så att det ges tid för planering och möjlighet att 
kunna stötta med rätt insatser. Detta resonemang saknas i klimatfärdplanen och 
bör således läggas till. 
 

Färdplanen anger tydliga mål för minskad energianvändning i absoluta termer. 

Det är bra att en effektivare energianvändning ses som utgångspunkt för en 

resurseffektiv och resilient region. Det kan dock vara på sin plats att reflektera 

över om absoluta mål för minskad energianvändning är det mest lämpliga målet 

för att stödja tillväxt i en region under kraftig urbanisering. Med tanke på den 

kraftiga befolkningstillväxten och den möjliga produktivitetstillväxten i regionen, 

skulle ett relativt mål för energianvändning, t.ex. ett energiintensitetsmål, kunna 
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vara ett alternativ eller ett komplement som kan gynna tillväxt och utveckling i 

regionen.  

 

Mycket av statistiken i klimatfärdplanen kommer från 2014. Samhället är under 

stor förändring och på ett par år händer det mycket, inte minst inom energi och 

klimatområdet. För att planeringsunderlaget ska vara så trovärdigt som möjligt är 

det viktigt att så aktuell statistik som möjligt tas in i rapporten. Vi föreslår därför 

att mer aktuell statistik från 2016 tas med i de fall där det är görligt. 

 

Vid omställningar och insatser görs i allmänhet de åtgärder som ger mest nytta för 

givna insatser först, det vill säga de lägst hängande frukterna plockas först. De 

sista åtgärderna för att nå 100 % är i allmänhet de allra dyraste och varje ytterli-

gare insatsenhet under perioden ger allt mindre verkan. Denna företeelse ligger i 

linje med Rockström et als publikation ”A roadmap for a rapid decarbonisation”1 

där det argumenteras för en halvering av utsläppen vart tionde år för att nå målet 

i Parisöverenskommelsen. Med tanke på detta är det mindre realistiskt att 

kurvorna i figur 4, 7, 9 och 11 är brantare i slutet av perioden, vid 2050, än vad de 

är i närtid. Det bör därför ses över om kurvorna ska ändras och om de initiala åt-

gärderna i perioden inte kan ge större verkan. 

 

Vi anser också att det är viktigt att eventuella målkonflikter mot andra hållbar-

hetsmål identifieras och lyfts fram. 

Vägen till en region med nettonoll utsläpp 2045 

Färdplanen beskriver att klimatkompensation kommer att få en viktig roll efter 

2030. Men klimatkompensering kommer att bli allt mindre tillgängligt och allt 

dyrare efterhand eftersom alla i världen ska gå mot låga utsläpp för att nå 

tvågradersmålet. Det känns därför tveksamt att räkna med att klimatkompense-

ring ska få en större roll längre fram i tiden.  

 

I figur 5 framhävs elektrifierade transporter för mobiliteten i kranskommuner. 

Elektrifierade transporter blir viktiga inslag i framtidens transportsystem men det 

är olyckligt att inte även tydligt lyfta fram behovet av hållbara biodrivmedel. Bio-

gas är ett exempel på ett drivmedel som kommer att behövas framöver. Biogas är 

inte bara fördelaktigt ur ett klimatperspektiv utan även ur ett hälso- och 

återvinningsperspektiv. Vi föreslår därför att transporter baserade på hållbara 

biodrivmedel läggs till i figuren. 

 

Figur 5 nämner även att framtidens energibolag ska erbjuda bränslefri energi. Vi 

ställer oss frågande till var en sådan vision kommer ifrån. Om samhället kan till-

handahålla hållbara bränslen, där man förutom klimataspekten har tagit hänsyn 

till bränslets hållbarhet genom hela livscykeln, borde även dessa vara tillåtna. 

Vätgas och biogas är två exempel på bränslen som skulle kunna möta högt ställda 

hållbarhetskrav.  

                                                           
1
 J. Rockström, O. Gaffney, J. Rgelj, M. Meinshausen, N. Nakicenovic, H.J. Schellnhuber 

(2017), A roadmap for rapid decarbonization 
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Bebyggelsesektorn 

Det är positivt att färdplanen tar upp fjärrvärmelösningar som 

lågtemperaturssystem och hopkoppling av fjärrvärme. E.ON bygger just nu en helt 

ny kretsloppsanläggning i nordvästra Stockholm (på Högbytorp, Upplands Bro) 

och anpassar samtidigt redan idag fjärrvärmenätet i Barkabystaden till 

lågtemperatursystem. För att ytterligare kunna dra fördelar av 

lågtemperatursystem är det viktigt att tydligt belysa att ny bebyggelse ska 

förberedas för lågtemperatursystem. 

 

Att solsäkra bebyggelsen är en viktig åtgärd i omställningen till ett hållbart energi-

system. Ett av hindren för utbyggnad är att det är krångligt med många snåriga 

regelverk som den potentiella prosumenten måste ta hänsyn till. Ett steg i att 

förenkla för prosumenten och aktörer som vill hjälpa till med solelsutbyggnaden 

är att harmonisera byggreglerna för solcellsinstallation i de olika kommunerna. 

Det kan därför vara lämpligt att lägga till det som ett verktyg för att solsäkra 

bebyggelsen.  

Transportsektorn 

I detta kapitel framgår det att förnybara drivmedel kommer att behövas även i 

framtiden. Med tanke på samhällsdebatten om att förnybara drivmedel inte nöd-

vändigtvis är hållbara, vore det bättre att istället för förnybara drivmedel prata 

om hållbara biodrivmedel. Vi föreslår även att drivmedelsfrågorna, dvs el och för-

nybara drivmedel, hålls ihop i detta kapitel, till exempel genom att stycket om 

förnybara drivmedel flyttas fram till texten om elektrifiering. 

 

Det är också viktigt att regionen arbetar med att stimulera användningen av de 

hållbara biodrivmedlen till exempel genom upphandlingskrav för fordon och 

drivmedel. Detta nämns som ett viktigt verktyg i färdplanen men vi vill särskilt 

uppmärksamma möjligheten att gå före och inte enbart förlita sig på den rådande 

nationella miljöbilsdefinitionen som fortfarande inbegriper fordon som varken har 

laddmöjligheter eller går på biogas. Att använda offentlig upphandling som 

verktyg i omställningen ger dessutom stora effekter genom att det utgör ett 

betydelsefullt signalvärde för allmänheten. 

 

Det är mycket värdefullt att det finns tydliga mål när det gäller omställningen till 

en hållbar transportsektor i länet. En bra ansats i färdplanen finns på sidan 21: 

”Till 2030 behöver cirka 20 procent av länets bilflotta, det vill säga omkring 

200 000 fordon, vara eldrivna.” Vi föreslår att länet dessutom sätter tydliga mål 

för hållbara biodrivmedel, vilket kan göras genom att ange mål för nivån på 

reduktionsplikten till 2030 och 2050. 
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Agrarsektorn 

Inom agrarsektorn finns förutom de vägval och verktyg som nämns även möjlig-

heter till regionala cirkulära flöden där rötningsanläggningar producerar både 

biogas och biogödsel. I avsnittet om samverkan mellan stad och land bör det 

också tilläggas att staden kan tillhanda biogödsel från matavfall, vilket är viktigt 

när andelen djurhållare i regionen minskar. 

 

En utökad regional produktion av förnybar och återvunnen energi 

En av insatserna som nämns i kapitlet är att ta bort allt fossil material från avfallet 

som går till förbränning. Vi instämmer att detta är ett angeläget mål, men det är 

för enkelt att bara ställa kravet att inget fossilt material ska gå till förbränning. 

Materialets hela kretslopp bör tas i beaktande i en åtgärdsplan och möjligheterna 

för samhället att gå över till en biobaserad ekonomi bör utredas. Allt fossilt 

material som kommer in i samhället kommer förr eller senare behöva avlägsnas 

från det samma. Därför är det av större vikt att minimera inflödet. Det är också 

viktigt att lyfta upp alternativen till just förbränning av det fossila material som 

inte går att materialåtervinna och ta i beaktande att deponering av fossilt avfall 

idag inte är ett attraktivt alternativ. Vi föreslår därför att färdplanen lyfter upp 

problematiken med fossila material i samhället och minskar mängderna, snarare 

än att den ensidigt pekar på att materialen inte ska värmeåtervinnas. 

Avfallsförbränning har också en viktig roll som funktion för att minska spridningen 

av farliga ämnen i samhället.  

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

E.ON Sverige AB 

Energy Policy & Regulation 

 

 
Mats Tedenvall 

Energy Policy Advisor 
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