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Remiss av Promemorian lokal och regional 
klimatomställning  

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som 
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, 
en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla 
energibranschen – till nytta för alla. 

Sammanfattning 

Energiföretagen tillstyrker förslagen 1, 2, 4 och 5 samt är tveksamma till förslag 
10. 

Energiföretagen har inget att erinra om övriga förslag. 

Detaljerade synpunkter 

Förslag 1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners 

klimatomställning  

Energiföretagen tillstyrker förslaget. Samtidigt är det av stor vikt att kommuner 
och regioner anammar ett energisystemsperspektiv och en helhetssyn. Detta så 
att inte åtgärder föreslås som riskerar att öka de totala utsläppen även om 
utsläppen minskas inom den systemgräns kommunen/regionen har satt upp.  

Förslag 2. Myndighetslyft för kommuners och regioners klimatomställning 

Energiföretagen tillstyrker förslaget.  

Förslag 4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder 

Energiföretagen tillstyrker förslaget. Energiföretagen har tillsammans med 
branschföreträdare för fastighetsbranschen tagit fram metod för 
klimatredovisning av fjärrvärme. Förslagsvis bör en eventuell utredning ta del av 
det underlaget.  

Klimatvärdering av el är komplext. Energiföretagen bistår gärna eventuell 
utredning med underlag och expertis. 

Förslag 5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- 

och klimatomställning på lokal och regional nivå 

Energiföretagen tillstyrker förslaget.  
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Förslag 10. Utred tillstånds- respektive anmälningsplikt för stora energi- och 

eleffektanvändare 

Inledningsvis bör poängteras att det är positivt att elnät och kapacitet i elnätet 
beaktas och ges en naturlig plats i denna typ av handlingsplan. Vidare är det 
positivt att frågan om flexibilitet i elnätet har nått fram till beslutsfattare för att 
utgöra en del av underlag för åtgärd i en övergripande handlingsplan för regionala 
beslut.  

Energiföretagen ställer sig dock är tveksam till förslaget på tillstånds- respektive 
anmälningsplikt enligt miljöbalken och miljöprövningsförordningen (2013:251) för 
stora energi- och effektanvändande verksamheter och står inte bakom förslaget 
att betrakta dessa som miljöfarlig verksamhet. Ytterligare tillståndsprövning för 
att ansluta kunder riskerar att försena anslutningsprocessen och även göra 
planeringen av nätet mer svårbedömt.  

Avseende förslaget om obligatorisk flexibilitet för större energi- och 
effektanvändare är detta en komplex fråga som kräver mer utredning. En ökad 
flexibilitet hos elsystemets användare kan bidra till ett mer kostnadseffektivt och 
driftsäkert elsystem. Samtidigt är det viktigt att aktörer bidrar med flexibilitet på 
frivillig basis och utifrån dennes förutsättningar så att inte verksamheten blir 
lidande.  

Övriga förslag 

Energiföretagen har inget att erinra om övriga förslag. 
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