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Remissvar på Lokal och regional klimatomställning - underlag inför 
klimatpolitisk handlingsplan 2023 

Svenska kraftnät motsätter sig inget i remissen eller de föreslagna tio punkterna 
men har valt att kommentera det som är relevant för verkets uppdrag. 

Svenska kraftnät tillstyrker förslaget om en nationell samordnare. 

Svenska kraftnät tillstyrker förslaget om Myndighetslyft. 

Svenska kraftnät tillstyrker förslaget om förstärkt uppdrag till länsstyrelsen. 

I övriga förslag har Svenska kraftnät inga kommentarer. 

Svenska kraftnäts ställningstagande 
Förslag 1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och 
regioners klimatomställning 
Svenska kraftnät tillstyrker förslaget. 

För det nationella samarbetet med energiomställningen så ser Svenska kraftnät det 
som positivt att det tas fram analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder 
som bidrar till en lokal och regional klimatomställning i hela landet, i syfte att ta 
fram underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen. Eftersom utbyggnaden av 
transmissionsnätet är nödvändigt för klimatomställningen är det är viktigt att 
Svenska kraftnät ses som en samarbetspartner när det kommer till planering av 
elsystemets utveckling, på nationell nivå så väl som på regionala och lokala nivåer. 
Frågan om klimatomställning, som i remissen beskrivs som komplex och därför 
ställer stora krav på integration av klimatfrågan i alla relevanta sakområden 
inklusive tvärsektoriell styrning och samverkan, kräver ledarskap. Där skulle, som 
föreslås i remissen, en av regeringen utsedd nationell samordnare eller 
tvärsektionella råd/forum kunna bidra. 

Förslag 2. Myndighetslyft för kommuner och regioners 
klimatomställning 

Svenska kraftnät tillstyrker med motivering nedan: 
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• Lokalt och regionalt behövs resurser för att kunna möta upp Svenska 

kraftnät i den stora utbyggnaden av stamnäten. 

• För att kunna möta framtida behov gällande nätutbyggnad är det viktigt att 
det ges resurser till att ta fram prognoser för framtida 
förbrukningsmönster. 

• Mer resurser och en arena med plats för kunskapsstöd från myndigheter. 

• Svenska kraftnät stödjer rapportens förslag om ett "myndighetslyft" genom 
att tydliggöra myndigheters uppdrag och möjlighet att ge kommuner och 
regioner bättre stöd med klimatomställning. 

Förslag 5. Förstärkt uppdrag till Länsstyrelserna att leda och 
koordinera energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå 

Svenska kraftnät tillstyrker förslaget. 

Under åren 2000-2020 byggde Svenska kraftnät 60 mil transmissionsnät. Nu ska 
verket under lika många år bygga uppemot 700 mil transmissionsnät. Det handlar 
både om att bygga nya ledningar men också om att reinvestera i befintligt nät. Det 
är en utmanande tidplan. För att den ska vara möjlig att genomföra pågår ett 
intensivt arbete där Svenska kraftnät bl.a. ser över interna processer och arbetssätt 
i syfte att de ska vara så effektiva som möjligt. Svenska kraftnät ser att det är 
viktigt att länsstyrelserna får ett tydligt uppdrag med ett utpekat ansvar för att 
samordna olika aktörer för att stödja klimatomställningen. Två goda exempel som 
visar vägen är de samarbeten angående elkraft som redan är igång, som AGON i 
Norrbotten och ACCEL i Västra Götaland, med länsstyrelser och regioner som 
håller i samordningen. Svenska kraftnät anser att detta förslag är ett mycket viktigt 
bidrag, dels för att det finns ett stort behov av samordning och samverkan, dels för 
att länsstyrelserna är mycket lämpliga att ta just denna roll. Samtidigt som 
länsstyrelsen behöver utökade resurser för en specifik roll i klimatomställningen så 
kommer ett ökat tryck på en viss typ av tillståndsärenden med koppling till 
industriomställningen och ökad elektrifiering orsaka att den "vanliga" 
handläggningen på länsstyrelserna också ökar. Svenska kraftnät anser därmed att 
det även krävs mer medel för att säkerställa tillgång på t.ex. handläggarresurser för 
detta ändamål till länsstyrelserna. 

Förslag 10. Utred tillstånds- respektive anmälningskrav för stora 
energi- och eleffektanvändare 

Svenska kraftnät har inget att erinra mot förslaget enligt motivering nedan. 
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Förslaget bedöms leda till mer energieffektiva och effektflexibla anläggningar och 
på så sätt bl.a. minska framtida behov av nätförstärkningar samt underlätta för att 
de energipolitiska målen kan uppfylls. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter 
föredragning av Tomas Söderlund. I ärendets handläggning har även deltagit 
Martina Högberg (chef Strategi och omvärld), Sarah Graaf (sakkunnig), Agnete 
Bretan (sakkunnig), Henrik Pernmyr (verksjurist) samt Tobias Edfäst (sakkunnig). 

Sundbyberg, dag som ovan 

~?--/.--
Tomas Söderlund 


