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Yttrande över - Remiss av Energikommissionens
betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU
2017:02)
Linköpings kommun har inbjudits att yttra sig över energikommissionens
betänkande ”Kraftsamling för framtidens energi”. Linköpings kommun ställer
sig bakom betänkandet med reservation av nedanstående synpunkter.
Linköpings kommun anser att det är mycket positivt att en bred parlamentarisk
överenskommelse har kommit till stånd så att samtliga aktörer på
energimarknaden, inklusive kommuner och dess energibolag, har långsiktiga
förutsättningar att förhålla sig till både vad gäller åtgärder och lokala
målsättningar.
Linköpings kommun ställer sig bakom energikommissionens mål om 100
procent förnybar energi och 50 procent energieffektivisering.
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Vi vill särskilt betona vikten av att kommande åtgärder och justeringar av
styrmedel för att uppnå målet för energieffektivisering ska utgå från ett
systemperspektiv. Det innebär att energieffektiviseringsåtgärder och styrmedel
ska styra mot minskad primärenergianvändning.
Kommunen ser att det i Energikommissionens förslag finns en stor risk för att
klimat- och resurseffektiv kraftvärme kommer att hamna i en
konkurrenssituation gentemot annan energiproduktion. I betänkandet förslås
sänkta skatter på vatten- och kärnkraft, slopade avgifter på havsbaserad
vindkraft och mer förnybar energi genom att elcertifikatsystemet förlängs och
utökas med 18 TWh nya elcertifikat samt att kraftfull energieffektivisering
genomförs. Det kommer sannolikt att medföra att konkurrenskraften för
avfalls- och biobränslebaserad produktion av kraftvärme minskar. Vi
efterfrågar en tydligare och djupare konsekvensanalys av de föreslagna
åtgärdernas effekter på kraftvärmeproduktionen. Syftet med en sådan analys
bör vara att säkerställa att effektbehovet täcks vintertid då efterfrågan på energi
är som störst och kraftvärmeproduktionen idag är av avgörande betydelse för
att täcka behovet.
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Vi tycker som tidigare sagts att det är mycket positivt att det finns en tydlig
målsättning vad gäller att öka den förnybara elproduktionen både vad gäller
sol, vind och vatten men det är viktigt att styrmedel tas fram ur ett
effektperspektiv så att tillgången på resurs- och klimateffektiv energi i ett
robust system som täcker det aktuella energibehovet säkerställs långsiktigt
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