1 (3)

Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Marianne Cedervall

2018-08-30

Dnr SBN 2018-460
Dnr KS 2018-559

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsekonomiska analyser vid inveseringar i
stamnätet för el, yttrande till Miljö- och
energidepartementet
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Ärende
Energimarknadsinspektionen (Ei) har haft regeringens uppdrag att fastställa
riktlinjer för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid byggande av
överföringskapacitet för el. Det övergripande syftet med uppdraget är att
förbättra beslutsunderlagen vid stamnätsinvesteringar så att de projekt som
genomförs är lönsamma för samhället.
Energimarknadsinspektionen har redovisat slutsatser och förslag i en rapport
som Linköpings kommun har getts möjlighet att yttra sig över.
Rapporten är belysande och utgör ett bra kunskapsunderlag. För kommunen
med sina olika ansvarsområden är det av stort värde att samhällsekonomiska
effekter utreds och bedöms så entydigt och heltäckande som möjligt utan att
ledtider i processen därigenom förlängs. Kommunen ser positivt på att Ei tar
fram föreskrifter för lönsamhetsbedömningarna utifrån vedertagna värderingsoch bedömningsmetoder och på förslaget att den samhällsekonomiska
lönsamhetsbedömningen efter samråd granskas av en från sökande fristående
aktör.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, yttrande
till Miljö- och energidepartementet, 2018-08-30
Bilaga – Yttrande
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Bakgrund
Energimarknadsinspektionen (Ei) fick den 29 juni 2017 i uppdrag av
regeringen att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska
lönsamhetsbedömningar vid byggande av överföringskapacitet för el. Det
övergripande syftet med uppdraget är att förbättra beslutsunderlagen vid
stamnätsinvesteringar så att de projekt som genomförs är lönsamma för
samhället.
Enligt uppdraget ska Ei utreda vilka effekter som bör inkluderas i en
samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning och hur geografisk eller annan
avgränsning bör se ut. Ei ska därutöver ge förslag på hur dessa identifierade
effekter bör kvantifieras och värderas. Vidare ska Ei analysera om
författningsreglering är en lämplig åtgärd för att implementera riktlinjerna för
den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen med syftet att förbättra
beslutsprocesserna vid stamnätsinvesteringar. I uppdraget ingår också att
analysera behovet av att en fristående aktör utför ”skugganalyser” som
komplement till Svenska kraftnäts analyser samt att analysera om alternativa
investeringar som exempelvis energilager, produktionskapacitet eller åtgärder
på efterfrågesidan kan vara ett kostnadseffektivt sätt att nå samma mål.
Kommunala mål
Ärendet har anknytning till kommunfullmäktiges övergripande mål nr 2, En
kommun med ett växande näringsliv och nr 5, En ekologiskt hållbar kommun.
Enligt mål nr. 2 ska Linköping vara en motor för regionens
näringslivsutveckling och arbeta aktivt för och värna om både det näringsliv
som finns idag och för att nya företag och branscher etableras här. Goda
förutsättningar ska finnas för att fler företag ska kunna starta, växa och anställa.
Enligt mål nr. 5 ska kommunens klimatarbete styras av målet om
koldioxidneutralitet år 2025 och medborgana ska aktivt delta i arbetet.
Linköping ska ligga i framkant för gröna lösningar på klimatutmaningarna och
i utvecklingen av miljöteknik. Värdefulla naturområden ska säkras och
kommunen ska aktivt arbeta för att bevara den biologiska mångfalden.
Jämställdhet
Inga specifika jämställdhetsaspekter finns i remissmaterialet eller förslaget till
yttrande.
Samråd
Yttrande har samråtts inom plankontoret och med Tekniska Verken i
Linköping AB.
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska Verken i Linköping AB
(publ.)
Miljö- och energidepartementet

