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Kommunfullmäktige

Yttrande över Motion av Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) om att
starta kommunalt energibolag STK-2019-622
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Anders Andersson och Gunilla Ryd (V) föreslår i motionen att Malmö stad ska starta ett
kommunalt energibolag för att tillfredsställa Malmös och malmöbornas behov av el, värme
och övriga energitjänster.
Motionen anger som en av anledningarna att man önskar starta ett eget energibolag den
hotande effektbrist i elnätet. Orsakerna till denna elbrist är flera, främst brist i
överföringskapacitet i elnätet, det stamnät Svenska kraftnät ansvarar för. Utbyggnaden av
stamnätet är pågående men inte i fas med det ökande behovet i södra delen av Sverige och
Malmö. Andra orsaker är brist på lokal och regional elproduktion, bland annat orsakat av
stängning av Öresundsverket, men också brist på nationella incitament för havsbaserad
vindkraft och kraftvärmeproduktion.
För Malmö är det viktigt att ha en säker elproduktion och tillräcklig kapacitet för att möta
det ökande efterfrågan på bostäder för en ökande befolkning, nyetablering av verksamheter
och ökande elektrifiering av transportsektorn. Detta kan endast säkerställas genom tillräcklig
överföringskapacitet i det nationella stamnätet, och en stabil och förutsägbar basproduktion
lokalt och regionalt.
Malmö stad arbetar för att nå målen om förnybar energi på flera sätt. Malmö Stad och
bolagen arbetar för att nå dessa mål genom både upphandling av förnybar energi, och egen
produktion genom exempelvis solenergi och vindkraft sker redan i dag. Serviceförvaltningen
har till exempel handlat upp nyckelfärdig vindkraft på annan ort och äger i dag två verk som
producerar motsvarande 10% av Malmö stads organisations efterfrågan på el.
Solenergianläggningar uppförs också på en del av stadens, MKB’s och P-Malmös byggnader.
Möjligheterna för att ansluta nya produktionsanläggningar till befintlig infrastruktur för
energi för värme och el finns inom ramen för gällande lagstiftning.
En viktig aspekt av målarbetet är dialog med energimarknadens parter, genom dialog och
gemensam målbild med det bolag som är dominerande i Malmö och som äger båda nät för
värme och el i staden, Eon. Eon har i dagsläget en tydlig målbild om att nå samma mål och
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menar de kan nå målet om förnybar värmeproduktion 2025 genom omställning till förnybara
energikällor och etablering av ny produktion.
Vad gäller elproduktion är det dock svårt att nå de lokala målen lokalt och vi har i stället sett
nedläggning av elproducerande anläggningar (Öresundsverket) och hot om att även
Heleneholmsverket ska sluta producera el. Detta beror i stor grad på brist på nationella
incitament och beskattning. Marknadens aktörer agerar naturligt nog utifrån företagsmässiga
ekonomiska aspekter. Ett eventuellt kommunalt energibolag måste rimligtvis också agera på
samma marknadsvillkor och vill vara lika avhängig av nationella incitament och ta
företagsekonomiska hänsyn.
Motionen menar ett eget elbolag också ska leda arbetet med effektivisering och
energibesparingar. Just denna aspekt ligger redan i uppdragen till berörda förvaltningar och
bolag som genomför energieffektivisering i det egna beståndet för att nå existerande mål om
energieffektivisering.
Malmös energistrategi och miljöprogram ska uppdateras och frågan om att starta eget
energibolag kan vara relevant att undersöka i detta sammanhang. En etablering av ett eget
energibolag kräver stora ekonomiska insatser både för uppbyggnad av organisationen och
investeringar, kostnader som ska vägas mot andra nödvändiga investeringar som skolor och
infrastruktur. Etableringen av ett eget energibolag kommer också ta tid att implementera.
Stadsbyggnadsnämnden anser därmed att frågan om eget energibolag bör utredas närmare,
särskilt med tanke på den osäkra situationen på energimarknaden, och i ljus av att säkra en
basproduktion av el i regionen. En sådan utredning bör undersöka olika aspekter av
nyetableringen av ett eget energibolag, inte enbart det rent ekonomiska, men även
konsekvenserna i förhållande till befintliga aktörer på energimarknaden och hur deras vilja
påverkas att arbeta för de energi- och klimatmål som Malmö stad sätter.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att motionen, med ovanstående, ska anses besvarad.

ordförande

Sofia Hedén
sekreterare

Kristina Andersson
Reservationer
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) har lämnat in en skriftlig
reservation, bilaga §209a.
Martin Molin (C), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) har
lämnat in en gemensam skriftlig reservation, bilaga §209b.

