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Hej,
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit remiss angående Energistrategi för
Malmö 2021-2030. Förvaltningens verksamheter är beroende av att Malmö har ett
leveranssäkert elsystem som klarar nuvarande och framtida behov. Förvaltningen har inget att
tillägga i samrådsförslaget och arbetsmarknads- och socialnämnden kommer därmed inte att
yttra sig gällande Energistrategin.

Vänligen,
Arjana Bajgora
Utredningssekreterare
MALMÖ STAD
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Strategiska avdelningen
Enheten för nämnd- och ärendehantering
Besöksadress: Kungsgatan 13
205 80 Malmö
Tel. 073-851 57 29
www.malmo.se
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YTTRANDE

Kommunstyrelsen

DATUM

DIARIENUMMER

2021-01-18

KS/2020:624-279

Malmö stad

Yttrande över Energistrategi för Malmö 2021–2030,
samrådshandling
Ert dnr: SBN-2019-1073
Burlövs kommun har tagit del av samrådshandling Energistrategi för Malmö 2021–2030 och
konstaterar att Malmö stad och Burlövs kommun har många beröringspunkter i flertalet frågor.
I synnerhet de frågor som berör leveranssäkerhet, avfallshantering samt infrastruktur för fjärrvärme, gas och transporter.
Burlövs kommun anser att det är bra att Malmö stad, som är en av de viktigaste aktörerna på
grund av sin storlek, tar en ledande roll i leveranssäkerhetsfrågan. I och med Malmös strategier
förväntas även Burlövs kommun få ett leveranssäkrare el-system. På grund av expansionsplanerna i regionen, i Malmö stad och Burlövs kommun i synnerhet, samt de förväntade ökande
effektutmaningarna är det mycket viktigt att den belyses i energistrategin och att åtgärder vidtas för att få till stånd en reell förbättring.
Burlövs kommun ser positivt och med intresse fram emot att ta del av åtgärderna för att kompensera eller minska utsläppen från den återvunna energin t.ex. avfallsförbränningen eftersom
detta är en relativt stor indirekt utsläppskälla även för Burlövs kommun. Effekterna på Sysavs
närområde och Spillepeng behöver betonas och förtydligas i Malmö stads och Burlövs kommuns
fortsatta arbete. Att gasnätet ligger som infrastruktur för ökad biogasanvändning och att det
finns stor potential till ökad produktion lokalt ses som positivt. Det är också positivt att frågan
om balansen mellan hög- och lågvärdig energi belyses då denna ofta hamnar i skymundan i förhållande till effektiviseringsfrågor.
Burlövs kommun ser resultatmålet om energieffektivisering av befintliga byggnader för det geografiska området som bra men befarar att utvärderingen är komplicerad. Om Malmö stad
har/utvecklar en bra metod för utvärderingen är Burlövs kommun intresserad att följa detta
arbete.
Burlövs kommun anser att strategin för transporter är bra och relevant även för Burlövs kommun. En övergången till andra drivmedel och mer energieffektiva fordon kan komma att påverka luftkvalitet och buller i Burlövs kommun.
Sammantaget bedömer Burlövs kommun att Malmö stads energistrategi är väl avvägd och kan
ge positiva effekter även i Burlövs kommun. Genom strategin mildras också eventuella negativa
effekter på leveranssäkerheten på grund av förutspådd expansion i sydvästra Skåne vilket är
centralt för Burlövs kommun. Burlövs kommun följer gärna arbetet och bidrar där så kan ske.
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Copenhagen Malmö Port AB
Terminalgatan 18
Box 566

Malmö stadsbyggnadskontor
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

SE-201 25 Malmö
Tel +46 (0) 40 680 41 00
cmport@cmport.com
www.cmport.com
2021.02.01
Your ref. SBN-2019-1073

Synpunkter på samrådsförslaget Energistrategi för Malmö 2021-2030, SBN-2019-1073
CMP har tagit del av samrådsförslaget avseende SBN-2019-1073 och granskat den ur den kommersiella
hamnverksamhetens synvinkel och har nedanstående synpunkter.
Hamnen som betydande plats för infrastruktur
Malmö både har varit och är en historiskt viktigt hamnstad. CMP är en av de största hamn- och
terminaloperatörerna i Norden samt en av de största kryssningsterminalerna i norra Europa. CMP är en av
83 europeiska core ports, som av EU anses vara särskilt betydelsefulla för utvecklingen av de nya
transportkorridorerna i Europa. På området finns verksamheter som har väsentlig effekt på städernas och
Öresundsregionens miljö- och klimatpåverkan såväl som energiförbrukning och dess utveckling är således
viktig för utfallet. Målet om klimatneutralitet i CMP:s egen verksamhet (scope 1 och 2) till 2025 är ett av
de vägledande hållbarhetsmålen. CMP noterar att det saknas en beskrivning om hamnens betydelse för
energistrategins samtliga fokusområden och att uppnå de övergripande inriktningsmålen. Vidare bör
strategin understyka CMP:s unika position som en naturlig länk mellan Malmö och Köpenhamn vilket
möjliggör och underlättar för gemensamma projekt samarbeten och skalfördelar.
(https://www.cmport.com/services/)
Framtidens fartygsbränslen
Det pågår en stor omställning till mer hållbara bränslen för den globala fartygsflottan som står för en
betydande del av de globala växthusgasutsläppen. Framtidens bränsle för sjöfarten är i en ständig
utveckling, där drift av både liquified natural gas (LNG) och elektricitet redan har inletts. Det finns även
ett pågående arbete med utveckling av andra bränslealternativ som vätgas och ammoniak.
I handlingarna på sidan 23 skrivs att “Malmö stad har begränsad rådighet gällande flytande biobränslen,
men har goda förutsättningar att arbeta för en ökad andel elektrifierade såväl som biogasdrivna fordon
för att på det sättet bidra till en minskad användning av fossila bränslen. Vad gäller sjöfart arbetar
Transportstyrelsen med att minska dess energiförbrukning och klimatpåverkan, bland annat genom
internationell reglering av fartyg och drivmedel. En stor del av arbetet sker via FN:s sjöfartsorganisation
IMO och andra internationella forum.”
CMP arbetar aktivt i dialog med kunder och andra intressenter om framtidens hamninfrastruktur och hur
partnerskap och samarbeten kan accelerera omställningen av sjöfarten till en mer hållbar industri.

org. nr. SE 556027-4077
cvr. nr. DK 25 99 60 11
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Flytande biobränslen
I Malmö stads Masterplan för Malmö hamn på sida 22 understryks att “energislag som LNG (flytande
naturgas), etanol och el kommer successivt att öka i betydelse i takt med att nya fartyg byggs.” Hamnen
även en viktig plats för import av biobränslen av olika slag, då transport av dessa i huvudsak sker med
fartyg. Biobränslen nämns genomgående i strategin som potentiellt viktiga för både fjärrvärme och
elproduktion, samt i flytande form som fordonsbänsle. Det finns liten eller ingen lokal produktion av dessa
bränslen som idag i huvudsak består av restprodukter från skogsbruk eller andra energirika restprodukter.
Det är av vikt att man planerar för hur sådana produktionsanläggningar skall försörjas med bränsle på ett
rationellt sätt genom hamnen, då det ofta är tal om stora volymer bränsleprodukter som skall importeras.
Att försörja en biobränsleeldat kraftvärmeverk som HOFORs Bio4 som nyligen färdigställts i Köpenhamn
kräver ca 1,2 miljoner ton träflis motsvarande 200-300 fartygsanlöp om året. För Malmös del skulle detta
vara en väsentlig ökning av fartygstrafiken. (https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/amagervaerket/bio4projektet/, https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/tekniskanamnden/mote-2020-06-12/agenda/masterplan-for-malmo-hamn-antagandehandlingpdf)
Från augusti 2020 tillåter CMP bunkring av liquified natural gas (LNG) för kunder som anlöper hamnen.
CMP har aktivt deltagit vid framtagandet av Transportstyrelsens nationella riktlinjer för bunkring av LNG
i hamn och ser positivt på bränslet som en del av lösningen för att snabbt minska utsläppen. I synnerhet är
liquified bio gas (LBG), ett fossilfritt alternativ till LNG, intressant då det kan hanteras med samma
regelverk och infrastruktur. I handlingarna på sidan 7 nämns att biogas och exempelvis LBG kan spela en
stor roll framåt som ett fossilfritt alternativ för tyngre transporter. (http://www1.cmport.com/news-andmedia/news/2018/2018-05-29-sv)
Anslutning av landström till fartyg
I handlingarna på sidan 24 nämns att CMP tittar “på möjligheterna att elansluta fartyg som ligger i hamn”.
Det är korrekt och förutsätter politiska och operativa spelregler som möjliggör utvecklingen. I Malmö
stads Masterplan för Malmö hamn på sida 23 poängteras att “utvecklingen av batteridrift för sjöfarten går
snabbt framåt”, att fartygens teknisk utrustning behöver vara kompatibel med hamnens infrastruktur och
att det “i ett längre perspektiv förväntas krav på elanslutning vid kaj att vara obligatoriskt, åtminstone för
den reguljära trafiken för färjor och containerfartyg.”. (https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcomesv/namnder-styrelser/tekniska-namnden/mote-2020-06-12/agenda/masterplan-for-malmo-hamnantagandehandlingpdf)
CMP har dialog med Finnlines om att ansluta landström till fartyg, som går mellan Malmö och
Travemünde. Dessutom jobbar CMP på att ansluta landström till tank-, bulk-, och bilskepp. Vissa bilfartyg
och tankskepp använder redan LNG som bränsle. CMP önskar att Malmö pekar ut en tydligare riktning för
omställningen till mer hållbara fartygsbränslen och vi är öppna för en tätare dialog kring detta.
I Köpenhamn har man kommit ännu längre. I maj 2019 berättade tidigare överborgmästare Frank Jensen
att Köpenhamns kommun hade planer för att Köpenhamns hamn skulle ha en landströmsanläggning till
kryssningsfartyg till 2021 (https://byoghavn.dk/renere-luft-paa-vej-i-koebenhavn/). I en rapport samma år
beräknade COWI att en landströmsanläggning i Köpenhamns hamn med två anslutningar skulle kosta
cirka 80 miljoner DKK (https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22656757-314441181.pdf).
På grund av ökade byggkostnader följt av coronapandemin har projektet skjutits upp och den nuvarande
ambitionen är att kunna erbjuda elanslutning till kryssningsfartygen redan 2023. En hel anläggning med
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fyra anslutningar i Köpenhamn beräknas kosta ett tresiffrigt belopp på cirka 150 miljoner DKK. Summan i
COWI:s rapport ovan indikerar en investering i en mindre anläggning med en eller två anslutningar,
medan CMP planerar för fyra anslutningar.
Efter att coronakrisen drabbat kryssningsturismen hårt fick projektet likväl cirka 50 miljoner kronor från
EU (https://www.buildingsupply.dk/article/view/735393/60_millioner_til_landstrom_i_aarhus_og_kobenhavn) och en kombination
av lånegaranti och direktinvesteringar på 79 miljoner kronor från Köpenhamns stad
(https://www.kk.dk/nyheder/budgetaftale-styrker-kernevelfaerd-og-sikrer-koebenhavns-fremtid).
De tilltänka anläggningarna vid Nordhavn och Langelinje skulle stoppa den ökande mängden av skadlig
skorstensrök från kryssningsfartygen, motsvarande 57 procent av NOx och partikelföroreningar i hamnen.
Enligt Aarhus universitets senaste forskning bidrar kryssningsfartygen i Köpenhamn och i Århus
tillsammans cirka tre för tidiga dödsfall och cirka 2500 sjukdagar årligen
(https://dce2.au.dk/pub/SR413.pdf).
En överenskommelse har ännu inte nåtts med projektet i Köpenhamn.
Koldioxidavskiljning
I den strategiska miljöbedömningen på sidan 9 under “Carbon Capture and Storage (CCS)” skrivs
översiktligt om metoden och att det sannolikt skulle innebära transporter av koldioxid med fartyg och
således omlastning vid hamnar. Koldioxidinfångning bedöms som en möjlighet för positiv påverkan på
miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” och risk för negativ påverkan på miljökvalitetsmålet
“Giftfri miljö”. I EU-kommissionens vision för ett klimatneutralt Europa är tekniker för avlägsnande av
koldixid en av sju byggstenar för att lyckas med realiseringen
(https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/long_term_strategy_brochure_en.pdf).
I handlingarna på sidan 16 inom resultatmålet om att Malmös energiförsörjning till Malmös geografiska
område ska vara klimatneutral år 2030 skrivs att “växthusgasutsläppen från den fossila fraktion som är
kvar hanteras med kompenserande åtgärder som exempelvis teknik för koldioxidavskiljning och lagring”.
CMP efterfrågar ett klarläggande om Malmö stads syn på genomförandet och vilka åtaganden och åtgärder
som krävs för att göra det möjligt. Den mest sannolika metoden, som även beskrivs kort i den strategiska
miljöbedömningen, är en utbyggd infrastruktur för hamn där i korthet utsläppen transporteras med fartyg
och grävs ner i havet. Det är naturligvis en möjlighet för Malmö stad, som har ett ambitiöst klimatmål.
Enligt budgeten för 2021 ska miljönämnden, kommunstyrelsen och Sysav under året undersöka
möjligheterna för satsningar på koldioxidinfångning, geologisk lagring av koldioxid, vid SySavs
förbränningsanläggning i Malmö (https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnderstyrelser/kommunfullmaktige/mote-2020-11-25/agenda/budget-2021-med-plan-for-aren-2022-2023pdf).
I Malmö stads yttrande på remissen för regeringens betänkande SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv
framtid ställer man sig positiv till “kompletterande åtgärder för att nå nettonollutsläpp senast 2045 och ha
negativa nettoutsläpp därefter”. Man har dock synpunkter på att det huvudsakliga fokuset bör ligga på
utsläppsminskningar och att kompletterande åtgärder måste komma i andra hand. Vidare eftersöker man
en tydligare strategi, handlingsplan och var föreslagna åtgärder ska genomföras. Om åtgärder och
anläggningar ska vara lokaliserade i Malmö anses det inte rimligt att kostnaderna hänförs de enskilda
kommuner som belastas
(https://www.regeringen.se/49cb8b/contentassets/e5369df3a1374d3789addf21e7128539/malmo-stad.pdf).
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Med hänvisning till Malmö stads yttrande ovan delar CMP uppfattningen om en tydligare handlingsplan
från den politiska ledningen. Det finns möjligheter för Malmö hamn att bidra till utveckling av en
infrastruktur som möjliggör en process för infångning av koldioxidutsläpp. För att det ska bli möjligt
behöver CMP förstå hur man från ett rent kommersiellt perspektiv ska arbeta strategiskt med utveckling
av de områden som drivs samt hur det kan ske på ett tryggt och säkert sätt.

Henrik Westregård
Interim miljöchef
Tel direkt +46 709 77 84 98
henrik.westregaard@cmport.com

Svar från E.ON på Samrådshandling ”Energistrategi för Malmö 2021-2030”

Vi vill inleda med att poängtera att vi anser att förslaget till Energistrategin är välskriven, bra och
tydligt strukturerad, samt att den även innehållsmässigt är heltäckande och beskriver energiområdet
och dess utmaningar väl.
Viktiga styrkor i förslaget är (bland annat);
-

Mycket bra med sammankoppling av andra strategier som TROMP och Kretsloppsplan

-

Bra struktur för kontinuerlig uppföljning samt implementation av strategin via
handlingsplaner

-

Bra och viktigt med systemperspektiv där Energistrategin bygger på väl formulerade
energiutmaningar

-

Bra med tydligt resonemang om Malmö stads olika roller som föregångare, stadsplanerare
och samhällsaktör

-

Mycket bra att behovet av samverkan är tydligt genom dokumentet med konkret förslag på
att utveckla form för dialog

Nedan följer våra synpunkter på förslaget till Energistrategi, där vi tror att vissa korrigeringar kan
förbättra slutresultatet av Energistrategin;
-

I utgångsläge 2020 beskrivs situationen med ”Elbrist”. Här kan man förtydliga att det är
frågan om kapacitetsbrist i näten som har varit aktuell, och bidragit till utmaningar i nya och
utökade anslutningar. Det beskrivs senare, men kan vara värt att använda termen
kapacitetsbrist tidigare.

-

Under sektionen Malmös energiutmaningar kan frågan om säsongsdynamik för el mellan
sommar och vinter lyftas. Ett högre effektbehov av el vintertid samtidigt som produktion av
el från solenergi är störst sommartid utgör en viktig utmaning att adressera framåt.

-

Under sektionen Fokusområde 1 – leverenssäkert elsystem bör frågan om effekthushållning
och proaktivt arbete med flexibilitetslösningar i ett tidigt skede av stadsutvecklingsprojekt
lyftas tydligare. Det är mycket viktigt att skapa rätt förutsättningar för staden att växa
samtidigt som effektuttaget av el är så effektivt som möjligt.

-

Under sektionen Fokusområde 2 – Lokal resurseffektiv och förnybar energiförsörjning finns
ett resultatmål om ett resurseffektivt energisystem i balans där låg- och högvärdig energi
används optimalt. Det är ett bra och viktigt mål men det måste omsättas på ett tydligt sätt
för att betyda något i praktiken. Viktigt att det kopplar till strategier samt att detta
adresseras vid utveckling av handlingsplan för att implementera energistrategin.
I förhållande till stycket ovan så kommer i sektionen Fokusområde 3 – Energi- och
resurseffektiv bebyggelse Resultatmål 3; ”Användningen av köpt energi per kvadratmeter i
den kommunala verksamheten har minskat med 15 procent.” Här bör man beakta att ett mål
som pekar på köpt energi tenderar att gynna elberoende värmeförsörjning, och därmed inte
bidrar till målet om att låg- och högvärdig energi används optimalt.

-

Under sektionen Fokusområde 2 – Lokal resurseffektiv och förnybar energiförsörjning nämns
i strategin att Malmö stad som föregångare bör handla upp 100 % förnybar och återvunnen

klimatneutral energi. Här bör övervägas om man kan gå ett steg längre och avseende
förnybar energi, via upphandling bidra till ny kapacitet förnybar energi i systemet, dvs bidra
till additionalitet (t.ex. genom att nya solcellsparker byggs i eller utanför Malmö)
-

Under sektionen Fokusområde 2 – Lokal resurseffektiv och förnybar energiförsörjning lyfts
frågan om bygglovshantering för lokal elproduktion med solceller. Om det ska förverkligas så
krävs att skarpa aktiviteter formuleras i kommande handlingsplan för att implementera
energistrategin.

-

Under sektionen Fokusområde 3 – Energi- och resurseffektiv bebyggelse bör det övervägas
om ett resultatmål om optimering av eleffekt kan formuleras. Frågan om eleffekt och
effektoptimering av både el och värme är central för byggsektorn för att klara kommande
energiutmaningar i Malmö. Ett förslag till mål skulle kunna vara följande – Öka antal
byggnader som har installerat teknik för effektstyrning och lastbalansering och som därmed
kan ha en aktiv roll i energisystemet. Vidare skulle frågan om effektoptimering även kunna
lyftas i det befintliga resultatmålet Energianvändningen för befintliga byggnader i Malmös
geografiska område har minskat med 10 % då effektoptimering i befintligt fastighetsbestånd
kan göra stor nytta samtidigt som det driver energieffektivisering (här utgör för övrigt MKB
en föregångare).

-

Under sektionen Fokusområde 3 – Energi- och resurseffektiv bebyggelse finns ett stycke om
Stadsutvecklingsprocess med fokus på energieffektivitet. Här bör frågan om optimering och
dimensionering av eleffekt lyftas. Effekt kommer att vara minst lika viktigt som mängden
förbrukad energi under överskådlig tid.
(T ex addera effekt i en mening som denna (sid 21); ”Att kunna påverka energi- och
effektanvändningen inom ett område, via detaljplaneringen, skulle kunna ge en positiv effekt
på energiomställningen i samhället som helhet.”)

-

Förslag till tillägg i Fokusområde 3 – Energi- och resurseffektiv bebyggelse under Strategier –
samhällsaktör: Bidra med helhetsperspektiv och kollektiv optimering (systemtänk) vid arbete
med energikoncept.

-

På sid 27 beskrivs bl a projektet Switch, där står ”Marknadsplatsen befinner sig dock i ett
initialt testande, totalt fem flexibilitetsleverantörer har anslutit sig till projektet med en
samlad kapacitet om 60 MW.” Kan uppdateras till följande; Marknadsplatsen drivs idag i tre
områden i Skåne; syd, väst och nordväst. Totalt har 14 flexibilitetsleverantörer anslutit sig
med en sammanlagd effekt på 115 MW.

-

Under Digitalisering och ökad konsumentmedvetenhet (sid 32), kan det vara intressant
att ta med något kring;
Digitaliseringen av fjärrvärmenätet i Malmö har kommit långt, till exempel har alla anslutna
fjärrvärmekunder fjärravlästa mätare på timnivå sedan 2015. Malmös fjärrvärmenät är
föregångare för smarta nätlösningar inom värmedistribution, delvis drivet genom en rad
utvecklingsprojekt med energioperatör (E.ON), kunder, partners och Malmö stad med målet
att skapa ett mer robust, flexibelt, hållbart och integrerat energisystem. Bland annat har en
digitala optimerings- och kontrollplattformen utvecklats som möjliggör en mer optimerad
produktions- och distribution, bland annat att genom att minska behovet av
topplastanläggningar under kortare perioder med hög efterfrågan. Detta möjliggör i sin tur

minskat behov av fossila bränslen, utan inverkan på komforten genom aktivering av
byggnaders termiska tröghet.
-

E.ON Energidistribution har i Malmö börjat arbeta med Nätutvecklingsplaner, vilket bör
nämnas i Energistrategin
I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 nämns nätutvecklingsplanen. I
direktivet fastställs att utvecklingen av ett distributionssystem ska baseras på en
nätutvecklingsplan. Denna plan ska den systemansvarige för distributionssystemet
offentliggöra minst vartannat år och överlämna till sin tillsynsmyndighet. I Malmö är E.ON
Energidistribution systemansvarig, och en pilot tillsammans med systemansvarige har inletts
för att identifiera och prognostisera lastutvecklingen inom industri, transporter och
fastigheter.

-

Det är väldigt positivt att kommunens olika roller finns beskrivna. En ytterligare roll som
kommunen skulle kunna ta, t ex Näringslivskontoret i samarbete med MF och FGK är att
aktivt arbeta för att få aktörer som bidrar positivt till det hållbara energisystemet att etablera
sig i Malmö. Det skulle t ex kunna vara en producent av förnybara bränslen.

-

För elektrifieringen av transportsystemet är det centralt att det finns ett samarbete mellan
kommun och region och elnätsbolag, på samma sätt som det finns på nationell nivå genom
Elektrifieringsstrategin och Elektrifieringskommissionen, där E.ON finns representerade. De
olika scenarion som finns för elektrifieringen av fordonsflottan visar alla på kraftigt ökade
behov, där vi kan klara en utveckling ur ett nätperspektiv fram till 2030 (scenario med linjär
utveckling), men om man ser bortom det krävs omfattande laststyrning och/eller
kapacitetsförstärkning.
Enligt studie gjord av E.ON våren 2020 över elektrifieringen av Skånes vägtrafik, vilken följer
samma utvecklingskurva som motsvarande rapport genomförd av Svenskt Näringsliv på en
övergripande nationell nivå; Det samlade energibehovet 2045 är för Skånes vägtrafik ca 1500
GWh och avseende effektbehovet så är det 600 MW (linjär utv). Om vi antar en mer
exponentiell utveckling så är motsvarande siffra för effektbehovet ca 1000 MW i Skåne år
2045.
Här ska tilläggas att siffrorna gäller för det fall då alla fordon skulle laddas samtidigt, vilket
ska undvikas genom att sätta stort fokus på planering av laddinfrastruktur, samt frågor kring
olika typer av smart laddning. Det bör ha ett tydligt fokus i Energistrategin.

Kontakt;
Ellen Corke, Ellen.corke@eon.se
Mattias Örtenvik, Mattias.ortenvik@eon.se

Remiss rörande Förslag på Malmö stads energistrategi 2021–2030
Fastighetsägarna Syd har beretts möjlighet att inkomma med remissvar rörande Förslag på
Malmö stads energistrategi 2021–2030.
Övergripande synpunkter
Malmö kommuns växer såväl med nya Malmöbor men även med företag som väljer att
etablera sig i staden. Samtidigt ser vi en tydlig elektrifieringstrend, där krav på
energianvändning och ökad andel energi från förnybara energikällor behöver ställas om så
att det blir mer långsiktigt hållbart.
Fastighetsägarna Syd anser att kommunen som samhällsaktör arbeta tillsammans med
producenter och leverantörer för att öka förnybarhetsgraden i elsystemet samt aktivt verka
för utveckling och forskning kopplat till förnybar energiproduktion. Likaså utveckla
kommunens direkta beslutsrådighet över att öka förnybar elproduktion när det gäller att
investera i eller driva egen, eller i partnerskap, elproduktion.
Energistrategins fokusområden
Under rubriken lyfts det fram om kommunens olika rådighetsroller, vilket är Föregångare,
Planerare samt Samhällsaktör.
I rollen som föregångare är kunskapsdelning med andra aktörer en viktig faktor.
Fastighetsägarna Syd vill lyfta fram vikten av samverkan med aktörer i fastighetsbranschen
för att stärka såväl kunskapsspridning som dialog. Såväl rörande nyproduktion som av
renoveringar av befintligt fastighetsbestånd. Näringslivet har en stor roll för att delta i
omställningen till förnybara energikällor.
I rollen som planerare är kommunens långsiktiga påverkan stor. I energistrategin lyfts fram
bland översiktsplanering och markexploatering. Vilket är verktyg som kommunen kan
använda för att påverka stadens utformning och gestaltning. Fastighetsägarna Syd delar
kommunens möjlighet till påverkan och den är fullt förståelig utifrån den politisk
viljeinriktning. Men samtidigt noterar vi att energistrategin öppnar för att kringgå Plan- och
bygglagens gällande ramar när man uppmuntrar till undantag som markanvisningstävlingar
och byggherredialog och tydliggöra kommunen som kravställare på en nivå som kan hindra
kommande nyproduktion i en växande stad som Malmö. Hållbara energifrågor bör inte
tillkomma genom ensidigt kravställande, den alltid bäst framfara väg är att göra det i
samverkan för de förutsättningar som behövs för att gynna teknikutvecklingen och
möjliggöra för synergieffekter och samnyttjande vad gäller energiförsörjningen.
FASTIGHETSÄGARNA SYD
Box 4077
203 11 Malmö
Besöksadress Engelbrektsgatan 7
040-35 01 70

I rollen som samhällsaktör är kommunens möjlighet att agera som arena och katalysator stor
och kommer bidra till det nödvändiga målet för en omställning i energiproduktionen för ett
klimatneutralt samhälle. Främst när det gäller nödvändiga förändringar, exempelvis, i
lagstiftning.
Fokusområde 1, Leveranssäkert elsystem
Fastighetsägarna Syd konstaterar att för näringslivet är effektbristen ytterst allvarlig för
kommande investeringar. Producenter, nätägare, användare och ansvariga för strategisk
planering spelar alla en viktig roll i att få till stånd den omställning som krävs för att säkra
elleveranserna där både enskilda aktörer och nätverk inte ska drabbas. Malmö stad
tillsammans med övriga skånska kommuner och region Skåne behöver förbereda att
elenergibehovet kommer öka kommande år.
Fokusområde 3, Energi- och resurseffektiv bebyggelse
Rörande fokusområde 3 konstaterar Fastighetsägarna Syd att nästan all renovering i
befintliga byggnader görs med målet att göra energibesparingar. Det finns många insatser
inom energi som omedelbart kan minska kostnader och den negativa klimatpåverkan. Andra
insatser kräver större investeringar och det kan ta några år, beroende på typ av åtgärd, att
räkna hem investeringen. Vidare har de allra flesta fastighetsföretag har jobbat med
energieffektivisering i många år, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det finns
många insatser inom energi som omedelbart kan minska kostnader och den negativa
klimatpåverkan. En ytterligare möjlighet är att teckna Gröna Hyresavtal, en avtalsmall som
Fastighetsägarna nu även tar nytt grepp kring för att utveckla denna avtalsmodell. Gröna
Hyresavtal bidrar med en struktur och kan fungera som grund för löpande samverkan och är
ett sätt att formalisera samarbetet med kunden i hållbarhetsfrågor.
Fokusområde 4, Hållbar energi för transporter
Bygger man nytt eller bygger om kan man överväga om gemensamma ytor kan utformas så
att de stöttar delning och resurseffektiva lösningar. Nya digitala lösningar och attraktiva
mobilitetstjänster kan skapa nya värden för kunder och påverka beteenden så att utsläppen
av växthusgaser minskar. Ett sätt är att tillgängliggöra så mycket service som möjligt som
människor behöver i närområdet och på det sättet minska behovet av privata transporter.
Genom att jobba med god tillgång till kollektivtrafik, bra cykellösningar, fordonspooler och
laddstolpar för elbilar går det att minska utsläppen av växthusgaser.
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Fritidsnämnden
Datum

2021-02-01

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

FRI-2020-2613

Stadsbyggnadsnämnden

Remiss angående Energistrategi för Malmö 2021-2030 samrådsförslag,
Stadsbyggnadskontoret
SBN-2019-1073

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Yttrande

Fritidsnämnden har mottagit remiss angående Energistrategi för Malmö 2021-2030,
samrådsförslag. Strategin är Malmö stads kommunala energiplan. Malmö är en växande stad
vilket kommer att öka behovet av energi för att tillgodose bland annat hushåll,
servicefunktioner och industri med energi. Förutom att tillgodose staden med energi måste
energin framställas med så lite klimatpåverkan som möjligt.
Fritidsnämnden anser att Energistrategi för Malmö 2021-2030 är framåtsyftande och ambitiös.
Det är positivt att varje nämnd ser över och redovisar sitt arbete på detta område för att hela
staden ska förflytta sig framåt i energifrågan. Att dra lärdom av de brister som uppföljningen
av den tidigare strategin visar på genom att arbeta mer strukturerat med att varje nämnd eller
kommunalt bolag ska redovisa sina intentioner och måluppfyllelser är avgörande.
Ett av de fokusområden som är av störst intresse för fritidsförvaltningen att bevaka är
fokusområde 3 - Energi- och resurseffektiv bebyggelse. På detta område ska bland annat
användningen av köpt energi per kvadratmeter i den kommunala verksamheten ha minskat
med 15 procent. Fritidsnämnden bedömer att många av nämndens lokaler har potential att
bli ännu mer energieffektiva medan vissa andra såsom badhus och ishallar kommer att bli
mer av en utmaning. Eftersom servicenämnden är ägare till majoriteten av anläggningarna
måste arbetet med att energieffektivisra göras i nära samarbete med dem.
Fritidsnämnden berörs även direkt av fokusområde 4 – hållbar energi för transporter. Även på detta
område ser fritidsnämnden att man är på god väg men att det finns utrymme för
förbättringar framförallt när det gäller utbyggnaden av laddstationer.
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Ordförande

Eva Bertz (L)
Sekreterare

Dzemal Imsirovic
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Ola Johansson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande.
Carlos Gonzalez Ramos (V) inkommer med ett särskilt yttrande.
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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-27 kl. 08:30-09:45

Plats

Amiralsgatan 20/digitalt sammanträde

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Annika Stark (S)
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Madeleine Lindholm (S)
Louis Hyleborg (L)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Titti Sjölin (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2021-02-04

Protokollet omfattar

§6

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Dzemal Imsirovic
Ordförande

...........................................

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

...........................................

Tony Rahm (M)

…………………………………
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Remiss angående Energistrategi för Malmö 2021-2030
samrådsförslag, Stadsbyggnadskontoret

FRI-2020-2613
Sammanfattning

Fritidsnämnden har mottagit remiss angående Energistrategi för Malmö 2021-2030,
samrådsförslag. Strategin är Malmö stads kommunala energiplan. Malmö är en växande stad
vilket kommer att öka behovet av energi för att tillgodose bland annat hushåll,
servicefunktioner och industri med energi. Förutom att tillgodose staden med energi måste
energin framställas med så lite klimatpåverkan som möjligt.
Fritidsförvaltningen anser att Energistrategi för Malmö 2021-2030 är framåtsyftande och
ambitiös. Det är positivt att varje nämnd ser över och redovisar sitt arbete på detta område
för att hela staden ska förflytta sig framåt i frågan. Det är även mycket positivt att dra lärdom
av de brister som uppföljningen av den tidigare strategin visar på.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Ola Johansson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande.
Carlos Gonzalez Ramos (V) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210127
Energistrategi för Malmö 2021-2030 samrådshandling
Bilaga Strategisk miljöbedömning av Malmös energistrategi
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2021-01-27
Ärende: 3
Ang: Remiss angående Energistrategin för Malmö 2021-2030 samrådsförslag,
Stadsbyggnadskontoret
I yttrandet från fritidsnämnden instämmer vi i det mesta. Det finns mycket inom vår verksamhet
att effektivisera framförallt när det gäller energi- och resurseffektiva bebyggelse. Vi ansvarar
både för stora inomhushallar och planer utomhus där effektivisering kan och måste bli aktuell.
Energistrategin är ambitiös och har för att alla mål ska infrias krävs en helt annan energipolitik på
nationell nivå. Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver helt andra förutsättningar än att
man lägger ner fungerande kärnkraft och importerad energi baserad på kol och andra fossila
energislag. Givetvis kan kommunen göra mycket vad gäller energieffektivisering men även
fortsatt kommer vår verksamhet vara helt beroende av energi för att våra föreningar ska kunna
verka.

Tony Rahm (M)

Elisabet Landerup (M)

Med instämmande av
Danica Srnic (M)

Titti Sjölin (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2021-01-27
Ärende 6
Remiss angående Energistrategi för Malmö 2021-2030 samrådsförslag,
Stadsbyggnadskontoret
Sett ur fritidsnämndens perspektiv tycker vi att det är ett bra svar på remissen.
Men vi Vänsterparitet tycker att den saknar ett avgörandet avsnitt om produktionen av el i
egen regi. För att strategin skall bli framgångsrik krävs ändrade förutsättningar:
- Att kommunen köper tillbaka elnätet
- Att kommunen startar ett eget energibolag
- Att kollektivtrafiken blir avgiftsfri
Vi vill också påminna att Vänsterpariet tidigare har lagt en motion att Malmö Stad ska
starta ett kommunalt energibolag.
Kommunen behöver ta ett fastare grepp över energieffektiviseringen och att öka
möjligheten att i krislägen säkerställa energiförsörjningen för eget behov, för invånare och
företag inom kommunen
Carlos González (V)
Med instämande av
Ulrika Williamsson (V)

Nämnds budget 2020
Skapandet av en ny fritidsgård i de centrala delarna av Malmö ser vi i Vänsterpartiet som
mycket positivt. Vi anser trots detta att det inte är tillräckligt, utan att fler måste startas,
eftersom behovet av fritidsgårdar/mötesplatser fortfarande är stort.

5

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet ser med stor oro på att timanställningar inom förvaltningen forsätter att
öka fast målet i Malmö kommun är att prioritera tryggare anställningar.
I nämndens budget för 2020 finns ett effektiviseringsuppdrag på 9,6 Mkr. Det vill säga att
nämnden måste spara detta belopp.
Hade Vänsterpartiets budgetsförslag för 2020 gått genom i Kommunfullmäktige hade
nämnden inte behövt spara under det här verksamhetsåret. Vi hade som förslag att ge
Fritidsnämnden extra medel.
Carlos González (V)
Med instämande av
Ulrika Williamsson (V)
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Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2021-01-27
Ärende 6: FRI-2020-2613

Remiss angående Energistrategi för Malmö 2021-2030 samrådsförslag,
Stadskontoret
Fritidsnämnden har mottagit remiss angående Energistrategi för Malmö 2021-2030.
För att uppfylla målen ska en handlingsplan tas fram och kopplas till strategin för
varje nämnd.
Fritidsförvaltningen pekar ut badhus och ishallar som särskilt energikrävande.
Sverigedemokraterna har tidigare yrkat på ny anläggning där man kombinerar ishall
och simhall och särskilt pekat på den stora energibesparingen det skulle innebära.
Dessvärre har vi hittills ej fått bifall för vårt förslag men hoppas förvaltningen och den
styrande minoriteten åter ska se på ärendet och dess fördelar för staden och dess
energiförbrukning.

Anders Olin (SD)

Med instämmande av:
Robert Nilsson (SD)

Ola Johansson (SD)
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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-25 kl. 09:00-15:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (medverkar digitalt)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S) (medverkar digitalt)
Munir Niazi (S) (medverkar digitalt)
Erik Hammarström (MP) (medverkar digitalt)
Albin Schyllert (M) (medverkar digitalt)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Patrick Angelin (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Anfal Saad Mahdi (V) (medverkar digitalt) ersätter Carin Gustafsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S) (medverkar digitalt)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Annika Råbrant (S) (medverkar digitalt)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Halid Osman (C) (medverkar digitalt)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt)
Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt)

Övriga närvarande

Tarek Borg (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)

Utses att justera

Patrick Angelin (SD)

Justeringen

2021-02-01

Protokollet omfattar

§3

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

...........................................

Roko Kursar (L)
Justerande

...........................................

Patrick Angelin (SD)

2

§

3

Remiss angående Energistrategi för Malmö 2021–2030
(samrådsförslag)

FSN-2020-2939
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har mottagit förslag till Energistrategi för Malmö 2021–2030 för
samråd. Energistrategin är Malmö stads kommunala energiplan och avser möta syfte och krav
i Lagen om kommunal energiplanering. Målgruppen för dokumentet är främst de personer
som arbetar med energifrågor inom Malmö stad och de kommunala bolagen,
samarbetsaktörer och lokala energiproducenter.
Funktionsstödsförvaltningens verksamheter är beroende av att Malmö har ett leveranssäkert
elsystem som klarar nuvarande och framtida behov. Förvaltningen har inget att tillägga i
samrådsförslaget och föreslår därför funktionsstödsnämnden att inte yttra sig gällande
Energistrategin.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden lämnar inga synpunkter gällande samrådsunderlaget om
Energistrategi för Malmö 2021-2030.
Särskilda yttranden
Anfal Saad Mahdi (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 1)
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner yttrandet därmed inte lämnar inte lämnar
några synpunkter gällande samrådsunderlaget om Energistrategi för Malmö 2021-2030.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Remiss angående Energistrategi 2021-2030
(samrådsförslag)
Samrådshandling Energistrategi för Malmö 2021-2030
Bilaga Strategisk miljöbedömning Malmö
Remissinstanser samråd Energistrategi för Malmö 2021-2030
Följebrev samråd Energistrategi för Malmö 2021-2030

Bilaga 1 - FSN 2021-01-25 (§3)
3

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 20-01-25
Ärende: FSN-2020-293
Ärende: Remiss om Energistrategi för Malmö 2021-2030

Denna energistrategi tar bland annat upp frågan om hur Malmö stad kan säkra
produktionen av elkraft. Vi saknar ett avgörande avsnitt om produktion av el i egen
regi. Vänsterpartiet har tidigare lagt en motion att Malmö stad ska starta ett
kommunalt energibolag. Kommunen behöver ta ett fastare grepp över
energieffektiviseringen och att öka möjligheten att i krislägen säkerställa
energiförsörjningen för eget behov, för invånare och företag inom kommunen. Dessa
motioner har vi lagt fram både inom Malmö kommun och inom Region Skåne.
För att strategin skall bli framgångsrik krävs ändrade förutsättningar:
- Kommunen köper tillbaka elnätet
- Kommunen startar ett eget energibolag
- Avgiftsfri kollektivtrafik

Malmö 2021‐01‐25
Anfal Mahdi (V)
Med instämmande av Carin Gustafsson (V)

Malmö stad
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Förskolenämnden
Datum

2021-01-28

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

Till

FSKF-2020-20886

Stadsbyggnadsnämnden

Remiss angående samrådshandlingar gällande remiss angående
Energistrategi för Malmö 2021-2030
SBN-2019-1073

Förskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden efterfrågar en större tydlighet i ansvarsfördelning samt en riskanalys
kopplad till att kommunen har begränsad rådighet i frågor som rör energiförsörjning.
Förskolenämnden som beställare av nybyggnadsprojekt och som slutanvändare av el
efterfrågar också en ekonomisk konsekvensanalys av de strategier som föreslås.
Yttrande

Föreslagen Energistrategi för Malmö 2021-2030 pekar ut fyra viktiga fokusområden inom
energisystemet – leveranssäkert elsystem, resurseffektiv och förnybar energiförsörjning,
energi- och resurseffektiv bebyggelse samt hållbar energi till transporter.
Energistrategin förhåller sig genomgående till andra styrdokument och det är tydligt var
gränserna för dess uppdrag går. Det framkommer att Malmö stad har liten rådighet i flertalet
frågor som rör energiförsörjning. Malmö stads olika roller i olika sammanhang förklaras som
antingen föregångare (föregå med gott exempel och ligga i framkant), planerare (att genom
stadsplanering minska energibehov) eller samhällsaktör (som till exempel genom att vara
innovationspartner).
Målgruppen för dokumentet är de personer som arbetar med energifrågor inom Malmö stad
och de kommunala bolagen, samarbetsaktörer och lokala energiproducenter.
Förskolenämnden är således inte målgrupp och har heller inte fackmässig kompetens att
bedöma innehållet. Konsekvenserna av de föreslagna strategierna påverkar däremot
förskolenämndens kostnader vid nybyggnation av förskolor men även för driftskostnader
kopplade till energiförsörjning.
Förskolenämnden ser gärna en större tydlighet i ansvarsfrågor. Då det främst är ett
kommuninternt strategidokument bör inte Malmö stad som helhet tillskrivas ansvar i
enskilda frågor. Särskilt viktigt ser förskolenämnden detta vara i händelse av energibrist. Det
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bör också tydliggöras vilken rådighet Malmö stad har vid energibrist och vilken riskanalys
eller planering som finns kopplad till detta. En riskanalys bör också inkludera en ekonomisk
konsekvensanalys för slutanvändaren.
Energistrategi för 2021-2030 tonar ner den offentliga debatt som pågår om Skånes pågående
och antagna fortsatta kapacitetsbrist i elsystemet samt redan höga priser jämfört med andra
delar av landet. En tydligare status för den aktuella tidsperioden efterfrågas. Kommer Malmö
att klara energiförsörjningen och vad krävs för detta? Vad kommer det att kosta att kunna
leverera efterfrågad energi och vilka aktörer faller de kostnaderna på?
Genomgående saknas ekonomiska konsekvensanalyser för olika aktörer av de olika
ställningstaganden som görs. I det kommande arbetet med handlingsplaner behöver denna
aspekt prioriteras och särskilt behöver fördelningen av kostnader att utredas.
Förskolenämnden som är beställare av flera nybyggnadsprojekt årligen vet att låg
energiförbrukning är den största kostnadsbesparingen som kan göras under en förskolas
livslängd. Ur detta perspektiv önskar förskolenämnden också en tydligare riktning för
etablering av solceller. Det är i energistrategin tvetydigt om det är önskvärt att fortsätta bygga
ut den lokala solelproduktionen, om det bör tillföras lagringsmöjligheter inom byggnaden
och om det är att eftersträva att överskottsel ska matas ut på elnätet. Alla frågor av denna
karaktär får konsekvenser för förskolenämnden och behöver utredas ur flera perspektiv.
Avslutningsvis önskas en mer språkligt tillgänglig text. Genom det fackmässiga språket och
stundvis omfattande bakgrundsbeskrivningar är det svårt att tolka innehållet och vad det
innebär för förskolenämnden som både är en stor beställare av kommunala lokaler men som
också är en slutanvändare av el. Det är ett gediget arbete som fler än de som dagligen
arbetar med energifrågor borde kunna ta del av. En sammanfattning av strategierna, en
kortfattad populärversion eller liknande skulle underlätta förståelsen och kunna sätta
energifrågorna på fler agendor.

Ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)
Nämndsekreterare

Louise Säfström
Joel Norström (V) har lämnat in ett särskilt yttrande.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) har lämnat in ett
särskilt yttrande.
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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-27 kl. 09:00-14:55

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S) (deltog digitalt)
Nada Johansson (S) (deltog digitalt)
Yakup Veysel (S) (deltog digitalt)
Surra Al Sakban (MP) (deltog digitalt, deltog §§1-21.1)
Lars Joel Michael Nordström (V) (deltog digitalt)
Pernilla Röjner (M) (deltog digitalt)
Julija Radeson Lindeberg (M) (deltog digitalt)
Eva-Christine Winqvist (SD) (deltog digitalt)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) (deltog digitalt)
Henrik Queckfeldt (C) (deltog digitalt) ersätter Elin Asker (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S) (deltog digitalt, var tjänstgörande ersättare för Surra Al
Sakban §21.2)
Annika Larsson (S) (deltog digitalt)
Albin Mikullovci (S) (deltog digitalt)
Amanda Johannesson (S) (deltog digitalt)
Alexandra Ronkina (MP) (deltog digitalt)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) (deltog digitalt)
Torsten Viktor Gunnarson (M) (deltog digitalt)
Joakim Larsson (M) (deltog digitalt)
Johanna Andersson (M) (deltog digitalt)
Christer Bengtsson (SD) (deltog digitalt)
Berit Eskilsson (SD) (deltog digitalt)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef, deltog digitalt)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare, deltog digitalt)
Louise Säfström (nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Lisa Lemmeke (enhetschef, deltog digitalt)
Göran Ernström-Löving (enhetschef, deltog digitalt)
Gabriella Fricke (enhetschef, deltog digitalt)
Ana Maria Deliv (avdelningschef, deltog digitalt)
Anna Pettersson Gustafsson (controller, deltog digitalt)
Azra Nielsen (ekonom, deltog digitalt)
Anna Johnsson (Kommunal, deltog digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Louise Säfström
Ordförande

...........................................

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

...........................................

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Helene Åkesson (Lärarförbundet, deltog digitalt)
Nina Jakku (deltog digitalt)
Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2021-02-03

Protokollet omfattar

§6
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Remiss angående samrådshandlingar gällande remiss
angående Energistrategi för Malmö 2021-2030

FSKF-2020-20886
Sammanfattning

Föreslagen Energistrategi för Malmö 2021-2030 pekar ut fyra viktiga fokusområden inom
energisystemet – leveranssäkert elsystem, resurseffektiv och förnybar energiförsörjning,
energi- och resurseffektiv bebyggelse samt hållbar energi till transporter.
Förskolenämnden efterfrågar en större tydlighet i ansvarsfördelning samt en riskanalys
kopplad till att kommunen har begränsad rådighet i frågorna. Förskolenämnden som
beställare av nybyggnadsprojekt och som slutanvändare av el efterfrågar också en ekonomisk
konsekvensanalys av de strategier som föreslås.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden
Joel Nordström (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 11.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210127 Remiss angående samrådshandlingar
gällande remiss angående Energistrategi för Malmö 2021-2030
Förslag till yttrande över Remiss angående samrådshandlingar gällande remiss
angående Energistrategi för Malmö 2021-2030
Remiss angående Energistrategi för Malmö 2021–2030 (samrådsförslag)
Energistrategi för Malmö 2021-2030
Strategisk miljöbedömning av Malmös energistrategi
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2020-20886
Remiss angående samrådshandlingar gällande remiss angående Energistrategi för Malmö
2021ʹ2030
Förskolenämnden tar i detta ärende beslut om ett yttrande som svar på remissen i fråga.
Föreslagen Energistrategi för Malmö 2021ʹ2030 pekar ut fyra viktiga fokusområden inom
energisystemet ʹ leveranssäkert elsystem, resurseffektiv och förnybar energiförsörjning,
energi och resurseffektiv bebyggelse samt hållbar energi till transporter. Förskolenämnden
efterfrågar en större tydlighet i ansvarsfördelning samt en riskanalys kopplad till att
kommunen har begränsad rådighet i frågorna. Förskolenämnden som beställare av
nybyggnadsprojekt och som slutanvändare av el efterfrågar också en ekonomisk
konsekvensanalys av de strategier som föreslås. Sverigedemokraterna vill med detta särskilda
yttrande problematisera ƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞŶĂǀƐŝƐƚĂƐƚǇĐŬĞƚŐćůůĂŶĚĞ͟^ǇƐƚĞŵŐƌćŶƐĞƌ͟ƉĊƐŝĚĂŶϭϬ i
energistrategin:
I energistrategin används årlig nettoimport och exportperspektiv för att definiera begreppet 100
procent förnybar eller återvunnen energi. Det innebär att målet uppfylls när mängden tillförd
(producerad och importerad) förnybar eller återvunnen el motsvarar mängden slutanvänd
energi i Malmö. Import av fossila energibärare till energisystemet kompenseras genom lokal
produktion och export av samma mängd så att en nettonollbalans uppstår.

Vid antagande av energistrategin bör det särskilt tas hänsyn till detta stycke och utvärdera
detta närmare. Är det verkligen godtyckligt att i en strategi använda fossila energibärare för
Ăƚƚ ƐĞĚĞƌŵĞƌĂ ͟ŬŽŵƉĞŶƐĞƌĂ͟ ĨƂƌ Ăƚƚ ƵƉƉŶĊ ĞŶ ŶĞƚƚŽŶŽůůďĂůĂŶƐ͍ / ƉƌĂŬƚŝŬĞŶ ƐŬƵůůĞ ĨŽƐƐŝůĂ
energibärare kunna nyttjas under årets tider om import och export av förnybar eller
återvunnen energi inte är tillräckligt gynnsam. En hållbar strategi innefattar inte sådana
företeelser.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av
Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)

Berit Eskilsson (SD)

2021-02-01
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040±300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Malmö stad
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Grundskolenämnden
Datum

2021-01-28

Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

GRF-2020-39222

Till

Stadsbyggnadsnämnden

Samråd för Energistrategi för Malmö 2021-2030
SBN-2019-1073

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har sänt samråd för Energistrategi för Malmö 2021-2030 till grundskolenämnden för yttrande. Energistrategins syfte är att möta de krav som ställs på kommuner i Lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439). Energistrategin är främst framtagen som ett stöd för de personer som arbetar med energifrågor inom Malmö stad och de
kommunala bolagen, samarbetsaktörer och lokala energiproducenter. I och med detta yttrande lämnar grundskolenämnden sina synpunkter på samrådsförslaget om Energistrategi för
Malmö 2021-2030.
Yttrande

Grundskolenämnden tillhör inte den primära målgruppen för Energistrategi för Malmö
2021- 2030, men har som en stor slutanvändare av energi en viktig roll att spela i Malmös arbete för en hållbar framtid i energifrågan. Grundskolenämnden är positiv till samrådsförslaget och lämnar med detta yttrande sina synpunkter på Energistrategi för Malmö 2021-2030.
Effektiv slutanvändning
Grundskolenämnden ser positivt på ambitionerna om att uppnå en effektiv slutanvändning
av energi i staden. Som användare av ett stort antal lokaler i staden förbrukar grundskolenämnden också en stor mängd energi i den dagliga verksamheten. Grundskolenämnden betala för sin energianvändning som en del av de hyresavtal som grundskolenämnden ingår
med förvaltaren av lokalerna, framförallt serviceförvaltningens Stadsfastigheter. Ett sätt att
uppnå en effektivare slutanvändning av energin skulle kunna uppnås genom en rörlig kostnad för energiförbrukningen – det vill säga att grundskolenämnden betalar för den mängd
nämnden faktiskt förbrukar. I och med att kopplingen mellan förbrukning och kostnad förtydligas skulle grundskolenämnden kunna anpassa sin användning av energin på ett mer effektivt vis.
Flexibilitet och energieffektivitet vid nybyggnation
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Grundskolenämnden är positiv till ambitionen om att uppnå flexibilitet och energieffektivitet
vid nybyggnation i projekt där staden är byggherre. Som beställare av nya lokaler har grundskolenämnden en roll att spela i utformningen av lokalerna. Samtidigt har grundskolenämnden att rätta sig efter av staden uppsatta riktlinjer och strategier, likaså efter nationella lagar
och styrdokument. Ansvar- och kostnadsfördelning för olika typer av hållbarhetsrelaterade
åtgärder fastställs i nybyggnationers planeringsskede. Grundskolenämnden vill därmed påpeka att det är väsentligt att ansvars- och kostnadsfördelningen tydliggörs tidigt i nybyggnationsprojekt, samt att det i möjligaste mån framgår vilka åtgärder som är kostnadsdrivande
och vilka riktlinjer och strategier som tillför kostnader utöver grundskolenämndens kärnuppdrag att tillhandahålla kvalitetsmässig och likvärd undervisning för Malmös skolbarn.
Energieffektivisering inom befintligt lokalbestånd
Även ambitionen om att uppnå energieffektiviseringar inom befintligt lokalbestånd är positiv
utifrån grundskolenämndens perspektiv. Grundskolenämnden menar att det även här är viktigt att ansvars- och kostnadsfördelning tydliggörs så att grundskolenämnden tillsammans
med andra berörda nämnder kan bidra till ett mer energieffektivt lokalutnyttjande.

Ordförande

Grundskoledirektör

Sara Wettergren (L)

Anders Malmquist

MP anmäler muntlig reservation.
M och C anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
SD anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
V anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation. Vid tidpunkten för
justering har ingen reservation inkommit.
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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-27 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Linnea Jacobsson (S)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Lisa Stolpe (V)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Håkan Mikael Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Malte Roos (MP) ersätter Johanna Öfverbeck (MP)
Gustaf Kock (M) ersätter Sofie Andersson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Kamyar Alinejad (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet))
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas riksförbund))
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Erik Dahle (Förvaltningsjurist)
Christina Malmberg (Politisk sekreterare)
Helen Nyman (Ekonomichef)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2021-02-03

Protokollet omfattar

§7

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Svedgard
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

...........................................

John Eklöf (M)

…………………………………
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Samråd för Energistrategi för Malmö 2021-2030

GRF-2020-39222
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har sänt samråd för Energistrategi för Malmö 2021-2030 till
grundskolenämnden för yttrande. Energistrategins syfte är att möta de krav som ställs på
kommuner i Lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439). Energistrategin är främst
framtagen som ett stöd för de personer som arbetar med energifrågor inom Malmö stad och
de kommunala bolagen, samarbetsaktörer och lokala energiproducenter. I och med detta
yttrande lämnar grundskolenämnden sina synpunkter på samrådsförslaget om Energistrategi
för Malmö 2021-2030.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden är positiv till förslaget i Samråd för Energistrategi för Malmö
2021-2030 och godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
Malte Roos (MP) anmäler muntlig reservation.
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Gustaf Kock (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation. Vid
tidpunkten för justering har ingen reservation inkommit.
Yrkanden
Malte Roos (MP) yrkar att grundskolenämnden ska uppmana stadsbyggnadsnämnden att i
energistrategin formulera ett femte fokusområde som handlar om energibesparing.
Malte Roos (MP) yrkar att grundskolenämnden i sitt yttrande ska poängtera att den
bedömning som återfinns i bilaga till energistrategin, att det inte räcker med att enbart byta
drivmedel för att tillräckligt minska utsläppen av växthusgaser utan att mängden transporter
också behöver minska, även ska tydliggöras i energistrategin.
John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C) och Nima Gholam Ali Pour
(SD), att meningen "Grundskolenämnden är positiv till samrådsförslaget och lämnar med
detta yttrande sina synpunkter på Energistrategi för Malmö 2021-2030" under rubriken
"Yttrande" på sida 1 i förslag till yttrande ändras till "Grundskolenämnden är positiv till
samrådsförslaget men anser dock att ärendet behöver kompletteras med en fördjupad
ekonomisk analys för vilka konsekvenser strategin kan medföra för stadens verksamheter.
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Nämnden lämnar med detta yttrande sina synpunkter på Energistrategi för Malmö 2021–
2030".
John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C) och Nima Gholam Ali Pour
(SD), att meningen "Grundskolenämnden anser därför att grundskoleförvaltingen behöver
ges utrymme att vara en aktiv part i planeringsskedet i samband med nybyggnation för att
kunna säkerställa att strategins ambitioner fullt ut ska kunna förverkligas" läggs till efter
meningen "Som beställare av nya lokaler har grundskolenämnden en roll att spela i
utformningen av lokalerna" under rubriken "Effektivitet och energieffektivitet vid
nybyggnation" på sida 2 i förslag till yttrande.
John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C) och Nima Gholam Ali Pour
(SD), att meningen "Mot den bakgrunden anser grundskolenämnden att strategin behöver
kompletteras med en fördjupad ekonomisk analys för att kunna tydliggöra vilka ekonomiska
konsekvenser denna har på berörd nämnd och verksamhet" läggs till sist i stycket under
rubriken "Effektivitet och energieffektivitet vid nybyggnation" på sida 2 i förslag till yttrande.
John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C) och Nima Gholam Ali Pour
(SD), avslag till arbetsutskottets förslag till yttrande i det fall hans ovan framlagda
ändringsyrkanden inte bifalles av nämnden.
Lisa Stolpe (V) yrkar att det skrivs till i yttrandet att Malmö stad bör köpa tillbaka elnätet.
Lisa Stolpe (V) yrkar att det skrivs till i yttrandet att Malmö stad bör bilda ett eget
energibolag.
Lisa Stolpe (V) yrkar att det skrivs till i yttrandet att Malmö stad bör införa avgiftsfri
kollektivtrafik.
Sanna Axelsson (S) yrkar, med instämmande av ordföranden, avslag till samtliga
ändringsyrkanden och bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Nämnden godkänner en beslutsgång där varje ledamots framlagda ändringsyrkanden
behandlas som ett förslag och ställs mot avslag.
Ordföranden ställer Malte Roos (MP), John Eklöfs (M) och Lisa Stolpes (V) förslag var och
ett mot Sanna Axelssons (S) yrkande om avslag och finner att grundskolenämnden avslår
samtliga ändringsyrkanden.
Ordföranden ställer sedan John Eklöfs (M) yrkande att avslå arbetsutskottets förslag till
yttrande mot Sanna Axelssons (S) yrkande att bifalla arbetsutskottets förslag till yttrande och
finner att grundskolenämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-01-27
Ärende GRF-2020-39222: Samråd för Energistrategi för Malmö 20212030
Moderaterna och Centerpartiet ställer oss positiva till att Malmö stad aktivt arbetar med
energieffektiviseringar. Det finns flera fördelar med att minska den totala mängden energi som
grundskoleförvaltningen förbrukar i den dagliga verksamheten.
Enligt den samrådhandling som nu är ute på remiss går det att utläsa ”Det är viktigt för en
hållbar utveckling att konstruktions- och teknikval görs utifrån ett livscykelperspektiv, vilket
inkluderar kostnader, materialåtgång och transporter. Annars uppstår risken att uppförandet av
byggnader med ett ensidigt energifokus överskuggar miljövinsten i driftsfas och kan dessutom
leda till ökade kostnader för brukaren”.
Med ovanstående bakgrund yrkade vi på att nämndens yttrande skulle innefatta en skrivelse som
betonar vikten att energistrategin bör kompletteras med en fördjupad ekonomisk analys, som
tydliggör de ekonomiska konsekvenser strategin har på stadens förvaltningar och bolag. Vi menar
att det är en förutsättning att samtliga övergripande styrdokument av det här slaget behöver
inkludera denna form av analyser för att politiken ska kunna fatta välgrundade beslut. Annars
följer det med stora risker att flertalet överlappade styrdokument leder till otillbörliga kostnader
för beställande förvaltningar. Samtidigt menar vi att det ännu inte är klarlagt för vem eller på
vilket sätt den ekonomiska vinsten kan hämtas hem vid händelse att av energistrategin
implementeras. Detta behöver klargöras för att kunna vinna vårt gehör.
Grundskoleförvaltningen är en stor beställare av nya lokaler och spelar därmed en stor roll i
utformningen av detsamma. Vi yrkade även på att grundskoleförvaltningen behöver vara en aktiv
part i planeringsskedet i samband med nybyggnation för att kunna säkerställa att strategins
ambitioner fullt ut ska kunna implementeras. För Moderaterna och Centerpartiet är det en
självklarhet att beställande förvaltning behöver ha avgörande i valet av energilösningar och
eventuella anpassningar som ligger i linje med verksamhetens behov.
Eftersom vi inte fick gehör för våra yrkanden så yrkade vi avslag på grundskolenämndens
yrkande till förmån för eget förslag.

John Eklöf (M)

Med instämmande av
Leif Mohlin (C)

Cecilia Barwén (M)

Gustaf Kock (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-39222

Samråd för Energistrategi för Malmö 2021 – 2030
Sverigedemokraterna yrkade bifall till Moderaternas ändringsyrkanden:

-

Grundskolenämnden är positiv till samrådsförslaget men anser dock att ärendet behöver
kompletteras med en fördjupad ekonomisk analys för vilka konsekvenser strategin kan
medföra för stadens verksamheter. Nämnden lämnar med detta yttrande sina synpunkter på
Energistrategi för Malmö 2021 – 2030.

-

Grundskolenämnden anser därför att grundskoleförvaltningen behöver ges utrymme att vara
en aktiv part i planeringsskedet i samband med nybyggnation för att kunna säkerställa att
strategins ambitioner fullt ut ska kunna förverkligas.

-

Mot den bakgrunden anser grundskolenämnden att strategin behöver kompletteras med en
fördjupad ekonomisk analys för att kunna tydliggöra vilka ekonomiska konsekvenser denna
har på berörd nämnd och verksamhet.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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_______________________

_______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2021-01-27

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Malmö stad
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Datum

2021-02-02

Yttrande

Adress
Diarienummer

GYVF-2020-4213

Till

Stadsbyggnadskontoret

Samråd om förslag till Energistrategi för Malmö 2021-2030
[SBN-2019-1073]

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning är att förslaget till energistrategi är
genomarbetat, avvägt och genomförbart och de föreslagna strategierna har goda förutsättningar att uppnå resultatmålen. För nämndens verksamhet är det viktigt med leverenssäkert
elsystem, positivt med energieffektivisering i både det befintliga beståndet och vid nyproduktion och viktigt att nyproduktion inriktas på flexibelt nyttjande.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom samrådsförslaget till energistrategi.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet är, liksom de flesta andra verksamheter, beroende av ett leveranssäkert elsystem och det är därför positivt med de resultatmål
och strategier som redovisas inom detta område.
För nämnden som hyresgäst av verksamhetens lokaler är det positivt med energieffektivisering i både det befintliga beståndet och vid nyproduktion. Det är viktigt, såsom föreslås, att
nyproduktion inriktas på flexibelt nyttjande för att ha en effektiv användning och minska behoven av större ombyggnader.
Nämndens bedömning är att förslaget till energistrategi är genomarbetat, avvägt och genomförbart och de föreslagna strategierna har goda förutsättningar att uppnå resultatmålen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom samrådsförslaget till energistrategi.

2 (2)
Ordförande

Förvaltningsdirektör

Juan-Tadeo Espitia (S)

Lars Rehnberg

Reservation Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna

Miljöförvaltningen

Datum 2021-01-14
Diarienummer 2020-20407

Stadsbyggnadskontoret Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Yttrande till Malmö stad över
samrådsförslaget av Energistrategi för
Malmö 2021–2030, SBN-2019-1073
Miljö- och klimatnämnden skickar enligt beslut 2021-01-26 förvaltningens
yttrande över samrådsförslaget av Energistrategi för Malmö 2021–2030 som sitt
eget till stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

Miljöförvaltningens synpunkter

Miljöförvaltningen bedömer att det remitterade förslaget till energistrategi
för Malmö, genom sina fyra fokusområden och fyra mål, med tillhörande
enskilda strategier, utgör ett bra ramverk för hur energisystemet ska
utvecklas de kommande tio åren i Malmö. De fyra fokusområdena fångar in
aktuella problem så som leveranssäkerhet i elsystemet, förnybar och effektiv
energiförsörjning, byggsektorns hållbara utveckling och transportsektorns
bränsleskifte. De fyra målen visar att Malmö kommunalt eftersträvar ett
hållbart energisystem med låg klimatpåverkan.
Övergripande synpunkter
Förvaltningen ser positivt på att strategin är lättläst, överskådlig och väl
strukturerad med tydligt definierad skillnad mellan mål respektive enskilda
strategier. De fyra fokusområdena presenteras på ett bra sätt med varje
områdes utmaningar och tillhörande lösningar. Att strategierna är uppdelade
efter stadens aktörsroll, som föregångare, planerare eller samhällsaktör, ger
en bra och strukturerad överblick.

Dessutom uppskattas det att strategin är kort och koncis, där det viktiga lyfts
fram tidigt med detaljrik information senare i dokumentet för den
intresserade läsaren.
I energistrategin har Malmö valt att exkludera fjärrvärmesystemet utan
någon tydlig motivering. Förvaltningen anser att om fjärrvärmesystemet,
som är en viktig del i energisystemet, avgränsas i strategin bör detta
motiveras väl.
I strategin finns ett avsnitt som beskriver framtidstrender och där det
framtida energisystemet analyseras. Avsnittet bidrar med ett viktigt
perspektiv men det blir svårt att skapa en helhetsbild gällande vilket
energisystem som strategin är tänkt att leda till. En rekommendation är
Miljöförvaltningen
Besöksadress: Karl Johansgatan 23
Box 7012, 402 31 Göteborg
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därför att förutse fördelningen av ingående energislag i energisystemet 2030
och jämföra det med dagens energisystem. Hur ser energimix och
energianvändning ut om målen uppnås och strategierna utförs? En tydligare
vision och något djupare analys av framtida förutsättningar skapar konkreta
incitament för de aktörer som tar del av energiplanen att bli delaktiga.
Synpunkter kopplat till fokusområden
Det första resultatmålet under fokusområde två, Lokal resurseffektiv och
förnybar energiförsörjning, skulle kunna förtydligas. Målet är: ”Malmös
energiförsörjning till Malmös geografiska område är klimatneutral år 2030.”
I måltexten framgår att fossila bränslen i den återvunna energin ska
minimeras och att kvarvarande fossil fraktion ska kompenseras. Det
förvaltningen upplever som otydligt med målet är vad som avses med
”Malmös energiförsörjning till Malmös geografiska område”. Innebär detta
att den lokala energiproduktionen ska vara helt klimatneutral eller att enbart
den del av produktionen som används lokalt behöver vara klimatneutral?
Alternativt att all energi som används inom det geografiska området ska vara
klimatneutralt? Det är tre väsentligt olika åtaganden och det behöver framgå
tydligt vad som avses.

Det fjärde resultatmålet under samma fokusområde, ”Utbyggnaden av lokalt
producerad solenergi i Malmös geografiska område har accelererat”, skulle
kunna utvidgas till att inkludera vindenergi och annan förnybar elproduktion.
I texten som hör till fokusområdet nämns utbyggnad av vindenergi men detta
inkluderas inte i resultatmålen. Förvaltningen anser att formuleringen ”så
stor del av energibehovet ska täckas av solenergianläggningar som möjligt”,
är otydlig. Det bör framgå om detta åsyftar årsbehovet av energi och följs
upp genom att jämföra nettoproduktionen av solenergi, oavsett vart den
används, med energianvändningen i kommunen eller om det är den
momentana effekten som avses, vid maximalt effektbehov? Det är dessutom
otydligt om målet avser all energi, eller om det egentligen åsyftar elektrisk
energi.
Under fokusområde fyra, ”Hållbar energi för transporter”, bedömer
miljöförvaltningen att det saknas ingående enskilda strategier för att minska
energianvändningen, eller mängden transporter, inom sektorn. Fokusområdet
är visserligen riktat mot att förse transportsektorn med fossilfria bränslen
men i inledande text till avsnittet står det också att energistrategin ska beröra
effektivisering av transporter. Detta återspeglas inte i de strategier som följer
i slutet av avsnittet. Miljöförvaltningen anser att en effektivare
transportsektor, med välplanerade godstransporter och större andel gång,
cykel och kollektivt resande, är en förutsättning för att möjliggöra
sektorspecifik omställning till förnybara bränslen. Här skulle exempelvis en
strategi med fokus att underlätta hemmaarbete kunna inkluderas.
I avsnittet beskrivs hur transportsektorn ska ställa om till förnybara
drivmedel med minskad fossil energianvändning. Huruvida elen som
används till transporterna är fossil eller förnybar är dock, ur ett större
Miljöförvaltningen
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2 (3)
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter)

www.goteborg.se

perspektiv, något som är bortom Malmö stads rådighet. Detta eftersom
Malmös elnät är sammankopplat med det svenska, som i sin tur är
sammankopplat med det nordeuropeiska elnätet där både fossil och förnybar
el produceras. Den här frågan kan med fördel diskuteras i energistrategin så
att läsaren inte tolkar det som att en elektrifiering per automatik innebär att
transportsektorn blir hållbar.
Genomförande och uppföljning
I energistrategin framgår det att kommunikation med såväl kommunens egna
verksamheter som med boende och verksamma i Malmö är viktigt för
genomförandet. Samtidigt konstateras att formerna för detta är något som
ska utvecklas i framtida arbete. Förvaltningen bedömer att strategin hade
stärkts av att formulera en strategi som beskriver hur denna kommunikation
ska gå till redan vid beslutande av dokumentet, alternativt specificera
tydligare när och hur detta arbete ska gå till i själva energistrategin.

Det framgår att strategin planeras föregå en handlingsplan där de enskilda
strategierna konkretiseras i åtgärder. Redan nu vore det intressant att
presentera vilka nämnder eller styrelser som tilldelas ansvar för respektive
strategi. På så sätt blir det tydligt vem eller vilka som har ansvar för
genomförande, vilket förenklar framdrift och uppföljning.
Förvaltningen tolkar avsnittet Uppföljning och utvärdering som att
energistrategin kan komma att uppdateras vid behov, vilket förvaltningen ser
positivt på. Energiområdet är under snabb och ständig förändring och att
formulera en strategi som ska vara fortsatt aktuell i tio år är svårt.
Förvaltningen uppmuntrar Malmö stad att planera in en aktualitetsprövning
av strategin vid 2025 för att se till att den inte blivit utdaterad.

Ärendet har handlagts av:
Alvin Hilmersson Haag
Miljöutredare
E-post: alvin.hilmersson@miljo.goteborg.se
Telefon: 031-368 38 06
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Från: Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Till: Stadsbyggnadskontoret Postlista <registrera.sbk@malmo.se>
Ärende: VB: Ert dnr SBN-2019-1073. (Havs dnr 03299-2020) Remiss över
samrådsförslag till Energistrategi för Malmö 2021 - 2030
Datum: 2020-11-17 08:22:47

-----Ursprungligt meddelande----Från: huda.alzabieh@havochvatten.se
Skickat: den 17 november 2020 08:16
Till: Stadsbyggnadskontoret
Ämne: Ert dnr SBN-2019-1073. (Havs dnr 03299-2020) Remiss över
samrådsförslag till Energistrategi för Malmö 2021 - 2030
Hej,
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat
ärende.
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att
myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.
Vänliga hälsningar
Huda Alzabieh
Assistent
Avdelning för vattenförvaltning
Havs- och vattenmyndigheten
0703762995
www.havochvatten.se
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på
www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter
SwAM processes your personal data in accordance with the General Data
Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see
www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter
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Från: Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Till: Stadsbyggnadskontoret Postlista <registrera.sbk@malmo.se>
Ärende: VB: Samrådssvar Energistrategi för Malmö 2021–2030, SBN-2019-1073
Datum: 2021-01-26 10:01:38

Från: Tilde Tibblin <tilde.tibblin@malmo.se>
Skickat: den 26 januari 2021 09:10
Till: Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Kopia: HVO Postlista Stab <registrera.hvo.stab@malmo.se>
Ämne: Samrådssvar Energistrategi för Malmö 2021–2030, SBN-2019-1073
Hej,
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden kommer inte att skicka något svar i samrådet om
Energistrategi för Malmö 2021-2030, ert dnr SBN-2019-1073.
Hälsningar
Tilde Tibblin
Nämndsekreterare
MALMÖ STAD
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
205 80 Malmö
Besöksadress: Kungsgatan 13
Telefon: 040-344932
E-post: tilde.tibblin@malmo.se

Malmö stad

1 (1)

Kulturnämnden
Yttrande

Datum

2021-02-02
Adress

Baltzarsgatan 31, 205 80 Malmö
Till

Diarienummer

Stadsbyggnadskontoret

KN-2020-4991

Remiss Energistrategi för Malmö 2021–2030 med tillhörande miljöbedömning Svar senast 1 februari
SBN-2019-1073

Sammanfattning

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell
energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi.
Stadsbyggnadskontoret har, tillsammans med miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, stadskontoret och serviceförvaltningen/stadsfastigheter, upprättat ett samrådsförslag till ny Energistrategi för Malmö. Förslaget godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 22 oktober 2020.
Yttrande

Förslaget på ny Energistrategi för Malmö upplevs sammantaget som välskriven och sammanhängande. En robust och hållbar energistrategi är en förutsättning för ett växande
Malmö och stadens efterlevnad av de globala målen. Kulturnämnden ställer sig positiv till
förslaget och har inget att erinra.

Ordförande

Kulturdirektör

Frida Trollmyr (S)

Pernilla Conde Hellman

Kommunstyrelsen

Yttrande
2021-01-28

Diarienummer

KS 2020/0916

Malmö stad

Remiss angående Energistrategi för Malmö
2021-2030 (samrådsförslag)
Malmö stad har tagit fram samrådsförslaget Energistrategi för Malmö
2021-2030 för att möta syften och krav i lagen om kommunal
energiplanering (SFS 1977:439). Strategins har utformats för att
hantera utmaningar kopplade till en växande stad och globala
klimatförändringar. Energistrategin pekar ut fyra viktiga
fokusområden inom energisystemet, lyfter fram möjliga
insatsområden inom respektive område och föreslår strategier för
vägen framåt utifrån Malmö stads rådighet och olika roller. Strategin
ska kompletteras med en handlingsplan som ska uppdateras varje
mandatperiod.
Malmö stad och Lunds kommun har flera gemensamma utmaningar i
arbetet för ett långsiktigt hållbart energisystem, och därför är
förslaget till Energistrategi för Malmö 2021-2030 välkommet. Den
föreslagna utformningen ger en bra grund för samverkan och stärker
förutsättningarna för att nå lokala och regionala mål.
Inom fokusområde ett beskrivs strategin för ett leveranssäkert
elsystem. Lunds kommun ser positivt på att Malmö stad vill ta en
ledande roll i samordningen av de kommuner som försörjs med el
via Sege och Arrie, med målet att skapa ett förnybart och
leveranssäkert elsystem. Lund delar bilden av att de 14
ägarkommunerna bör styra SYSAV mot att bli ett föredöme för
robust elförsörjning i linje med detta.

I fokusområde två framgår att en stor del av produktionen av
värme och el i Malmö baseras på avfall. En del av detta avfall
kommer från Lund. Det är en självklarhet för Lunds kommun att
bidra till ambitionen att minska det fossila innehållet i restavfallet
som förbränns i Malmö, bland annat genom samverkan inom SYSAV.
Lunds kommun ser positivt på att Malmö stad vill främja ökad
produktion av biogas i regionen, och att detta speglas även i
fokusområde fyra som behandlar transportsektorn.
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Kyrkogatan 11

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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Brev
2021-01-28

Diarienummer

KS 2020/0916

Fokusområde tre behandlar energianvändningen i bebyggelsen, och
belyser på ett föredömligt sätt både vikten av att beakta byggnaders
energianvändning ur ett livscykelperspektiv och att utformningen av
byggnader bör göras med hänsyn till effektbehov. Detta avspeglas
tyvärr inte fullt ut i de effektmål som formulerats. Genom att mäta
köpt energi riskerar man att välja tekniska lösningar som förvärrar
effektbristen i regionen trots att man uppnår det effektiviseringsmål
man valt. Effektmålen för fokusområde tre bör revideras för att
bättre stämma överens med texten i energistrategin i övrigt.
Fokusområde fyra handlar om hållbar energiförsörjning inom
transportområdet. När det gäller elektrifiering, som är en stark trend
och en viktig del av omställningen av energisystemet, belyses risken
för att laddningen av elfordon bidrar till effektbrist. Några olika sätt
att minska den risken nämns, men kan med fördel kompletteras med
att dimensionera olika laddpunkter efter normalbehovet av effekt på
respektive plats. Genom att undvika snabbladdare där de inte behövs
kan ekonomisk och miljömässig nytta kombineras med minskad risk
för effektbrist i regionen. God effektförsörjning får inte tolkas som att
snabbast laddning alltid är bäst.
I energistrategin framhålls att elektrifiering av lätta fordon i tät
bebyggelse och städer inte bara är prioriterat av klimatskäl utan
även är viktigt för luftkvalitet och bullerbegränsning. Lunds kommun
vill påpeka att lätta elfordon också har en viktig roll att fylla utanför
städerna. Elnätet finns även på landsbygden, där det kan vara svårt
att få ekonomi i tankställen för förnybara drivmedel som biogas.
Sammanfattningsvis är föreslagen Energistrategi för Malmö 20212030 ett gediget och välarbetat styrdokument, som kan förbättra
förutsättningarna för ett hållbart energisystem både i Malmö stad
och i grannkommunerna.

Lunds kommun ser fram emot samverkan med Malmö stad i linje
med strategin för att nå gemensamma framsteg för minskad
klimatpåverkan och trygg energiförsörjning.
Philip Sandberg

Kommunstyrelsens ordförande
Lunds kommun
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Malmö stad
Stadsbyggnadskontoret
Maria Olsbäck

Kontaktperson

Miljöstrategiska enheten
Peter Odhner
010-2241749
peter.odhner@lansstyrelsen.se

Samrådssvar Energistrategi för Malmö 2021–
2030, SBN-2019-1073
Bakgrund
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en
aktuell energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi.
Stadsbyggnadskontoret har, tillsammans med miljöförvaltningen, fastighets- och
gatukontoret, stadskontoret och serviceförvaltningen/stadsfastigheter, upprättat ett
samrådsförslag till ny Energistrategi för Malmö. Förslaget godkändes för samråd av
stadsbyggnadsnämnden den 22 oktober 2020. Energistrategi för Malmö 2021–2030
med tillhörande miljöbedömning skickas ut för samråd enligt bifogad sändlista.
Energistrategi för Malmö 2021–2030 belyser rådande energisituation i Malmö år
2020, men blickar också framåt mot kommande trender inom energiproduktion och
användning. Malmös största utmaning är det faktum att staden växer snabbt och
förväntas ha passerat 500 000 invånare år 2050, vilket innebär en kraftigt ökad
efterfrågan och därmed större krav på ett tillförlitligt och leveranssäkert elsystem.

Generella kommentarer och synpunkter
• Bra att strategin följs upp och utvärderas löpande, men också viktigt att det
finns en tydlig ansvarsfördelning och en budget kopplad till målen för att
strategin ska kunna realiseras. Här blir handlingsplanerna, som ska tas fram,
centrala och det får gärna framgå vem som är ansvarig, vilka åtgärder som
prioriteras och hur åtgärderna ska genomföras samt en beskrivning av
personella och ekonomiska resurser för att genomföra handlingsplanen
• Något vag beskrivning av biogasen utveckling i staden. Det står att ”Malmö
stad kan gynna utvecklingen av biogasanvändningen för transporter genom
att upphandla biogaslösningar och fordon för den egna verksamheten.”
Varför inte använda begreppet skall istället för att gynna biogasen utveckling
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framgent oavsett om biogasen används inom industrin, till kraftvärme eller
till fordonssektorn?
• Det finns många styrdokument kopplade till Malmös energistrategi, vilket
kan göra det svårt att få en överblick. Går det att samla dessa dokument i en
mer kortfattad strategi för externa aktörer, eller att handlingsplanerna som
ska tas fram inbegriper alla relevanta dokument och utpekade nyckelaktörer?
• Policyn kring laddinfrastruktur på kommunal mark är en central fråga för
omställningen till en elfordonsflotta. Det finns också en stark koppling till
energisystemet och bör beskrivas närmare i dokumentet och hur policyn
påverkar energistrategin och målen kring ett hållbart transportsystem

_________________________________
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Jeanette Schlaucher.
Föredragande Peter Odhner

Jeanette Schlaucher
Enhetschef miljöstrategiska enheten

Peter Odhner
Klimat- och energistrateg

Detta beslut har signerats digitalt varför det saknar namnunderskrifter.

Malmö stad
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Miljönämnden
Datum:

Yttrande

Diarienummer:

Kommunstyrelsen

202 1-0 1- 26
MN-2020-6374

Yttrande över remiss från stadsbyggnadsnämnden om
Energistrategi för Malmö 2021-2030
SB N- 20 1 9- 10 7 3

Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Samrådshandlingen för Energistrategi för Malmö stad 2021–2030 uppfyller kraven i lagen
om kommunal energiplanering (SFS 1977:439). Den pekar även ut viktiga fokusområden
inom energisystemet, lyfter fram möjliga insatsområden inom respektive område och föreslår
strategier för vägen framåt för att uppnå stadens energimål, utifrån Malmö stads rådighet och
olika roller. Miljönämnden ställer sig generellt positiv till förslaget och dess omfattning men
har ett antal synpunkter att ta med i det fortsatta arbetet, bland annat avseende målkedjan,
genomförandearbetet samt en tydligare inkludering av energieffektivisering inom industrier
och verksamheter.
Yttrande

Miljönämnden vill framföra följande synpunkter som bör beaktas och arbetas in i kommande
förslag.
Övergripande synpunkter

Miljönämnden ställer sig generellt positiv till samrådsförslaget för Energistrategi för Malmö
stad 2021–2030. Förslaget möjliggör en gemensam riktning och ett strategiskt grepp om
stadens energisystem. Prioriteringen av omställningen till ett energisystem med så lite
påverkan som möjligt på klimatet är av stor vikt för uppfyllandet av målet i Malmö stads
budget att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser, eftersom
energisystemet står för en stor del av stadens territoriella utsläpp. Reduktionen av
växthusgasutsläpp från energisystemet måste dessutom ske samtidigt som en stabil leverans
av energi som täcker stadens energibehov säkerställs. Mot bakgrund av de senaste årens
problematik kring stadens effekttillförsel av el ser miljönämnden det som positivt att staden
genom energistrategin nu tar ett samlat grepp kring en leveranssäker elförsörjning. Att
förslaget på Energistrategi för Malmö stad 2021–2030 innebär ett gemensamt angreppssätt
som inkluderar både leveranssäkerhet och minskning av energi-systemets klimatpåverkan är
strategiskt angeläget för att undvika framtida målkonflikter.
Miljönämnden anser däremot att energistrategin på ett tydligare sätt bör inkludera
energieffektivisering inom verksamheter och industrier. Detta område är en central pusselbit
i stadens energiomställning och ett område där det fortfarande finns mycket arbete kvar att
göra. Inkluderandet av industrier och verksamheter skulle exempelvis kunna göras i
fokusområde tre, som då förslagsvis skulle kunna heta Energi- och resurseffektiv bebyggelse och
industri, samt innehålla ett resultatmål riktat mot energianvändningen inom denna sektor.
Inom de tillhörande strategierna skulle bland annat miljöförvaltningens energitillsyn och
energi- och klimatrådgivare kunna spela en möjlig roll.
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Struktur

Energistrategin innehåller förslag både på inriktningsmål, fokusområden, resultatmål och
strategier. Miljönämnden anser att flera styrande begrepp och en lång målhierarki riskerar att
förvirra och komplicera stadens målstyrning, som bygger på nämndernas och bolagens
delegerade ansvar att uppfylla målen i kommunfullmäktiges budget samt övergripande
styrdokument inom sina grunduppdrag, definierade i respektive nämnds reglemente och
bolags ägardirektiv. Målkedjan i föreslagen energistrategi följer visserligen de idag gällande
riktlinjer för hur vi utformar styrdokument i staden, men det pågår ett arbete avseende
kommunövergripande styrdokument och stadens styrning vilket kan komma att resultera i
nya riktlinjer. Miljönämnden anser att Energistrategin hade fungerat väl så bra utan egna
inriktningsmål, utan att den istället sammanställt och hänvisat till de övergripande mål som
Energistrategin ska utgå ifrån, till exempel kommunfullmäktiges budget, förslaget till
miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 och andra relevanta styrande dokument.
Vidare anser miljönämnden att resultatmålens syfte är något otydlig. De påminner om
strategier och flera saknar en tydlig mätbarhet, vilket normalt är syftet med resultatmål.
Eftersom det är viktigt att Energistrategin kan följas upp förordar miljönämnden att
resultatmålen ses över och vid behov omformuleras med fokus på mätbarhet och
uppföljning.
Miljönämnden föreslår att man i Energistrategin förtydligar målkedjan med en strukturbild.
Utifrån målkedjan i det aktuella förslaget skulle då kopplingen inriktningsmål, resultatmål,
strategier och handlingar i handlingsplan visas i bilden.
Miljönämnden anser att det är bra med tydlighet kring stadens olika rådighetsperspektiv och
att Energistrategin tydligt delar upp stadens roller i föregångare, planerare och samhällsaktör.
Det bör däremot förtydligas inom vilken av dessa roller som energitillsyn, prövning av
energianläggningar samt energi- och klimatrådgivning till malmöbor och aktörer i Malmö
ingår, då detta inte är tydligt i förslaget.
Miljönämnden föreslår att det inkluderas en ordlista med definitioner av olika begrepp i
Energistrategin. Det är viktigt med samsyn kring begrepp för att syftet med mål och
strategier ska uppfattas och mätas på det sätt som är avsett.
Miljönämnden föreslår även att dokumentet språkgranskas, då det innehåller en del otydliga
formuleringar och ett varierat språkbruk, samt att dess layout linjeras med stadens övriga
styrdokument för att göra innehållet lättare att ta till sig för läsaren.
Miljöpåverkan

Miljönämnden anser att det tydligare bör framgå att omställningen till ett förnybart energisystem kan ge flera positiva bieffekter på folkhälsan genom exempelvis förbättrad luftkvalitet
och reducerade bullernivåer i stadsmiljön.
Miljönämnden vill också påpeka att om man planerar för biogasanläggningar behöver detta
tas hänsyn till i stadsplaneringen då de har ett påverkansområde med lukt vilket begränsar
lokaliseringen.
Hållbar energi för transporter

Fokusområdet Hållbar energi för transporter har fokus på energitillförseln till transporter. Miljönämnden vill påpeka att för att uppnå stadens uppsatta mål om 100% förnybar och
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återvunnen energi samt ambitiösa sänkningar av stadens växthusgasutsläpp från
energisystemet, så krävs det flera kraftiga åtgärder gällande trafik och mobilitet som inte
ingår i förslaget till Energistrategin. Dessa aspekter inkluderar bland annat
energieffektiviseringsåtgärder gällande trafik och mobilitet, så som förändrad
färdmedelsfördelning (till fördel för gång, cykel- och kollektivtrafik), resvanor och
infrastruktur kopplat till mobilitet. För att målen ska kunna uppfyllas bör det säkerställas att
dessa delområden täcks in då stadens nästa trafik- och mobilitetsplan tas fram.
I fokusområde fyra hänvisas till en rad andra styrdokument. Dessa hänvisningar bör ses över
då exempelvis miljöbilsstrategin går ut innan Energistrategin förväntas bli antagen.
Miljönämnden anser även att mål två inom fokusområde fyra, som hanterar Malmö stads
egen energiförsörjning till transporter, bör ändras så att arbetsfordon ersätts med
arbetsmaskiner. Detta för att inte exkludera vissa maskiner som idag är fossildrivna och
undvika definitionsfrågor kring vad som är ett fordon eller inte i samband med uppföljning
av målet.
Arbetet framåt

Miljönämnden anser att det är bra med tydlighet kring uppföljning av strategin och att
stadens arbete kontinuerligt måste följas upp och utvärderas för att säkra en resultatrik
framdrift.
Energisektorn är under snabb utveckling och för att Energistrategin ska behålla sin aktualitet
ända fram till 2030 anser miljönämnden att det är viktigt med ett flexibelt och effektivt
genomförande. Det är därför viktigt att hitta fungerande arbetsformer och tillsätta resurser
för ett systematiskt operativt arbete med Energistrategins handlingsplan. I och med att
energiarbetet är starkt kopplat till stadens klimatomställningsarbete, det som kallas
Klimatomställning Malmö, bör man synka dessa arbeten framåt. I genomförandet av
Energistrategin bör arbetet dra nytta av den organisationsstruktur som nu byggs upp kring
klimatomställningsarbetet.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt. Omställningen av energisektorn har positiva effekter för barns liv i Malmö eftersom det bidrar till
minskade växthusgasutsläpp, det innebär även positiva bieffekter för folkhälsan genom att
exempelvis förbättra luftkvaliteten samt reducera buller i stadsmiljön.
Malin Anderberg, utredare på miljöstrategiska avdelningen, har deltagit i utarbetandet av
yttrandet.
Ordförande

Nämndsekreterare

Simon Chrisander

Emelie Andersson

Malmö 2021-01-29

Yttrande avseende Samrådshandlingen Energistrategi för
Malmö 2021-2030, SBN-2019-1073
MKB har tagit del av samrådshandlingen Energistrategi för Malmö 2021-2030 och ställer sig
bakom förslaget som helhet. Nedan följer våra synpunkter enligt rubrikindelning.
Vi kan konstatera att såväl MKBs långsiktiga energiarbete som befintliga interna
energistrategi, samt bolagets mål till 2030 ”Klimatneutralt byggande och boende” i hög grad
går i linje med stadens föreslagna strategi. Likaså bolagets omställning till förnybar energi,
som innebär att all energi till våra byggnader kommer från förnybara energikällor sedan
2020. MKB arbetar sedan 1990-talet med ett systematiskt energiarbete och sedan i början
av 2000-talet med ett aktivt klimatarbete.
Vi ser särskilt positivt på att energistrategin lyfter fram:
• Systemperspektiv
• Att energimålet breddas till att omfatta också återvunnen energi
• Att den fossila delen i den återvunna energin måste minska
• Att förbättra förutsättningarna för att möjliggöra bygglov för förnybar energi

Kommentarer till resultatmålen för Energi- och resurseffektiv bebyggelse
”Användningen av köpt energi per kvadratmeter i den kommunala verksamheten har
minskat med 15 procent.”
Kommentar:
MKB konstaterar att målet är utmanande men inte omöjligt, varför vi ställer oss bakom det.
”Byggnaders totala energianvändning i Malmös geografiska område är år 2030 inte högre än
2020. Invånarantalet förväntas öka med omkring 15 procent till 2030. För att uppnå målet
behöver den totala energianvändningen per capita minska i minst samma takt som staden
expanderar. ”
Kommentar:
Vi motsätter oss en eventuell tolkning att målet skulle vara direkt överförbart/nedbrytbart
till MKB, eftersom det skulle utgöra en möjlig målkonflikt med MKBs uppdrag att bygga,
detta på grund av att MKB expanderar snabbare än staden som helhet. Med en fortsatt
byggtakt som i nuläget kommer MKBs totala energianvändning öka trots omfattande arbete

med energioptimering och energieffektiva byggnader. Sett för hela Malmös geografiska
område fungerar målet.
”Energianvändningen för befintliga byggnader i Malmös geografiska område har minskat
med 10 procent.”
Kommentar: Den angivna uppföljningen med 10-årsmedelvärde svårförstådd; hur ska
förflyttning mätas?

Övriga synpunkter
•
•

•

Förklaringen till ”Systemperspektiv” (sida 9) hade kunnat tydliggöras genom att
addera att systemperspektiv innebär att energiåtgärder värderas utifrån deras totala
effekt på det system de ingår i.
Flexibilitetspotentialen i fastighetsbeståndet avseende el (sida 13) är mycket
begränsad för bostäder som har andra uppvärmningsslag än el, vilket bör noteras så
att denna potential inte överskattas. Med undantag för en fastighet med tillfälligt
bygglov har MKB ingen eluppvärmning eller uppvärmning via värmepumpar, vilket i
sig har ett än större positivt bidrag till laststyrningsfrågan (såsom omnämns i
strategin).
I meningen ”Kommunen har möjlighet att genom upphandling fortsätta bidra till utvecklingen av förnybar och klimatneutral fjärrvärme.” (sida 16) bör även återvunnen
energi omnämnas.

Malmö som ovan

Marie Thelander Dellhag, vd

Jenny Holmquist, miljöstrateg
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Remissvar

Datum

2021-01-19
Vår referens

Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg
Direkttelefon

073-448 20 52

Remiss angående Energistrategi för Malmö 2021–2030
(samrådsförslag) SBN-2019-1073
Bakgrund

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi.
Stadsbyggnadskontoret har, tillsammans med miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, stadskontoret och serviceförvaltningen/stadsfastigheter, upprättat ett
samrådsförslag till ny Energistrategi för Malmö. Parkering Malmö har kontinuerligt
tagit del av och påverkat arbetet genom deltagande i en utpekad referensgrupp.
Energistrategi för Malmö 2021–2030 belyser rådande energisituation i Malmö år
2020, men blickar också framåt mot kommande trender inom energiproduktion och
användning. Malmös största utmaning är det faktum att staden växer snabbt och förväntas ha passerat 500 000 invånare år 2050, vilket innebär en kraftigt ökad efterfrågan och därmed större krav på ett tillförlitligt och leveranssäkert elsystem.
Samrådsförslaget pekar ut fyra viktiga fokusområden inom energisystemet, lyfter
fram möjliga insatsområden inom respektive område och föreslår strategier för
vägen framåt utifrån Malmö stads rådighet och olika roller.
Parkering Malmö har blivit inbjudna att inkomma med synpunkter på förslaget till
energistrategi.
Parkering Malmös synpunkter

Energistrategins fyra övergripande inriktningsmål är:
•
•
•
•

Malmö försörjs av 100 procent förnybar och återvunnen energi
Malmö har ett långsiktigt hållbart och leveranssäkert energisystem
Utsläppen av växthusgaser i Malmö som geografiskt område har minskat
med 70 procent sedan år 1990
Malmö stads organisation har nettonollutsläpp
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Parkering Malmö ser tydliga möjligheter att bidra till samtliga mål. Genom installation av förnybar energiproduktion i form av framförallt solcellsanläggningar, men potentiellt även urbana vindkraftverk, bidrar bolaget till målet om 100% förnybar och
återvunnen energi. Genom att investera i lagringskapacitet och utveckla flexibilitetslösningar bidrar bolaget till ett leveranssäkert energisystem. Genom att tillhandahålla
laddinfrastruktur i lämplig takt möjliggör bolaget för Malmöbor att byta från fossildrivna fordon till fordon med eldrift vilket bidrar till målet om minskade utsläpp av
växthusgaser i Malmö som geografiskt område. Dessutom bidrar Parkering Malmö
till målet om nettonollutsläpp i Malmö stads organisation genom att upphandla förnybar energi och drivmedel till den egna verksamheten och säkerställa fossilfria
tjänsteresor genom en ambitiös policy för resor i tjänsten.
I förslaget presenteras fyra olika fokusområden inom vilka resultatmål och strategier
har tagits fram, dessa är Leveranssäkert elsystem, Lokal resurseffektiv och förnybar
energiförsörjning, Energi- och resurseffektiv bebyggelse och Hållbar energi för
transporter. Strategierna är utformade utifrån stadens olika rådighetsroller Föregångare, Planerare och Samhällsaktör. Parkering Malmö kan i detta sammanhang framförallt räknas in i rollen som Föregångare.
De senaste åren har Parkering Malmö installerat solcellsanläggningar om ca 400 kW
och ytterligare ca 400 kW planeras installeras till 2022. I det nya parkeringshuset som
byggs i Sege Park planeras för ett större fastighetsbatteri som med smart styrning
kan bidra både till den egna energiförsörjningen och till nytta för stadens elnät. I parkeringshusen Anna och Hyllie testas smart elbilsladdning, med sänkt effektuttag under timmar när belastningen på elnätet är som störst, med ambitionen om att i framtiden kunna erbjuda denna typ av flexibilitet på lokal flexibilitetsmarknad. Med dessa
erfarenheter har Parkering Malmö möjlighet att framöver ta en större roll som föregångare för Malmö och bli en än tydligare energimarknadsaktör, exempelvis genom
att bilda det solcellsbolag för industritak som föreslagits av kommunstyrelsen.
I rollen som Föregångare påverkas Parkering Malmö tydligt av Malmö stads roll som
Planerare. Parkering Malmö vill poängtera vikten av att produktion av förnybar
energi möjliggörs i detaljplaner och bygglov för att Parkering Malmö i rollen som
Föregångare ska kunna bidra till de uppsatta målen.
När det gäller strategin om Hållbar energi för transporter saknar Parkering Malmö
strategi och ställningstaganden för icke-publik laddinfratruktur, alltså sådan laddinfrastruktur som möjliggör för Malmöbor med behov av privat bil att övergå till eldrift. Malmö stad äger en stor del av Malmös parkeringsplatser, placerade både på
allmän platsmark (gatumark) och på kvartersmark. En del av dessa kan hävdas vara
till för besökare och korttidsparkörer, där laddinfrastruktur snarare kan ses som en
bonus än en nödvändighet, men en stor del av parkeringsplatserna används av Malmöbor som boende- eller arbetsplatsparkering. Laddmöjligheter på dessa platser är
nödvändigt för att dessa Malmöbor ska kunna byta från fossildrivna fordon till fordon med eldrift och därmed bidra till målet om minskade utsläpp av växthusgaser i
Malmö som geografiskt område. Parkering Malmö anser att detta behöver tydliggöras i energistrategin.
Parkering Malmö anser att begreppet ”klimatneutral” används på olyckligt sätt på ett
antal ställen i förslaget, exempelvis i strategin under fokusområde 3: ”Handla upp
100 procent förnybar och återvunnen klimatneutral energi”. Eftersom även fossilfria
energislag har viss klimatpåverkan innebär formuleringen att upphandling av exempelvis el från 100% vind inte är tillräckligt, utan att upphandlingen behöver innefatta
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klimatkompensation. Parkering Malmö anser att begreppet klimatneutral tas bort eller ersätts med ”100% förnybar eller återvunnen”.
Parkering Malmö är positiv till de höga ambitionerna om energieffektivitet vid nybyggnation i projekt där staden är byggherre. Som en stor aktör av parkeringshus har
Parkering Malmö en viktig roll att spela i utformningen av parkering- och mobilitetslösningar. Parkering Malmö anser därför bolaget behöver ges utrymme att vara en
aktiv part i planeringsskedet i samband med nybyggnation för att kunna säkerställa
att strategins ambitioner fullt ut ska kunna förverkligas.
Parkering Malmö anser slutligen att ärendet behöver kompletteras med en fördjupad
ekonomisk analys för vilka konsekvenser strategin kan medföra för stadens bolag
och förvaltningar.
Remissvaret har utarbetats av Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg.

Michael Olsson
VD

Maja Johansson
Miljö- och klimatstrateg

Regionala
utvecklingsnämnden
YTTRANDE
Ola Solér
Miljöstrateg
044-309 30 65
ola.soler@skane.se

Datum
2021-01-28
Version
1
Dnr 2021-RU000011
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stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Samrådssvar Energistrategi för Malmö 2021–2030
Malmö stad visar med sin energistrategi prov på högt kunnande och en
tydlig vilja att förbättra energiförsörjningen. Strategin redogör på ett bra sätt
för elsystemets utmaningar och olika kopplingar inom energisystemet.
Att strategin innehåller ett utpekat fokusområde om elsystemet är lovvärt.
Resultatmålet om att den kommunala verksamheten ska bidra till en ökad
flexibilitet i elsystemet kan utgöra inspiration för fler kommuner. På så vis
förbättras möjligheten för andra mer icke-flexibla elanvändare att få sina
effektbehov tillgodosedda, vilket underlättar samhällets elektrifiering.
Region Skåne anser att strategin även bör ta upp stadens roll i att underlätta
utvecklingen av elnätet genom att säkra tillgången till utrymme för
ledningar och tekniska anläggningar.
Att Malmö Stad i strategin uttrycker en vilja att samordna insatser för ett
leveranssäkert elsystem med Region Skåne är välkommet. Ett tillägg i
strategin skulle kunna vara att ta upp kommunens roll och ambition när det
gäller systemskydd och elberedskap. Den nu nedstängda gasturbinen i
Öresundsverket kunde bidra med omfattande lokal elförsörjning vid större
elavbrott i stamnätets försörjning. I dagsläget får Malmö med omnejd förlita
sig på att Svenska kraftnät återstartar stamnätet norrifrån, vilket kan ta tid.
Att marken vid Öresundsverket är ett riksintresse för energiproduktion bör
också nämnas i strategin. Förutom möjlighet till storskalig elproduktion med
goda förbindelser till stamnätet finns här också turbiner som ingår i
störningsreserven.

Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Malmö stad
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Servicenämnden
Datum

2021-02-02

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

SN-2020-1759

Till

Stadsbyggnadsnämnden

Remiss om Samråd för Förslag på energistrategi för Malmö 2021-2030,
SBN-2019-1073
Servicenämnden beslutade den 2021-01-26 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget om Energistrategi för Malmö 2021–2030.
Nämnden anser att strategin ligger i linje med nämndens pågående arbete. Den ambitiösa
målnivån kräver fortsatta prioriteringar och investeringar inom nämndens ansvarsområde.
Energistrategin är Malmö stads kommunala energiplan och avser möta syfte och krav i Lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:43). Energistrategin har fyra fokusområden
som lyfter fram möjliga insatsområden inom respektive område och föreslår strategier för
vägen framåt utifrån Malmö stads rådighet och olika roller. Målet är ett effektivt energinyttjande
och ett energisystem som är leveranssäkert och tillgodoser Malmöbornas behov av energi nu
och i framtiden.
Yttrande

Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget på energistrategi för Malmö 2021-2030 och
framför att den ligger i linje med nämndens pågående arbete. Den ambitiösa målnivån innebär att servicenämnden även framöver behöver prioritera området med fortsatta investeringar. Samtidigt önskar servicenämnden att energistrategin tydligare lyfter vilka ekonomiska
konsekvenser som den kan leda till.
Mål 2030
Energistrategin är indelad i fyra fokusområden som berör servicenämndens ansvarsområden.
Målen är satta utifrån det geografiska Malmö vilket innebär en utmaning för stadens verksamheter att själva sätta mål för den egna verksamheten. Leveranssäkert elsystem och Lokal, resurseffektiv och förnybar energiförsörjning återfinns satsningarna på grunduppdrag kring solceller
och vindkraft samt inköp av förnybar el, fjärrvärme och gas, Energi- och resurseffektiv bebyggelse
där arbetet med energioptimerade byggnader har varit i fokus under en mycket lång tid samt
Hållbar energi till transporter där förvaltningen, som stadens utförare, har en stor fordonsflotta
och där satsningarna på fordons miljöprestanda och elektrifiering varit ett mål sedan länge.
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Nämnden framför att det är bra att målen i strategin så långt det går är synkade med Malmö
stads kommande miljöprogram och att förhållandet till de andra strategiska dokumenten har
varit med i framtagandet av denna strategi.
Uppföljning och utvärdering
Servicenämnden uppfattar att avsnittet för uppföljning och utvärdering som väl genomtänkt
och en förbättring mot nuvarande uppföljning av energistrategin. Ett sätt att förtydliga
måluppföljningen hade varit att införa indikatorer.
Inom serviceförvaltningen finns stor kunskap och engagemang för miljöfrågor men i dialog
med kunderna kan det vara svårt att få förståelse för ökade kostnader när kunderna efterfrågar exempelvis lägre hyror. Frågan kring de kostnader som uppkommer för att nå målen för
strategin är särskilt viktig för servicenämnden som intäktsfinansierad verksamhet. Servicenämnden ser därför ett behov av diskussion om hur investeringarna ska finansieras i tät dialog med kund, samt vilka investeringar som bör göras eller inte utifrån exempelvis livscykelkalkyler (LCC).
Systemgränser
Servicenämnden anser att det är ett lämpligt val av systemgräns som fortsatt ger nämnden
möjlighet att etablera vindkraft utanför det geografiska Malmö, det vill säga där Malmö stad
har rådighet.
Serviceförvaltningen har varit delaktig i att ta fram strategin och kommer att delta i det fortsatta arbetet med framtagande av en handlingsplan.

Ordförande

Nämndsekreterare

Jan Olsson (S)

Johanna Beckmann

Reservation från Vänsterpartiet, särskilt yttrande från Sverigedemokraterna, Moderaterna
och Centerpartiet. Anmälan om särskilt yttrande från Miljöpartiet.
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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-26 kl. 13:02-17:11

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum 134/Microsoft Teams

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) (Deltar digitalt)
Leif Göran Andersson (S) (Deltar digitalt)
Ingela Andersson (S) (Deltar digitalt)
Kami Petersen (MP) (Deltar digitalt)
Yngve Roland Nilsson (V) (Deltar digitalt)
Haqvin Svensson (M) (Deltar digitalt)
Katarina Kasmarvik (M) (Deltar digitalt)
Bengt Åke Nilsson (C) (Deltar digitalt)
Staffan Appelros (SD) (Deltar digitalt)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD) (Deltar digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Michelsen (S) (Deltar digitalt)
Monica Kristensson (S) (Deltar digitalt)
Kristin Gaskell-Brown (L) (Deltar digitalt)
Inger Åhlin (MP) (Deltar digitalt)
Banesa Martinez (V) (Deltar digitalt)
Hans Åke Banke (M) (Deltar digitalt)
Peter Arvebro (M) (Deltar digitalt)
Filip Berggren (M) (Deltar digitalt)
Rolf Hansson (SD) (Deltar digitalt)
Stefan Greschner (SD) (Deltar digitalt)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef, deltar digitalt)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter, deltar digitalt)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling, deltar digitalt)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger, deltar
digitalt)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik, deltar digitalt)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster, deltar digitalt)
Olof Malmström (HR-chef, deltar digitalt)
Johanna Beckmann (Nämndsekreterare)
Annika Holst (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Carina Scherman (Personalföreträdare, deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Johanna Beckmann
Ordförande

...........................................

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

...........................................

David Blomgren (M)

…………………………………
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Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2021-02-02

Protokollet omfattar

§6
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Remiss om Samråd för Förslag på energistrategi för Malmö
2021-2030, SBN-2019-1073

SN-2020-1759
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har översänt Energistrategi för Malmö 2021-2030 på remiss för
yttrande. Energistrategin är Malmö stads kommunala energiplan och avser möta syfte och
krav i Lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:43). Energistrategin har fyra
fokusområden som lyfter fram möjliga insatsområden inom respektive område och föreslår
strategier framåt utifrån Malmö stads rådighet och olika roller. Målet är ett effektivt
energinyttjande och ett energisystem som är leveranssäkert och tillgodoser malmöbornas
behov av energi nu och i framtiden.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden ställer sig
positiv till förslaget om Energistrategi för Malmö 2021-2030. För att nå målen krävs fortsatta
prioriteringar och investeringar inom nämndens ansvarsområde. Samtidigt önskar
servicenämnden att energistrategin tydligare lyfter vilka ekonomiska konsekvenser som den
kan leda till.
Beslut

Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget på Energistrategi för Malmö 2021-2030 och
godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av David Blomgren (M), att
servicenämnden ställer sig positiv till förslaget på Energistrategi för Malmö 2021-2030 och
godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Roland Nilsson (V) yrkar att följande tillägg görs under rubriken Systemgränser:
"För att strategin skall bli framgångsrik krävs ändrade förutsättningar:




Kommunen köper tillbaka elnätet
Kommunen startat ett eget energibolag
Avgiftsfri kollektivtrafik"

Staffan Appelros (SD) yrkar att tillägg görs i yttrandet som lyfter kritik mot Eons prissättning
och kritik mot Svenska kraftnäts beslut om nedläggning av kärnkraft.
Bengt Åke Nilsson (C) yrkar att tillägg görs i yttrandet avseende fler och tydligare indikatorer
för energibesparingar.
Jan Olsson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkanden framställda av Staffan Appelros (SD), Bengt
Åke Nilsson (C) och Roland Nilsson (V).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget med fleras yrkande, Roland Nilssons (V)
tilläggsyrkande, Bengt Åke Nilssons (C) tilläggsyrkande och Staffan Appelros (SD)
tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Roland Nilsson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande, se
bilaga.
David Blomgren (M) och Bengt Nilsson (C) lämnar gemensamt särskilt yttrande till
protokollet, se bilaga.
Kami Petersen (MP) lämnar särskilt yttrande till protokollet. Vid justeringen hade inte särskilt
yttrande lämnats in.
Staffan Appelros (SD) lämnar särskilt yttrande till protokollet, se bilaga.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Förslag på energistrategi för Malmö 2021-2030
Förslag till yttrande Remiss om Samråd för Förslag på energistrategi för Malmö
2021-2030, SBN-2019-1073
Följebrev Samråd för energistrategi för Malmö 2021-2030
Energistrategi för Malmö 2021-2030
Bilaga Strategisk miljöbedömning Energistrategi för Malmö 2021-2030 inför samråd
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Servicenämnden 26/1 2021
Ärende 7

Remiss om Energistrategi för Malmö
Vänsterpartiet yrkar på följande ändringar i liggande förslag till yttrande.
Tillägg under rubriken Systemgränser:
För att strategin skall bli framgångsrik krävs ändrade förutsättningar:




Kommunen köper tillbaka elnätet
Kommunen startar ett eget energibolag
Avgiftsfri kollektivtrafik

Motioner finns i kommunen och i Region Skåne.

Roland Nilsson (V)

Banesa Martinez (V)
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Särskilt Yttrande
Servicenämnden 2021-01-26
Ärende 07: SN-2020-1759

Remiss om samråd för förslag på Energistrategi för Malmö 2021-2030, SBN
2019-1073.
Vi ansåg att förvaltningens yttrande, som tydligen vänstermajoriteten gjort till sitt
eget, innehöll bra synpunkter men utelämnade vissa problematiska frågeställningar
som vi ville ha införda.
Vi föreslog därför att man även skulle ta upp problematiken med E.ons prissättning
av fjärrvärmen. I sin prispolitik jämför E.on med fossila bränslen och har trots flera
års sänkning av elpriset fortsatt årligen höja fjärrvärmepriset. E.on har faktiskt fällts i
ett mål i Fjärrvärmenämnden avseende sin bristande kommunikation och information
kring priserna men ej tagit rättelse av detta.
Produktionskostnaderna vill ej E.on kommunicera ut, vilket är förklarligt då mestadelen fjärrvärme produceras av de kommunägda Sysav till en bråkdel av det pris
som sen E.on tar ut av sina kunder. Detta kan de endast göra som de monopolister
de är i form av ägare av fjärrvärmenätet som dumt nog Malmö Stad avyttrat. Därför
kan E.on ta ut ett kilowattpris som är mångdubbelt högre än vad de betalat producenten. Samtidigt som nätägare kan de varje år höja den fasta kostnaden med långt mer
än konsumentprisindex ökat. I själva verket mångdubbelt även här.
E.ons kortsiktiga prispolicy att krama ur maximalt ur konsumenterna, som gjorts beroende av Malmö Stads en gång egna fjärrvärmenät, som dock nu riskerar slå tillbaka. Detta får miljökonsekvenser och istället ökat elberoende. Det är de facto lönsammare sen flera år att koppla bort sig från fjärrvärmenätet då elpriserna gjort att
värmepumpar blivit mer lönsamt än fjärrvärme. Detta gör att såväl klimatnytta som
energistrategin blir lidande.
I samma skrivelse saknar vi även kritik mot Svenska Kraftnät för den senfärdighet de
visat mot Sydsveriges eltillförsel. En nedläggning av södra Sveriges kärnkraftverk har
ytterligare ökat problematiken. Denna analys saknas helt i kommentarerna på Energistrategin.
Då vårt yrkande om att ovanstående synpunkter tas med, ej vann gehör, lämnas
detta särskilda yttrande.

Staffan Appelros SD
Med instämmande av:

Stefan Greschner SD

Tonni Andersson SD
Rolf Hansson SD
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Särskilt yttrande

Servicenämnden 2021-01-26
Ärende: SBN 2019-1073, Remiss om Samråd för Förslag på
energistrategi för Malmö 2021-2030

Särskilt Yttrande
Ett leveranssäkert elsystem är avgörande för expansion av elektrifierad kollektivtrafik,
persontrafik och godstransporter – samt för bostadsbyggande och etablering av näringsliv. I
flertalet av energistrategins strategier, vars syfte är att uppnå resultatmålen och i
förlängningen inriktningsmålen, har Malmö stad inte egen rådighet över åtgärder och beslut.
För att nå önskat resultat krävs djupgående samverkan med aktörer utanför Malmö stads
organisation. En kommande handlingsplan bör konkretisera vilka samarbeten som behöver
ske för att få framdrift i strategierna och uppnå resultatmålen.
Servicenämnden borde utarbeta en egen energistrategisk plan, byggd på stadens
övergripande plan, med tydliga mål och indikatorer inte minst när det gäller förnybar energi solceller och vindkraft.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M)

Med instämmande av:
Hans Banke (M)
Filip Berggren (M)

Peter Arvebro-Sjöö (M)
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Från: Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Till: Stadsbyggnadskontoret Postlista <registrera.sbk@malmo.se>
Ärende: VB: Samrådssvar Energistrategi för Malmö 2021-2030, SBN-2019-1073
Datum: 2020-11-13 12:55:24

Från: Helene Kennedy <Helene.Kennedy@swedgeo.se>
Skickat: den 13 november 2020 11:04
Till: Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Kopia: SGI <sgi@swedgeo.se>
Ämne: Samrådssvar Energistrategi för Malmö 2021-2030, SBN-2019-1073
Samråd gällande förslag till Energistrategi för Malmö 2021-2030.
Stadsbyggnadskontoret i Malmö har bjudit in till samråd enligt ovan.
SGI:s synpunkter
SGI avstår från att lämna synpunkter i samrådet då det behandlar frågor som ligger
utanför SGI:s verksamhetsområde.

Statens geotekniska institut
Helene Kennedy (Chef Avd Effektivare markbyggande, Tekn. Lic)
Statens geotekniska institut
Avd Effektivare markbyggande
Hugo Grauers gata 5 B
412 96 GÖTEBORG
Telefon: +46 31 7496580
Mobil: +46 768833370
SGI - På säker grund för hållbar utveckling
www.swedgeo.se | Twitter| Linkedin

YTTRANDE

Sid 1(2)

Vårt datum: 2021-02-02

Ert datum: 2020-11-10

Vårt diarienummer: 33-2383/2020 Er beteckning: Dnr:SBN-2019-1073

stadsbyggnadskontoret@malmö.se

Handläggare
Mugdim Islamovic

Samråd Energistrategi för Malmö 2021-2030
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 10 november 2020 tagit emot ovanstående ärende för
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande.
Malmö Energiplan
Under Fokuspunkten ”Leveranssäkert energisystem” lyfts frågor kring bland annat flexibel lagring
och lokal elproduktion. Geoenergi/geotermi medger i många fall möjlighet till både lagring av
värme/kyla för fastigheter/fjärrvärmenät i både lokal fastighetsskala och på kommunal nivå.
För ett effektivt nyttjande av ytnära geoenergi, både slutna och öppna system rekommenderar SGU
att Malmö stad tar fram en plan för hur system kan installeras så att maximalt utnyttjande av
resursen uppnås utan att risk för termisk konkurrens eller negativ interferens uppkommer. En plan
avseende detta ger även nytta under fokuspunkten två ”lokal resurseffektiv och förnybar
energiförsörjning”. Då geoenergi är platseffektiv genom att utnyttja undermarken för
energiframställning uppkommer sällan begränsningar i markanvändning. De är dessutom bulleroch utsläppsfria under driftsfasen.
Ett kartskikt i översiktsplaneringen som lyfter den geoenergipotential som finns i kommunen skulle
kunna vara ett bra underlag tillsammans en plan på fastighetsnivå. Ett sådant underlag uppfyller
också de önskemål som framförs under ”stadsutvecklingsprocess med fokus på energieffektivitet” i
fokusområde 3 ”Energi- och resurseffektiv bebyggelse”. SGU har en hel del data där ett samarbete
med Malmö stad kan vara intressant.
I bilagan till planen ”strategisk miljöbedömning” beskrivs möjligheterna till CCS ytligt, CO2
infångning vid exempelvis avfallsförbränning kan ge en positiv CO2-effekt. SGU bedömer att de
risker som lyfts vid prospektering för CCS är mycket ringa i jämförelse med den klimatnytta en
CO2-infångning kan medföra.
SGU noterar att möjligheten till geotermisk lagring lyfts i bilagan, och SGU bedömer även här att
riskerna med korrekt utförda anläggningar är ytterst ringa.

Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Besök: Villavägen 18

Tel: 018-17 90 00
Webb: sgu.se
E-post: sgu@sgu.se

Organisationsnr 202100-2528
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Lars-Inge Littlewood Larsson.
I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeolog Mattias Gustafsson deltagit. Enhetschef
Mugdim Islamovic har varit föredragande.

Lars-Inge Littlewood Larsson
Mugdim Islamovic

Malmö stad

Datum

2021-02-01
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Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

STK-2020-1503

Till

Stadsbyggnadskontoret

Inbjudan till samråd angående Energistrategi för Malmö 2021-2030
SBN-2019-1073

Sammanfattning

Stadskontoret välkomnar möjligheten att lämna synpunkter på Energistrategi för Malmö 2021–
2030. Stadskontoret är överlag positiv till den framtagna energistrategin, dess målsättningar
och strategier. Som strategin belyser är den stora utmaningen för Malmö balansen mellan
kraftigt ökad förnybar energiproduktion och lagring samtidigt som fullgod leveranssäkerheten upprätthålls. Stadskontoret ser också behov av att påskynda utbyggnaden av energiproduktion i närområdet för att minska energiberoendet och möjliggöra energiomställningen.
Ett robust energisystem är en förutsättning för att Malmö ska kunna genomföra utbyggnadsplaner och fortsätta vara en attraktiv stad för näringsliv och framtida etableringar
Förvaltningsyttrande

Stadskontoret är överlag positiva till den framtagna Energistrategin, dess målsättningar och
strategier. Stadskontoret bedömer att den stora utmaningen för Malmö framåt är balansen
mellan den nödvändiga övergången till förnybar energiproduktion och lagring samtidigt som
fullgod leveranssäkerheten upprätthålls. Stadskontoret ser också behov av att påskynda utbyggnaden av energiproduktion i närområdet för att minska energiberoendet och möjliggöra
energiomställning i syfte att kunna möta efterfrågan på förnybar el och ökad efterfrågan i
och med elektrifieringen av samhället. Ett robust energisystem är en förutsättning för att
Malmö ska kunna genomföra utbyggnadsplaner och fortsätta vara en attraktiv stad för näringsliv och framtida etableringar.
Nedan hittas stadskontorets synpunkter och reflektioner på energistrategin, strukturerat utifrån strategins rubriksättning.
Avsnitt Framtidstrender
I avsnittet konstateras att omställningen från fossil energi inom transportsektorn är en stor
utmaning, inte minst på grund av den förutspådda ökningen av elektriska fordon. Stadskontoret vill tillägga att mycket av Malmös framtida samhällsutveckling bygger på godstrafik och
persontrafik med tåg, inte minst persontrafik med metro. De utmaningar som en sådan utveckling medför för elnätet borde inkluderas i texten.
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Avsnitt Systemgränser
I avsnittet konstateras att import av fossila energibärare till energisystemet kompenseras genom lokal produktion och export av samma mängd så att en nettonollbalans uppstår. Det är
en viktig aspekt och en av utmaningarna med just förnybar produktion som Malmö stad
måste vara medveten om. När energisystemet mer och mer baserad på intermittent produktion behöver det säkerställas att det antingen finnas tillräcklig tillgänglig reservkraft eller produktion som täcker behoven över stora områden.
Avsnitt Fokusområde 1 - Leveranssäkert elsystem
Med tanke på hur central och hårt knuten lagring är till intermittent elproduktion, skulle just
avsnittet om lagring utvecklas mer. Exempel på områden som energistrategin skulle kunna
beakta är vilken form av lagring som är relevant för Malmö stad, hur stor lagringskapacitet
som är nödvändig för staden de närmsta 10 åren samt vilka samverkansmöjligheter som
finns i vårt närområde.
Avsnitt Regional effektkapacitet
I avsnittet konstateras att i ett framtida regionalt elsystem, med stor andel vind- och solkraft,
kan biobränsledrivna kraftvärmeverk öka produktionskapaciteten när vind och sol inte räcker till. Stadskontoret håller med om detta men vill tillägga att fokus, åtminstone på lång sikt,
bör vara att sådana situationer hanteras genom lagring av energi. Ett troligt scenario framöver, med tanke på kostnadsutvecklingen för sol, vind och lagring, är att sol- och vindkraftverk i kombination med lagring är det mest kostnadseffektiva alternativet.
Strategier - samhällsaktör
Till strategin vill stadskontoret tillägga att den stora utmaningen är att det är dyrt att ha
"standbykapacitet". En uppgift framöver är att inom kommunsamverkan driva frågan på nationellt plan hur reservkapacitet kan säkras.
Fokusområde 2 – Lokal resurseffektiv och förnybar energiförsörjning
I det andra resultatmålet konstateras att låg- och högvärdig energi ska användas optimalt. En
reflektion från stadskontoret är att en potentiell framtid är en där elproduktionen på marginalen är gratis (sol och vind) och där lagring gör att inga andra produktionsmetoder behövs
för att klara dagarna utan vind och sol. Detta innebär mycket god tillgång till billig el. Detta
torde påverka hur vi ser på användning av hög- och lågvärdig energi. Om billig el finns att
tillgå för alla våra behov, är den då fortfarande högvärdig?
I resultatmål tre beskrivs möjligheter för produktion av förnybara bränslen inom Malmös
geografiska område. Stadskontoret ser målet som något otydligt och att det finns risk för feltolkningar. Att använda odlingsmark för bränsleproduktion ser stadskontoret som mycket
olämpligt. Även bränsleproduktion baserat på skogsrestprodukter är inte okomplicerat ur en
klimatsynpunkt. Konjunkturinstitutet har bland annat konstaterat att det finns en risk för att
biodrivmedlen har sämre klimategenskaper än förväntat, där vinster i utsläpp görs på bekostnad av andra mindre reglerade markanvändningssektorer. Stadskontoret ser inte heller
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att vätgas i sammanhanget är ett bränsle, utan ett medium för energilagring. Sammantaget ser
stadskontoret att målet behöver förtydligas.
I resultatmål 4 står att staden täcks av solenergianläggningar, optimerat utifrån ett miljö- och
samhällsekonomiskt perspektiv. Stadskontoret ställer sig frågande till vad som egentligen
menas med att det är optimerat utifrån miljö och samhällsekonomi.
Avsnitt Elproduktion
I avsnittet konstateras att elproduktion bör ses ur ett systemperspektiv eftersom det inte
finns något självändamål i att produktionen av el sker just inom kommungränsen. Stadskontoret vill tillägga att systemperspektivet bör inkludera Danmark och Köpenhamn, och där
möjliga samarbeten med dem bör beaktas.
Avsnitt – Strategier föregångare
Första strategin är att handla upp 100 procent förnybar och återvunnen klimatneutral energi.
Meningen kanske förenklas då förnybar och återvunnen energin troligen också är klimatneutral. Begreppet klimatneutral behöver också förklaras då det används på ett antal platser i
strategin utan att definieras.
Andra strategin handlar om att utforska kompenserande åtgärder för fossil återvunnen
energi. Stadskontoret ställer sig frågande till om avgränsningen ”återvunnen” är nödvändig,
då även ej återvunnen fossil energi bör innebära att kompenserade åtgärder sätts in.
Avsnitt – Strategier planerare
Strategin är att gynna utvecklingen av förnybar bränsleproduktion- och distribution med
hjälp av stadsplaneringens olika verktyg. Stadskontorets uppfattning är att mål och strategier
kring bränsleproduktion bör vara tydliga för att minimera tolkningsutrymmet och undvika
olämpliga åtgärder som till exempel bränsleproduktion på odlingsmark. Om det är biogas
som avses här bör det skrivas ut tydligt.
Avsnitt Fokusområde 3 – Energi- och resurseffektiv bebyggelse
Ordet snabbt är felstavat, första stycket efter resultatmålen.
Avsnitt – Energi- och resurseffektiv nyproduktion
I avsnittet står att det krävs konsekvent uppföljning och utvärdering samt erfarenhetsåterföring från projekten för en fortsatt gynnsam utveckling. Stadskontoret ser att detta är viktigt
inte minst för att följa upp om projekterade värden vad gäller energianvändning också är de
faktiska värdena när byggnaden tas i drift. Dialog med branschen är centralt.
Stadskontorets uppfattning är också att strategins fokus bör ligga på befintlig bebyggelse och
renovering snarare än nyproduktion. Det befintliga beståndet har större potential till minskad
energianvändning och där det finns stora utmaningar kopplat till att nå ut fastighetsägare för
påverkansarbete. Nyproducerade byggnaders energianvändning är redan idag hårt reglerat
och där Malmö stad har mer begränsade möjligheter att påverka.
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Avsnitt Strategier - Samhällsaktör
Första strategin är att stärka samverkan med byggaktörer och fastighetsägare kring bästa val
för energi-försörjning ur ett systemperspektiv. En reflektion kopplad till detta är att bästa val
idag kan vara helt fel imorgon, med tanke på hur fort utvecklingen sker inom energisektorn.
Vidare så saknas det strategier med fokus på befintligt bestånd (exklusive Malmö stads egna
fastigheter).
Avsnitt Fokusområde 4 – Hållbar energi för transporter
I den inledande texten om styrdokumenten nämns bland annat Malmö stads Miljöbilsstrategi
som hanterar stadens omställning till fossilfri fordonsflotta. Detta styrdokument gällde fram
till och med 31 december 2020 och är alltså inte lägre aktuellt.
Avsnitt Omställning till förnybara drivmedel
I avsnittet konstateras att flera olika lösningar och tekniker kommer att behöva tillämpas och
användas parallellt för att uppnå klimatsmart energianvändning för transporter. Stadskontoret delar denna bild, med tillägget att detta endast är fallet på kort sikt. På lång sikt ser inte
stadskontoret att förbränningsmotorer, oavsett om dessa drivs av biobränsle, är en efterfrågad teknik. Strategin skulle kunna ta ett mer tydligt ställningstagande i frågan och med en
långsiktig målbild kring transportsystemet i Malmö om 10 år.
I stycke två står att reduktionsplikten ställer krav på inblandning av biodrivmedel i dessa
bränslen. Ändra till fossila bränslen.
Avsnitt Elektrifiering av fordonsflottan
Andra meningen första stycket är lång och behöver ses över.
Avsnitt Biogas
Avsnittet skulle kunna utvecklas och nyanseras på motsvarande sätt som i avsnittet Elektrifiering fordonsflottan. En fråga är till exempel hur framtiden ser ut för gasbilen. Om fordonssektorn satsar stort på elektrifiering, finns det även plats för gasbilar? Detta är inte minst intressant då Malmö stad har ambitioner kring gasproduktion och distribution.
Avsnitt Strategi - planerare
Andra strategin är att uppmärksamma frågan om laddningsmöjligheter. Stadskontoret ser
inte att endast uppmärksamma frågan är tillräckligt, frågan om laddningsmöjligheter är något
som Malmö stad måste agera på. Energistrategin bör ta tydligare ställning i frågan.
Avsnitt – Framtidstrender, hållbar energiförsörjning
I avsnittet beskrivs att de närmaste årens undersökningar och demonstrationsprojekt kommer att vara avgörande för valet mellan djupgeotermiska anläggningar som är helt utsläppsfria och bullerfria under driftsfasen eller genom värmeverk drivna på biobränslen. Stadskontoret vill återigen påpeka det faktum att energiproduktion genom biobränslen inte är okomplicerat ur klimatsynpunkt vilket bör beaktas i utvärderingen av de två alternativen.
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Avsnitt bebyggelse
I andra stycket beskrivs kommande obligatoriska krav på klimatdeklarationer för byggskedet,
som kommer vara ett villkor för slutbesked för bygglov. Stycket skulle också kunna kompletteras med att från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara näranollenergibyggnader.

Stadsdirektör

Avdelningschef

Andreas Norbrant

Micael Nord

Framkomlighet och samhällsplanering
Planhandläggare
Lena Granqvist
010 475 85 89
samhallsplanering@svk.se

Malmö stad
Stadsbyggnadskontoret
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

2021-02-11

YTTRANDE

2020/3976

Yttrande angående samråd om Energistrategi för Malmö 2021-2030

Ert diarienummer: SBN-2019-1073

Transmissionsnätet i Malmö
I Malmö har Svenska kraftnät en 400 kV-ledning (Sege-Arrie) som löper utmed
kommungränsen i nordost. Ledningen tillhör transmissionsnätet för el. Svenska
kraftnät har ledningsrätt för kraftledningen som är av betydelse för rikets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på något sätt inskränker
Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av ledningsrätt.

Energiplaneringen i Malmö

SvK1000, v4.0, 2016-04-27

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi, en så kallad
energiplan. En energiplan ska främja hushållningen med energi, verka för en säker
och tillräcklig energitillförsel. Den kommunala energiplaneringen är, utöver ett underlag för energieffektivisering, en god grund för elberedskapsarbete, mellankommunal planering avseende elsystemet och en utgångspunkt i arbetet med att säkerställa kommuners effektbehov. Svenska kraftnät vill även poängtera att samhället
går mot en ökad elektrifiering och energianvändning. Utgångspunkten i energiplanering bör därför vara att säkerställa framtida effektbehov och att söka minska sitt
elberoende och effektivisera sin konsumtion.
För att möta behovet av el kommer det ibland krävas nya elledningar. Framkomlighet för nya ledningar är därför avgörande för att Svenska kraftnät och andra nätägare ska kunna möta framtida effektbehov. Därför är det också viktigt att i ett tidigt
skede ta höjd för ett eventuellt behov av nya ledningar för att möjliggöra nya anslutningar till elnätet/öka abonnemangen.
Svenska kraftnät ser just nu över effektsituationen bortom 2030 i Skåne. Där kommer olika utbyggnadsförslag att studeras, bland annat nya stamnätsledningar.

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00

REGISTRATOR@SVK.SE
WWW.SVK.SE
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Vad gäller kapacitetssituationen i Malmö (stationerna Sege och Arrie) medger åtgärdsplanen 1200 MW uttag och bedöms bli helt färdig under 2021. Svenska kraftnäts preliminära bedömning är att kapacitetsbristen är helt bortbyggd 2024.

Svenska kraftnät har följande synpunkter och föreslår några ändringar
i Energiplanen:

Sid 12: ” De brister i överföringskapacitet från stamnätet som beräknas finnas kvar
fram till år 2024 berör samtliga kommuner inom det område som försörjs av el via
nätstationerna Sege och Arrie”.
Svenska kraftnät anser att de tillfälliga åtgärder vi vidtagit genom åtgärdsplanen har löst denna brist nu, år 2021, (se text ovan om kapacitetssituationen i
Malmö). Det står ju senare i texten ”Genom ytterligare utredning gör Svk bedömningen att de kan öka abonnemanget i Sege och Arrie upp till 1150 MW till slutet
av 2020, vilket tillgodoser de förfrågningar som finns från sydvästra Skånes elregion-nät och underliggande lokalnät.

Sid 27-28 ”Detta innebär att de i nuläget 600 MW som är ”reserverade” på Baltic
Cable, som ansluter vid Arrie station, kan nyttjas då Svk bedömer att det finns behov utifrån ett driftsäkerhetsperspektiv”
Svenska kraftnäts förslår att texten ersätts med en beskrivning av 70-procentregeln mer övergripande från Länsstyrelsen Skånes rapport - Trygg elförsörjning i
Skåne län: ”Den minimikapacitet som ska finnas tillgänglig är 70 procent av kapaciteten. Samtidigt öppnar förordningen upp för möjligheten till avsteg från 70
procent-regeln, ”om det är nödvändigt för att upprätthålla driftsäkerhet” (Art. 16
§ 9). Och det är utifrån denna skrivelse som Svenska Kraftnät nu beviljats undantag från 70 procent-kravet för fem av sina utlandsförbindelser, däribland Baltic
Cable, som längst i ett år. Möjligheten till undantag gäller endast vid tillfällen då
Svk bedömer att begränsning av tillgängliggjord kapacitet är nödvändig för att
upprätthålla driftsäkerheten och maximal giltighetstid för undantaget är ett år.”

Allmän information
Svenska kraftnät vill påminna om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, region- som stamnät. All produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av
infrastrukturen för el. Detta bör beaktas vid planering av utbyggnad av elproduktion.
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Vid planering av vindkraftsanläggar krävs ett visst säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och våra anläggningar. Avståndet får inte vara sådant att ett vindkraftverk skulle kunna falla över en kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste även
vara tillräckliga för att möjliggöra en säker flygbesiktning samt tillräckliga mellan
kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i vindkraftsanläggningens uppsamlingsnät.
För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar rekommenderar Transportstyrelsen att vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd lägre än 50
meter placeras minst 100 meter från kraftledning. Vindkraftverk och master med
stag med en totalhöjd över 50 meter bör placeras minst 200 meter från kraftledning. Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi. För
verk med en rotordiameter på 100 meter eller mer bör avståndet mellan torn och
ledning vara större än 250 meter.
Svenska kraftnät vill att hänsyn tas till ovan angivna rekommenderade skyddsavstånd och att kommunen lägger till detta till vindbruksplanens riktlinjer. Svenska
kraftnät vill även framhålla vikten av att kommunen planerar för den mark som
kan komma att behövas för nya kraftledningar vid upprättande av vindkraftsutbyggnad.
Svenska kraftnäts anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen,
www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den
geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion
av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska
följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”.
Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar
återfinns i skrifterna Elnät i fysisk planering, Kommunal samhällsplanering vid stamnätsanläggningar och Vägledning för verksamhet vid
markförlagd kabel i transmissionsnätet. För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar vi till
Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dessa dokument finns publicerade på
vår webbplats, www.svk.se.
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Detta yttrande har beslutats av enhetschef Eva Darolf Linnros efter föredragning av
planhandläggare Lena Granqvist. Vid ärendets handläggning har även kraftsystemanalytiker Axel Näverfors deltagit.

Eva Darolf Linnros
Lena Granqvist

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorridorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box
1200 172 24 Sundbyberg
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Samrådssvar Energistrategi för Malmö 2021-2030
Ert Dnr: SBN-2019-1073
Vårt Dnr: 364/20
Sysav har tagit del av förslaget till Energistrategi för Malmö 2021-2030 och vill med anledning av detta
framföra följande synpunkter:
x

Det är en väl genomarbetad strategi med relevanta fokusområden. Det är positivt att strategin
renodlas till att gälla energiplaneringen, även om klimatfrågorna oundvikligt tangeras i vissa delar.
Det är ansvarsfullt att säkerställa en hållbar energiförsörjning, utan att strategin behöver greppa
hela klimatfrågan.

x

Det är mycket positivt att återvunnen energi lyfts fram som en viktig del i ett hållbart energisystem
och att återvunnen energi ingår i de övergripande inriktningsmålen. Detta förhållningssätt når dock
inte riktigt hela vägen igenom strategin, och Sysav anser därför att det behöver ses över så hela
strategin genomsyras av detta. Några exempel på där strategin inte når hela vägen fram:

◦ Det första inriktningsmålet ”Malmö försörjs av 100 procent förnybar och återvunnen energi”
bör omformuleras så att det är ”förnybar eller återvunnen energi” som avses.

◦ Energiutmaning nr 1: det borde vara både de förnybara och återvunna resurserna som ska
räcka till

◦ Fokusområde 1: Resultatmålen bör formuleras om så att det är både förnybar och
återvunnen energiproduktion som avses, och dessutom då vidgas till att vara
energisystemen, inte bara elsystemen

◦ Fokusområde 2: I huvudbeskrivningen är endast förnybar energi med, det bör ändras till att
omfatta både återvunnen och förnybar energi. I strategin för rollen planerare bör
formuleringen vara ”…resurseffektiv och förnybar/återvunnen energiförsörjning i hela staden”
x

När det gäller biogas som en del i energisystemen, så behövs det långsiktiga förutsättningar för
produktionen, på det sätt som beskrivs i Biogasmarknadsutredningen. Här anser Sysav att
kommunen har en viktig roll som samhällsaktör för att utöva påverkansarbete. Under fokusområde
4 beskrivs biogödsel som en restprodukt vid biogasproduktion. I samrötningsanläggningar utgör
biogödsel i själva verket en av två produkter, användningen av biogödsel ersätter mineralgödsel
inom jordbruket och räknas alltså som materialåtervinning.

x

Det är bra att strategin definierar sina systemgränser och att det i viss utsträckning finns ett
regionalt fokus. Sysav anser dock att det finns anledning att överväga om det regionala
perspektivet går att förtydliga ytterligare, och inte enbart begränsa sig till nu existerande system.
Detta är något som Sveriges kommuner och regioner (SKR) framhåller i sina aktuella ståndpunkter
(antagna i juni 2020).

Med vänliga hälsningar
Anna Andersson / På uppdrag av stf VD Carina Eklund
Anna Andersson
Miljöstrateg

Adobe
Systems
Sydskånes avfallsaktiebolag
Postadress Box 50344, 202 13 Malmö
Besöksadress Bjurögatan 20A
Direkt/Mobil +46734396050
www.sysav.se
Sysav ger tillbaka till dig – genom att återvinna och behandla avfall ser vi till att så mycket som möjligt kommer till nytta igen.

Malmö stad
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Tekniska nämnden
Datum

Yttrande

Diarienummer

Till

2021-01-26

Stadsbyggnadsnämnden

TN-2020-3385

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om Energistrategi för Malmö 2021–
2030
SBN-2019-1073

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslag till Energistrategi för Malmö 2021–2030.
Med ett gediget bakgrundsmaterial ringar Energistrategi för Malmö 2021–2030 in de utmaningar som Malmö står inför gällande energisystemet – och fokuserar därefter på relevanta
områden för mål och strategier. Energistrategin ger även en tydlig bild över relationen till
andra relevanta styrdokument. Hänvisning till ännu ej antagna styrdokument bör dock tas
bort.
Genom att redogöra för kommunens olika roller och rådigheter i frågan – samt genom att
beskriva andra viktiga aktörers roller – underlättas kommunens navigering i arbete.
Ett leveranssäkert elsystem är avgörande för expansion av elektrifierad kollektivtrafik, persontrafik och godstransporter – samt för bostadsbyggande och etablering av näringsliv. I
flertalet av energistrategins strategier, vars syfte är att uppnå resultatmålen och i förlängningen inriktningsmålen, har Malmö stad inte egen rådighet över åtgärder och beslut. För att
nå önskat resultat krävs djupgående samverkan med aktörer utanför Malmö stads organisation. En kommande handlingsplan bör konkretisera vilka samarbeten som behöver ske för att
få framdrift i strategierna och uppnå resultatmålen.

Ordförande

Andréas Schönström (S)

2 (2)
Nämndsekreterare

Philip Lee

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande. Se till protokollet bilagd reservation, § 25a.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på egna
tilläggsyrkanden, detta till förmån för bifall till dessa. Se till protokollet bilagd reservation, §
25b.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på
egna tilläggsyrkanden, detta till förmån för bifall till dessa. Se till protokollet bilagd reservation, § 25c.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se till protokollet bilagt yttrande, § 25d.
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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-26 kl. 09:00-13:00

Plats

Microsoft Teams/FGK Rum O-huset Kungsparken, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Ulf Arfwidsson (personalföreträdare, SACO)
Jessika Grundén (personalföreträdare, Vision)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)
Patrik Widerberg (strateg)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………

2

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2021-02-09

Protokollet omfattar

§25

3

§

25

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om Energistrategi för
Malmö 2021–2030, SBN-2019-1073

TN-2020-3385
Sammanfattning

Förslaget till ny energistrategi har godkänts för samråd av Stadsbyggnadsnämnden och
översänts till Tekniska nämnden för yttrande senast 1 februari 2021. Efter samrådstiden
kommer ett reviderat förslag till strategi hanteras av Stadsbyggnadsnämnden för
godkännande och sedan fastställas av Kommunfullmäktige, preliminärt under 2021. Enligt
lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell energiplan
för tillförsel, distribution och användning av energi. Energistrategi för Malmö 2021–2030
belyser rådande energisituation i Malmö år 2020, men blickar också framåt mot kommande
trender inom energiproduktion och användning. Malmös största utmaning är att staden växer
snabbt och förväntas ha passerat 500 000 invånare år 2050, vilket innebär en kraftigt ökad
efterfrågan och därmed större krav på ett tillförlitligt och leveranssäkert elsystem.
Samrådsförslaget pekar ut fyra viktiga fokusområden inom energisystemet, lyfter fram möjliga
insatsområden inom respektive område och föreslår strategier för vägen framåt utifrån
Malmö stads rådighet och olika roller.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enligt med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linné (L) att
Tekniska nämnden ska besluta att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enligt med
förvaltningens förslag.
Stefana Hoti (M) yrkar, med instämmande av Susanna Lundberg (V), att Tekniska nämnden
ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra att det är Tekniska nämndens
uppfattning att det föreligger behov av ett femte fokusområde i energistrategin, då avseende
energibesparing, att det är Tekniska nämndens uppfattning att det i energistrategin tydligare
bör framgå att en drivmedelsomställning inte är tillräcklig, utan att den totala mängden
transporter inom och till staden också behöver minska, samt att med dessa tillägg avge
yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.
Susanna Lundberg (V) yrkar vidare att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens
förslag till yttrande tillföra att det är Tekniska nämndens uppfattning att det energistrategin
också bör kompletteras med en plan för rådighet över elförsörjningen, samt att med detta
tillägg avge yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.
Stefan Plath (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) respektive Håkan Linnés (L) yrkande, då till förmån för eget yrkande.
Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden
ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra att det är Tekniska nämndens
uppfattning att det i energistrategin bör framgå att det finns en potential för en havsbaserad
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vindkraftsanläggning i Öresund, förslagsvis på grundet Sjollen, detta exempelvis på
s.17 under rubriken "Elproduktion", samt att med detta tillägg avge yttrandet till
Stadsbyggnadsnämnden.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Stefana Hotis (MP)
respektive Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkanden.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Henrik
Malmbergs (C) respektive Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först eget och Håkan Linnés (L) yrkande mot Stefan Plaths (SD) yrkande
om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget och
Håkan Linnés (L) yrkande.
Ordföranden ställer därefter Stefana Hotis (MP) och Susanna Lundbergs (V) första
tilläggsyrkande mot Håkan Fäldts (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att
Tekniska nämnden beslutat i enlighet med Håkan Fäldts (M) yrkande.
Ordföranden ställer därefter Stefana Hotis (MP) och Susanna Lundbergs (V) andra
tilläggsyrkande mot Håkan Fäldts (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att
Tekniska nämnden beslutat i enlighet med Håkan Fäldts (M) yrkande.
Ordföranden ställer därefter Susanna Lundbergs (V) eget tilläggsyrkande mot Håkan Fäldts
(M) yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med
Håkan Fäldts (M) yrkande.
Ordföranden ställer till sist Henrik Malmbergs (C) och Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande mot
eget yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet
med eget yrkande.
Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 25a.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på egna
tilläggsyrkanden, detta till förmån för bifall till dessa. Se bilagd reservation, § 25b.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på
egna tilläggsyrkanden, detta till förmån för bifall till dessa. Se bilagd reservation, § 25c.
Särskilda yttranden
Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 25d.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse TN 210126 Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om
Energistrategi för Malmö 2021–2030, SBN-2019-1073
Förslag till yttrande TN 210126 Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om
Energistrategi för Malmö 2021–2030, SBN-2019-1073
Energistrategi för Malmö 2021–2030, samrådshandling
Bilaga till samrådshandling – strategisk miljöbedömning

ELODJDD

6

Reservation
Tekniska nämnden 2021-01-26
Ärende: TN-2020-3385

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om Energistrategi
för Malmö 2021–2030, SBN-2019-1073
Förvaltningens yttrande är formulerat med trafik och mobilitetsplanen (TROMP) som
utgångspunkt och därför inget som Sverigedemokraterna kan stödja.
Vi har tidigare reserverat oss mot trafik och mobilitetsplanen, samt diverse andra
strategiska dokument inom Malmö stad och yrkade därför även avslag på detta
förslag.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

ELODJDE
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5HVHUYDWLRQ
7HNQLVNDQlPQGHQ
5HPLVVIUnQ6WDGVE\JJQDGVQlPQGHQRP(QHUJLVWUDWHJLI|U0DOP|
6%1
'LDULHQU71
(QHUJLVWUDWHJLQO\IWHUPnQJDYLNWLJDDVSHNWHUI|UHQKnOOEDUIUDPWLGVnVRP
OHYHUDQVVlNHUWHOV\VWHPORNDOUHVXUVHIIHNWLYRFKI|UQ\EDUHQHUJLI|UV|UMQLQJ
KnOOEDUHQHUJLI|UWUDQVSRUWHURFKHQHUJLRFKUHVXUVHIIHNWLYEHE\JJHOVH
(QDYQ\FNHOIUnJRUQDI|UDWWQnJU|QRPVWlOOQLQJlUPLQVNQLQJDYEHKRYHWDY
HQHUJLVDPPDQWDJHW'HWKlQYLVDVWLOO(8V6YHULJHVRFK6NnQHVNOLPDWO|IWHQ
YLONDVDPWOLJDLQQHIDWWDUDWWHQHUJLDQYlQGQLQJHQVNDPLQVNDUDGLNDOW0DOP|
VWlOOHULQWHXSSQnJUDVnGDQDPnOLVLIIURUYLONHWXQGHUPLQHUDUI|UYlQWDQSnDWW
NOLPDWPnOHQVNDXSSQnV
8WJnQJVSXQNWHQVRPVDNQDVLHQHUJLVWUDWHJLQlUMXVWHQHUJLEHVSDULQJ$WW
HQEDUWO\IWDHQHUJLHIIHNWLYLVHULQJ K|JUHYHUNQLQJVJUDG VRPVWUDWHJLlULQWH
WLOOUlFNOLJWXWLIUnQNOLPDWRFKQDWXUSHUVSHNWLY9LNDQLQWHERUWVHIUnQDWW
YlUOGHQVUHVXUVHULQWHlURlQGOLJDRFKDWWHQHUJLEHVSDULQJlUQ|GYlQGLJWI|UDWW
UHVXUVHUQDVNDOOUlFNDWLOOIOHUDRFKDWWYLIDNWLVNWNDQInEnGHK|JUHQ\WWDRFK
OlJUHDQYlQGQLQJVJUDGVDPWLGLJW
6YHQVND0LOM|LQVWLWXWHWHIWHUO\VHUHQIUnJDVRPYLKDUHIWHUIUnJDWOlQJHQlPOLJHQ
VWUDWHJLHUI|UDWWPLQVNDPlQJGHQPRWRUIRUGRQVWUDILNLQWHEDUD|YHUJnWLOO
IRVVLOIULVnGDQ'HWWDVHUYLlUHQIUnJDDWWWDPHGLUHYLGHULQJHQDY75203(1
9LVWlOOHURVVlYHQEDNRP6YHQVND0LOM|LQVWLWXWHWVNULWLNPRWRXWYHFNODGH
P|MOLJKHWHUDWWDQYlQGDVWDGVSODQHULQJVRFKH[SORDWHULQJVSURFHVVHUQDI|UDWW
VWlOODNUDYSnOnJHQHUJLDQYlQGQLQJVnYlOXQGHUE\JJSURFHVVHQVRPXQGHU
IDVWLJKHWHQVOLYVWLG 
7\GOLJDPnOI|UHQHUJLDQYlQGQLQJLVDPEDQGPHGVWDGHQVE\JJDQGHRFKI\VLVND
LQYHVWHULQJDUVnVRPJDWRURFKSDUNHURFKHQUHGRYLVQLQJDYI|UHOLJJDQGH
VLWXDWLRQRFKP|MOLJKHWHUQDDWWI|UElWWUDGHQQDERUGHRFNVnLQJnLVWUDWHJLQ
$YVOXWQLQJVYLVDQVHUYLDWWHQHUJLVWUDWHJLQEHK|YHUYDUDXQGHURUGQDG
PLOM|SURJUDPPHW'HWlUPLOM|SURJUDPPHWVRPNRPPHUDWWVlWWDNOLPDWRFK

7HOHIRQ(SRVWPDOPR#PSVH
$GUHVV'URWWQLQJWRUJHWD0$/0g
ZZZPSVHPDOPR
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PLOM|PnOHQI|UNRPPXQHQVDUEHWHGlUHQHUJLVWUDWHJLQWLOOVDPPDQVPHGDQGUD
VWUDWHJLHURFKKDQGOLQJVSODQHUEHK|YHUGRFNDLQ

0LOM|SDUWLHWI|UHVORJI|OMDQGHWLOOlJJV\UNDQGHQ
DWWL\WWUDQGHWWLOOVWDGVE\JJQDGVQlPQGHQO\IWDEHKRYDYHWWIHPWHIRNXVRPUnGHVRP
KDQGODURPHQHUJLEHVSDULQJ
DWWL\WWUDQGHWI|UW\GOLJDDWWGHWLQWHUlFNHUPHGDWWHQEDUWVWlOODRPGULYPHGHOXWDQ
DWWPlQJGWUDILNRFNVnEHK|YHUPLQVND
'nYnUDWLOOlJJV\UNDQGHQLQWHELI|OOVYDOGHYLDWWUHVHUYHUDRVVLGHQGHOHQDYlUHQGHW
)|U0LOM|SDUWLHWGHJU|QD
6WHIDQD+RWLOHGDPRWWHNQLVNDQlPQGHQ 

0HGLQVWlPPDQGHDY
/XFDV&DUOVVRQHUVlWWDUHWHNQLVNDQlPQGHQ



7HOHIRQ(SRVWPDOPR#PSVH
$GUHVV'URWWQLQJWRUJHWD0$/0g



ZZZPSVHPDOPR
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Särskilt Yttrande

Tekniska Nämnden 2021-01-26
Ärende 20: Remiss från Stadsbyggnadsnämnden om Energistrategi för
Malmö 2021-2030
Malmö är en av landets ledande vindkraftskommuner med Sveriges största
havsbaserade vindkraftsanläggning och en av Nordens största vindkraftsanläggningar
över huvud taget. Malmö är en av de kommuner i Sverige som producerar mest
förnybar elektricitet.
I Malmö finns unika förutsättningar för ytterligare en stor vindkraftsanläggning, på
grundet Sjollen utanför Norra Hamnen.
Vi tycker därför att det borde ha varit naturligt att denna unika möjlighet borde ha
utretts och behandlats i Energistrategin.

Håkan Fäldt (M)

Henrik Malmberg (C)

Lars-Göran Jönsson (M)

Med instämmande av

Hedvig Listrup (C)

Niklas Röhr(M)

Karin Olsson (M)

1

Från: Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Till: Stadsbyggnadskontoret Postlista <registrera.sbk@malmo.se>
Ärende: VB: Yttrande från Trafikverket över Energistrategi för Malmö 2021-2030
Datum: 2021-01-29 12:53:23

Från: jack.barstrom@trafikverket.se <jack.barstrom@trafikverket.se>
Skickat: den 29 januari 2021 09:53
Till: Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Ämne: Yttrande från Trafikverket över Energistrategi för Malmö 2021-2030
Vår ref: TRV 2020/123464
Er ref: SBN-2019-1073
Trafikverket har inga direkta synpunkter på Malmö stads energistrategi men bekräftar att
frågorna är viktiga med tanke på att den kraftigt ökande elektrifieringen och
digitaliseringen av samhället, inte minst av transportsektorn ställer höga krav på en
robust och effektiv elförsörjning. En framtida ökad elektrifiering i form av laddstationer
längs det statliga vägnätet kan också komma att påverka det totala elbehovet i Malmö
med omnejd.
Hälsningar

Jack Bårström
Samhällsplanerare | Trafikverket region syd
Telefon: 010-123 22 29
Beringsgatan 4 | Malmö

1

Från: Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Till: Stadsbyggnadskontoret Postlista <registrera.sbk@malmo.se>
Ärende: VB: Samrådssvar Energistrategi för Malmö 2021-2030 SBN-2019-1073
Datum: 2020-11-16 07:35:04

Från: Eva-Lotta.Kittel@Trelleborg.se <Eva-Lotta.Kittel@Trelleborg.se>
Skickat: den 13 november 2020 16:43
Till: Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Ämne: Samrådssvar Energistrategi för Malmö 2021-2030 SBN-2019-1073
Hej!
Trelleborgs kommun vill meddela att vi avstår från att lämna synpunkter.
Vänliga hälsningar
Eva-Lotta Kittel
Kommunsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Trelleborgs kommun
________________________
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Rådhuset, Trelleborg
Organisationsnummer 212000-1199
Mobil: 0708-81 74 85
E-post: Eva-Lotta.Kittel01@trelleborg.se
Webbplats: www.trelleborg.se
Facebook: facebook.com/trelleborgskommun
Twitter: twitter.com/TrelleborgSe
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Mottagare
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Malmö 2021-02-01

Samrådssvar Energistrategi för Malmö 2021–2030, SBN-2019-1073
Tack för att vi fått ta del av Förslag Energistrategi för Malmö 2021-2030. Det är i det stora hela ett
välarbetat dokument som ger en tydlig bild om Malmös mål och strategi för att nå målen. Dock anser vi
att det utelämnas en mycket central del av det framtida energisystemet.
I strategin fastlås det att Malmö har ett högt elberoende men rapporten saknar en strategi kring hur
riskerna med detta beroendet skall hanteras, dvs en strategi för krisberedskap och riskberedskap.
Kraftverk som kan leverera dessa stödtjänster för t.ex. effekt-, frekvens- och spänningsreglering samt
förmåga till dödnätsstart & ö-nätsdrift i SE4/Malmö är förknippade med höga fasta och rörliga
kostnader. Då man idag inte får ersättning för dessa tjänster i proportion till systemnyttan samtidigt som
expansionen av icke-planerar produktion leder till låga elpriser går dessa kraftverk ofta med förlust vilket
leder till att de läggs ner.
Vilket ansvar kommer Malmö stad ta för invånarna för att tillse att man har en rimlig beredskap och en
acceptabel risknivå idag och i framtiden?
Region Skåne går in på det kommunala ansvar i sin rapport ” Scenario för det Skånska Elsystemet –
Elproduktion idag, 2030 och 2040”. Vi skulle gärna se att Energistrategin för Malmö kompletteras med
detta i åtanke.
Med vänlig hälsning

Mikael Nilsson
Kraftverkschef - Uniper Sverige

Sydkraft AB, Hans Michelsensgatan 2, 211 20, Malmö
Säte/Registered office: Skåne län, Malmö kommun
Organisationsnummer/Registered Number of the company: 559012-0316
Sydkraft AB – ett företag inom energiverksamheten Uniper
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Samordnare
Daniel Smith
Tel. direkt: 010-2238120
Mobil: 073-2578597
E-post: Daniel.Smith@lansstyrelsen.se

1 (1)
(11543-2020)

Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Svar angående remiss på Energistrategi för Malmö 2021-2030
(2019-1073)
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har mottagit remisshandlingar för
Energistrategi för Malmö 2021-2030 (diarienummer 1073-2019). Då remisshandlingen anses
ligga utanför vattenförvaltningsområdet avstår Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns
vattendistrikt från att lämna ett yttrande i detta ärende.
I det fall ett genomförande av den nämnda strategin medför en påverkan på vattenmiljöer
behöver miljökvalitetsnormer för vatten samt försämringsförbudet beaktas.
Beslut avseende detta yttrande har fattats av Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör för Södra
Östersjöns vattendistrikt, efter föredragning av Daniel Smith, samordnare.

Irene Bohman

Daniel Smith

Beslutande

Föredragande

Postadress
Besöksadress

391 86 Kalmar
Regeringsgatan 1

Telefon
Telefax

010 223 80 00
010 223 81 10

E-post
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se
Hemsida www.vattenmyndigheterna.se

2021-01-07

Kommunförvaltningen

Yttrande

1

Dnr: Ks 2021/43

Melissa Maxter
Energi- o klimatstrateg

Energistrategi för Malmö 2021–2030
Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad har upprättat ett samrådsförslag till ny
Energistrategi för Malmö, som Vellinge kommun nu har möjlighet att yttra sig över.
Vellinge kommun har tagit del av samrådsförslaget och avstår från att yttra sig.
Melissa Maxter
Samhällsbyggnad

235 81 Vellinge
Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00
FAX 040-42 04 77
E-POST vellinge.kommun@vellinge.se
WEBB www.vellinge.se
BANKGIRO 5896-1467
ORG.NR 212000-1033
POST

BESÖK

1 (1)

