Fastighetskontoret
Fastighetsavdelningen

Tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtande
Dnr1.6-048/2017
1.6-048/2017
Dnr
Sida 1 (2)
2017-02-24

Till
Fastighetsnämnden
2017-03-14

Handläggare
David Hälleberg
08-508 269 39
David.halleberg@stockholm.se

Energikommissionens betänkande Kraftsamling
för framtidens energi (SOU 2017:02). Remissvar.
Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar
fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat.
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Förvaltningschef
Carina Jonsson
Avdelningschef

Sammanfattning
Miljöroteln har remitterat Energikommissionens betänkande
Kraftsamling för framtidens energi (Dnr 110-138/2017) till
fastighetsnämnden för besvarande. Remisstiden sträcker sig till den
17 mars 2017. Fastighetskontoret anser att betänkandet från
Energikommissionen är innehållsrikt och ger en tydlig bild av
problemställning och områdets utvecklingspotential.
Utlåtande
Fastighetsnämnden har mottagit en remiss från miljöroteln
angående Energikommissionens betänkande Kraftsamling för
framtidens energi. Remisstiden sträcker sig till den 17 mars 2017.
Fastighetskontoret
Utvecklingsavdelningen
Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 270 70
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se/fastighetskontoret

Bakgrund
Tillförseln av el, som hittills till stor del varit baserad på
centraliserade produktionskällor, får ett allt större inslag av
småskalig produktion, med en hög andel variabel kraft och med
förväntat mer aktiva kunder. Energimarknaderna genomgår därför
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för närvarande betydande förändringar. De nya omständigheterna
innebär att en rad nya problemställningar har uppkommit, men ger
också möjligheter att kunna upprätthålla en säker och tillräcklig
energiförsörjning.
Kontorets analys
Fastighetskontoret anser att betänkandet från Energikommissionen
är innehållsrikt och ger en tydlig bild av var problemställning och
utvecklingspotentialen föreligger. I betänkandet fokuseras på de
utmaningar som omställningen till en 100 % förnyelsebar
energiproduktion 2040 medför. Målet innebär en utökning av både
bio-, sol- och framförallt vindenergi.
Fastighetskontoret arbetar i dag aktivt för att öka den förnyelsebara
energiproduktionen kopplad till sitt fastighetsbestånd, men vill i
detta sammanhang peka på kontorets utmaningar avseende
ekonomisk lönsamhet och bygglovshantering avseende kulturhistoriska byggnader som något som försvårar denna utveckling.
Även om kontoret av naturliga skäl saknar rådighet över storskalig
energiproduktion och distribution, så har kontoret som förvaltare av
stadens byggnader rådighet över att minska slutanvändarens energioch effektbehov. Fastighetskontoret bedriver redan idag ett aktivt
energi- och effekteffektiviseringsarbete. Vidare ser kontoret
potentialen i ett ökat samarbete med energileverantörer avseende
last/effektstyrning samt ett delat nyttjande av befintlig energiinfrastruktur.
Avslutningsvis anser fastighetskontoret att den viktigaste frågan
framgent är att skapa stabila förutsättningar för utveckling av
förnyelsebar produktion, då detta skulle ta bort osäkerheten som
föreligger vid investeringar och installationer, något som idag
hämmar utvecklingen.
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