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Det är en angelägen fråga att göra det möjligt för olika producenter att sälja sitt
överskott av el och värme till kraft- och fjärrvärmenäten. Detta gäller såväl större
som mindre el- och värmeproducenter. Fördelarna med ökad konkurrens i el- och
fjärrvärmenäten är flera. Små producenter kan få ytterligare ett ekonomiskt
incitament för att öka användningen av miljövänliga alternativ för eget bruk. Det
ökar den totala energihushållningen.
Den statliga utredningen ”Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar
elproduktion” SOU 2008:13 behandlar villkoren för att ansluta förnybar
elproduktion också från mindre producenter. En proposition förväntades första
kvartalet 2009 i frågan men har ännu inte aviserats. Nu krävs tydligen ytterligare
analyser i frågan. Detta försenar en reform som skulle stödja utvecklingen av mer
produktion av förnyelsebar el samt av teknikutvecklingen på området.
I regeringens proposition, Fjärrvärmelag m.m. (prop. 2007/08:60), aviserades att
frågan om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten kommer att utredas.
Direktiven till denna utredning, beslutades den 22 januari 2009, för att stärka
förutsättningarna för konkurrens på fjärrvärmemarknaderna. Detta arbete ska
avrapporteras senast den 30 april 2010.
Det är redan idag möjligt, i enlighet med fjärrvärmelagen (2008:263) , att initiera
en förhandling med Fortum om tillträde. Om den politiska viljan finns är det bara
att börja. De tekniska och regelmässiga hinder som finns för att öppna upp
fjärrvärmenätet för olika energiproducenter bör undanröjas snarast men de
möjligheter som redan finns bör utnyttjas.
Ökad energihushållning och produktion av el och värme från förnyelsebara källor
är nödvändigt för att motverka klimatförändring. En kostnadspress är bra för att
frigöra medel till att klara nödvändiga klimatinsatser. Erfarenhet av småskalig eloch värmeproduktion är bra för teknikutvecklingen och för mindre producenters
plånböcker.
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Därför ska Stockholms läns landsting intensifiera sitt arbete med att bli en
aktivare producent av el och värme både för egen användning och om ett
överskott uppstår för försäljning. Detta förutsätter också att det finns en politisk
vilja att trycka på om beslut som förverkligar denna utveckling.
Det krävs handlingskraft och praktiska genomföranden istället för ytterligare
utredningar. I stället för att vänta på nya regeringsförslag bör landstinget nu i
praktiken pröva de möjligheter den nuvarande lagen erbjuder.

