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Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om
halverad energiförbrukning i Stockholms läns
landsting
Ärendebeskrivning
Tomas Eriksson m.fl. har lämnat in en motion om halverad
energiförbrukning i fastigheter i Stockholms läns landsting.
Beslutsunderlag
Biträdande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 september 2014
Motion 2014:2
Förslag till beslut
Miljö- och skärgårdsberedningen föreslår tillväxt- och
regionplaneringsutskottet föreslå landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Motionärerna föreslår att landstinget sätter upp ett nytt mål om minskad
energiförbrukning med 50 procent till år 2030, jämfört med dagens nivå.
Förvaltningen instämmer i att för att lyckas med att effektivisera
energianvändningen så är det viktigt att sätta upp långsiktiga mål för att
skapa tydlighet och ge verksamheterna tid för att genomföra åtgärder som
leder till minskad energiförbrukning. Arbete med detta pågår och kan
drivas vidare i arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram.
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Bakgrund
Tomas Eriksson m.fl. (MP) har lämnat in en motion om minskad
energiförbrukning i landstingets fastigheter. Motionärerna föreslår att
landstinget sätter upp ett nytt mål om minskad energiförbrukning med 50
procent till år 2030, jämfört med dagens nivå. Vidare föreslås att en plan
för minskad energiförbrukning inom landstinget tas fram samt att låta
landstingsägda bolag återinvestera ekonomiskt överskott som genereras
från energieffektivisering till ytterligare ldimatsmarta satsningar.
Då nuvarande miljöprogram, Miljöutmaning 2016, löper ut år 2016 har
förberedelser för att ta fram ett nytt miljöprogram påbörjats.
Överväganden
Förvaltningen instämmer i att för att lyckas med att effektivisera
energianvändningen så är det viktigt att sätta långsiktiga mål för att skapa
tydlighet och ge verksamheterna tid för att genomföra åtgärder som leder
till minskad energiförbrukning.
Ett sådant långsiktigt och ambitiöst mål är den nuvarande utgångspunkten
i arbetet med att ta fram ett tjänstemannaförslag till landstingets
nästkommande miljöprogram. Det är samtidigt viktigt att mål för
energieffektivisering sätts i samverkan med verksamheter och bolag så att
de blir realistiska att nå inom ett givet tidsspann. För att medge tillväxt i
verksamheten är det är också viktigt att formulera energieffektiviseringsmål
som nyckeltal och inte som totalsiffror.
En gedigen energiutredning med lösningsförslag gällande
energisparåtgärder är en förutsättning för att kunna lyckas nå fram till en
ambitiös målsättning i ett energispararbete inom landstingets
byggnadsbestånd. Ett sådant arbete har inletts i vilken erfarenheter från
andra liknande organisationer återanvänds, bland annat erfarenheter från
Västra Götalandsregionen.
I en utredning kommer det också vara nödvändigt att undersöka
ekonomiska hinder och möjligheter att genomföra energisparåtgärder för
att hitta bästa sätt att skapa ekonomiska incitament för
energieffektiviseringar.
På fastighetssidan är möjligheterna sannolikt större att i högre grad
effektivisera energianvändningen än i befintliga fordon och fartyg. I en
fastighets värme-, kyl-, el- och ventilationssystem finns ofta möjligheter till
effektiviseringar.
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Som exempel kan nämnas att i äldre avtal med trafikutövare har
Storstockholms lokaltrafik AB (SL) bekostat driften i fordonsdepåerna men
i de senaste avtalen har man lagt över denna på trafikutövaren. Detta ger ett
incitament för trafikutövaren att själv se över sin energianvändning.
Investeringar i energieffektiv teknik som har en kort återbetalningstid
bedöms vara intressant för trafikutövaren att själv satsa på om den
återstående avtalstiden är tillräcldigt lång. Större investeringar, som har
längre återbetalningstid, är det mer rimligt att fastighetsägaren står för.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Catarina Andersson Forsman
Biträdande landstingsdirektör
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Motion av Tomas Eriksson (MP) om ett nytt mål om halverad
energiförbrukning i Stockholms lans landsting
StocMiolms läns landsting ska vara ett miljöföredöme med världens tuffaste
miljökrav. Men nuvarande mål om att minska energiförbrukningen med tio
procent på fem år till 2016, räcker inte. Och det är alarmerande att det inte
finns någon långsiktig plan för minskad energiförbrukning efter 2016. Det
behövs ett långsiktigt mål och en tydlig plan för hur vi ska nå dit. Miljöpartiet
de gröna vill därför sätta ett nytt mål om minskad energiförbrukning på 50
procent till år 2030, inom landstinget.
Vi vill öka takten i omställningen till ett energieffektivt landsting. Det finns
potential och stora vinster att hämta in på sikt genom att effektivisera och
minska landstingets energiförbrukning, vars nivåer just nu ligger bland de
högsta i landet (kWh/m ). Genom att i planen för halverad energiförbrukning
till 2050, utforma incitament för landstingsägda bolag (t.ex. Locum och SL),
tror vi också att verksamheter och lokaler snabbare kommer att
energieffektiviseras. Vi vill att landstingsägda bolag ska få behålla det
ekonomiska överskott som energieffektiviseringar genererar i verksamheten.
Detta innebär att de bolag som gör klimatsmarta investeringar får pengar
över till ytterligare energieffektiviseringar.
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Om Sveriges alla offentligt ägda fastigheter energieffektiviserades, skulle
besparingar på 3,7 miljarder kronor per år genereras, enligt en uträkning från
konsultföretaget Schneider Electric. En motsvarande beräkning från
Miljöpartiet, visar att landstinget skulle sparat cirka 285 miljoner kronor med
en halverad energiförbrukning under år 2012.
Miljöpartiet vill ha en klimatsmart och hållbar Stockholmsregion som
investerar i förnyelsebar energi och färre kemikalier. Vi vill minska de egna
klimatutsläppen, använda mer förnybar energi och effektivisera
energianvändning. Detta skapar nya jobb, sänkta energikostnader för
landstinget, minskade föroreningar och stora vinster för folkhälsan. Så tar vi
ansvar för jobben och våra barns framtid.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta:
att
Stockholms Läns Landsting sätter nytt mål om minskad
energiförbrukning med 50 procent till år 2030, jämfört med dagens nivå
att
Stockholms läns landsting tar fram en plan för minskad
energiförbrukning inom landstinget
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att
låta landstingsägda bolag återinvestera ekonomiskt överskott som
genereras från energieffektivisering till ytterligare Mimatsmarta satsningar
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Tomas Eriksson

Yyönne Blombäck

Annika Hjelm

Ann-Sofi Matthiesen

