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REPowerEU - affordable, secure & sustainable

Ersätta 2/3 av gasimporten från Ryssland, dvs 30% av gasimport

• Gas och olja: pristak, gemensamma inköp, lager, solidaritet 

• Intervention på elmarknaden: priskontroll, vinstindrag, kapa effekttoppar 5% och 10% 

• Snabb implementering Green deal & Fit for 55. Tillägg i energidirektiv RED-EED-EPBD

▪ Snabbare tillståndsprocesser; identifiera förnybara go-to areas på land & hav

▪ Förnybar energi höjt mål 45% 2030; Solstrategi

▪ Energieffektivisering höjt mål 13%; EU Save Energy -5% personlig värme & transport

▪ Biogas +35 md m3 2030; Vätgas 10 Mt 2030; Fördubbla värmepumpar

• Finansiering: Facilitet för återstart & resiliens, Regionalfond, Statsstödsregler etc.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A236%3AFIN&qid=1653032581730
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A222%3AFIN&qid=1653033811900
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282022%293219&qid=1653033569832
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A221%3AFIN&qid=1653034500503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A240%3AFIN&qid=1653033053936
https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-guidance-recovery-and-resilience-plans-context-repowereu_en


Utredningar & uppdrag

▪ Regeringens Elektrifieringsstrategi (feb 2022)

▪ Upphandling av flexibilitet vid höglast i SE3 och SE4 (SvK, nov)

▪ Incitament vindkraft (Ulrika Liljeberg, mars 2023)

▪ Kraft- & fjärrvärmestrategi (Energimyndigheten, 2023)

▪ Klimaträttsutredningen - underlätta för elnät och hållbara transporter (remiss nov)

▪ Slopad skatt på avfallsförbränning & slopad skatterabatt datacentra (Fi-dep sept)

▪ Uppdrag effektivisering myndigheter och kommuner (EM & länsstyrelse)

▪ Till klimatpolitisk handlingsplan (15 dec): Lst Uppsala-Lokal och regional kapacitet; 

Tillväxtanalys-Näringslivets omställning; Trafikanalys-Transportsektorn 

Energikrisen och kommunerna SKR

https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/klimat/energiochklimat/energikrisenochkommunerna.67012.html


SKR och energieffektivisering

• Intressebevakning: EU:s energidirektiv, statliga utredningar etc.

Ståndpunkter: Effektiv lokal klimatpolitik, El i hela landet

• Verktyg: EnOff-modellen för enklare upphandling av energieffektivisering, Addas ramavtal, 

tidigare Handböcker om energieffektivitet

• Nyckeltal för regionernas fastigheter inkl. energi 

(Kommuner 2009-2014, vid energieffektiviseringsstödet)

• Deltar i plattformar

▪ Energimyndighetens nätverk Belok, Bebo

▪ Fossilfritt Sveriges färdplaner: Uppvärmning, Bygg & anläggning

▪ Kommuninvest, Gröna lån och obligationer

▪ Energieffektiviseringsrådet

• Info: Energikrisen och kommunerna

https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/klimat.656.html
https://skr.se/skr/tjanster/press/skridebatten/debattartiklar/debattartiklar/tioatgarderforelihelalandet.52528.html
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/klimat/energiochklimat/energikrisenochkommunerna.67012.html
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