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Angående remiss av promemoria om förordningen om stöd
till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter
Lastfordonsgruppen (LFG) har tagit del av rubricerad remiss. Vi delar
uppfattningen att elektrifiering av korta lokala och regionala vägtransporter har
stor potential att bidra till att uppnå miljö- och klimatmålen. Eftersom el är en
begränsad och starkt förädlad form av energi, dessutom med successivt växande
efterfrågan, är det viktigt att den används klokt. Genom att fokusera på
elektrifiering av korta och lokala transporter kan tillgängliga biodrivmedel
allokeras till tyngre vägtransporter som i dagsläget är mindre lämpliga för
elektrifiering.
Som berörs i promemorian är kapaciteten i de svenska elnäten ett problem som
växer i takt med ökad efterfrågan på el, många gånger dessutom med stora
effektbehov. Förutsättningarna för att, som promemorian föreslår, låta
nätförstärkning fram till laddstationen ingå i den infrastruktur som kan erhålla
stöd, bör enligt vår uppfattning utredas noggrant. Elnätsföretagen bedriver
monopolverksamhet vars kostnader ska täckas av tariffer under tillsyn av
Energimarknadsinspektionen. Vi anser därför att det är viktigt att formerna för hur
stödet fördelas säkerställer en hög kostnadseffektivitet och undanröjer risk för att
elnätsföretagen erhåller stöd för verksamhet som de redan tar betalt för.
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