Solna den 29 november 2021

Motion om att sluta sälja Norrenergis utsläppsrätter
Norrenergi är Solna och Sundbybergs gemensamma energibolag och har idag en stark
miljöprofil. Precis som alla energiproducenter i EU tilldelas Norrenergi varje år särskilda
rättigheter, så kallade utsläppsrätter, för att släppa ut koldioxid. Eftersom Norrenergis
produktion idag är 99,7 % förnyelsebar använder bolaget inte alla sina utsläppsrätter.
Norrenergi kan därför välja att sälja sina utsläppsrätter till andra bolag och i stället låta dem
släppa ut motsvarande mängd koldioxid.
Utsläpp av växthusgaser påverkar vår miljö och klimat negativt – oavsett om de sker i Solna
eller någon annan stans i världen. Om det ska finnas någon chans att vi ska kunna nå 2
graders-målet behöver vi lägga in en extra växel i vårt klimatarbete och sätta klimatet före
vinstmaximering. Solna kan här göra en konkret insats genom att inte låta Norrenergi sälja
de utsläppsrätter man tilldelats. Det skulle leda till en utsläppsminskning av mer än 50 000
ton koldioxid.
Norrenergis andra ägare, Sundbyberg stad, fattade beslut i kommunfullmäktige den 18 juni
2019 om att Norrenergi ska sluta sälja utsläppsrätter. Efter det beslutet har ett tillägg till
Norrenergis ägardirektiv tagits fram och behandlats på Norrenergis stämma. Solna är dock
majoritetsägare i Norrenergi och för att Norrenergi skulle kunna anta ett sådant här tillägg
krävs att Solna stad fattar ett motsvarande beslut för sin ägarandel. När frågan har lyfts vid
bolagsstämman och styrelsen därefter har majoriteten av Solnas representanter inte visat
stöd för stopp för försäljningen av utsläppsrätter och frågan har därför gått i stå. Bollen ligger
således hos Solna.
Att försäljning av utsläppsrätter skulle vara ett incitament för omställning till mer klimatneutral
produktion må vara sant för vinstsyftande bolag, men Norrenergi drivs av sina ägardirektiv. I
dessa finns redan skarpa skrivningar om miljömål. Att till det lägga ett krav om att försäljning
av utsläppsrätter inte får ske skulle alltså inte påverka miljöarbetet inom Norrenergi AB. Som
ett kommunalt bolag med stark miljöprofil vill vi i Vänsterpartiet att Norrenergi ska vara i
framkant av omställningen och vara en klimatförebild för andra bolag.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta
att Solna stad ska verka för att Norrenergi inte får sälja sina utsläppsrätter.
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