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2018/19:724 Fossilgasterminalen i Göteborg
Det råder ett akut läge för klimatet. Även de svenska utsläppen ökade förra året.
Enligt vår nya klimatlag och vårt klimatpolitiska ramverk måste alla
politikområden verka för att klimatmålen ska uppnås. Fortsatta satsningar på
fossil energi torde därför vara uteslutna. I ljuset av detta väcker bolaget
Swedegas planer för hamnterminaler för import av flytande naturgas (LNG) på
ett antal platser i Sverige ett antal frågor, i synnerhet den planerade LNGterminalen i Göteborg.
Terminalen LNG Göteborg är redan delvis byggd för att kunna tanka fartyg
med LNG som bränsle – men den är även tänkt att kopplas till det befintliga
svenska gasnätet. En begränsad användning av LNG kan vara en tillfällig
övergångslösning när sjöfarten ska gå över till hållbara drivmedel. Men skulle
terminalen kopplas på det fasta gasnätet finns en uppenbar risk att fossil
naturgas importeras och sprids i Sverige i stor skala. Detta torde vara helt i strid
med våra klimatambitioner och visionen om att bli ett av världens första
fossilfria välfärdsländer. Det skulle också försvåra främjandet av biogas.
För att kunna använda denna infrastruktur för en ökad svensk försörjning av
fossilgas krävs regeringens godkännande. Såvitt jag förstår ligger en
koncessionsansökan på regeringens bord för beslut om tillstånd för LNGterminalen i Göteborg och för påkoppling på det svenska gasnätet. Detta skulle
enligt Energimarknadsinspektionens yttrande möjliggöra en ökad import av
fossil naturgas i 40 år.
Snarare än att skjuta ifrån sig makten i denna fråga har regeringen nu chans att
ta ansvar för klimatet. Det är fullt möjligt att neka ett koncessionstillstånd av
klimatskäl. Enligt Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap, och Joakim
Nergelius, professor i konstitutionell rätt, är det regeringens uppdrag att göra en
självständig bedömning av sådana här tillståndsansökningar, och då finns det
utrymme för klimathänsyn (Dagens ETC den 23 augusti 2018). Förutom svaret
på denna skriftliga fråga ser jag fram emot att debattera frågan med statsrådet
Anders Ygeman (S) när min interpellation besvaras i augusti.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:
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När kommer regeringen att hantera koncessionsansökan för att koppla på LNGterminalen i Göteborg på det fasta gasnätet, och hur kommer statsrådet då att
agera?

………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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