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Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Remissmissiv

Antalet laddbara fordon ökar snabbt och kommer enligt prognoser att öka i en allt
snabbare takt. Detta ställer krav på att det finns infrastruktur som möter behov och
efterfrågan på laddning av fordon. Omställningen av fordonsflottan är en viktigt del i att
minska utsläppen i kommunen. Salems kommun tar därför just nu fram en rapport för
etablering av laddinfrastruktur för personbilar och mindre laddfordon.

Rapportens syfte är att klargöra vilken roll som kommunen har i frågan om etablering av
laddinfrastruktur och vilken roll som marknaden har. Rapporten innehåller också förslag
på hur kommunen kan stötta marknaden i fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur. Exakt
hur kommunen ska arbeta med laddinfrastruktur behöver preciseras efter denna
remissomgång.

Rapporten är avgränsad till publik laddinfrastruktur för personbilar och andra typer av
lätta fordon och hanterar därmed inte laddning av godstransporter eller laddning i
anslutning till bostad. Rapporten pekar ut ett antal platser i kommunen där etablering av
laddinfrastruktur anses lämpligt. Rapporten anger också ett antal grundförutsättningar
som är viktiga att förhålla sig till i etablering av laddinfrastruktur:

1. God geografisk täckning

2. Anpassa effekt till hur länge fordon parkerar

3. Antal laddplatser ska regleras efter behov och efterfrågan

Inkomma med synpunkter
Rapporten är utsänd på remiss mellan 16 juni till 16 september 2022 .
Synpunkter på remissen kan skickas via post till:

Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge

märk kuvertet med: Remissvar Rapport - utbyggnad av publik laddinfrastruktur

eller skickas per e-post till

alina.ruda@salem.se ange: Remissvar Rapport - utbyggnad av publik laddinfrastruktur i
ämnesraden

mailto:alina.ruda@salem.se
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Vid frågor om remissen kan Alina Ruda, projektledare kontaktas
e-post: alina.ruda@ salem.se
telefon: 08 532 59 709

Mer information och utställning finns på kommunens bibliotek: Säbyhallsvägen 30 144 80
Rönninge
samt på kommunens hemsida: www.salem.se/laddinfrastruktur

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg
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Sändlista

Kommuner:
- Södertälje kommun
- Botkyrka kommun
- Ekerö kommun
- Nykvarns kommun
- Nynäshamns kommun
- Haninge kommun
- Tyresö kommun
- Huddinge kommun

Nämnder

- Socialnämnden
- Bygg- och miljönämnden
- Barn- och utbildningsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Kommunstyrelsens tekniska utskott

Övriga

- Region Stockholm
- Länsstyrelsen Stockholm
- Vattenfall
- Salemsföretagarna
- Företagarna Botkyrka - Salem
- Salems församling
- Stockholm vatten
- Trafikverket, Region Stockholm
- Södertörns Brandförsvarsförbund
- Energi- och klimatrådgivningen
- Salems golfklubb


