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Klimatförändringar är en av samhällets absolut största 
utmaningar och en omställning ställer stora krav på 
ledarskap från kommunen. Samtidigt behövs en säkrad 
energitillgång vid årets alla timmar för att samhälle 
och industri ska fungera väl. Svalövs kommun ligger 
i Sveriges södra elområde, SE4 där användningen av 
energi är fyra gånger större än produktionen. Detta 
tillsammans med en begränsad överföringskapacitet, 
och en ökande elanvändning driven av elektrifiering 
av industri och transportsektorn, skapar utmaningar i 
energiförsörjningen. Utmaning som ligger framför oss 
är att hitta en väg framåt med en energiförsörjning 
som tillgodoser Svalövs kommuns behov utan negativ 
inverkan på klimatet.

Lokalt och regionalt energi- och klimatarbete spelar en 
stor roll och påverkar möjligheten att nå internationella 
och nationella mål. I Svalövs vision lyfts, mod, 
framåtanda, innovation, delaktigtighet och hållbar 
utveckling som viktiga ledord, dessa har varit styrande i 
utvecklingen av denna energi- och klimatplan. Svalövs 
kommuns organisation har inte ensam rådighet över 
energi- och klimatfrågor och kan inte av egen kraft 
nå målen i planen. Kommunen har direkt rådighet att 
minska energianvändningen och klimatpåverkan från 
den egna verksamheten, till exempel från kommunens 
tjänsteresor och inköp. Indirekt kan Svalövs kommun 
skapa goda förutsättningar för kommuninvånare, till 
exempel genom beteende-påverkan, stadsutveckling 
och förändrad trafikinfrastruktur. Med ett kommunalägt 
energibolag skapas ytterligare ett verktyg som ökar 
möjligheterna att växla upp energiarbetet och ta en 

drivande roll i utvecklingen av energiförsörjning och 
elektrifieringen av transporterna. 

Arbetet med energi- och klimatplanens första del har 
resulterat i övergripande målsättningar och de sex 
fokusområdena produktion och distribution av energi, 
transporter, konsumtion, fastigheter och byggnation, 
och kolinlagring. Till detta har en andra del tagits fram 
som fokuserar på säkerhet och beredskap. För att 
uppnå målen i planen krävs att samtliga förvaltningar 
och bolag, tillsammans med civilsamhället, och 
näringslivet hittar innovativa arbetssätt och lösningar 
på våra gemensamma utmaningar. Energi- och 
klimatplanen ska nu tjäna som underlag och inspiration 
till kommunens förvaltningar, bolag och invånare med 
syfte att bygga ett robust och hållbart energisystem och 
med begränsad klimatpåverkan. 

INLEDNING
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Kommunen har följande roller i 
energisammanhang:
• I samhällsplanering och samhällsbyggande.
• Vid myndighetsutövning.
• Vid lokal klimat- och energirådgivning. 
• I sin roll som arbetsgivare och fastighetsägare.
• I sin roll som förebild i energifrågan.

Omfattning
Planen omfattar samtliga förvaltningar och helägda 
bolag. Planen ska vara vägledande i beslut gällande 
energi och klimatpåverkan, men ska även fungera som 
inspiration för alla som bor och verkar i kommunen. I 
planen används ”Svalövs kommun” för den geografiska 
platsen. ”Svalövs kommunorganisation” avser 
kommunens förvaltningar och bolag.

Genomförande
Hela Svalövs kommuns organisation har ett 
gemensamt ansvar för att målen i energi- och 
klimatplanen uppnås. Varje nämnd och bolagsstyrelse 
ansvarar för att identifiera vilka mål verksamheten ska 
bidra till och besluta om de åtgärder som leder till störst 
effekt och samhällsnytta.  Samtliga berörda bolag och 
nämnder ska ta fram åtgärdsplaner som beskriver vilka 
aktiviteter de planerar att genomföra. Åtgärdsplanerna 
ska innehålla en tidsplan för genomförande samt 
översiktliga kostnadsberäkningar.

Förhållande till budget
Varje år fastställer kommunfullmäktige sin budget vilken 
ska förhålla sig till kommunens styrdokument. Eftersom 
målen i energi- och klimatplanen gäller över flera 
mandatperioder, styrs det praktiska genomförandet 
av prioriteringar och ekonomiska förutsättningar som 

anges i kommunens budget. Samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser har ett gemensamt ansvar för att målen 
i energi- och klimatplanen uppnås och ska utifrån sitt 
respektive grunduppdrag och sina förutsättningar 
integrera energi- och klimatplanens innehåll i 
verksamhetsplanering och budgetarbete.

Ansvar och uppföljning
Samhällsbyggnadsnämnden är dokumentansvarig 
för energi och klimatplanen. Som dokumentansvarig 
ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för att revidera 
och följa upp planen. Nämnder och bolag ansvarar 
för att följa upp sina handlingsplaner. Uppföljning 
kommer att ske vartannat år med start 2023. Utvalda 
indikatorer kommer att följas upp varje år. Resultatet 
ska kommuniceras internt och externt. Åtgärderna 
i planen lämnar utrymme för verksamheter inom 
kommunorganisationen att själva besluta vilka 
aktiviteter som ska genomföras, varför uppföljningen 
blir viktig. Eftersom långsiktiga satsningar kan komma 
att ge effekt först efter flera år, är det nödvändigt att 
vid uppföljningen även skapa sig en översiktlig bild av 
verksamheternas planer för de kommande åren. Vid 
uppföljningen är syftet framförallt att analysera hur 
Svalövs kommun och kommunorganisationen har rört 
sig som helhet, i relation till uppsatta ambitioner.

Revidering
Energi- och klimatplanen ska revideras 2026.

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING
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Parisavtalet 2015
Parisavtalet är ett internationellt klimatavtal som togs 
fram under FN:s klimatkonferens 2015. Klimatavtalet 
som har undertecknats av Sverige (Regeringens 
proposition 2016/17:16) är det första avtalet som även 
innefattar rättsligt bindande åtaganden för alla parter.

• Hålla den globala uppvärmningen under två   
grader, men helst under 1,5 grader. 
• Öka ambitionerna efter hand, avstämning var  
femte år. 
• Stöd från industrialiserade länder till    
utvecklingsländer

Agenda 2030
Världens länder antog 2015 Agenda 2030 och är 
en agenda för att uppnå ett hållbart samhälle. Utav 
agendans 17 hållbarhetsmål (figur 1) innebär Svalöv 
kommuns Energi- och klimatplan främst arbete med att 
uppfylla följande:

Bland de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030 finns flera med särskild relevans för klimat- och 
energiplanen.

• Mål 7 - Hållbar energi för alla: Säkerställa att alla 
har tillgång tillförlitlig, hållbar och modern energi till en 
överkomlig kostnad.

• Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: 
Att bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka 
för en inkluderande och hållbar industrialisering och 
främja innovation.

• Mål 11 - Hållbara städer och samhällen: Att städer 
och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara.

• Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion: Främja 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

• Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna: Att 
vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och deras konsekvenser. 

EU:s mål för att minska klimatutsläppen
Europeiska unionen arbetar också med att minska 
utsläppen av växthusgaser. Nedan presenteras EU:s 
mål för att minska utsläppen.

EU:s mål för 2030:

• Minst 40 procent lägre växthusgasutsläpp än   
1990
• Minst 27 procent förnybar energi
• Minst 27 procent högre energieffektivitet

EU:s långsiktiga mål är att till 2050 ska EU minska sina 
utsläpp av växthusgaser med 80–95 procent jämfört 
med 1990 års nivåer samt att omvandla EU:s ekonomi 
till att vara energieffektiv och koldioxidsnål.

Nationella mål
På nationell nivå finns det både mål och lagar som berör 
en Energi- och klimatplan. De mål som bedöms vara 
relevanta för Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 
presenteras nedan medan relevant lagstiftning 
presenteras i Bilaga X.

Klimatlag (2017:720)
Sveriges riksdag beslutade 2017 om ett klimatpolitiskt 
ramverk, med syftet att skapa en samlad och 
långsiktig klimatpolitik. Ramverket består av nya 
nationella klimatmål, en klimatlag som reglerar 
regeringens styrning, en uppföljning och rapportering 
av klimatarbetet samt framtagandet av ett oberoende 
klimatpolitiskt råd. Senast år 2045 ska Sverige inte ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, 
för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär 
att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium 
ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen 

INTERNATIONELLA, NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL
Internationella mål
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år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan 
uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. 
För att nå målet får även avskiljning och lagring av 
koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där 
rimliga alternativ saknas.

För att nå det långsiktiga målet om netto noll-utsläpp 
har följande etappmål tagits fram. Dessa inkluderar 
inte de växthusgaser som omfattas av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter.

• Utsläppen år 2020 ska vara 40 procent lägre   
än utsläppen år 1990
• Utsläppen år 2030 ska vara 63 procent lägre   
än utsläppen år 1990
• Utsläppen år 2040 ska vara 75 procent lägre   
än utsläppen år 1990

Det finns också ett etappmål som specifikt anger 
riktningen för utsläpp från transportsektorn.  De 
territoriella växthusgasutsläppen från transporter ska 
minska med minst 70 % år 2030 jämfört med år 2010.

Energiöverenskommelsen
Enligt energiöverenskommelsen ska Sverige år 2030 
ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört 
med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi 
(total energitillförsel) i relation till BNP. Elproduktion 
i Sverige vara 100 procent förnybar till 2040 
(Energikommissionen, 2017). Energimyndigheten 
har i uppdrag att ta fram sektorsstrategier för 
energieffektivisering.

Regionala mål
Den regionala Klimat- och energistrategin för Skåne har 
tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet 
Skåne och Region Skåne. Strategin ska ge vägledning 
för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet, och 
innehåller regionala målsättningar och prioriterade 
åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030. Nedan 
presenteras de klimatmål som finns i den regionala 
Klimat- och energiplanen (Länsstyrelsen i Skåne Län, 
2018).

Klimatmål för Skåne till år 2030 är att:
• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara   
minst 80 procent lägre än år 1990.
• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion   
i Skåne ska vara högst 5 ton koldi-oxidekvivalenter per 
person och år. 
• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 
procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 
procent förnybar energi. 
• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska 
vara minst 30 procent och andelen resor som görs med 
kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala 
antalet resor i Skåne. 
• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne 
ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Befintliga mål inom kommunen
Svalövs kommun – vision 2040
I Vision 2040 har kommunen samlats kring ett antal 
formuleringar om den önskade bilden av Svalövs 
kommun år 2040. I visionen formuleras denna önskade 
bild som fyra rum, där Svalövs kommun: Har mod och 
framåtanda, knyter samman, låter människor växa, och 
har plats för liv. 

100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020
Den 23:e maj 2017 tog samhällsbyggnadsnämnden 
beslut om att anmäla Svalövs kommun till uppropet 
”100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020”. Projektet 
drivs av Klimatsamverkan Skåne och innebär att 
kommunen antog en viljeinriktning upphöra att använda 
fossila bränslen.

• I energianvändningen i alla hus
• I alla transporter
• I all elanvändning.

Åtgärdsprogram för Svalövs miljömål 2017-2022
Programmet tar sin utgångspunkt i Sveriges miljömål, 
det regionala programmet Skånska åtgärder för 
miljömålen och kommunens miljömålsprogram (2010). 
Åtgärdsprogrammet är indelat i fem fokusområden 
som alla har ett övergripande mål för vart kommunen 
vill nå och underteman med åtgärder som kommunen 
kan arbeta med för att bidra till uppfyllelse av det 
övergripande målet. De fem fokusområdena är: 

• Hållbara transporter 
• Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 
• Hushållning med Skånes mark- och    
vattenresurser 
• Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 
• Hållbar konsumtion 
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Läsanvisningar för Mål och åtgärder
Energi- och klimatplanen är främst inriktad på att 
minska klimatpåverkan samt säkra en långsiktigt hållbar 
energiförsörjning, dels i kommunen som geografisk 
enhet dels för kommunen som organisation. Delar av 
planen utgör ”Energiplan” enligt lagen om kommunal 
energiplanering, andra delar utanför lagkrav kan ses 
som nämndmål som utgör en del i arbetet med att 
uppnå kommunens övergripande mål samt eftersträva 
kommunens övergripande vision. För att konkretisera 
genomförandet gäller nedan angivna mål och exempel 
på åtgärder.

Mål 
Målen i planen är inte bindande utan ska ses som 
en ambition och viljeinriktning för kommunkoncernen 
att röra sig mot. Målen har i den mån det är möjligt 
utformats SMART (Specifikt, Mätbart, Accepterat 
och Realistiskt) men har i vissa fall en mer visionär 
utformning . Detta beror på att processerna som leder 
till klimatpåverkan är komplicerade och kunskapen är 

under ständig utveckling. Bland annat saknas uppgifter 
på konsumtionsbaserade utsläpp på lokal och regional 
nivå, trots att detta är den största utsläppskällan. Detta 
kan innebära att mål som inte kan mätas bedöms 
vara uppfyllda om vissa åtgärder har genomförts. 
Målen i planen har tagits fram med utgångspunkt 
i internationella och nationella målsättningar men 
justerats efter de specifika förutsättningar och behov 
som finns i Svalövs kommun.  

Åtgärder
Utvecklingen inom klimat- och energiområdet går 
snabbt framåt och de olika verksamheterna måste 
därför kontinuerligt ta fram nya åtgärderna för att 
uppnå målen i planen. De exempel på åtgärder som 
är angivna i planen är ska ge nämnder och bolag 
inspiration till sina åtgärdsplaner.

MÅL OCH ÅTGÄRDER
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Mål för den geografiska kommunen

• Utsläppen av växthusgaser i Svalövs kommun ska 2030 vara minst 63 procent lägre än år 1990.1

 Indikator: Utsläpp av växthusgaser i den geografiska kommunen.

• Energianvändningen i Svalövs kommun ska vara minst 20 procent lägre 2030 än år 2006.2

 Indikator: Slutanvändning energi Svalövs kommun (MWh).

Mål för kommunorganisationen inklusive helägda bolag

• Utsläpp av växthusgaser ska minska årligen och i snabbare takt än i kommunen som geografisk enhet.

 Indikator: Utsläpp av växthusgaser från den kommunala organisationen.

¹ 63% motsvarar det nationella målet medan 80% motsvarar det lokala målet. Målet omfattar utsläpp som sker från verksamheter i Svalöv som geografiskt område. 

Utsläppen räknas som koldioxidekvivalenter och omfattar växthusgaser som ingår i Sveriges rapportering till UNFCCC (FN:s klimatkonvention) Mellan 1990 och 2017 
minskade växthusgasutsläppen i Svalövs kommun med 28 procent.
² Målet baseras på Region Skånes mål om 20 procents lägre energiförbrukning 2030 jämfört med 2005.

Exempel på åtgärder

• Samverka med näringsliv, föreningar och akademi för smartare energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. 
Särskilt fokus bör riktas mot jordbrukssektorn.
• Genom kommunikationsinsatser såsom kampanjer och nyhetsutskick ska kommunen årligen uppmuntra, inspirera 
och informera allmänheten och näringslivet om möjligheter till minskad energiförbrukning och klimatpåverkan. 
• En modell ska utvecklas för att följa upp kommunens totala energiflöden och klimatpåverkan.
• Fortbilda politiker och tjänstemän i klimat och miljöfrågor.

Övergripande mål

För att nå de övergripande ambitionerna krävs kraftfullt minskade utsläpp och resursanvändning inom samtliga 
sektorer i samhället. Svalövs kommuns framgång i arbetet kommer att vara ett resultat av samlade insatser från 
privatpersoner och företag samt förvaltningar och bolag i kommunen. Kommunorganisationen ska agera som en 
förebild i sitt energi- och klimatarbete och underlätta för invånare, föreningsliv och näringsliv att bidra till energi- och 
klimatomställningen.
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Mål för den geografiska kommunen

• Växthusgasutsläppen från vägtrafik ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.3

 Indikator: Växthusgasutsläpp från vägtrafik i Svalövs kommun.

• Andelen hållbara resor inom Svalövs kommun ska öka till 40 procent till 2030.4

 Indikator: Andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik.

Mål för kommunorganisationen inklusive helägda bolag

• Personbilar är fossilbränslefria 2023, och utgörs i största möjliga mån av miljöbilar. Senast 2024 bör vi ställa krav 
på fossilbränslefria personbilar i nya avtal med entreprenörer där användning av personbilar utgör en betydande 
del av den köpta tjänsten.5 6  

 Indikatorer: Andel fordon som är fossilbränslefria. Andel avtal där transporter är en betydande   
 del som har krav om fossilbränslefrihet.

• Samtliga av kommunens arbetsmaskiner och transportfordon är fossilbränslefria 2024. Senast 2024 ska vi ställa 
krav på fossilbränslefria arbetsmaskiner och transportfordon i nya avtal med entreprenörer där arbetsmaskiner och 
transportfordon utgör en betydande del av den köpta tjänsten. 7

 Indikatorer: Andel arbetsmaskiner och transportfordon som är fossilbränslefria.     
 Andel avtal där arbetsmaskiner och transporter utgör en betydande del som  har krav om    
 fossilbränslefrihet.

³ Målet är baserat på det nationella transportmålet om 70 procent lägre växthusgasutsläpp till 2030 jämfört med 2010.
⁴ Målet är i linje med Region Skånes målsättning om en ökning av hållbara reseslag med 11 procent mellan 2018 och 2030. Hållbara resor innefattar cykel,   
gång, tåg och buss.
⁵ Målet förhåller sig till avsiktsförklaringen Fossilbränslefritt Skåne 2020.
⁶ Med miljöbil avses enbart bonusklassad bil enligt klassificeringssystemet Bonus-Malus eller motsvarande nivå i efterföljande klassificeringssystem. I de fall   
det inte finns miljöbilar som uppfyller den efterfrågade funktionen eller då miljöbilar har en betydligt högre kostnad kan biodrivmedel såsom HVO100 och   
B100 användas. Byte av fordon sker i samband med att gällande leasingavtal löper ut.
⁷ En bedömning ska göras vid varje enskild upphandling där prisbild och funktion ställs mot målsättningen att fasa ut fossila bränslen.

Exempel på åtgärder

• Effektivisera fordonsanvändningen genom samutnyttjande av fordon och mer aktivt resande.
• Främja resfria möten genom att löpande utbildning av personal och ökad tillgång till mötesrum med   
utrustning för digitala möten.
• Verka för att förbättra publik infrastruktur för förnybara drivmedel och laddnings-möjligheter för elfordon.
• Utveckla en attraktiv och prioriterad gång- och cykelinfrastruktur och öka andelen aktiva resor. 
• Verka för att skapa en attraktiv kollektivtrafik och öka andelen kollektivtrafikpendlare.

Transporter

Transporter står för en fjärdedel av växthusgaserna i Svalövs kommun. Då fem av kommunens sex tätorter har 
pågatågstrafik finns relativt goda möjligheter att öka andelen kollektivtrafik i kommunen. Samtidigt är många 
kommuninvånare beroende av bilen som färdmedel varför kommunen även behöver möjliggöra för en elektrifiering 
av vägtransporter. Den övergripande målbilden på transportområdet är att minska transportbehovet, öka andelen 
energieffektiva, miljöanpassade fordon, förbättra distributionen av förnybara drivmedel och stärka möjligheterna till 
resor med gång, cykel och kollektivtrafik.
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Mål för den geografiska kommunen

• Lokal elproduktion från förnyelsebara energikällor ska motsvara 80 procent av den årliga elförbrukningen.

• Elförsörjning och distribution är långsiktigt säkrad.

 Indikatorer: Elförbrukning och elproduktion Svalövs kommun.

Mål för kommunorganisationen inklusive helägda bolag

• Solenergiproduktion på kommunorganisationens befintliga byggnader ska utredas med målsättningen att   
byggas ut med i snitt 100 kW per år till år 2030.8

• Solenergiproduktion ska alltid utredas vid nybyggnation med målsättningen att installeras på minst 60   
procent av all nybyggnation.

 Indikator: Installerad solenergiproduktion på kommunorganisationens fastigheter.

⁸  I varje enskilt fall ska en sammanvägd bedömning göras utifrån byggnadens förutsättningar, ekonomi och miljönytta.

 

Exempel på åtgärder

• Verka för ökad produktion av biogas i kommunen. 
• Utred produktion av biogas på Svalöfs gymnasium.
• Utred möjligheter till att säsongslagring av energi genom produktion och lagring av vätgas.
• Inventera fastigheter och lämplig kommunal mark för solcellsanläggningar.
• Planera bebyggelsestruktur så att goda förutsättningar skapas för solelsproduktion, exempelvis genom   
att i detaljplanering styra utformning av tak samt rumsligt orientera byggnader för att öka solinstrålning.
• För strategiska dialoger med elnätsbolag och näringsliv där den långsiktiga utvecklingen av effektbehov   
och tillgång bevakas. Energirådgivare stödjer invånare och näringsliv i satsningar på förnybar energi.

Produktion och distribution av energi

Svalövs kommun ligger i Sveriges södra elområde, SE 4, där elförbrukningen är ungefär fyra gånger större än 
elproduktionen. Detta kombinerat med en begränsad överföringskapacitet och ökad efterfrågan skapar utmaningar 
för den regionala energiförsörjningen. Eftersom problematiken kring effektförsörjning inte kan kompenseras fullt ut 
genom utbyggnad av intermittenta energislag som solel behöver energisystemet kompletteras med funktioner för 
lagring så som batterier och vätgaslager. Svalövs kommun ska bidra till en ökad lokal självförsörjning av el och 
verka för ett robustare elsystem genom att vara en förebild inom produktion av solenergi och utreda möjligheter till 
energilagring, exempelvis genom vätgas.
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Mål för den geografiska kommunen

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Svalöv ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per   
person och år 2030. 9

 Indikator: Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Svalövs kommun.10

Mål för kommunorganisationen inklusive helägda bolag

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion ska minska årligen.

 Indikator: Utsläpp av växthusgaser från livsmedel i kommunens skolor.

⁹ Målet baseras på Region Skånes mål om utsläppen av växthusgaser från konsumtion ska vara högst 5 ton koldi-oxidekvivalenter per person och år 2030.
10 Ej mätbar i nuläget med metodik är under utveckling.

Exempel på aktiviteter

• Analysera och fasa ut användning av engångsprodukter i kommunens verksamheter.
• I förvaltningen av kommunens finansiella tillgångar ska hållbarhetskriterier användas.
• Genomföra årlig aktivitet eller kampanj till allmänhet, skola eller företag för att minska     
konsumtionsbaserade utsläpp.
• Arbeta för minskat matsvinn från skola och omsorg. 
• Anpassa mat i kommunala verksamheter för att minska klimatpåverkan.
• Använd inköp och samarbete med externa aktörer som ett verktyg för att minska kommunorganisationens 
klimatpåverkan och resursanvändning från konsumtion av varor och tjänster.
• Verka för en omställning mot en cirkulär ekonomi och delningsekonomi inom Svalövs kommun och   
kommunorganisationen.

Konsumtion

Växthusgasutsläpp från konsumtion är så kallade ”indirekta utsläpp” som släpps ut i samband med produktion av 
varor, till skillnad från ”direkta utsläpp” som är utsläpp från till exempel anläggningar och fordon. Sveriges direkta 
utsläpp av växthusgaser visar en minskande trend. Samtidigt ökar utsläpp som kommer från konsumtion av varor 
och tjänster. Svalövs kommun ska främja en positiv utveckling genom sina egna inköp, men också genom att skapa 
förutsättningar för en ökad cirkulär resursanvändning.
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Mål för den geografiska kommunen

• Växthusgasutsläpp från fastigheter och byggnation ska minska.

 Indikator: Utsläpp från byggnation och uppvärmning

Mål för kommunorganisationen inklusive helägda bolag

• Vid nybyggnation och renovering  ska målsättningen vara att uppfylla energi- och klimatkrav enligt   
miljöbyggnad silver (eller motsvarande certifiering).11,12 

• Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska med 15 procent till 2030 jämfört med 2020.  

 Indikator: Energiförbrukning i kommunens fastigheter, normalårskorrigerat kWh/m2 uppvärmd yta.13,14

11 Enligt Miljöbyggnad manual 3.1 är energi- och klimatkrav indikatorer nummer 1, 2, 3, 4 och 15.

12 En sammanvägd bedömning mellan miljö, funktion och ekonomi måste göras i varje enskilt fall.

13 Normalårskorrigerat kWh/m2 uppvärmd yta.

14 Elanvändning som uppkommer vid laddning elfordon ska räknas bort från respektive fastighets energiförbrukning.

Exempel på aktiviteter

• Kommunen ska i möjligaste mån främja energieffektiva och klimatvänliga alternativ vid markanvisning.
• Ställ krav om att nya kommunala byggnader minst ska uppfylla krav enligt miljöbyggnad silver (eller motsvarande 
certifiering).
• Arbete med energieffektivisering av kommunens byggnader.
• Vid utbyggnad av nya flerbostads- och verksamhetsområden i anslutning ska dessa i möjligaste mån anslutas till 
fjärrvärmenät.
• Investera fortlöpande i energieffektiv gatubelysning.

Byggnader står för nära  tredjedel av energianvändningen idag. Utsläppen av växthus¬gaser från uppvärmning av 
bostäder och lokaler är dock låga och står bara för liten av de totala utsläppen. Genom övergång från oljeeldning 
till framförallt fjärrvärme, värmepumpar och i viss mån pellets har växthusgasutsläppen från uppvärmning av 
bostäder och lokaler minskat med 86 procent sedan år 1990. Potentialen för energieffektivisering av fastighetsdrift 
är fortfarande stor. Byggprocessen och materialvalet för nya byggnader genererar omfattande klimatutsläpp och 
kräver åtgärder vid planering, projektering och byggnation. Svalövs kommuns ska verka för energisnåla och 
klimatsmarta byggande i den geografiska kommunen och den egna kommunorganisationen. 

Fastigheter och byggnation
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Mål för den geografiska kommunen

• Kolinlagringen i den geografiska kommunen ska öka.

 Indikator: Genomförda åtgärder.

Exempel på aktiviteter

• Utreda lämpliga alternativ för kolinlagring i kommunen samt kartlägga de statliga ekonomiska incitament som finns 
för respektive kolinlagringsmetod.
• Stödja näringsliv och invånare att öka sin kolinlagring exempelvis genom rådgivning.
• Verka för att bevara och etablera nya våtmarker i landskapet

Kolinlagring

För att motverka klimatförändringarna behövs stora negativa utsläpp där koldioxid tas från atmosfären. En ökad 
inlagring av koldioxid i mark och vegetation samt i byggmaterial, kan minska koldioxidhalten i luft. Mullhalten (andel 
kol i jorden) i skånsk åkermark har minskat succesivt på grund av rationaliseringar i jordbruket de senaste 50-60 
åren. I Svalövs kommun finns stora möjligheter att öka inlagringen genom ökad mullhalt i jord och återvätning av 
organogena jordar där koldioxid kontinuerligt läcker ut. Svalövs kommun ska verka för en öka kolinlagring i såväl 
den geografiska kommunen som i marken i kommunal ägo.
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En analys och beskrivning av kommunens nuvarande 
energianvändning och utsläpp av växthusgaser ska 
ses som en bas för att avgöra vilka frågor inom klimat- 
och energiområdet som kräver störst uppmärksamhet. 
Inom ramen för arbetet med energi- och klimatplanen 
har en kartläggning av användning av energi och 
utsläpp av växthusgaser inom kommunen genomförts. 
En del behandlar kommunen som geografiskt område 
och baseras på statistik från SCB, Regional Utveckling 
och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) samt 
kommunövergripande resvaneundersökning (Region 
Skåne, 2018). Fjärrvärmestatistik kommer från Solör 
AB. Statistik över kommunal energianvändning 
kommer från intern rapportering i samband med 
den årliga redovisningen till kommunutmaningen 
samt kommunintern resvaneundersökning (Svalövs 
kommun, 2019).  

Översiktlig energi- och 
klimatstatistik för Svalövs kommun 
Energistatistik
I figur 1 framgår hur energianvändningen fördelar 
sig mellan olika sektorer i Svalövs kommun. Total 
energianvändning i Svalövs kommun var 280 GWh. 
För sektorn industri (53,1 GWh) är det huvudsakligen 
el och naturgas som är energibärare. Sektorn övriga 
tjänster (17,6 GWh) utgörs av olika icke-kommunala 
verksamheter som elförsörjning av kontor och lager, 

detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, 
fastighetsförvaltning etc. Inom denna sektor användes 
främst el och oljeprodukter. I offentlig verksamhet (12,5 
GWh) användes huvudsakligen el och fjärrvärme. För 
hushåll (105,5 GWh) användes främst fjärrvärme, el och 
biobränslen. Inom transportsektorn var bensin, diesel, 
biodiesel och biogas de dominerande energibärarna. 
Jordbruk och skogsbrukssektorn använde främst el 
och oljeprodukter och en mindre del biodrivmedel. Den 
totala elanvändningen i kommunen under 2019 var 141 
GWh och elproduktionen var 87 GWh varav 98 procent 
kom från vindkraft och resterande från solkraft.

2019 fanns det totalt 26 vindkraftsverk i kommunen med 
en total installerade effekt på 32 megawatt. (Vindkraft 
Sverige, 2020). Gällande solenergiproduktion fanns 
det 92 anläggningar med en total installerad effekt på 
1,78 MW 2019. Som kan utläsas av figur 3 har dock 
solkraften en mycket stark tillväxttakt. För närvarande 
planeras en solcellspark i kommunen med en planerad 
effekt på 37 MW i de två första etapperna.

Enligt scenarier från Region Skåne och Sweco bedöms 
elanvändningen i kommunen minska marginellt både till 
2030 och 2040. Detta beror främst på att minskningen 
av elanvändning i bostäder förväntas vara större 
än ökningen av elanvändning i övriga sektorer. För 
Skåne i stort beräknas dock elanvändningen öka med 
cirka 20 procent till 2040. Ökningen är främst driven 
av elektifiering av industrier och transportsektorn. 

BILAGA 1 - NULÄGESBESKRIVNING

Figur 1: Energiflöden (GWh) i Svalövs kommun 2019. (SCB. 2020). 



2
Energi- och klimatplan 
för Svalövs kommun

  Diarienr: SBN 498-2020

Figur 2: Elproduktion Svalövs kommun 2019 MWh (SCB, 2020)

Figur 3: Solelsproduktion Svalövs kommun (Solar regions Skåne, 2020)

Beräkningarna är baserade på prognoser för 
befolknings- och hushållsstruktur, fordonsanvändning, 
resmönster, sysselsättningsutveckling efter bransch 
och kommun. En så kraftig regional ökning av 
elanvändningen kan inte fullt ut kompenseras genom 
utbyggnaden av väderberoende vind- och solkraft. 
Dessa väderberoende energikällor är alltså inte 
tillgängliga när efterfrågan är störst vid kalla och mörka 

vinterdagar. Utöver utbyggnaden av stamnätet för 
ökad tillgång till vattenkraft vid effekttoppar, behövs 
det nya alternativ så som batterier, vätgaslager, flexibla 
värmepumpar och större havsbaserade vindkraftverk.

Energistatistik Svalövs kommunorganisation
2020 hade Svalövs kommunorganisation 90 kW 
solceller installerat, under 2020 producerade dessa 
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Figur 4: Energianvändning Svalövs kommunorganisation exklusive SvalövsBostäder 2020.

81 985 kWh. Den totala elförbrukningen i kommunen 
var 7 162 778 kWh 2020. Energiförbrukningen för 
uppvärmning 2020 uppgick till totalt 7 295 000 kWh 
varav 3 981 000 kWh kom från fjärrvärme, 1 320 
000 kWh kom från biogas, 1 660 000 kWh kom från 
biobränsle, 4 000 kWh från solfångare och 330 000 
kWh från totalvärme från värmepump.

Växthusgasutsläpp i Svalövs kommun
Det finns inga exakta uppgifter på hur mycket 
växthusgaser som släpps ut i Svalövs kommun som 
geografiskt område. Däremot finns det beräknade 
uppskattningar av växthusgasutsläpp gjorda genom 
modellering. Modellerna bygger på olika typer av 
tillgänglig statistik som till exempel trafikflöden och 
fordonstyp. Modellerna är inte att betrakta som exakta 
värden utan är tänkta att visa trender som kan ge en 
ungefärlig bild av hur situationen i olika kommuner 
ser ut. Utsläppen som redovisas här är modelleringar 
gjorda av RUS. RUS:s syfte är att stödja länsstyrelserna 
och andra regionala aktörers arbete med miljömålen. 
Statistiken för utsläppen av luftföroreningar i Svalövs 
kommun är hämtade från RUS:s emissionsdatabas 
(RUS, 2020). 

Modellen visar att utsläppen av växthusgaser i 
Svalövs kommun har en minskande trend under 
2000-talet (Figur 3 och 4). De direkta utsläppen (ej 
konsumtionsbaserade utsläpp) för 2017 var 6,2 ton/
person vilket ska jämföras med ett nationellt genomsnitt 

på 5,3 ton per person. De utsläpp som kommunen 
genererar som geografisk enhet ska följas upp både 
som totala utsläpp samt utsläpp per kommuninvånare.

Svalövs utsläppsminskning beror till största delen på 
att utsläpp kopplat till uppvärmning har minskat (figur 
3 och 4). Transportsektorn och jordbrukssektorn som 
står för den största delen av utsläppen har däremot 
legat relativt konstant. Största delen av utsläppen från 
jordbruksmark, cirka 60 procent, kommer från lustgas 
vid gödsling och gödselhantering. Cirka 20 procent 
utgörs av metanutsläpp från djurens matsmältning.

Växthusgasutsläpp från Svalövs 
kommunorganisation
Kommunorganisationens, exklusive SvalövsBostäder, 
växthusgasutsläpp uppgick 2019 till 2585 ton 
koldioxidekvivalenter. Utav dessa utgjordes cirka 2000 
ton av utsläpp från elanvändning. Då kommunen under 
slutet av 2019 övergick till grön el har dessa utsläpp 
minskat drastiskt. Utsläppen från drivmedelanvändning 
i kommunen uppgick 2019 till drygt 500 ton 
koldioxidekvivalenter, varav cirka 60 procent kommer 
från Svalövs gymnasium. Utöver direkta utsläpp 
från elanvändning, uppvärmning och drivmedel ger 
kommunen även upphov till utsläpp genom exempelvis 
byggnation och anläggning och genom konsumtion av 
varor och tjänster. Dessa utsläpp är i dagsläget svåra 
att kvantifiera men ambitionen är att även dessa ska 
kunna mätas på sikt. I figur 7 nedan beskrivs de tio 



4
Energi- och klimatplan 
för Svalövs kommun

  Diarienr: SBN 498-2020

Figur 5: Växthusgasutsläpp per person Svalövs kommun 1990-2017 (RUS, 2020).

Figur 6: Växthusgasutsläpp i Svalövs kommun 1990-2017 (RUS, 2020).
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största kategorierna av växthusgasutsläpp från svenska 
kommuner. Även om dessa kan se annorlunda ut från 
kommun till kommun ger underlaget en fingervisning 
om vilka områden som bör prioriteras i arbetet med att 
minska kommunorganisationens växthusgasutsläpp.

Transporter
Både inom kommunorganisationen och i kommunen 
som geografisk enhet är transporter en betydande källa 
till utsläpp av växthusgaser. De transportgenererade 
utsläppen av växthusgaser från Svalövs kommun som 
geografiskt område uppgick år 2017 till drygt 20 700 

ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar nästan 1,6 
ton per invånare. 

Under 2019 färdigställdes en kommunövergripande 
resvaneundersökning avseende 2018 (Region Skåne, 
2019). Undersökningen visar att kommuninvånarna 
i genomsnitt reser 65 km per dag. Av resorna 
genomfördes 6 % till fots, 3,5 % med cykel, 72 % 
med bil, 3,7 % med buss, 14 % med tåg, 1 % med 
flyg och 1 % med övriga färdmedel. Detta är en 
förbättring mot 2013 då 81 % av resorna genomfördes 
med bil, fortfarande är dock bilen helt dominerande 

Figur 7: Växthusgasutsläpp från de 10 största inköpskategorierna i svenska kommuner 2016. Analys genomförd av 
upphandlingsmyndigheten (Upphandlingsmyndigheten, 2019)
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och även på resor under 1 km utgörs nästan hälften 
(45 %) av bilresor. Under 2021 kommer persontrafik 
börja gå utmed Söderåsbanan vilket innebär att fem 
av kommunens sex tätorter kommer tågstationer med 
persontågstrafik.

Tillgången till publik laddinfrastruktur i Svalövs 
kommun är i dagsläget mycket begränsad. Det finns 
endast en registrerad publik laddningsplats för elfordon 
i Svalövs kommun. Denna är belägen vid Billemack på 
Fabriksvägen 23 i Billeberga och har två laddpunkter á 
22 kW. Enligt Power Circle, är Svalövs kommun en av 

de kommunerna med minst antal publika laddpunkter 
per invånare i Skåne och ligger på plats 237 i landet. 
Detta motsvarar inte tätheten av elfordon där Svalöv 
ligger på plats 122 i Sverige.

Kommunorganisationens transporter
Efter bytet till grön el utgör transporter kommunens 
största kända utsläppskälla av växthusgaser. 2019 
genererade kommunens egna fordon utsläpp på 
cirka 500 ton koldioxidekvivalenter, tjänsteresor 58 
ton koldioxidekvivalenter och skolskjuts 127 ton. 
Denna utsläppskalkyl är baserad på bland annat 

Figur 8: Växthusgasutsläpp från transporter Svalövs kommun 1990-2017 med målbild för 70 procent minskade 
utsläpp från 2010 till 2030.

Figur 9: Resvaneundersökning Svalövs kommun (Region Skåne, 2018).
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redovisningar från energileverantörer, resebyrå, SJ och 
Skånetrafiken. I kommunens fordonsflotta är endast 
10 procent fossiloberoende elbilar. I början av 2021 
upphandlade kommunen den biobaserade dieseln 
HVO100 vilket möjliggör fossilfri drift av dieseldrivna 
fordon och arbetsmaskiner.

Konsumtion
Växthusgasutsläpp från konsumtion är så kallade 
”indirekta utsläpp” som släpps ut i samband med 
produktion av varor, till skillnad från ”direkta utsläpp” 
som är utsläpp från till exempel anläggningar och 
fordon. Sveriges direkta utsläpp av växthusgaser 
visar en minskande trend. Samtidigt ökar utsläpp 

som kommer från konsumtion av varor och tjänster 
(Figur 10). Utsläppen av växthusgaser som sker 
till följd av svensk konsumtion är uppskattade och 
analyserade utifrån SCB:s miljöräkenskaper. De totala 
växthusgasutsläppen som beror på vår konsumtion är 
större än de utsläpp som kommer från vår inhemska 
produktion av varor och tjänster. De totala utsläppen 
orsakade av svensk konsumtion har minskat från 99 
till 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 
2008 till 2017. 42 % av dessa utsläpp sker i andra 
länder. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser 

orsakas till cirka 10 % av offentlig konsumtion 
(Naturvårdsverket, 2020).

Kolinlagring 
Marken innehåller en stor mängd kol. Kolpoolen är 
förbunden med det atmosfäriska kolet (koldioxid) och är 
i ständig omvandling. Hur marken används har därför 
betydelse för om marken ska fungera som en källa eller 
sänka av koldioxid i luften. Ökat upptag av koldioxid i 
mark och vegetation samt i byggmaterial, kan således 

Tabell 1: Svalövs kommuns fordonsflotta uppdelat per fordonsslag.

Figur 10: Fördelning av konsumtionsbaserade utsläpp från olika sektorer. De konsumtionsbaserade utsläppen 
innefattar de indirekta utsläppen som konsumtionen genererar under hela produktens livscykel (Naturvårdsverket, 
2020).

Fordonsslag Antal Gram CO2/km Fossiloberoende (%)

Personbil 59 117,1 1,7

Lätta lastbilar 36 166,8 8,3

Tunga lastbilar 16 - 0

Traktorer 15 - 0
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minska koldioxidhalten i luft. Kolinlagringen är generellt 
högre i naturmark än i åkermark och som lägst i 
hårdgjorda ytor. 

Mullhalten (andel kol i jorden) i skånsk åkermark 
har minskat succesivt på grund av rationaliseringar i 
jordbruket de senaste 50-60 åren. Mullen fyller flera 
viktiga funktioner såsom att den binder näringsämnen i 
en form som underlättar för växterna att ta upp dem, ger 
ökad strukturstabilitet och underlättar vattentransport 
och infiltration. Åkermarken i Skåne har idag en mullhalt 
på cirka 3 procent. För en god aggregatstruktur krävs 
en mullhalt på minst 3,6 % (Naturvårdsverket_e, 2016). 
En ökning av mullhalt i åkermark skulle öka jordens 
bördighet samtidigt som koldioxid skulle fastläggas 
från atmosfären. 

Organogen jordbruksmark är åker- eller betesmark 
som ligger på mullrik mark, det vill säga mark med 
hög halt organiskt material. Organogen jordbruksmark 
har kommit till genom dikning av torvmarker och 

sjöar där kol lagrats in sedan den senaste istiden. 
Trots att organogen jordbruksmark endast utgör en 
liten andel av den totala jordbruksarealen står dessa 
marker för en tredjedel av det svenska jordbrukets 
utsläpp av växthusgaser. Utifrån dagens kunskapsläge 
är den mest effektiva metoden för att kraftigt 
minska utsläppen av växthusgaser från organogen 
jordbruksmark att återställa dessa till våtmarker. 
Utifrån schablonberäkningar kan man förvänta sig 
att återvätning av organogen åkermark leder till att 
utsläppen minskar från 30 ton koldioxidekvivalenter 
per hektar och år ned till 9 ton koldioxidekvivalenter per 
hektar och år.
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Vad säger lagen?
Nedanstående texter är en tolkning och förkortning av 
lagtext angiven i textboxen ”Relevanta lagar”. 

I enlighet med Miljöbalken (MB) 6 kap. ska en strategisk 
miljöbedömning genomföras om planen kan antas ha 
betydande miljöpåverkan eller om regeringen meddelat 
att typen av planen ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

I Miljöbedömningsförordningen anges vad som krävs 
för att planen ska antas ha en betydande miljöpåverkan. 
Det anges specifikt att energiplaner antas ha betydande 
miljöpåverkan om den anger förutsättningar för att 
bedriva vissa verksamheter angivna i specifika delar 
av bilaga till förordningen eller i miljöbalken. 

Det anges i Miljöbalken att kommunen vid upprättande 
av plan som krävs enligt lag ska undersöka om den 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen ska innefatta identifiering av 
omständigheter som talar för eller emot planen samt 
att kommunen ska samråda med eventuella berörda 
parter. 

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan
Av samtliga åtgärder är det enbart nedanstående 
(se tabell 1) som kan resultera i betydande 
miljöpåverkan i enlighet med kriterier i MB och 
Miljöbedömningsförordning, detta är dock först i ett 
senare planeringsskede. För samtliga av dessa åtgärder 
utgör inte energiplanen slutligt planeringsunderlag 
för genomförandet. Åtgärderna anger enbart att 
kommunen ska verka för, undersöka och/eller skapa 
rutiner till senare projekteringsfas. 

Mijöbedömning
Åtgärderna i energi- och klimatplanen skapar 
förutsättningar för utökade miljö- och hållbarhetsvinster, 
utan betydande negativa konsekvenser. För vissa av 
åtgärderna kan ett senare planskede innebära konflikt 
mellan olika miljömål, för dessa hänskjuts bedömning av 
betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning 
och tillståndsprövning till nästkommande planeringsfas. 
Planen anses inte innebära någon påverkan eller 
begränsningar på kommande tillståndsprocesser, 
vidare innebär inte planens ställningstagande (i form 
av åtgärder) förändring som skapar betydandande 
miljöpåverkan. Dessa identifierade omständigheter 
påvisar att planen inte har betydande miljöpåverkan. 

Genomförandet av åtgärderna i energi- och 
klimatplanen innebär ej påverkan på angränsande 
kommuner eller länsstyrelsens verksamhet som är 
av sådan art att miljöbedömningen kräver samråd. 

Svalövs kommun anser att det inte krävs en strategisk 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrinvning då 
genomförandet av energiplanen inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.

Övriga konsekvenser
Energi- och klimatplanen bedöms inte innebära negativa 
inskränkningar i barns rättigheter. Planen bedöms 
därmed vara av sådan art att en barnkonsekvensanalys 
i enlighet med barnkonventionen ej är nödvändig.

BILAGA 2 - KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
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Lag (1977:439) om kommunal 
energiplanering
8 § Om en plan som upprättas enligt denna lag kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
en strategisk miljöbedömning göras, beslut fattas, 
information lämnas samt övervakning och samordning 
ske enligt 6 kap. 9-19 och 46 §§ miljöbalken. Frågan 
om huruvida planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 
kap. 7 och 8 §§ miljöbalken efter att kommunen har 
gjort en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken 
och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den 
bestämmelsen. En sådan undersökning behöver inte 
göras och ett sådant beslut behöver inte fattas om 
frågan om betydande miljöpåverkan är avgjord genom 
föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 
6 kap. 4 § miljöbalken. Lag (2017:1031).

Miljöbalken (1998:808)
I Miljöbalken regleras behovet av strategisk 
miljöbedömning i 6 kap. enligt nedanstående.

Strategiska miljöbedömningar för planer och 
program
3 §  En myndighet eller kommun som upprättar 
eller ändrar en plan eller ett program som krävs i 
lag eller annan författning ska göra en strategisk 
miljöbedömning, om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.

4 §  Regeringen får meddela föreskrifter om   
att vissa slag av planer och program ska eller   
inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Lag (2017:955).

Att undersöka om en betydande miljöpåverkan 
kan antas
5 §  En myndighet eller kommun som upprättar 
eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller 
annan författning ska undersöka om genomförandet av 
planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan, om

1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i 
föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 
4 §, eller

2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av 
undantaget i 3 § andra stycket. Lag (2017:955).

6 §  Undersökningen ska innebära att myndigheten 
eller kommunen

1. identifierar omständigheter som talar för eller emot 
en betydande miljöpåverkan, och

2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med 
de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter 
som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli 
berörda av planen eller programmet, om myndigheten 
eller kommunen inte redan i identifieringen kommer 
fram till att en strategisk miljöbedömning ska 
göras. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § 
regeringsformen meddela närmare föreskrifter om 
sådana omständigheter som avses i första stycket 1. 
Lag (2017:955).

Beslut i frågan om miljöpåverkan
7 §  Myndigheten eller kommunen ska efter 
undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för 
eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska 
göras tillgängligt för allmänheten. Lag (2017:955).

8 §  Beslutet om huruvida genomförandet av 
planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan får inte överklagas särskilt. 
Lag (2017:955).

Miljöbedömningsförordning 
(2017:966) 
I miljöbedömningsförordningen anges nedanstående 

Planer och program som ska eller inte ska antas 
medföra en betydande miljöpåverkan
2 §  En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 
6 kap. 

3 §  första stycket miljöbalken, om 

1. genomförandet av planen, programmet eller 
ändringen kan komma att omfatta en verksamhet 
eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken, eller

2. planen, programmet eller ändringen anger 
förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter 
eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller 
bilagan till denna förordning och är...en plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi enligt 
lagen (1977:439) om kommunal energiplanering...

20 §  En specifik miljöbedömning ska göras i fråga 
om en verksamhet eller åtgärd som ska prövas

1. för ett tillstånd som avses i 7 kap. 28 a §, om det inte 
rör sig om brådskande åtgärder som är nödvändiga 
med hänsyn till skyddet mot allvarliga olägenheter för 
människors hälsa, eller

2. för ett tillstånd som avses i 9 eller 11 kap. eller för 
en tillåtlighet som avses i 17 kap., om verksamheten 

BILAGA 3 - LAGSTIFTNING
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eller åtgärden kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

En specifik miljöbedömning krävs inte för en sådan 
prövning som avses i 24 kap. 3, 5, 10, 13 eller 14 §
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Biokol: Biokol tillverkas genom att organiskt material, 
exempelvis trä, förkolnas i hög värme och under 
syrefria förhållanden. Biokol är väldigt stabilt och det 
tar i regel många tusen år innan det bryts ner. Genom 
att gräva ner biokol i jorden är det möjligt att skapa en 
kolsänka. 

Cirkulär ekonomi: Cirkulär ekonomi är en ekonomi 
som bygger på kretslopp. Avfall som blivit till i en 
process kan utgöra råvara i en annan och därmed 
direkt återförs i systemet. Genom en omställning till 
cirkulär ekonomi kan vi spara på ändliga resurser och 
samtidigt få ut väsentligt högre ekonomiskt värde ur de 
resurser som används. 

Energilager: Energilager används för att spara energi 
från exempelvis väderberoendeenergiproduktion som 
vindkraft och solel. Det finns olika sätt att lagra energi. 
En möjlighet är att pumpa upp vatten i en reservoar 
som sedan kan släppas vid behov. Lagring kan också 
ske genom batterier, vilket är den möjlighet som 
förväntas få störst betydelse i framtiden. 

FAME/RME: FAME (Fatty Acid Methyl Esther) är ett 
dieselsubstitut som kan produceras från olika råvaror. 
I Sverige är i princip all FAME producerad av raps och 
går under namnet RME (Rapsmetylester). 

Fossila bränslen: Bränslen från fossil råvara, såsom 
Bensin, diesel, naturgas, olja. Torv är väldigt långsamt 
förnybart och inkluderas därför också i fossila bränslen. 

Fossilfritt: Exkluderar fossila bränslen. Innefattar 
förnybara energislag och kärnkraft.
 
Fjärrvärme: Storskalig värmeproduktion och 
distribution via varmt vatten till bostäder och lokaler. 

Förnybara bränslen: Energi från källor som hela 
tiden förnyas i snabb takt. Detta inkluderar biodiesel 
(RME, FAME, HVO), biogas, bioolja, etanol, flis, 
halm, pellets, returträ, skogsflis, vattenkraft, vindkraft, 
solkraft. Innefattar el och vätgas om de producerats 
med förnybar energi. 

Förnybar energi: Energi från källor som hela tiden 
förnyas i snabb takt. Exempelvis vattenkraft, vindkraft, 
solenergi och bioenergi. 

Geotermisk energi: Värmeenergi som finns lagrad i 
jordskorpan. Värme från grundvatten i djupa porösa 
jordlager kan pumpas upp för att värma byggnader och 
lokaler. Överskott av värme eller kyla kan även pumpas 
ner för lagring och senare nyttjas vid behov. 

HVO: Hydrate Vegetable Oil är ett dieselsubstitut som 
är nära kemiskt identiskt med konventionell diesel. 
HVO framställs av biobaserade substrat som tallolja, 
palmolja och slakteri-avfall. 

Koldioxidekvivalenter: Jämförande måttenhet på 
hur mycket koldioxid som utsläppen av samtliga 
växthusgaser motsvarar. Räknat per utsläppt ton bidrar 
exempelvis metan 21 gånger mer till växthuseffekten 
än koldioxid, ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar 
därför 21 ton koldioxidekvivalenter. 

Kolinlagring: Koldioxidhalten i atmosfären kan minska 
genom att mer kol binds in i mark och vegetation och 
genom att mindre kol avgår från marken. Det kan 
exempelvis göras genom att öka mängden vegetation 
och genom att förändra bruknings- och skötselmetoder 
inom jord- och skogsbruk. 

Organogena jordar: Organogen jordbruksmark är 
åker- eller betesmark som ligger på mullrik mark, 
det vill säga mark med hög halt organiskt material. 
Organogen jordbruksmark har kommit till genom 
dikning av torvmarker och sjöar där kol lagrats in 
sedan den senaste istiden. Trots att organogen 
jordbruksmark endast utgör en liten andel av den totala 
jordbruksarealen står dessa marker för en tredjedel av 
det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser.

Reduktionsplikt: I juli 2018 införde Regeringen 
reduktionsplikt i Sverige, vilket innebär att 
drivmedelsleverantörer gradvis ska öka inblandningen 
av biodrivmedel i bensin och diesel. September 2020 
aviserade regeringen att den avser att fatta beslut 
om att förstärka bränslebytet genom successivt 
ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030. 
Inriktningen är en linjär bana med indikativa nivåer 
för 2030 på 28 procent för bensin och 66 procent för 
diesel, med en kontrollstation 2022. I och med den 
utökade reduktionsplikten kommer efterfrågan på 
hållbart producerad biodiesel att öka ytterligare 

Växthusgaser: Ämnen i gasform i atmosfären som 
genererar en växthuseffekt genom att absorbera 
och utstråla värmeenergi. Exempelvis vattenånga, 
koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. 

Nettonollutsläpp: Så låga utsläpp som möjligt, där 
det som ändå släpps ut kompenseras med negativa 
utsläpp eller kolupptag på annat vis. På så vis blir de 
totala utsläppen “noll”. Nettonoll-utsläpp uppnås när 
de av människan orsakade utsläppen av växthusgaser 
(eller koldioxid) motsvarar det av människan orsakade 
upptaget av växthusgaser (eller koldioxid).

Återvunnen värme: Spillvärme, ”Gratisvärme” 
i värmepumpar (från avloppsvatten, geotermi, 
fjärrkylaproduktion och akvifär).
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