
Kartläggning av kommunala 
energiplaner

Överblick och djupintervjuer



Foto: Martin Fransson.

• Behov: En uppdaterad bild av hur 
kommunerna i länet arbetar med 
strategiska energifrågor

• Energifrågorna har ändrat karaktär

• Syfte: ta reda på hur kommunerna 
arbetar med frågorna och vilket behov 
av vägledning som finns

Behov och syfte med 
kartläggningen



• Överblick över statusen hos alla 49 kommuner
• Vilka har en energiplan, hur gammal är den, vilka andra närliggande 

dokument finns?

• Djupintervjuer med ett 15-tal kommuner i länet, strategiskt urval
• Hur ser arbetet ut, hur tolkas området, vilka utmaningar finns och 

behov av vägledning?

• Nätverksträffar med miljöstrateger

Vad har gjorts?



• 14 kommuner har en energiplan 
• 14 kommuner har en inaktuell plan men arbetar för att ta fram en ny
• 21 kommuner har ingen/inaktuell plan och något arbete med att ta 

fram en ny har inte kunnat hittas

• Ett antal av de kommuner som inte har en energiplan har andra 
dokument som delvis behandlar energifrågor

Resultat – överblick
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Titel på energiplanedokument – alla 
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• Miljöstrateger har intervjuats
• Kommuner har valts ut strategiskt

• De flesta intervjupersoner arbetar inte med fysisk planering
• Lag (1977:439) om kommunal energiplanering är inte styrande i 

arbetet

Resultat – djupintervjuer



Om och hur används planen?
• De flesta ser deras energiplan som strategisk
• Några har en mer visionär energiplan, men har då strategiska 

handlingsplaner till
• Vanligt arbetssätt: ha en övergripande energiplan och sedan 

tillhörande handlingsplaner
• Handlingsplaner ett sätt att få bolag och nämnder att arbeta mer 

aktivt
• Förankring av energiplan hos politiken viktig för att planen ska 

användas

Resultat – djupintervjuer 



Rådighet och integrering med andra planer
• I de flesta fall rör planen kommunens verksamhet, de anser att det är 

där de har rådighet
• Bland annat Skövde försöker aktivt nå längre än bara den egna 

verksamheten

• Kommuner nämner att de tar hänsyn till energiplanen vid arbete med 
andra planer, t.ex. översiktsplan

• Borås märker ut sig, arbetar integrerat med energiplan och 
översiktsplan

Resultat – djupintervjuer 



Effektivisering och elektrifiering
• Energieffektivisering är vanligt att arbeta med
• Skövde jämnar ut kostnaderna för effektiviseringsåtgärderna, låter de 

billigare betala de dyrare

• Planering för elektrifiering handlar framförallt om 
laddningsinfrastruktur (enligt kommunernas tolkning)

• Plan för laddningsinfrastruktur klimatlöfte 1 i Klimat 2030

Resultat – djupintervjuer 



Förnybar energi
• Planera för energiförsörjning är inte självklart för kommunerna
• Vindkraft nämns inte i många planer, solenergi stort intresse
• Energikompetens finns ofta hos lokala energibolag
• Kommuner och effektfrågan, kommunalt energibolag verkar spela 

roll
• Fjärrvärme ses generellt som något positivt
• Svårigheter kring att prioritera fjärrvärme, rättsläget
• Ett kommunalt energibolag gör det enklare att arbeta med 

fjärrvärme

Resultat – djupintervjuer 
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Utmaningar
• Energiområdet är stort och komplext, kräver expertkompetens
• Området är rörligt
• Svårt men viktigt att få arbetet förankrat hos politiken
• Tiden för att arbeta med strategiska energifrågor saknas ofta
• Lagen är otydlig, svårt att veta vilka krav som gäller

Resultat – djupintervjuer



Vägledningsbehov
• Framtagande av statistik för att göra uppföljning
• Vägledning kring vad en energiplan ska innehålla
• Goda exempel för vad som är en ”bra energiplan”
• Input och feedback från Länsstyrelsen – remisser en möjlighet?
• Att Länsstyrelsen ska visa vikten av att arbeta med detta, även för 

politiken i kommunen
• Miljösamverkan Väst nämns som positivt exempel

Resultat – djupintervjuer



Frågor och reflektioner!

Foto: Martin Fransson.



Fortsatt arbete

Foto: Martin Fransson.

• Översyn av lag (lång sikt)
• Vägledning mot kommuner
• Mer arbete och aktiviteter 

på gång



Jakob Länje

Enheten för miljö och klimatsamverkan, 
Miljöskyddsavdelningen
jakob.lanje@lansstyrelsen.se
010-224 4317

Jonas Åker

Enheten för miljö och klimatsamverkan, 
Miljöskyddsavdelningen
jonas.aker@lansstyrelsen.se
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