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1

Vad kräver lagen?
Enligt lagen om kommunal energiplanering skall kommunen i sin planering ”främja
hushållning med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel”. Dessa
krav tillgodoser kommunen genom att ha ”en aktuell plan för tillförsel, distribution och
användning av energi i kommunen”. Lagen om kommunal energiplanering ändrades
senast i januari 1999 och kompletterades då med krav på att energiplanen skall innehålla en ”analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön,
hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra resurser”. Energiplanen beslutas
av kommunfullmäktige. /1/ /2/
Andra formella krav på innehåll eller utformning av energiplanen finns inte. Utgångspunkten för energiplanearbetet är att planen skall behandla frågeställningar aktuella för
Eslövs kommun.

2

Kommunens roll och ansvar
Kommunerna har således ett lagstadgat ansvar för energiplanering som juridisk person
genom lagen om kommunal energiplanering. Kommunen kan härutöver ta på sig ett
större ansvar genom olika politiska beslut.
Kommunens roll på energiområdet har under senare år i stora delar förändrats, bl a
genom att stora marknadsreformer genomförts på energiområdet och genom Sveriges
anslutning till EU.
För att kommunens agerande på energiområdet ska upplevas som meningsfullt och
framgångsrikt krävs att kommunen uppträder konsekvent i sina olika roller.

2.1

Kommunen som myndighetsutövare
Kommunen är myndighetsutövare genom planlagstiftningen och har ställningstagande i
olika tillståndsärenden som maktmedel att styra utvecklingen inom kommunen och i
vissa fall i regionen.
Kommuner bör i sin långsiktiga planering verka för att ändliga resurser utnyttjas på ett
förnuftigt sätt och att utnyttjande av förnybara resurser ökar. Som samhällsplanerare och
myndighet kan kommunen ange riktlinjer som påverkar energisituationen i kommunen.
Kommunens instrument inom detta område utgörs bl a av översiktsplaner, miljö- och
hälsoskyddskrav och krav i detaljplaner.

2.2

Kommunen som ägare av energiföretag
Kommuner kan genom ägande och engagemang i energiföretag skaffa sig kontroll över
tillförsel och distribution av energi i kommunen. I denna roll får kommunen ökat
inflytande och påverkansmöjligheter för att utveckla energisystemet inom kommunen.
Kommunen måste som ägare av energiföretag ange syftet med sitt ägande. Det krävs då
en kompetent formulerad målsättning och strategi som beaktar energiföretagets situation
på en delvis ny energimarknad baserad på en styrning mot ökad konkurrens.
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Energiföretagets strategi och agerande får inte stå i strid med kommunens övriga planer
och strategier.

2.3

Kommunen som energianvändare
Av kommunerna ägda fastigheter, antingen direkt ägda eller via kommunala fastighetsbolag, står för en betydande del av den uppvärmda ytan i landet. Kommunerna
kan som fastighetsägare agera för god energihushållning och som exempel för andra
fastighetsägare. Genom att formulera kompetenta krav på leverantörer och
entreprenörer kan kommunen initiera och stimulera en positiv utveckling.
Kommunen är även en stor användare av främst elenergi i verksamheter som drift av
VA-anläggningar och gatubelysning.
Kommunernas fordonspark utgör en resurs där energieffektiv teknik och alternativa
drivmedel kan utnyttjas. Energianvändningen i kommunernas fordonspark i relation till
den sammanlagda energianvändingen i transportsektorn är emellertid relativt marginell.

2.4

Kommunen som informatör och påverkare
Kommunen kan också verka som serviceorgan för kommuninvånarna då det gäller
rådgivning inom energiområdet, både genom särskilt inrättade energirådgivningsfunktioner och som spridare av information och kunskap. Kommunen kan dels själv
verka som föredöme och gott exempel eller verka för att goda exempel blir kända inom
kommunen.
Kommunerna spelar även en viktig roll som genomdrivare av omställningen till ett
uthålligt samhälle enligt Agenda 21, där energifrågor utgör en viktig del.
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