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§ 84 Energiplan för Trelleborgs kommun 20182022
Dnr TN 2016/426

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i
kommunen. Planen ska främja hushållning med energi, verka för en säker och
tillräcklig energitillförsel och även vara antagen av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 § 160
att anmoda tekniska nämnden att, i enlighet med gällande lagstiftning och
reglemente, arbeta fram en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning
av energi samt,
att återrapportera en plan för genomförandet till kommunstyrelsen senast 31
januari 2017.
Tekniska nämnden beslutade 2017-01-18 § 12
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att ansvaret för fullgörandet av uppgifter
i enlighet lagen (1977:439) om kommunal energiplanering övergår från tekniska
nämnden till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-10 § 110
att anmoda tekniska nämnden att under 2017 ta fram en Energiplan i enlighet med
lagkrav, reglemente och kommunfullmäktiges beslut.
Tekniska nämnden beslutade 2018-01-24 § 18
att låta samråda om föreliggande förslag till energiplan för Trelleborgs kommun
under perioden 2018-01-31 – 2018-03-30.

Beredning
Energiplanen är ett underlag och en vägledning för kommunens långsiktiga arbete
med omställningen till ett hållbart energisystem med låg klimatpåverkan. Den är
utformad utifrån de mål som är satta i nationella och internationella styrdokument
på energi- och klimatområdet. Även kommunens strategiska inriktningsmål och
befintliga strategidokument har legat till grund för arbetet. Planen omfattar
Trelleborgs kommun som geografiskt område, alltså inte bara kommunens egna
verksamhet.
Arbetet har delats in i fyra strategiska inriktningar; Hållbara transporter,
Energiaspekter i fysisk planering, Förnybar energitillförsel samt
Försörjningstrygghet och smarta elnät. Vidare har inriktningarna underliggande
fokusområden, som ligger till grund för mål och handlingsplan.
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För att nå målen för respektive strategiska inriktning har tre viktiga tvärsektoriella
aktiviteter identifierats; Kommunikation och utbildning, Styrning och uppföljning
samt Forskningssamarbeten och extern finansiering.
Energiplanen innefattar en konkret handlingsplan för den 5-åriga
planeringshorisonten, med siktet att nå uppsatta mål för 2030. Handlingsplanen är
framtagen i dialog med representanter från kommunen och de kommunala bolagen
samt energiaktörer. Insatserna är i hög grad fokuserade på de nämnda
tvärsektoriella aktiviteterna med fokus på att underlätta för invånarna att kunna ta
rätt beslut, det ska vara ”lätt att göra rätt” (och även svårt att göra fel).
Energiplanen har reviderats utifrån de relevanta synpunkter som inkommit.
Samtliga inkomna remissvar belyses i bilaga ”Remissvar - sammanställning och
revideringar”.

Beslut
Samtliga närvarande ledamöter från (M) och (L) deltar ej i beslutet.
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande Energiplan för Trelleborgs kommun.
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