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Lommas energi- och 
klimatarbete

Sverige och övriga länder står inför en stor utmaning, att hejda människans 
negativa påverkan på klimatet. Enligt OECD:s prognoser kommer vissa re-
gioner av världen att drabbas av väder- och klimatrelaterade katastrofer som 
en följd av människans utsläpp av växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser är 
direkt kopplat till vilken typ av energikällor och hur mycket energi som sam-
hället använder. 

Lomma kommun är del i en region som tar stora utvecklingssprång. Mal-
mö och Lund växer både som boende- och arbetskommuner. Kringliggande 
kommuner som Lomma, Burlöv, Staffanstorp växer framförallt som boende-
kommuner. I takt med att kommunerna växer ökar också deras totala behov 
av energi. 

Syftet med denna plan är att styra Lomma kommuns utveckling mot att bli 
en energieffektiv och växthusgassnål kommun som samtidigt säkerställer alla 
medborgares tillgång till energi. 
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Inledning

Sverige är idag ett av de länder i världen som använder mest energi per person. 
Vi använder cirka 60 MWh per person och år vilket är tionde mest i världen 
(IAEA, 2013). All energi vi använder produceras med hjälp av naturresurser, 
som i mindre eller större omfattning leder till negativ miljöpåverkan. Upp-
skattningsvis 75-80 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser är direkt relatera-
de till energianvändning. Eftersom mer än 90 % av de koldioxidutsläpp som 
människan orsakar kommer från världens rika länder bär vi ett huvudansvar 
för att begränsa utsläppen. År 2050 bör utsläppen i industrialiserade länder 
ha reducerats till en hållbara nivå, som idag beräknas vara cirka två ton koldi-
oxidekvivalenter per person, för att därefter fortsätta minska. År 2012 släppte 
vi i Sverige ut växthusgaser motsvarande drygt 6 ton koldioxidekvivalenter 
per person (Naturvårdsverkets statistik). Det motsvarar en minskning med 
utsläpp på närmare 70 % till år 2050. Det är en minskning som kräver att 
samhället förändras på ett genomgående sätt. Kommunerna har en central roll 
i arbetet med att minska klimatpåverkan. Genom sitt ansvar för energipla-
nering och fysisk planering har kommunerna stort infl ytande på samhällets 
utformning och utveckling. Dessutom har kommunen ett ansvar att agera som 
en aktiv aktör genom att ställa krav vid upphandling, sprida information, bil-
da opinion i frågan och att ge medborgarna råd i energifrågor. 

Sedan 1977 fi nns en lag om att varje kommun ska ha en energiplan (Lag 
1977:439 om kommunal energiplanering, se bilaga 1). I denna anges huvud-
syftet med energiplanering vara att kommunen i sin planering ska främja hus-
hållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. 
Energiplanen ska ta upp tillförsel, distribution och användning av energi i 
kommunen. Syftet med lagen var att den skulle vara ett verktyg i omställning-
en från 1970-talets oljeberoende och för energieffektivisering. Lagen kom till 
under en period då energimarknaden inte var avreglerad och kommunerna 
hade större rådighet över sin energitillförsel till en kommun. Idag fyller en-
ergiplaneringen en annan roll. Kommuner har ett strategiskt ansvar för ut-
vecklingen i kommunen. Förutom att vara en viktig aktör i arbetet med att 
minska miljö- och klimatpåverkan, har man också ansvar för bebyggelse- och 
infrastrukturplanering och avfallshantering. Energiplanen ska fungera som 
ett internt styrdokument för kommunorganisationens egen energianvändning 
och agerande kring energifrågor. Planen har också stor potential att fungera 
som ett verktyg för att kraftsamla kring angelägna lokala energifrågor till-
sammans med näringsliv och medborgare. Lomma Kommun använder också 
begreppet energi- och klimatplan för att visa att energiplanering inte bara 
handlar om tillgång på och distribution av energi, utan också om hur kommu-
nen ska arbeta för att vårt energibehov ska minimera påverkan på vårt klimat. 
Detta synsätt på energiplanering är i linje med det förslag till förnyad ener-
giplaneringslag som Energimyndigheten under 2015 skickade ut till remiss 
(Energimyndigheten, 2011).

Det är också viktigt att understryka att energi- och klimatarbete är lönsamt 
på fl era plan. Effektivisering av energianvändning och att ställa om tillför-
seln av energi innebär ofta ekonomisk lönsamhet. Energipriserna kommer 
troligtvis att stiga i framtiden och energisektorn anses ofta ha en betydande 
lönsamhetspotential. Det är också betydligt billigare att ställa om energisys-

Terminologi: När det i texten 

står ”Kommun/Kommunen” 

med versal K åsyftas kommu-

nen som organisation inklusive 

alla dess verksamheter spe-

cifi kt. Åsyftas kommunens i 

vid mening (som geografi skt 

område) står det med gemen k 

eller utskrivet ”som geografi skt 

område”.
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tem idag än att täcka kostnader av ett förändrat klimat senare. I de fall det 
krävs åtgärder där ekonomisk lönsamhet saknas eller är liten bör lönsamheten 
av projekten räknas på längre sikt eller på andra sätt än vad som oftast görs, 
till exempel genom livscykelkostnader. Det fi nns också lönsamhetsaspekter 
som inte är rent ekonomiska. Hushållande med resurser eller att välja ener-
gislag som produceras med mindre påverkan på miljö och människor kan 
ha en betydande lönsamhet. Lönsamheten kan vara social, kulturell, och på 
de ekosystemtjänster som tillhandahålls eller för naturens egen skull. Denna 
”mänskliga lönsamhet” är svårare att räkna på men bör fi nnas med i beslut 
som myndigheter tar. Detta synsätt måste genomsyra de beslut Lomma Kom-
mun som organisationen tar.

Kommunens verksamheter 

består av Kommunen och dess 

fastigheter, samt bolagen LSAB 

och LUAB. Från Kommunens 

entreprenader har bränsle-

användning hämtats in. Ingen 

uppgift om värme och elan-

vändning har kunnat fås från 

entreprenörerna som inte hu-

serar i kommunens lokaler. 

Data har hämtats in från Bring 

(matleveranser), Samhall (ren-

hållning - kommunens lokaler), 

PEAB(drift och underhåll gata/

park), SITA (avfall), Bergkvara 

(skolskjuts) och Förenade Care 

(äldrevård – kommunens loka-

ler).
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Energi- och klimatplanens 
syfte, avgränsningar och 
struktur

Lomma Kommuns energi- och klimatplan är tänkt att användas som ett stra-
tegiskt verktyg i Lomma Kommuns arbete med att säkerställa energitillgång 
till kommunens medborgare, bidra till att använda energi mer effektivt och 
till att göra en omställning till ett samhälle som baseras på förnybara ener-
gikällor. Planen ska ange riktningen för hur det nationella miljömålet ”Be-
gränsad klimatpåverkan” ska uppnås och samtidigt uppfylla det lagstadgade 
kravet på att Kommunen ska ha en aktuell energiplan. Energi- och klimatpla-
nen innehåller mål och åtgärder inom både energi- och klimatområdet. Det är 
svårt att dra en tydlig gräns kring vad som måste ingå i en energiplan och inte. 
Energiplanen ska täcka tillförsel, distribution och användning av energi, samt 
miljöeffekter av dessa. Samtidigt är planen en del i kommunens miljömåls-
arbete. Ingen distinktion kring vad kommunen måste göra enligt lag och vad 
som görs därutöver har därför gjorts i arbetet. Den gällande energiplanen 
(med klimatstrategi) i Lomma kommun antogs av kommunfullmäktige 2008 
och denna energi- och klimatplan ersätter den tidigare planen. Arbetet med 
att anpassa kommunen till ett förändrat klimat hanteras inte i detta dokument.

Energiplanen med dess mål och åtgärder avser Lomma kommun som geo-
grafi skt område. Eftersom planen antas av kommunfullmäktige omfattar åt-
gärderna främst aktiviteter som genomförs av kommunens förvaltningar och 
bolag. Tillgång till energi styrs till stor del av energibolagen men kommunen 
kan i sin energiplan ange riktning för vad man vill föra fram till dessa. Kom-
munen har också möjlighet att visa hur samhällets omställning kan gå till 
och därmed fungera som en förebild och katalysator för omställningsarbetet 
i kommunen som geografi skt område. Därför behandlar planen åtgärder som 
handlar om hur Kommunen ska arbeta tillsammans med medborgarna och 
andra aktörer verksamma inom kommunen för att minska energianvändning 
och växthusgasutsläpp i kommunen som helhet.

Energi- och klimatplan

för Lomma kommun

2015 - 2020

A
B
C
D
E
F
G
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Struktur 
Energi- och klimatplanen inleds med en beskrivning av bakgrund, nulägesbe-
skrivning och politiska målsättningar. Planens olika arbetsområden är uppde-
lade i så kallade fokusområden som är utvalda utifrån diskussionerna under 
framarbetandet av energiplanen. Följande områden valdes ut:

1. Energianvändning – effektiv och växthusgassnål
2. Konsumtionspåverkan
3. Säkerhet och tillgång 
4. Hållbara transporter 
5. Hela kommunens i fokus

Varje område består i sin tur av: 

• Beskrivning av nuläget inom området. 
• Strategier som ska gälla för att nå kommunens mål.
• Kort beskrivning av åtgärder inom fokusområdet. 

Inom varje fokusområde diskuteras den problembild och de utmaningar som 
identifi erats när planen arbetades fram. Inom varje område uttrycks delstra-
tegier som ska användas för att uppnå kommunens mål på energi- och kli-
matområdet. Dessa liknar ”kommunens ställningstagande” i Översiktsplan 
2010 för Lomma kommun. Åtgärder kopplas till respektive fokusområde. 
Denna modell med mål och åtgärder följer den som används i kommunens 
miljömålsdokument. I denna plan fi nns också en del där varje åtgärd är mer 
detaljerat beskriven än vad åtgärderna i miljömålsdokumentet är. Syftet med 
det är att tydliggöra vad åtgärden handlar om, vem som ansvarar för den och 
hur uppföljning av denna åtgärd ska ske.

Målgruppen för planen är främst de kommunala tjänstemän inom Kommunen 
som kan tänkas komma att arbeta med genomförande av åtgärderna beskriv-
na i planen. Dock ska den skrivas på ett sätt så att kommunens energiarbete 
ska kunna förstås och intressera kommunens medborgare och olika externa 
aktörer. 

Aktualitet och uppföljning
Denna plan ska täcka perioden 2015 till och med 2020 med en mer samlad 
uppföljning och aktualisering/uppdatering av åtgärder under 2017. I början av 
2020 bör planen följas upp slutgiltigt för att ligga till grund för en ny/revide-
rad energiplan som beslutas under 2020.

Inrapportering av hur åtgärderna framskrider ska ske enligt det intervall som 
står angivet i denna plan. Det fi nns både breda och övergripande nyckeltal 
som beskriver hur målen uppfylls, samt nyckeltal kopplade till särskilda åt-
gärder. Mål- och åtgärdsprogrammet ska integreras i kommunens system för 
planering och uppföljning samt göra avtryck i den årliga verksamhetsplane-
ringen, i budgetarbetet och vid årsredovisningen. Resultatet av miljöarbetet 
inom förvaltningarna/verksamheterna, som oftast redovisas i form av indika-
torer/nyckeltal, ska årligen sammanfattas i en miljöredovisning. 
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Koppling till lokala och nationella 
miljömål
Energi- och klimatplanen är ett fristående dokument som antas av kommun-
fullmäktige. Samtidigt är den en del i kommunens miljömålsprogram (Mil-
jömål för Lomma kommun 2014 – 2020) eftersom den berör arbetet med fl e-
ra miljömål, dock främst ”Begränsad klimatpåverkan”. Mål och åtgärder är 
tänkta att vara utformade på samma sätt som i miljömålsprogrammet så att 
dessa kan föras in i kommunens samlade mål- och åtgärdslista för miljöar-
betet. Därför är den sammanfattande mål- och åtgärdstabellen disponerad på 
samma sätt som tabellerna med mål och åtgärder i kommunens miljömålsdo-
kumentet. Uppföljning av denna plan är också tänkt att ske inom ramen för 
miljömålsuppföljningen. För att samordnas med miljömålsprogrammet har 
varje åtgärd kopplats samman med huvudansvariga och eventuellt delansva-
riga nämnder. Dessutom har förslag till kostnader både för de olika åtgärder-
na och för eventuella driftskostnader lagts till varje åtgärd. Huvudansvariga 
nämnder har ansvaret för att tillräckliga medel äskas i budgetprocessen och 
att äskanden åtföljs av en fördjupad kostnadsanalys.

Planen är en del i att uppfylla de nationella miljömålen. Därför har klimat och 
energistrategi för Skåne (Länsstyrelsen Skåne, 2013) används som bakgrund 
för målformulering och för formulerande av åtgärder i denna plan.

De sexton 
miljömålen
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans, levande kust 

och skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv De sexton miljömålen
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Arbetsprocessen
Arbetet med ny energiplan för Lomma kommun startade hösten 2013 med 
bildandet av en politisk styrgrupp för framtagande av en ny energiplan samt 
tilldelning av projektledare från planeringsavdelningen på kommunlednings-
kontoret. Den politiska styrgruppen och projektledning enades om en arbets-
process för att ta fram en ny energi- och klimatplan. Som en del av denna 
process skapades en arbetsgrupp som ansvarar för framtagande av plan samt 
förslag till mål för arbetet. Efter att målen formulerats i början av 2014 påbör-
jades arbetet med att ta fram åtgärder genom att identifi era alla aktörer som 
kan tänkas vara inblandade i arbetet med att nå uppsatta mål. Projektledning-
en har sedan haft träffar med alla identifi erade aktörer för att diskutera mål 
och åtgärder inom deras område. Formulering av åtgärder har i vissa fall över-
lämnats till dessa aktörer och i vissa fall har projektledning tillsammans med 
aktörer gemensamt tagit fram åtgärder. Arbetet med planen har rapporterats 
till den politiska styrgruppen löpande under arbetet.

Möten har också hållits med Kraftringen AB i egenskap av ägare av fjärr-
värmenätet/elnätägare och EON AB i egenskap av elnätägare. Kontakter 
med Hållbar utveckling Skåne (HUT) har tagits i arbetet med energieffektiva 
upphandlingar.

En kortfattad miljökonsekvensbedömning har tagits fram vid framarbetande 
av planen (Bilaga 2).

Relationen mellan formulerade mål, strategier inom respektive fokusområde och åt-
gärderna som har formulerats inom varje fokusområde. Åtgärdernas direkta koppling 
till målen framgår av tabellen över planens åtgärder som återfi nns senare i planen.

Strategier

Säkerhet och tillgång

Energianvändning

Konsumtionspåverkan

Hållbara transporter

Åtgärder
inom strategin

Hela kommunen i fokus

Energiplanens struktur

Energiplanens

 övergripande 

 mål
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Nulägesbeskrivning

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 klimatstrategin har en kartläggning av använd-
ning av energi och utsläpp av växthusgaser inom kommunen gjorts. En del 
behandlar kommunen som geografi skt område och baseras på statistik från 
SCB och Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS). 
Fjärrvärmestatistik kommer från Kraftringen AB. Statistik över Kommunal 
energianvändning kommer från intern rapportering som görs inom ramen för 
energieffektiviseringsstödet. Data från upphandlade verksamheter har erhål-
lits direkt från kontaktpersoner på respektive företag. Koldioxidutsläpp och 
primärenergianvändning har beräknats utifrån omvandlingstal hämtade från 
olika källor så som Miljöfaktaboken 2011 (Gode m. fl ., 2011), miljofordon.se 
och SJ:s miljökalkyl (SJ, 2014).

Kommunbeskrivning
Lomma kommun är en av Skånes till ytan minsta kommuner med en landare-
al på 56 km2. Kännetecknande för kommunen är de två jämnstora tätorterna 
Lomma och Bjärred, där drygt 90 % av kommunens invånare bor. Kommu-
nen har cirka 23 000 invånare, fördelade på cirka 8 900 hushåll. Den genom-
snittliga hushållsstorleken är knappt 2,5 personer. Av kommunens knappt 9 
100 bostäder är cirka 68 % småhus.

Näringsliv
Kommunens näringsliv består till största delen av små företag med högst två 
anställda. Den största arbetsgivaren i Lomma är Kommunen själv med cirka 
1 100 anställda. Därefter följer Sveriges lantbruksuniversitet med cirka 330 
anställda och Förenade Care med 275. Antalet arbeten inom kommunen är 
totalt 5 500 varav cirka 85 % är inom tjänste- och handelssektorn. Antalet 
kommuninvånare som förvärvsarbetar uppgår till knappt 10 500. Drygt 8 000 
arbetspendlar dagligen till en annan kommun medan cirka 3 000 pendlar in 
i kommunen. Med kommunens begränsade yta och en bebyggelse som i hu-
vudsak är koncentrerad till två tätorter fi nns möjligheter att uppnå en kollek-
tivtrafi k med tillräcklig kvalitet och turtäthet för att locka fl er resenärer.

Slutanvändning energi
Slutanvändningen av energi i Lomma kommun som geografi skt område för 
2010 var cirka 330 GWh (Figur 1) (SCB, 2014). Knappt hälften av den rap-
porterade användningen faller inom transporter, som därmed är den största 
enskilda kategorin. Energi som förbrukas för ”boende” anges till cirka 110 
GWh och resterande cirka 70 GWh klassas som användning inom service 
(i denna ingår offentlig verksamhet). På grund av brister i SCB:s underlag 
går det inte utläsa om det fi nns en trend i användningen. Transportsektorn 
använder till största delen fossila fl ytande bränslen. Övrig inrapporterad an-
vändning domineras av elanvändning. 

Slutanvändning är den energi 

som används av slutanvända-

ren och mäts exempelvis i en 

elmätare.

Primärenergi är den energi 

som krävs för att producera 

en viss mängd slutlig energi. 

Primärenergi ger en bild av 

hur mycket primära energire-

surser som krävts under hela 

livscykeln från källa till nyttig-

het. Primärenergi är alltså den 

energi som vi använder plus 

de omvandlingsförluster som 

uppträder på vägen från pro-

duktion till användare genom 

utvinning, förädling, transport, 

omvandling eller distribution av 

energi.

RUS = Regional Utveckling och 

Samverkan i miljömålssystemet. 

RUS svarar för länsstyrelse-

gemensamma uppgifter och 

samordning mellan olika berör-

da parter i miljömålssystemet, 

inklusive nationella myndigheter 

och kommuner.
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Under 2013 levererade Kraftringen AB 68 GWh fjärrvärme och 2 GWh gas-
värme inom Lomma kommun som geografi skt område. Denna produktion 
har fallit ur SCB:s statistik och ska beaktas storleksmässigt när vi diskuterar 
slutanvändning, trots att det är en senare siffra än den som går att få fram ur 
SCB:s statistik. Denna energi kan inte fullt ut härledas till vilken kategori den 
tillhör (28 GWh är uppvärmning av ”villor” och 42 GWh rapporterat som 
”övrigt”). Totalt kan man då uppskatta slutanvändningen för Lomma kom-
mun till runt 400 GWh. Bristerna i underlaget har förhoppningsvis rättats till 
inför nästa datainsamling.

Energiproduktion, befi ntlig och potential
Produktionsanläggningar för fjärrvärmedistribution fi nns i Lomma och 
Bjärred. Båda anläggningarna ägs och drivs av Kraftringen AB. I Bjärred 
fi nns en gaseldad panncentral vid Bjärehovskolan. Verket i Bjärred är gas-
drivet och använder fossil naturgas som energikälla. Fjärrvärmeproduktio-
nen för Lomma sker huvudsakligen i det biobränsleeldade kraftvärmeverket 
Återbruket i Lomma som fungerar som baslastanläggning (Figur 2). Verket i 
Lomma eldas med returträ. Under vinterperioden kan en överföring av värme 
även ske till fjärrvärmenätet i Lund från Återbruket. Under revisionsstopp av 
Återbruket sker en överföring av hetvatten från Kraftringens produktionsen-
heter i Lund/Eslöv till Lomma. Fjärrvärmen som produceras vid Kraftverket 
i Lomma ingår i Lomma/Lund/Eslövsnätet som har en bränslemix som 2014 
bestod till 84 % av förnybart bränsle och återvunnen värme. Återbruket pro-
ducerar också en mindre mängd el.

Kommunens struktur med två tätorter med huvuddelen av kommunens in-
vånare ger möjlighet till ett väl utbyggt fjärrvärmenät inom tätorterna. Idag 
är fjärrvärmenätet Lomma/Lund/Eslöv skilt från gaseldade nätet i Bjärred. 

Defi nitioner av förnybart i 
Kraftringens AB:s redovisning: 

Förnybara bränslen (i fjärr-

värmen i Lomma): Bioolja, 

Returträ, Skogsfl is, Pellets, 

Halm och fl is (köpt värme), 

Biogas, El till värmepumpar (en 

del är förnybar, resten fossilt 

eller kärnkraft)

Återvunnen värme: Spillvärme, 

”Gratisvärme” i värmepumpar 

(från avloppsvatten, geotermi, 

fjärrkylaproduktion och akvifär)

Långsamt förnybart: Torv 

Fossila: Naturgas, Olja

Figur 1. Slutanvänd energi inom Lomma kommun (geografi skt område). I grafen 
fi nns inte fjärrvärme (2013; 28 GWh villor, 42 GWh övrigt) med. Data från SCB.
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Lomma arbetar för att knyta samman fjärrvärmenätet i Lomma med det i 
Bjärred för att på så sätt fasa ut den fossila gasen som fi nns i nätet i Bjärred.

I övrigt har kommunen liten potential för energiproduktion eftersom tillgång-
en på råvara för produktion är liten. Arealen energiskog är endast 9 hektar 
(data för 2013, Jordbruksverket, 2013). Detta motsvarar cirka 0,4 GWh/år1 
möjlig energiproduktion.

Länsstyrelsen i Skåne uppskattar Lommas kommuns biogaspotential till cir-
ka 18 GWh/år (Länsstyrelsen Skåne 2011). Största andelen av denna potential 
består av odlingsrester andra än halm (7,5 GWh/år) och av halm (5,3 GWh/
år). Matavfall (beräknat på 100 % insamlat) uppskattas kunna ge 1,7 GWh/
år. Antar man att man odlar energigrödor (majs, gräs/klövervall, betor och 
spannmål) tillkommer ytterligare cirka 3,7 GWh/år. 

Kommunen har också möjliga restprodukter som kan användas till biogaspro-
duktion i form av uppsamlad tång (alger) och från vegetation som slåttras i 
kommunens naturområden. Avslaget hö uppskattas kunna ge 16 MWh/hektar 
och år2. År 2014 slås och samlas vegetationen dock endast på ett par hektar 
av kommunens mark. BUCEFALOS-projektet har uppskattat att kommunens 
biogaspotential från akvatiska substrat (alger) är cirka 1 GWh/år (BUCEFA-
LOS, 2014b). Räknar man istället på den mängd alger som rensas från kom-
munens stränder (cirka 1500 ton årligen) får man en potential mellan 0,4-0,7 
GWh/år beroende på hur mycket som samlas in vid vårstädning respektive 
under säsong3.

1 Beräknat på en avkastning på 9 ton TS per hektar och år samt en energibalans som anger ett 
överskott om cirka 150 GJ per hektar och år.

2 Beräknat enligt den metod som används i ”biogaspotential i Skåne” (Länsstyrelsen Skåne 2011) 
och antaget samma värden som för gräs/klövervall.

3 Beräknat enligt (BUCEFALOS, 2014a) med spannet beräknat på antagande att allt har en våtvikt 
motsvarande insamlad tång under sommaren till att hälften samlas in under vårstädning.

Figur 2 Fjärrvärmeproduktion inom Lomma kommun (geografi sk enhet). Data från 
Kraftringen AB.
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Kommunens potential för biogasproduktion får anses som för liten för att på 
egen hand ha en större rötningsanläggning. Istället kommer kommuns ma-
tavfall att rötas på en större produktionsanläggning för biogas i SYSAVs regi. 
Det pågår också en diskussion inom kommunen om en mindre anläggning 
för torrötning av den tång som rensas från kommunens stränder och andra 
biologiska restprodukter. 

Länsstyrelsen i Skåne län har utrett potentialen för användande av industri-
ell restvärme i Skåne (Länsstyrelsen Skåne, 2014). I den bedöms potentialen 
spillvärme från Lomma kommun vara i spannet 0 – 2000 GWh/år (endast en 
anläggning). 

Vindkraft
Förutsättningarna i kommunen för att kunna utnyttja vindkraft är vindmäs-
sigt goda. Enligt en av SMHI utförd studie i Skåne 1994, ligger 71 % av 
kommunen i vindenergiklass B och resterande i vindenergiklass C (vid en 
klassindelning från A till D där A är bästa klass). Kommunen anger dock i 
Översiktsplan 2010 för Lomma kommun att den tar ställning mot etablering 
av storskalig vindkraft inom kommunens område.

Alnarpsströmmen
Alnarpsströmmen är en lokal energiresurs där grundvattentemperaturen hål-
ler 9-10 ºC vid 70 meters djup året runt. De tidigare större värmepumpanlägg-
ningarna i Lomma tätort har tagits ur drift av olika skäl. Dock kan frågan om 
att utnyttja Alnarpsströmmen för energiproduktion komma att bli intressant 
i framtiden.

Växthusgaser
Det fi nns inga exakta, inrapporterade uppgifter på hur mycket växthusgaser 
som släpps ut i Lomma kommun som geografi skt område. Däremot fi nns det 
beräknade uppskattningar av växthusgasutsläpp gjorda genom modellering. 
Modellerna bygger på olika typer av tillgänglig statistik som till exempel tra-
fi kfl öden 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 Lom-
ma kommun är hämtade från RUS:s emissionsdatabas (RUS, 2014). 

Modellen visar att utsläppen av växthusgaser i Lomma kommun har en mins-
kande trend under 2000-talet (Figur 3). Utsläppen för 2011 ligger strax under 
5 ton/person vilket ska jämföras med ett nationellt genomsnitt drygt 6 ton per 
person (Naturvårdsverket, 2014). Lommas beräknade utsläppsminskning be-
ror till största delen på att utsläpp kopplat till uppvärmning har minskat (Figur 
3). Transportsektorn som står för den största delen av utsläppen har däremot 
legat relativt konstant. Av transporterna står personbilarna för den stora ma-
joriteten av utsläpp i Lomma kommun. En stor del av redovisade utsläpp från 
transportsektorn kommer från förbipasserande trafi k på E6:an och är därmed 
svår att minska med kommunala initiativ. Utsläppen från förbipasserande 
trafi k och trafi k genererad av boende i Lomma går inte att separera i dessa 
modeller. Trots detta kan antas att transporter är den största källan till utsläpp 
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i kommunen baserat på mängden slutanvänd energi inom transportsektorn re-
dovisad ovan (antaget att större delen av denna energi är fossil, vilket framgår 
av statistiken i transportavsnittet). Minskning av utsläpp från transporter bör 
alltså vara ett fokusområde för klimatarbetet i Lomma kommun. 

De i modellen redovisade utsläppen är så kallade ”direkta utsläpp” som är 
utsläpp från till exempel anläggningar och fordon. ”Indirekta utsläpp” kallas 
de utsläpp som görs i samband med produktion av varor som konsumeras. 
Konsumtionsrelaterade utsläpp diskuteras i detalj senare men här kan vara 
intressant att nämna att Lomma kommuns (geografi skt) koldioxidavtryck 
(2004) är framräknat till cirka 14 ton koldioxidekvivalenter per person och år. 
Inräknat konsumtion (indirekta utsläpp) uppskattas kommunens utsläpp alltså 
dubbleras jämfört med modellerade direkta utsläpp. 

Figur 3. Beräknade totala utsläpp av växthusgaser i Lomma kommun beräknade i 
CO2-ekvivalenter totalt och per sektor. Data från RUS modeller.
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Energianvändning och växthusgasutsläpp inom kommunens 
verksamheter
Kommunen använde 2013 cirka 26 GWh energi. Det är knappt 10 % av kom-
munens totala slutanvändning. Uppvärmning av Kommunens byggnader stod 
för cirka hälften av den mängden, fastighetsel för drygt 30 %, belysningsel 
för 10 % och transporter för resten (Figur 4). Räknar man om den använda 
(inköpta) energin till primärenergi ser man att totala användningen ökar till 
29 GWh och att uppvärmningens andel sjunker och belysningens andel ökar. 
Minskningen av uppvärmningens andel är till stor del beroende på fjärrvär-
mens låga primärenergifaktor. Belysningens ökning är relaterat till att elen 
till belysningen kom från ett avtal som levererar nordisk elmix. Nordisk el-
mix har en hög primärenergifaktor på grund av de fossila energikällor som 
ingår i produktionen av elmixen. Övrig el i kommunen är miljömärkt vatten-
kraftsel som har en relativt låg primärenergifaktor. 

Figur 4. Kommunens verksamheters energianvändning och växthusgasutsläpp. Data 
samlat från Kommunens förvaltningar.

Växthusgasutsläppen under 2013 uppgick till cirka 2 600 ton (beräknat värde). 
Uppvärmningens andel av utsläppen är drygt 70 %. Speciellt bör noteras att 
uppvärmning med gas står för nära hälften av kommunens totala växthusgas-
utsläpp. Upphandlade entreprenader står för nästan 10 % av utsläppen. Detta 
är dessutom en låg uppskattning eftersom endast entreprenadernas bränsle-
förbrukning räknas in i dessa utsläpp. En stor del av el och uppvärmningsut-
släppen för vissa av dessa verksamheter ligger i kommunens utsläppstatistik 
eftersom verksamheterna hyr lokalerna av kommunen.

Fler detaljer i nulägesanalysen presenteras under respektive tema.
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Energi- och 
klimatstrategiska mål 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention 
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedels-
produktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås.

Det svenska klimatarbetet bedrivs på fl era nivåer. På global nivå fi nns Kyo-
toprotokollet som är en internationell överenskommelse, sluten 1997 i Kyoto 
i Japan. Avtalet, som trädde i kraft 2005, har som mål att de årliga globala 
utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 5 % från året 1990 till peri-
oden 2008-2012. Vid FN:s klimatkonferens i Cancun i Mexiko 2010 åtog sig 
alla industriländer att ta fram nationella långsiktiga strategier för att åstad-
komma låga koldioxidutsläpp. EU-kommissionen har tagit fram en färdplan 
för EU för en konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi till 2050. Syftet 
är att uppfylla målet att minska EU:s utsläpp med 80-95 % till 2050.

På nationell nivå har regeringen i Sverige, våren 2009, presenterat propositio-
nen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik”. Denna syftar till att uppnå 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Riksdagen beslutade att må-
let för de svenska utsläppen av växthusgaser, ska vara:

• En minskning med 40 % till år 2020 jämfört med 1990.
• Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vid mitten av detta sekel ska 

vara noll.
• Halva Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnybara 

energikällor.
• Sverige år 2030 ska ha en fordonsfl otta som är oberoende av fossil 

energi.
• 20 % effektivare energianvändning år 2020.
• 10 % förnybar energi i transportsektorn 2020.

Det 40 procentiga klimatmålet gäller jämfört med 1990 och avser den icke 
handlande sektorn, det vill säga de sektorer som inte ingår EU:s utsläpps-
handelssystem. Utsläppsmålet gäller därmed till exempel transporter, bo-
städer, avfallsanläggningar, jord- och skogsbruk, vattenbruk, samt delar av 
industrin. För de verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter bestäms minskningen av utsläppen gemensamt på EU-nivån 
inom ramen för handelssystemets regler. 

Delmål för Skåne
Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen ska tillsammans med 
åtgärdsprogrammet vara vägledande för miljöarbetet i Skåne och det miljö-
tillstånd som ska uppnås i länet. Skånes miljömål har vid fl era tillfällen re-

Precisering av miljökvalitets-
målet

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad 
klimatpåverkan” preciseras så 

att med målet avses att:

 - Den globala ökningen av 

medeltemperaturen be-

gränsas till högst 2 grader 

Celsius jämfört med den 

förindustriella nivån. Sveri-

ge ska verka internationellt 

för att det globala arbetet 

inriktas mot detta mål, och

 - Sveriges klimatpolitik ut-

formas så att den bidrar 

till att koncentrationen av 

växthusgaser i atmosfären 

på lång sikt stabiliseras på 

nivån högst 400 miljonde-

lar koldioxidekvivalenter 

(ppmv koldioxidekvivalen-

ter).
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viderats och aktualiserats. Senaste förändringarna gjordes i juni 2013, vilket 
innebar att de skånska delmålen, med undantag för klimatmålen, avskrevs 
och ersattes med generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen. 
Denna plan berör främst Begränsad klimatpåverkan och där fi nns följande 
delmål för Skåne satta.

• Utsläpp av växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 
2020 vara minst 30 % lägre än 1990. Målet gäller verksamheter som 
inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Utsläppen ska 
räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de växthusgaser som 
ingår i EU:s klimatbeslut. Upptag och utsläpp till och från skogsbruk 
eller annan markanvändning ingår inte i målet.

• Effektivare energianvändning. Energianvändningen i Skåne ska år 
2020 vara 10 % lägre än genomsnittet för åren 2001-2005. Målet avser 
slutlig energianvändning.

• Transporter. Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 
2015 vara 10 % lägre än år 2007.

• Förnybar el. Produktionen av förnybar el i Skåne ska år 2020 vara 6 
TWh högre än år 2002.

• Biogas. Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 TWh år 2020.

Kommunala mål
Kommunen har i sina övergripande mål och riktlinjer angett att ”alla kommu-
nala verksamheter ska präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbart 
miljöarbete för kommande generationer”. Kommunen har utvecklat detta i sin 
miljöpolicy där vikten av att förvalta kommunens miljö och naturtillgångar 
på ett varsamt sätt betonas. Verksamheten ska bidra till att främja en hållbar 
utveckling ur ett ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. Medborgarnas 
delaktighet lyfts också som en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbe-
te. En viktig uppgift för kommunen är att vara en god förebild och visa på 
goda exempel på skapande och bevarande av en god miljö i Lomma.

I policyn tydliggörs att kommunen ska arbeta mot en ekologiskt hållbar ut-
veckling genom att:

• Ta miljö- och naturvårdshänsyn i våra beslut.
• Arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser samt att 

förebygga utsläpp av föroreningar.
• Minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi.
• Medverka till att både bevara och öka den biologiska mångfalden i 

kommunen.
• Följa tillämplig miljölagstiftning samt uppfylla lokala, regionala och 

nationella miljömål.
• Verka för miljöanpassat byggande.
• Engagera och utbilda samtliga medarbetare och förtroendevalda så att 

vårt arbete inom miljöområdet ständigt förbättras och utvecklas. 
• Samverka och föra en öppen dialog med medborgare, företag och or-

ganisationer för att förbättra miljön.

Skånes miljömål

6

MILJÖ OCH BOENDE

• Alla kommunala verksamheter ska präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbart miljö-
arbete för kommande generationer.

• De fina boendemiljöerna där landsbygden möter havet är vårt signum.  Vi ska slå vakt om och 
utveckla denna särskilda tillgång och också främja en mångfald av boendeformer.

• Landskapets öppna karaktär ska bevaras och rymden mellan orterna, liksom mellan strand-
zonerna och åkerlandskapet, ska bibehållas. Naturområdena i Lomma kommun ska värnas och 
utvecklas. 

• Våra åar och vattendrag är viktiga delar av kommunens ekologiska infrastruktur.  Vi ska ha en  
sammanhållen strategi för att skapa god tillgänglighet, samtidigt som strandområdenas attrak-
tionsvärden skyddas. Arbetet med strandstråksvisionen, att göra stranden tillgänglig för allmän-
heten, ska fortsätta.

• De socialt och kulturhistoriskt värdefulla byarna i kommunen ska utvecklas och bevaras till sin 
karaktär.

MÅNGNGMÅNGMÅMÅNGGGGNGFALFALFALDF
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• Sprida kunskap, skapa insikt och förmedla framtidstro om miljöfrågor 
och hållbar utveckling till kommuninnevånarna, inte minst till barn 
och ungdomar.

• Att välja bort material, varor eller tjänster när kunskap fi nns om att 
dessa får stora negativa miljömässiga eller ekologiska konsekvenser i 
Sverige eller i andra länder.

• I all planering, exploatering och förvaltning av markresurser ska lång-
siktigt bevarande av ekosystemens struktur och funktion för att upp-
rätthålla ekosystemtjänster vara ett prioriterat mål.

• I upphandlings- och inköpsprocessen öka miljöanpassningen samt ta 
hänsyn till varor och tjänsters totala miljöpåverkan med hjälp av livs-
cykelanalyser.

• Att fi nansiella investeringar i miljö- och klimatskadliga verksamheter 
ska undvikas.

Översiktplan 2010 för Lomma kommun anger riktlinjer för kommunens fy-
siska planering. Planen anger viljeriktning för fysiska strukturer inom ener-
giområdet. Exempel på beslut i översiktsplanen är att Kommunen ska arbeta 
för utbyggd fjärrvärme, möjlighet att tanka biogas och att storskalig vindkraft 
inte bör etableras i kommunen.

Energi- och klimatstrategins mål för 2020
Energi- och klimatstrategins mål är en konkretisering av nationella och kom-
munala mål som har beröring med energi- och klimatområdet. Målen har 
riktmärke 2020 men är satta för att sikta mot ett Lomma som 2050 är energi-
effektivt och inte har några utsläpp av växthusgaser. Då åsyftas att hela den 
geografi ska kommunen inte ska ha några direkta utsläpp (se defi nition i tidi-
gare stycke). Målen kommer att bli de lokala målen för Kommunens arbete 
med miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”.

Mål för kommunorganisationen
Målen för det energistrategiska arbetet för kommunorganisationen har sin 
bakgrund i kommunens miljöpolicy och att Lomma har anslutit sig till Kli-
matsamverkan Skånes satsning ”100 % fossilbränslefritt Skåne 2020”. Kli-
matsamverkans Skånes mål kan ses i bilaga 3.

År 2020 ska

• Kommunen inte använda fossil energi i byggnader. - Mål E.1
• Kommunen inte använda fossil el. - Mål E.2
• Kommunen ha effektiviserat energianvändningen (per areaenhet) i 

sina fastigheter med 30 % jämfört med 2009. - Mål E.3 
• Kommunens verksamheter inte använda fossila bränslen i kommunens 

transporter, resor eller köpta transporttjänster. - Mål E.4

Målen kring fossilbränslefri kommun ska uppnås genom en i övrigt miljö-
mässigt hållbar utveckling. Exempelvis ska miljöpåverkan från produktion 
och energiutvinning från olika förnybara bränslen utvärderas när val av olika 
energikällor ska göras. Icke fossila bränslen som kan komma att användas ska 
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inte äventyra den biologiska mångfalden, livsmedelsproduktionen eller andra 
mål för hållbar utveckling i Sverige eller i andra länder. Likaså ska använd-
ning av ny teknik som exempelvis smarta byggnader och smart infrastruktur 
ingå som en naturlig strategi att uppnå målen. Målen ska också arbetas in i 
direktiv till kommunägda bolag.

Mål för kommunen som geografi sk enhet (”kommunen”)
Lomma kommun strävar efter att det ska fi nnas god kunskap om miljö- och 
energifrågor hos politiker, kommunens personal och invånare. Utbildning och 
information om hur vår miljö och däribland vårt klimat är basen för att lyckas 
förändra beteenden. Därutöver ska kommunens fysiska planering anpassas 
till en utveckling som minskar energianvändning och växthusgasutsläpp.

Målen för kommunen som geografi sk enhet ska ses som den riktning som 
kommunen vill arbeta. En del av förändringsarbetet bland invånarna har en 
kommun inte direkt rådighet över. Då är tanken att kommunens arbete ska 
fungera som en katalysator för förändring. 

Under energiplanperioden ska kommunen arbeta för att uppnå den målsätt-
ning som Länsstyrelsen Skåne har satt upp för arbetet med miljömålet Be-
gränsad klimatpåverkan.

• Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska år 2020 vara minst 30 % 
lägre än 1990. - Mål E.7 

• Energianvändningen i kommunen ska år 2020 vara 10 % lägre än ge-
nomsnittet för åren 2001-2005. Målet avser slutlig energianvändning. 
- Mål E.8

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i kommunen ska år 2015 
vara 10 % lägre än år 2007. - Mål E.9

Under denna energiplaneperiod ska fokus ligga på att minska kommunens 
utsläpp relaterat till transportsektorn (genom att prioritera ner bilen till för-
mån för kollektivt resande, gång och cykel/elcykel), att minska invånarnas 
energianvändning genom att fokusera på ungas vanor, energianvändningen i 
boendet samt på företagens energianvändning, samt att produktionen av för-
nybar el i kommunen ska öka. 

Liksom för organisationen ska målen för kommunen uppnås genom en i öv-
rigt miljömässigt hållbar utveckling. Likaså ska användning av ny teknik som 
exempelvis smarta byggnader och smart infrastruktur ingå som en naturlig 
strategi för att uppnå målen. 
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Sverige har, i likhet med andra rika länder, en hög energianvändning räknat 
per person. Ökningen i energianvändning har dock avtagit och en minskande 
trend påbörjats (Figur 5). I juni 2012 antog Europaparlamentet ett nytt direk-
tiv om energieffektivisering. Direktivet antogs för att medlemsländerna ska 
arbeta för att uppnå EU:s mål om 20 % besparing av primärenergi (jämfört 
med en prognostiserad användning) till år 2020. Den svenska implemente-
ringen av direktivet innehåller bland annat en lag om energikartläggning i 
stora företag (lag 2014:266), lag om frivillig certifi ering för vissa energitjäns-
ter (lag 2014:273), lag om energimätning i byggnader (lag 2014:267) och lag 
om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet (lag 2014:268). 

Användning i kommunens byggnader
Som nulägesanalysen i inledningen av planen visar, står uppvärmning av 
Kommunens lokaler, trots de sista årens effektiviseringar, för cirka 50 % av 
Kommunens totala energianvändning. Tillsammans med verksamhetsel står 
Kommunens fastigheter för 80 % av verksamheternas totala användning av 
energi. Kommunens energiarbete bör därför till stor del drivas genom effekti-
viseringar inom byggnadsbeståndet och användning av verksamhetsel. 

Lomma Kommun fi ck energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten 
för att kunna arbeta med energibesparingar inom kommunens verksamheter. 
Pengarna från Energimyndigheten har använts till att strukturera effektivise-
ringsarbetet genom ett riktat arbete enligt en beslutad handlingsplan. Arbetet 
med åtgärderna i handlingsplanen, tillsammans med ett aktivt energibespa-

Figur 5. Energianvändning i utvalda länder. Avser primäranvändning omvandlat till 
oljeekvivalenter. Data från International Energy Agency (IAEA, 2013).
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ringsarbete i kommunens fastighetsbestånd, har lett till att energianvändning-
en per kvadratmeter har minskat kraftigt jämfört med startåret 2009 (Figur 
6). Trots detta arbete ligger Lomma under 2013 något över skånesnittet i ener-
gianvändning per kvadratmeter 2013, varför ytterligare besparingar får anses 
nödvändiga.

Målet för Kommunens fastigheter är att till 2020 nå en effektivisering på 
30 % jämfört med 2009. Kommunens fastighetskontor har en investerings-
plan som sträcker sig fram till 2020 med åtgärder för att nå detta mål. Denna 
investeringsplan ligger med som en åtgärd i denna plan för att ytterligare 
befästa investeringarnas vikt i kommunens arbete med energieffektivisering. 

Användningen av verksamhetsel inom Kommunen har minskat från 97 kWh/
m2 per år 2009 till 84 kWh/m2 per år 2012. Samtidigt har verksamhetselens 
andel av energianvändningen i fastigheterna ökat från 41 till 45 % under 
samma tid. Besparingen av energi till värme är alltså större än motsvarande 
för verksamhetsel. Det bör fi nnas betydande besparingar att göra på verk-
samhetsel genom både beteendeförändringar och fysiska investeringar. Det 
fi nns också en trend för ökat lokalutnyttjande i fastighetsbeståndet, vilket 
kan ha som följd att mer el än tidigare går åt eftersom lokalerna används mer. 
Kommunens statistik bör avspegla dessa förändringar i användande och för 
ett effektivt besparingsarbete bör det gå att särskilja eventuella minskningar 
till följd av besparingar. Mycket av åtgärdsbehoven fi nns beskrivna i fastig-
hetskontorets effektiviseringsplan men arbetet skulle gynnas av att ett syste-
matiskt elbesparingsprogram (liknande ett energiledningssystem) som täcker 
hela Kommunen upprättas. Kommunen bör också se över sin IT-infrastruktur 
och inköp av elektronisk utrustning. Kommunen har arbetat med energibe-
sparingar inom IT genom att arbeta med virtuella servrar och avstängning 
av vissa datorer nattetid. Arbetet skulle ytterligare kunna stärkas genom att 
upprätta ett mer systematiskt arbete med energibesparingar genom en upp-
följningsbar handlingsplan för energibesparingar inom IT.

Figur 6. Energianvändning i fastigheter för Lomma kommun och för några kommu-
ner runt Lomma från 2009 till 2012. Data från Energimyndigheten.
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Nybyggnation
Förutom effektivisering i befi ntliga bestånd vill Kommunen ta stort ansvar 
vid Kommunal nybyggnation. Miljömärkta och energisnåla byggnader ska 
vara norm i Kommunens byggande. Samtliga hus ska vara lågenergihus 
(minst Miljöbyggnad silver, Sweden Green Building Council) och det ska fi n-
nas exempel på passivhus och plushus i kommunens bestånd. Nybyggda hus 
ska vara försedda med innovativa lösningar för att minska energianvändning 
och för att producera småskalig förnybar el.

Gatubelysning
Kommunens gatubelysning står för cirka 10 % av Kommunens slutanvänd-
ningen av energi. Nyligen har ett nytt styrsystem installerats i hela belys-
ningsbeståndet och gamla armaturer bytts ut mot nya mer energisnåla va-
rianter med en betydande energibesparing som följd. LED-belysning, som 
har ytterligare potential för energibesparing, har blivit vanligare och billigare 
och kommer troligen att vara standardval framöver. Kommunen vill satsa på 
att fi njustera Kommunens belysning med hjälp av sitt nya styrsystem samt 
genom att upprätta en belysningsplan som anger riktning för gatubelysning i 
nybyggda områden och en plan för vilken typ av belysning man ska välja att 
satsa på framöver. 

Koldioxidutsläpp 
Förutom att Kommunens lokaler står för en stor andel av energianvändningen 
står de också för cirka 75 % av Kommunens koldioxidutsläpp. Två tredjedelar 
av dessa utsläpp är direkt relaterade till uppvärmning med naturgas eller av 
fjärrvärme producerad av naturgas i Kraftringens anläggning i Bjärred. Må-
let för kommunen är att till 2020 helt fasa ut fossila bränslen ur kommunens 
fastigheter. För att nå detta mål måste Kommunen fasa ut naturgasen ur fast-
ighetsbeståndet, alternativt helt gå över till att köpa biogas till uppvärmning i 
våra egna byggnader. Utsläppen som härrör från det naturgaseldade verket i 
Bjärred är svårare att komma till rätta med på egen hand. Det kräver att kom-
munen och Kraftringen AB för en dialog om ersättningsalternativ. Dialog 
pågår med Kraftringen om alternativen att de producerar sin värme i Bjärred 
med förnybara källor eller att de kopplar på Bjärreds fjärrvärmenät på Lom-
ma/Lund/Eslöv-nätet som idag har 84 % förnybar och återvunnen värme. 
Fjärrvärmens utsläpp av växthusgaser ligger också utanför kommunorganisa-
tionens kontroll. Där har kommunen en uppgift som påtryckare på fjärrvär-
meproducenter i regionen.

Elen som köps till Kommunen är miljömärkt vattenkraft, varför elanvänd-
ning endast anses släppa ut en minimal mängd växthusgas. Kommunens be-
lysning, som idag står för cirka 12 % av Kommunens utsläpp av växthusgaser, 
ligger idag på ett avtal som inte har miljömärkt el. Avsikten är att också belys-
ningen ska omfattas av ett avtal med miljömärkt el inom kort. Det är viktigt 
att Kommunen i kommande upphandlingar håller fast vid sin linje att köpa 
miljömärkt, koldioxidsnål el för att uppnå fastställda mål.
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Strategier för att nå mål:
• Minska fastighetsbeståndets energianvändning och utsläpp av växthus-

gaser genom investeringar i energieffektiviseringar, beteendepåverkan, 
samt för att fasa ut naturgasen i fastighetsbeståndet (Åtgärd 1 och 3).

• Producera förnybar energi inom fastighetsbeståndet (Åtgärd 2).
• Krav på att nya byggnader ska vara energisnåla passivhus/plushus 

samt att de ska ha möjligheter för mikroproduktion av el/energi (Åt-
gärd 4).

• Effektivisera kommunens gatubelysning (Åtgärd 5).
• Minska IT-miljöernas energianvändning (Åtgärd 6).
• Enbart använda miljömärkt, koldioxidsnål el.
• Utvärdera alla åtgärder som genomförs utifrån ett slutanvändningsper-

spektiv såväl som primärenergiperspektiv.

Identifi erade åtgärder för fokusområdet.

Åt-
gärd

Kost-
nad

Drift 
kr/år

Genom-
förande-
period

An-
svar

E.1 Fossilfri uppvärmning i Kommu-

nens fastighetsbestånd.

Ordi-

narie 

drifts-

budget

Fortlö-

pande

TN

E.2 Förnybar energi i Kommunens 

fastigheter.

Inom 

projekt-

budget

Fortlö-

pande

TN

E.3 Minska fastighetsbeståndets 

påverkan genom investeringar i 

energieffektiviseringar, beteen-

depåverkan, samt för att fasa ut 

naturgasen i fastighetsbeståndet.

2 miljo-

ner

Årligen 

till 2020

TN

E.4 Krav på att nya byggnader ska 

vara energisnåla passivhus/plus-

hus samt att de ska ha möjlighe-

ter för mikroproduktion av el/

energi.

Inom 

projekt-

budget

Fortlö-

pande

TN

E.5 Finjustera gatubelysningen samt 

göra upp en belysningsplan.

500 tkr 

2016

2016 TN

E.6 Arbeta med att ta fram en hand-

lingsplan för energibesparingar 

inom IT.

Ordi-

narie 

budget

2017 KS
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Hållbara transporter

Transporter och trafi k är en av de största utsläppskällorna av koldioxid. I IP-
CC:s senaste rapport (IPCC, 2013) framgår det att transporter stod för cirka 
23 % av de globala koldioxidutsläppen under 2010. Det är en ökning sedan 
IPCC:s förra rapport 2007, trots att det idag fi nns mer effektiva fordon och att 
många länder har långtgående strategier för att minska utsläpp från transpor-
ter. Utan kraftiga insatser för minskning antas transportutsläpp öka fortare 
än andra energiintensiva sektorer och utsläppen beräknas kunna nästintill 
fördubblas till 2050.

Naturvårdsverket rapporterar att Sveriges inrikes transporter beräknas stå för 
cirka en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Rapporterade 
utsläpp 2012 är högre jämfört med basåret 1990. Dock fi nns en svagt mins-
kande trend sedan 2005. Utsläppen från personbilar har minskat med 14 % 
jämfört med år 1990 trots att trafi ken har ökat under denna period. Trafi kök-
ningen har dock avstannat under de senaste åren med en nästan konstant nivå 
sedan 2008. I Lomma kommun som geografi skt område står transporter för 
nästan hälften av kommunens slutanvändning av energi (SCB). De är också 
den totalt dominerande källan till växthusgasutsläpp i RUS beräkningsmo-
dell. Här får man dock ha i minnet att de beräknade utsläppen är starkt påver-
kade av utsläpp på motorvägssträckan genom Lomma och som räknas med i 
modellen.

Bilbeståndet i kommunen
Lommas befolkning har fl er bilar än genomsnittet i riket och i Skåne (Figur 
7). Nyregistrerade bilar drivs i större utsträckning av bensin, och i mindre 

Figur 7. Bilinnehav från 1974 och fram tills idag.

19
74

19
80

19
90

19
95

19
98

20
00

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

250

300

350

400

450

500

550

A
nt

al
 b

ila
r 

pe
r 

10
00

 in
vå

na
re

Bilinnehav per 1000 invånare

Riket

Skåne

Lomma

Riket utan företag

Skåne utan företag

Lomma utan företag



Hållbara transporter

27

Figur 9. Nyregistrerade bilar från 2006 och framåt (gas, hybrider, el).

Figur 8. Nyregistrerade bilar från 2006 och framåt (bensin, diesel och etanol).

utsträckning av gas och el/laddhybrider jämfört med riket och Skåne (Figur 
8 och 9). Andelen nyregistrerade miljöbilar är lite lägre än jämfört med riket 
och Skåne (Figur 10) och andelen tunga/starka bilar något högre. Förbrukning 
av bensin per invånare är högre men av diesel lägre i jämförelse med riket och 
Skåne. Sammantaget kan man säga att det fi nns något fl er och tyngre bilar, 
samt något lägre andel miljöbilar i Lomma kommuns bilbestånd jämfört med 
Skåne och riket. All ovanstående data kommer från RUS (RUS, 2014). 
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Resande i kommunen
Resandet har kartlagts i resvaneundersökningar som gjorts 2007 och 2013 
(Blomgren, 2014). Undersökningen från 2013 rapporterar att kommuninvån-
arnas totala resande till 70 % görs med bil. Detta är samma som för 2007. 
Dock har resor med cykel minskat från 11 till 8 % under perioden. Anmärk-
ningsvärt är att 45 % av bilresorna är kortare än en kilometer, en andel som 
har ökat sedan 2007. Bilåkande inom kommunen visar också på en ökning 
under perioden, från 52 till 63 % av resorna.

Mönstret för utpendling har inte förändrats mellan mätningarna. År 2013 
gjordes 78 % av utpendlingsresorna med bil. Andelen inpendlingsresor med 
bil har dock minskat från 85 till 77 % med en i stort sett motsvarande ökning 
i andelen bussresor.

Genomgående i statistiken är att unga (15-25 år) och kvinnor åker kollektivt i 
större utsträckning än män och äldre vuxna (>25 år).

Sammantaget beskriver dessa resvanor en kommun som till stor del är bilbero-
ende. Endast en liten del av resorna företas med kollektivtrafi k, cykling eller 
till fots. Orsakerna kan vara många. Bristande kollektivtrafi kinfrastruktur, 
bilfrämjande fysisk planering och resvanor samverkar troligen till att mönst-
ret ser ut som det gör. Lomma behöver bryta sitt bilberoende för att minska 
sin energianvändning och klimatpåverkan. I vision 2030 i Översiktsplan 2010 
för Lomma kommun fi nns en tydlig ambition att satsa på att öka cyklande och 
kollektivtrafi kåkande. För detta behövs massiva insatser både i den fysiska 
planeringen och i att förändra människors syn på resande. Kommunen har 
tidigare beslutat att investera i infrastruktur för persontrafi k på Lommaba-
nan. Kommunen planerar för ett nytt stationsområde i Lomma som ska står 
klart 2017. Detta kommer drastiskt att minska restiderna från Lomma tätort 
till Malmö och kommer troligen att ha stor effekt på resandemönstret in och 
ut ur Lomma tätort. En ny busspåfart på E6:an planeras även. Denna är också 
tänkt att minska resandetiden in till Malmö och därmed göra bussresande till 
ett mer attraktivt alternativ jämfört med att åka bil. Övriga strategier för att 

Figur 10. Nyregistrerade miljöbilar (andel av totalt) från 2006 och framåt.
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minska utsläpp från kommunens trafi k ska identifi eras i arbetet med en åtgärd 
som fi nns i Kommunens miljömålsdokument som syftar till att se över kom-
munens trafi ksystem och dess utveckling. I detta dokument ska också mål 
kring kommunens resande identifi eras.

Den begränsade infrastrukturen för förnybara drivmedel inom kommunens 
gränser kan vara en orsak till att andelen miljöbilar är något lägre i kommu-
nen än på andra platser. I kommunen fi nns idag bara en publik laddstolpe för 
elbilar och en för kommunalt behov. Det fi nns möjlighet att tanka etanol i 
Lomma, men inget gastankställe fi nns inom kommunens gränser. Mer infra-
struktur för förnybara drivmedel måste skapas för att möjliggöra ett skifte till 
en fossilbränslefri fordonsfl otta. Kommunen har i sin översiktsplan från 2010 
pekat ut ett antal platser i kommunen som skulle lämpa sig för ett gastankstäl-
le och arbete pågår för att upprätta ett tankställe på en av dessa platser. 

Kommunens mål för Lomma som geografi skt område är att minska bilkör-
ningen till förmån för kollektivresande, cykling och gående. För att lyckas 
med detta krävs att kommunen tar fram riktlinjer för hur detta arbete ska ske. 
Beteendepåverkan (mobility management), fysisk planering och nationella 
strategier måste kunna samverka för att nå målen om minskade utsläpp från 
transportsektorn.

Kommunorganisationen
Lomma kommun som verksamhet äger eller leasar 55 bilar varav 33 är per-
sonbilar och 23 mindre lastbilar. 20 av bilarna uppfyller miljöbilsdefi nition 
för 2007 och 3 st för 2013. Inga lastbilar uppfyller några miljöbilskrav. Av 
personbilarna drivs 4 st på bensin, 21 st på diesel, 3 på etanol och 5 st gasdriv-
na. Av de lätta lastbilarna är två bensindrivna och 21 dieseldrivna.

Verksamheternas totala körsträckor har minskat sedan 2011 (Figur 11). En 
del i den förklaringen är att socialförvaltningen har lagt ut en del av sin verk-
samhet på entreprenad och därmed minskar deras körsträckor. Körning med 

Figur 11. Körda kilometrar inom kommunorganisationen. Körningen är uppdelad på 
kommunens bilar och körning med egen bil.
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egen bil ligger relativt konstant. Mängden inköpt bränsle minskar också som 
en följd av färre körda kilometrar och eventuellt mer bensinsnåla bilar (Figur 
12). Kommunen har de sista åren mer och mer gått över till att köpa diesel-mil-
jöbilar, vilket tydligt avspeglas i inköpta bränslemängder där diesel 2013 står 
för den dominerande delen. En jämförelse med upphandlade entreprenaders 
bränslemängder (Figur 12) visar att den största delen av kommunens inköp av 
bränsle ligger på tjänster som handlas upp. Detta visar på vikten av miljökrav 
på upphandlade tjänster, något som behandlas mer under konsumtionstemat.

Varutransporter har inte beaktats i arbetet med denna plan. I dagsläget fi nns 
väldigt lite information om hur mycket varutransporter som sker inom ramen 
för Kommunens verksamheter. Framöver bör ett samlat grepp tas på detta 
område. Det kan till exempel göras inom ramen för en ny upphandlingspolicy.

Kommunen som verksamhet har under de sista åren arbetat med att minska 
växthusgasutsläpp och energianvändning genom att minska mängden körda 
kilometrar och ökade inköp av miljöbilar. Målen i denna plan är något skärpta 
jämfört med tidigare och kommer kräva större insatser för att nås.

Resepolicy
Kommunen har idag en mötes- och resepolicy som syftar till att möten och 
resor ska ske på ett miljöanpassat, kostnadseffektivt och säkert sätt. Nuvaran-
de resepolicy behöver revideras så att det tydligt framgår hur resor ska företas 
och hur uppföljning av genomförda resor ska ske i arbetet med en reviderad 
resepolicy bör också infrastruktur för resande, till exempel inköp av cyklar, 
elcyklar och inrättande av bilpooler diskuteras. Reglering av resandet och 
begränsande av resande med egen bil bör göras för att minska miljöpåverkan 
från kommunens transporter. 

Figur 12. Förbrukad bränsle inom kommunorganisationen. Bränsle för kommunens 
entreprenader har tagits fram för 2013.
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Strategier för att nå mål

 - Fortsätta integrera trafi kplanering i Kommunens översiktsplane-
ring.

 - Ta fram strategier och målsättningar för hur Lommas trafi kpla-
nering ska minska sin miljöpåverkan genom att öka andelen resor 
som sker med buss, cykel och till fots (detta ligger som en åtgärd i 
”Miljömål för Lomma kommun, Åtgärd 14.2.1”).

 - Använda Mobility Management som verktyg för att minska resan-
de (detta ligger som en åtgärd i ”Miljömål för Lomma kommun, 
Åtgärd 14.2.2”). 

 - Satsa på införande av persontåg på Lommabanan (Arbetet är redan 
igång och tåg beräknas kunna trafi kera banan senast 2020). 

 - Minimera miljöeffekter av Kommunens resor (Åtgärd 7).
 - Upprätta tydliga riktlinjer för vilka bilar som ska köpas in och hur 
bilparken ska förvaltas (Åtgärd 8).

 - Investera i infrastruktur för fossilfria fordonsbränslen (Åtgärd 9).

Identifi erade åtgärder för fokusområdet.

Åt-
gärd

Kostnad
Drift 
kr/år

Genom-
förande-
period

An-
svar

E.7 Använda en resepolicy för att 

minska effekterna av kommu-

nens resor.

Investe-

ringar in-

frastruktur 

som identi-

fi eras inom 

arbetet.

2015/

2016/

2017

KS

E.8 Upprätta tydliga riktlinjer för 

vilka bilar som ska köpas in 

och hur bilparken ska förval-

tas.

Inköpspoli-

cy: ordina-

rie budget; 

Miljöbils-

pool: kost-

nad 

behöver 

bedömas 

i senare 

skede.

2015/

2017

KS

E.9 Investera i infrastruktur för 

miljövänlig tankning för att 

öka möjligheten att ha miljö-

bilar inom kommunen som 

geografi sk enhet.

Investe-

ringskost-

nader för 

laddstolpar.

2017/

2018

KS/

TN
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Konsumtionspåverkan

Växthusgasutsläpp från konsumtion är så kallade ”indirekta utsläpp” som 
släpps ut i samband med produktion av varor, till skillnad från ”direkta ut-
släpp” som är utsläpp från till exempel anläggningar och fordon. Sveriges 
direkta utsläpp av växthusgaser visar en minskande trend (Figur 13). Samti-
digt ökar utsläpp som kommer från konsumtion av varor och tjänster (Figur 
14). De totala växthusgasutsläppen som beror av vår konsumtion är större än 
de utsläpp som kommer från vår inhemska produktion av varor och tjänster. 
Med utgångspunkt i SCB:s miljöräkenskaper och en analys av dessa kan de 
utsläpp av växthusgaser som sker till följd av svensk konsumtion uppskattas. 
De totala utsläppen orsakade av svensk konsumtion har ökat från 100 till 115 
miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 1993 till 2010. Utsläppen 
i andra länder som sker till följd av svensk konsumtion har ökat med 26 mil-
joner ton. De inhemska utsläppen orsakade av konsumtion minskar samtidigt 
med 11 miljoner ton (Figur 14). Konsumtionsrelaterade utsläpp av växthus-
gaser orsakas till drygt 80 % av privat konsumtion och till knappt 20 % av 
offentlig konsumtion (Naturvårdsverket, 2010).

Figur 13. Sveriges utsläpp av växthusgaser fördelat på sektorer. Data från Natur-
vårdsverket.
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Lommas ekologiska fotavtryck
Stockholm Environment Institute (SEI) har beräknat Sveriges konsumtions-
baserade utsläpp i ett verktyg som kallas för REAP (Resources and Energy 
Analysis Programme). Verktyget beräknar den miljöpåverkan som är kopplad 
till att skapa och tillhandahålla en vara eller en tjänst, från kund till produk-
tion. Verktyget och dess underliggande åtaganden redovisas i SEI:s rapport 
”Global miljöpåverkan från konsumtion på lokal och regional nivå” (Axels-
son, 2012). 

Statistiken går att redovisa som ekologiskt fotavtryck (för 2007) eller som 
koldioxidutsläpp (för 2004). Statistiken baseras på nationella inköp men är 
nedbruten på lokal nivå. Fotavtrycksberäkningar uppskattar hur stor biolo-
giskt produktiv yta som krävs för att producera allt vi konsumerar och ab-
sorbera avfallet som bildas. Här ingår alla ytor som krävs för att möta vår ef-
terfrågan på till exempel mat, byggnadsmaterial och förnybar energi och för 
att ge plats åt byggnader och vägar. I det beräknade ekologiska fotavtrycket 
ingår också fossila bränslen. Denna del av fotavtrycket räknas ut genom att 
man uppskattar hur stor yta med nyplanterad skog som skulle behövas för att 
”fånga upp” koldioxidutsläpp. Ekologiska fotavtryck anges i enheten globala 
hektar (gha), vilken motsvarar ett globalt genomsnittligt hektar med avseende 
på biologisk produktivitet. Om man skulle dela upp jordens produktiva yta på 
antalet människor på jorden, så skulle var och en av oss få cirka 1,8 globala 
hektar till vårt förfogande.

Enligt Axelsson (2012) hade Lomma 2007 ett totalt ekologiskt fotavtryck på 
cirka 5,4 gha. Sveriges medelavtryck låg på 5,9 gha. Lomma låg något un-
der övriga Sverige i nästan samtliga konsumtionskategorier, men verktyget 
ska inte användas för att detaljstudera skillnader utan för att åskådliggöra 
konsumtionens påverkan på miljön. Lommas koldioxidavtryck (2004) låg på 

Figur 14. Sveriges utsläpp av växthusgaser från konsumtion uppdelat på utsläpp 
som konsumtion ger i Sverige och i andra länder. Data från Naturvårdsverket.
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cirka 14 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Detta ska jämföras med 
de modellerade direkta utsläppen för år 2000 som var cirka 7,5 ton/person och 
för 2005 cirka 6 ton/person (statistik för 2004 saknas). Inräknat konsumtion 
stiger alltså kommunens beräknade utsläpp till det dubbla. Beräkningarna vi-
sar också att hushållens konsumtion står för den dominerande påverkan på 
det ekologiska fotavtrycket (Figur 15). Därmed ligger den största påverkan av 
konsumtion utanför Kommunens möjlighet till direkt påverkan. Sedan 2010 
fi nns konsumtion med som ett generationsmål i det svenska miljömålsarbetet 
där det anges att ”konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små 
miljö- och hälsoproblem som möjligt”. Höginkomstländers sjunkande natio-
nella utsläpp kan till största delen förklaras av internationell handel. Det är 
därför tydligt att miljöpåverkan av konsumtion måste fi nnas med i både det 
nationella, regionala och lokala miljöarbetet för att uppnå nationella mål om 
nollutsläpp till 2050. 

Figur 15. Ekologiskt fotavtryck för Lomma 2007 och koldioxidavtryck för Lomma 
2004. Data från REAP.
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Kommunens konsumtionsrelaterade utsläpp bör främst angripas genom sys-
tematiskt arbete för sparsam konsumtion av varor, samt att miljöpåverkan av 
offentlig upphandling minimeras genom tydliga krav för upphandling och in-
köp. Kommunen handlar upp varor och tjänster för cirka 270 miljoner kronor 
årligen (Kommunens årsredovisning 2014). Dessutom ligger stor del av Lom-
ma kommuns verksamhet på entreprenad. Det samlade beloppet för kommu-
nens entreprenader 2013 var 270 miljoner kronor. Det vill säga att cirka 540 
miljoner kronor (cirka 50 % av kommunens totala årliga omsättning) på något 
sätt handlas upp. Det fi nns en potential i att minska kommunens utsläpp som 
görs på annan plats genom att vara noggranna med vad som köps in och hur 
de utförs. 

En nyligen publicerad rapport om miljökrav i upphandling (Länsstyrelsen 
Gävleborg, 2014) visar att politiskt stöd, väl förankrade riktlinjer, god om-
världsbevakning samt dialog med leverantörer är de viktigaste faktorerna för 
att lyckas med miljökrav i upphandling. Det framkommer också att många 
upphandlare känner sig osäkra på hur man kan få ställa krav och befarar 
överprövning av upphandlingar med miljökrav. Liksom inom många andra 
fält lyfts också eldsjälar fram som viktiga för framgång i arbetet. Lomma 
Kommun behöver bli tydligare i vilka krav som Kommunen vill ställa och hur 
de ska implementeras och följas upp. Miljökrav måste fi nnas med från bör-
jan i upphandlingsarbetet för att kraven i underlaget ska bli tydliga. Samtliga 
medarbetare som handlar upp ska känna till vilka miljökrav som kan och ska 
ställas inom deras område. De måste känna att de har stöd i att formulera krav 
och att de vet hur de ska följa upp de krav som de ställer. 

En stor källa till växthusgasutsläpp är vår mat och då särskilt konsumtion av 
kött. Köttindustrin och djuruppfödning har visats stå för cirka 15 % av de 
globala utsläppen av växthusgaser. Det är nästan lika mycket som de samlade 
växthusgasutsläppen från världens transporter (FAO, 2013). Konsumtion av 
kött har ökat under de sista årtionden och är idag cirka 85 kg per år och per-
son (Jordbruksverket, 2013). Naturskyddsföreningen rapporterar att om alla 
i Sverige har en vegetarisk dag i veckan motsvarar det koldioxidutsläpp från 
233 000 bilar under ett år. Det fi nns helt enkelt ett direkt samband mellan hur 
mycket kött som konsumeras och växthusgasutsläpp. 

Strategi för att nå mål:
 - Arbeta med upphandling som ett verktyg för att minska påverkan 
på miljö och klimat. Både i Kommunens verksamheter samt för 
Kommunens entreprenader. (Åtgärd 10).

 - Utbilda och informera upphandlande personal om hållbara upp-
handlingar (Åtgärd 11).

 - Minska utsläpp relaterade till livsmedel (Åtgärd 12).
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Identifi erade åtgärder för fokusområdet.

Åt-
gärd

Kost-
nad

Drift 
kr/år

Genom-
förande-
period

An-
svar

E.10 Ta fram en upphandlingspolicy 

som tydligt anger hur energi- 

och andra miljökrav ska ställas 

i kommunens verksamheter, 

inklusive kommunens entrepre-

nader. I planen ska tydligt anges 

hur kraven ska följas upp.

150 tkr 2016 KS

E.11 Utbilda och informera upp-

handlande personal om hållbara 

upphandlingar.

15 tkr Fortlö-

pande

KS

E.12 Minska utsläpp relaterade till 

matkonsumtion genom att öka 

andelen vegetarisk mat som 

serveras i Kommunen (Åtgärd 

9).

Ordi-

narie 

budget

Fortlö-

pande

BUN
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Säkerhet och tillgång

I takt med att våra samhällen genomgår en digitalisering blir vi i större ut-
sträckning än tidigare beroende av en säker tillgång på el för att säkerställa 
många samhällsviktiga funktioner. På liknande sätt är vi beroende av en sta-
bil värmeförsörjning för våra bostäder under kalla delar av året. Värme under 
kalla perioder är kanske särskilt viktigt av hälsoskäl för dem av oss som är 
särskilt utsatta, till exempel äldre eller unga barn.

Lomma kommun är till stor del beroende av elnätsägare och el- och energi-
producenter för att kunna säkerställa tillgången på energi för kommunens 
medborgare. Kraftbolagen ansvarar för att upprätta risk- och sårbarhetsana-
lyser för att därmed kunna fokusera åtgärder i elnäten där de ger störst effekt 
på leveranssäkerheten. Bolagen ska också upprätta åtgärdsplaner för elnätet. 
Åtgärdsplanen identifi erar de risker och åtgärder som krävs för att minimera 
dessa samt en tidsplan för åtgärderna. Energimarknadsinspektionen utfärdar 
föreskrifter avseende rapportering av analyser och åtgärder. Energibolagen 
ska lämna en rapport årligen till Energimarknadsinspektionen.

I Lomma kommun är det EON och Kraftringen AB som är nätägare. EON 
äger större delen av huvudnäten, medan Kraftringen AB äger större delen av 
nätet inom kommunen. 

Diskussioner med kraftbolagen måste föras så att de åtgärder som risk- och 
sårbarhetsanalysen identifi erat kan lösas på bästa möjliga sätt. Enligt lagen 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner och landsting genomfö-
ra risk- och sårbarhetsanalyser. En risk- och sårbarhetsanalys ska redovisas 
under mandatperiodens första år, och under mellanåren ska en uppföljning 
av risk- och sårbarhetsanalysen redovisas. Både kommuner och länsstyrelser 
kan ha behov av att samverka med elsektorn vid framtagande av kommunala 
respektive regionala risk- och sårbarhetsanalyser. Företag inom elsektorn kan 
också ha nytta av denna samverkan i sitt arbete, till exempel genom att få 
information om vilka risker kommun respektive länsstyrelse har identifi e-
rat inom respektive geografi skt område. Lomma Kommun har genomfört en 
risk- och sårbarhetsanalys under 2011 för kommunens egna verksamheter. I 
den identifi eras åtgärder som ska genomföras för att minska risker för hälsa 
och miljö. Arbetet med att genomföra åtgärderna pågår fortlöpande. 

Lomma kommun har under 2011 genomfört projektet ”Styrel” som genom-
förs för att identifi era prioriterade elanvändare för att samhällsviktiga funk-
tioner ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, räddningstjänst och 
elektroniska kommunikationer, men också elanvändare som till exempel an-
svarar för att vatten- och avloppssystem ska fungera. En andra omgång av 
Styrel planeras att genomföras under 2015. 

Kommande klimatförändringar kommer att ställa stora krav på Lommas in-
frastruktur. Det är av stor vikt att Kommunen redan idag börjar säkerställa el- 
och energibehov i en klimatologiskt och hydrologiskt förändrad omgivning.
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Strategi för att nå mål:
 - Utöka kommunens dialog med kraftbolagen om risker och sårbar-
heter i el- och värmesystem (Åtgärd 13).

 - Genomföra kommande Styrel-projekt (Åtgärd 14).
 - Åtgärderna i kommunens risk- och sårbarhetsanalys genomförs 
enligt i den fastställd plan. Tillse att kommande risk- och sårbar-
hetsanalyser tar anpassning till ett förändrat klimat i beaktande 
(Åtgärd 15).

Identifi erade åtgärder för fokusområdet.

Åt-
gärd

Kost-
nad

Drift 
kr/år

Genom-
förande-
period

An-
svar

E.13 Utöka kommunens dialog med 

kraftbolagen om risker och sår-

barheter i el- och värmesystem.

Ordi-

narie 

budget.

Fortlö-

pande

KS

E.14 Kommande Styrel-projekt ska 

genomföras.

Ordi-

narie 

budget.

Vid be-

hov

KS

E.15 Åtgärderna i kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys ska 

genomföras enligt i den fast-

ställd plan. Tillse att kommande 

risk- och sårbarhetsanalyser tar 

anpassning till ett förändrat kli-

mat i hänsyn.

Ordi-

narie 

budget.

Vid be-

hov

KS
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2014–2015 
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Hela kommunen i fokus 

Kommunen har bara direkt påverkan på sin egen organisations användning 
av energi och utsläpp av växthusgaser. Trots det fyller kommunorganisationen 
en viktig funktion som katalysator för förändrade användnings- och utsläpps-
mönster inom kommunen som geografi skt område. Kommunen vill arbeta för 
att stimulera till ett beteende som är hållbart över tid. Kommunen har i detta 
avsnitt valt att fokusera sina åtgärder på ett par olika områden där kommunen 
som geografi skt område adresseras. 

Ungas beteende 
En undersökning som Världsnaturfonden (WWF) genomförde 2013 visar att 
fyra femtedelar av ungdomar mellan 16-25 känner en oro för hur klimatför-
ändringar kommer att påverka deras framtid. En fjärdedel av de svarande 
har något som närmast kan beskrivas som klimatångest med ont i magen 
och en känsla av att vara olyckliga när de tänker på klimatförändringarna. 
En majoritet av de svarande i denna undersökning tycker inte att politikerna 
gör vad de kan för att förhindra uppvärmningen och runt hälften tycker inte 
deras föräldrar gör tillräckligt heller. Hälften av ungdomarna har påverkat 
sina föräldrar och sett till att införa klimatsmarta vanor hemma, som till ex-
empel sopsortering och mindre bilåkande. Undersökningen är både oroande 
och hoppingivande. Ungdomar ska inte behöva känna tyngden av de vuxnas 
handlingar. Det är de vuxna som har ansvaret för att agera för att minska ut-
släpp av växthusgaser för att minska effekterna för kommande generationer. 
Samtidigt är det hoppingivande att så många har lyckats övertyga sina föräld-
rar till förändring. Unga kan ofta fungera normsättande för sin omgivning. 
Klimat- och miljöfrågor fi nns idag med i läroplaner för Sveriges skolor och 
ska på det sättet integreras i undervisningen. 

Lommas skolor arbetar idag mycket med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kom-
munen vill inte gå in och detaljstyra innehållet i hur denna undervisning ska 
bedrivas utan vill istället fungera som ett stöd för att uppmuntra fortsatt en-
gagemang i dessa frågor. Under 2012 och 2013 har det funnits en särskild 
peng avsatt för miljöprojekt som förskolorna har kunnat söka medel ur. Detta 
arbete har varit mycket uppskattat och hjälpt till att stärka miljö- och na-
turundervisning i kommunens förskolor. Bland annat har pengarna gått till 
läromaterial och fortbildning för pedagoger. Detta har medfört att tidigare 
insatser, där undervisningsmaterial och särskilda anpassningar gjorts i oli-
ka natur- och grönområden, kunnat vidareutveckla det pedagogiska arbetet 
inom klimat- och miljöområdet. Konkret har detta inneburet att naturen, i 
ökad grad, används som ett naturligt inslag inom förskolans undervisning. 
Även inom grundskolan har det pedagogiska arbetet kunnat utvecklas. De 
undervisningsmaterial och särskilda anpassningar som gjorts skapar en när-
het till kommunens natur- och grönområden så att områdena kan användas 
och integreras i undervisningen. Fortbildningsinsatser har också genomförts. 
Satsningen på fortbildning och läromedel inom klimatområdet bör stärkas 
och ett system med medel avsatta särskilt för frågor om miljö- och klimat 
föreslås ingå som en åtgärd i denna plan. 
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Uppvärmning
En stor del av kommunens energianvändning går åt till boende och särskilt då 
till uppvärmning. Småhus är generellt sätt mindre energieffektiva per boende 
person än vad fl erbostadshus är. Kommunen har mycket liten möjlighet att på-
verka uppvärmning i ej kommunägda fastigheter. Det fi nns heller inget Kom-
munalt bostadsbolag inom vilket Kommunen kan påverka energianvändning 
och utsläpp av växthusgaser. Dock har Lomma Kommun i sin översiktsplan 
från 2010 (ÖP2010) tagit ställning för att arbeta för en utvidgning av fjärr-
värmenätet så att fl er kan ansluta sig till det. En sådan utbyggnad kräver dock 
att fjärrvärmenätägare ser en fördel i utvidgat nät i form av en efterfrågan. 
Kommunen vill arbeta aktivt för att denna utvidgning ska ske så att det fi nns 
möjlighet att välja ett energislag producerat med mycket förnybara resurser 
och låg primärenergi.

Effekterna av eluppvärmda villor och övrig elanvändning per medborgare 
skulle också kunna minskas genom att kommunen tar tydlig ställning för 
mikroproduktion av el. Kommunen har idag få vindkraftverk och ställnings-
tagande i kommunens översiktsplan hindrar utbyggnad av vindkraft i större 
utsträckning. Däremot har kostnaden för att producera solel visat på en sjun-
kande trend. Kommunen ser en stor potential för småskalig produktion av el 
på kommunens bostäder och vill uppmuntra denna utveckling. Kommunen 
vill underlätta genom att visa på var det fi nns potential för att utnyttja solener-
gin som mest effektivt och undersöka möjligheten att minska administration 
kring bygglovshantering av solenergi. 

Kommunorganisationen
Kommunen vill ha en drivande roll i att förmedla kunskap och information 
om vilka stöd som går att söka för medborgarna, sprida goda exempel och 
information om ny teknik eller besparingstips. I detta arbete kommer Kom-
munens olika kommunikationskanaler (hemsida, facebook, informationstid-
ningar, och så vidare) att användas. Kommunens energirådgivare kommer att 
fi nnas kvar och kan stödja och rådge medborgarna i praktiska frågor kring 
deras energianvändning i sina hem. Kommunen vill till exempel driva kam-
panjer för en övergång från oljeeldning till biobränsle i småhus med vatten-
burna värmesystem utanför tätorternas fjärrvärmeområden eller för att öka 
andelen värmepumpar i de hus som uppvärms med direktel utanför tätorter-
nas fjärrvärmeområden. 

Kommunen vill utöka samarbetet kring energi- och klimatfrågor med andra 
kommuner och med forskningsprojekt som bedrivs inom området. Genom 
att delta i forskningsprojekt eller i sammanslutningar mellan intressenter ser 
kommunen till att ligga i framkant kring både tekniska lösningar och stra-
tegier för uppfyllande av sina mål. Kommunen ska också aktivt arbeta med 
energifrågor i samhällsplanering. Genom avtal ska exploatering av mark, som 
Kommunen äger eller säljer, ställa krav på att bebyggelsen ansluts till fjärr-
värmenät vid utbyggnad inom tätort. Undantag kan göras om den totala och 
långsiktigt hållbara energivinsten överväger. Kommunen bör också arbeta 
med spillvärmekällor inom kommunen (Länsstyrelsen i Skåne, 2014) genom 
utökad samverkan mellan industrin, kommun och andra aktörer. Planeringen 
ska präglas av miljö- och klimatsmarta lösningar där förtätning och utbygg-
nad av och i närheten av kollektivtrafi k är naturliga delar.
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Som ett led i att uppnå målen i denna plan ska kommunen aktivt söka de bi-
drag som fi nns tillgängliga för detta arbete. Exempel på detta är det statliga 
energieffektiviseringsstödet som fanns till och med 2014. Framtida former av 
stöd eller medel ska undersökas för att påskynda arbetet.

Kommunen måste också arbeta aktivt med att minska klimatpåverkan från 
avfall och avlopp. Mängden avfall per invånare stiger i takt med ekonomisk 
tillväxt och förebyggande/minskning av avfall kommer att bli en stor utma-
ning. Avfallets påverkan på klimat och energianvändning är stor. Kommunen 
arbetar med en ny avfallsplan där minskning av avfallets påverkan på klimat 
och energi kommer att beröras.

Strategi för att nå mål:
 - Fortbilda lärare inom miljö- och klimatarbete (Åtgärd 16).
 - Uppmuntra småskalig solenergiproduktion och energieffektivt byg-
gande (Åtgärd 17 och 18).

 - Kommunicera miljöfrågor (inklusive energi- och klimat) till med-
borgare och anställda (Åtgärd 19).

 - Erbjuda energirådgivning för kommunens medborgare (Åtgärd 20).
 - Arbeta med energitillsyn hos kommunens företagare (Åtgärd 21).
 - Utöka samarbetet kring energi- och klimatfrågor med externa in-
tressenter, som företag och kommuner (Åtgärd 22 och 24).

 - Kommunens fysiska planering ska aktivt användas för att uppfylla 
energi- och klimatplanens mål, bland annat genom utbyggt fjärr-
värmenät, utbyggnad av boende i närheten av befi ntligt nät, förtät-
ning i kollektivtrafi knära lägen. Kommunens översiktsplan är ett 
viktigt verktyg i detta arbete (Åtgärd 23).

 - Kommunen ska arbeta för att minska energianvändning vid explo-
atering (Mål 14.1 i Lomma kommuns miljömålsdokument) 

 - Söka tillgängliga medel och stöd för att uppfylla energi- och kli-
matplanens mål.

Identifi erade åtgärder för fokusområdet.

Åt-
gärd

Kost-
nad

Drift 
kr/år

Genom-
förande-
period

An-
svar

E.16 Inom kommunen ska fi nnas 

medel riktade till lärares fort-

bildning inom miljö- och klima-

tarbete.

50 tkr Fortlö-

pande

BUN

E.17 Solpotentialskarta för Lomma 

kommun.

200 tkr Ordi-

narie 

budget

2018 KS

BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

SORTERINGS-
GUIDE
Gäller från 1 januari 2012
Reviderad 1 juli 2014
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Åt-
gärd

Kost-
nad

Drift 
kr/år

Genom-
förande-
period

An-
svar

E.18 Miljörabatter på byggavgifter. 25 tkr 5-15 

tkr/

bygglov

Fortlö-

pande

MBN

E.19 Kommunikationsarbete, ge-

nomförande av kampanjer och 

utbildning för anställda.

75 tkr Fortlö-

pande

KS/

TN/

MBN

E.20 Energirådgivning ska fi nnas för 

kommunens medborgare.

200 tkr Fortlö-

pande 

om 

behov 

fi nnes

TN

E.21 Utökad energitillsyn. 130 tkr Fortlö-

pande

MBN

E.22 Medlemskap i klimatkommu-

nerna.

10 tkr 2016 KS

E.23 Energi och klimat i fysisk plane-

ring.

Ordi-

narie 

budget

Fortlö-

pande

KS

E.24 Miljö och energi i Lommas nä-

ringsliv.

Ordi-

narie 

budget

Fortlö-

pande

KS
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Nyckeltal/indikatorer

För att kunna följa upp kommunens arbete med energi- och klimatfrågor be-
skrivs här vilka nyckeltal som ska användas. I stort eftersträvas att nyckeltal 
som kan samlas in från offentlig statistik ska användas för att lätt kunna sam-
la in data och för att kunna jämföra med andra kommuners arbete. Indika-
torerna som beskrivs i denna strategi kommer att redovisas i STRATSYS på 
samma sätt som nyckeltal för övriga lokala miljömål. Resultatet av miljöar-
betet inom förvaltningarna/verksamheterna, som oftast redovisas i form av 
indikatorer/nyckeltal, ska årligen sammanfattas i en miljöredovisning.

Indikatorerna är menade att ge en bild av hur kommunens arbete med de över-
gripande målen i energi- och klimatplanen fortlöper. Större delen av kommu-
nens uppföljning av energiarbetet har tidigare gjorts inom ramen för energief-
fektiviseringsstödet (EES) från Energimyndigheten. Data har samlats in från 
kommunens förvaltningar och rapporteras in till Energimyndigheten. Data 
har därefter gjorts tillgängligt på kommun- och landstingsdatabasen (KOLA-
DA) för nedladdning. Det nuvarande EES-stödet tog slut 2014 vilket innebär 
att ansvaret för uppföljningen av denna plan faller på respektive förvaltning 
som ansvarar för att samla in och distribuera efterfrågad statistik. Insamlande 
av data kommer att ske delvis genom STRATSYS (för enskilda åtgärder) och 
delvis genom att uppgifter lämnas separat till de som ansvarar för uppfölj-
ningsarbetets sammanställning (vid planens författande är det kommunens 
miljöstrateger).

Data från upphandlade verksamheter fi nns inte tillgänglig i dag och behöver 
fi nnas med som en del i upphandlingspolicyns riktlinjer för vad som ska rap-
porteras. Nästa tillfälle för insamlande och uppföljning av dessa data kommer 
annars att tidigast bli då en ny energiplan tas fram.

Följande nyckeltal används för att följa upp mål i denna plan:

Mål: 2020 ska kommunen inte använda fossil energi i byggnader.
 - Byggnader, andel förnybar energi samt restvärme, (%), SBF rap-
porterar.

Mål: 2020 ska kommunens verksamheter inte använda fossila bränslen i 
kommunens transporter, resor eller köpta transporttjänster.

 - Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%), 
samtliga förvaltningar rapporterar.

 - Förnybara drivmedel till kommunens bilar, andel (%), samtliga för-
valtningar rapporterar.

 - Sammanfattning av resande inom kommunens verksamheter, 
samtliga förvaltningar rapporterar.

Mål: 2020 ska kommunen inte använda fossil el.
 - Byggnader, andel förnybar el, (%), SBF rapporterar.
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Mål: 2020 ska kommunen ha effektiviserat energianvändningen (per 
areaenhet) i sina fastigheter med 30 % jämfört med 2009.

 - Lokaler, inköpt energi enligt EES med tillagd verksamhetsel nor-
malårskorrigerad, kWh/m2 Atemp, (rapporteras som slutanvänd-
ning och primärenergi) SBF rapporterar.

Nyckeltal som redovisas för arbetet med kommunen som geografi sk enhet 
kommer att samlas in från nationella källor/beräkningar. 

Mål: Utsläppen av växthusgaser i Lomma ska år 2020 vara minst 30 % 
lägre än 1990. 

 - Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser (RUS-data), ton 
CO2-ekv/inv, SBF rapporterar.

Mål: Energianvändningen i Lomma ska år 2020 vara 10 % lägre än ge-
nomsnittet för åren 2001-2005. Målet avser slutlig energianvändning.

 - Slutenergianvändning per invånare och sektor (kWh per invånare), 
SBF rapporterar.

Mål: Utsläppen av växthusgaser från transporter i Lomma ska år 2015 
vara 10 % lägre än år 2007.

 - Andel miljöbilar av totalt antal bilar i hela den geografi ska kom-
munen, (%), SBF rapporterar.

 - Utsläpp av växthusgaser från transporter inom kommunens grän-
ser (RUS-data), ton CO2-ekv/inv, SBF rapporterar.

Beräkningar av primärenergianvändning och koldioxidutsläpp från Kommu-
nens samtliga verksamheter ska göras minst vartannat år. Beräkningarna ska 
redovisas för upphandlade entreprenader när så är möjligt. SBF ansvarar för 
att dessa beräkningar utförs.
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Förkortningar för ansvariga inom kommunen

Förvaltningar Anvsvarig nämnd

KLK - Kommunledningskontoret KS - Kommunstyrelsen

SBF - Samhällsbyggnadsförvaltning KS - Kommunstyrelsen

MBN – Miljö- och byggnadsnämnd

TN - Teknisk nämnd

SF - Socialförvaltning SOC – Socialnämnd

UKF – Förvaltning för utbildning, kost, 

kultur och fritid

BUN – Barn- och utbildningsnämnd

KFN – Kultur- och fritidsnämnd

Tabell 1 Utdrag av data från tillgängliga energinyckeltal från KOLADA.

Nyckeltal från KOLADA 2010 2011 2012
U. Byggnader, andel fjärrvärme som är förnybar eller 

restvärme, exklusive el, enligt EES, (%)

 67 73

U. Byggnader, andel förnybar el EES, (%)  0 23

U. Byggnader, andel förnybar energi samt restvärme 

enligt EES, (%)

 30 45

U. Energianvändning kommunens personbilar och 

lätta lastbilar enligt EES, kWh/km

 85,52 81,76

U. Energiprestanda kommunens personbilar och lätta 

lastbilar enligt MFS, kWh/100 km

67,06 68,35 68,30

U. Förnybara drivmedel till kommunens bilar enligt 

EES, andel (%)

 7,0 7,8

U. Körsträckor i kommunens personbilar och lätta 

lastbilar enligt EES, km/årsarbetare

 651 725

U. Lokaler, inköpt energi enligt EES med tillagd verk-

samhetsel normalårskorrigerad, kWh/m2 Atemp

 216,4 196,0

U. Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal 

bilar, andel (%)

- 39 39

U. Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och 

lätta lastbilar enligt MFS (%)

21,4 39,0 41,1

Andel miljöbilar av totalt antal bilar i hela den geogra-

fi ska kommunen, (%)

7,3 10,4 13,3

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, 

ton CO
2
-ekv/inv

4,85 4,56  
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ÅTGÄRDER
Detaljerad beskrivning 
av åtgärder i energi- och 
klimatplanen

Denna del av planen är tänkt att fungera som en mer detaljerad beskrivning 
av åtgärder som knyter an till respektive fokusområdes strategier.

Åtgärd E.1 - Fossilfri uppvärmning
Aktivitetsmål: År 2020 ska samtliga lokaleldade oljepannor i det kommunala 
fastighetsbeståndet vara utfasade.

Andelen biogas (av totala gasmängden) som används för uppvärmning i kom-
munens fastigheter ska vara minst 30 % år 2015 och minst 50 % år 2020.

Lomma Kommun ska verka för en fjärrvärmeledning till Bjärred som Kom-
munens fastigheter kan/ska ansluta sig till.

Lomma Kommun ska verka för att fjärrvärmeleverantören ska leverera en 
helt förnybar och miljömässigt hållbar produkt.

Åtgärdsbeskrivning: Kommunens uppvärmning står för en dominerande 
andel av Kommunens utsläpp av växthusgaser. I norra kommundelen sker 
den huvudsakliga lokaluppvärmningen med gas. Dessa utsläpp står för cirka 
50 % av Kommunens totala utsläpp. Åtgärden syftar till att så länge Bjärred 
inte är påkopplat till Kraftringens stora fjärrvärmenätverk så ska den gas som 
används för att värma Kommunens lokaler vara biogas. Andelen biogas som 
upphandlas ska vara minst 50 % år 2020. För att nå uppsatta mål ska det vara 
100 % biogas men andelen som kan köpas in är till stor del en ekonomisk 
fråga.

I arbetet med att minska utsläppen ska kommunen arbeta för att ansluta 
Bjärred till fjärrvärmenätet. Kommunen ska åta sig att koppla på sina anlägg-
ningar (befi ntliga och kommande) på ett fjärrvärmenätverk inom Bjärred. 
Kommunen ska också verka för att Kraftringen AB ska erbjuda en fjärrvär-
meprodukt som är 100 % förnybar. Kommunen ska arbeta för att icke fossila 
bränslen som kan komma att användas inte äventyrar den biologiska mångfal-
den, livsmedelsproduktionen eller andra mål för hållbar utveckling i Sverige 
eller i andra länder.

Genomförandeperiod: Hela planperioden.
Åtgärdsägare: TN.
Samarbetspartners: Gasleverantören och fjärrvärmeleverantören (Kraft-
ringen AB).
Ekonomi: Eventuellt ökade kostnader täcks inom befi ntlig driftbudget. 
Åtgärdsuppföljning: Årlig uppföljning av hur arbetet framskrider.



ÅTGÄRDER

47

Åtgärd E.2 - Förnybar energi i Kommunens fastigheter
Aktivitetsmål: Alla nya byggnader som Kommunen bygger ska ha någon typ 
av förnybar energiproduktion. 

För att ge Kommunen ökad kunskap om solenergianläggningar ska en stor-
skalig testanläggning byggas under 2015. 

Åtgärdsbeskrivning: Lomma kommun är i en expansiv utbyggnadsfas och 
bygger kommunal infrastruktur för att den kommunala servicen ska täcka 
behov hos den ökande befolkningen. Kommunen har därmed ett bra läge att 
satsa på att i samband med nybyggnation/ombyggnation installera anlägg-
ningar för småskalig produktion av förnybar energi, till exempel solceller, 
solfångare eller jordvärme. 

I syfte att förse nya/ombyggda byggnader med uppvärmningssystem som 
drivs med förnybar energi ska vid samtliga kommande byggprojekt utred-
ningar och LCC-kalkyler upprättas för att utreda vilken typ av förnybar en-
ergiproduktionsanläggning som ska installeras. I utvärderingen ska även ingå 
en miljövärdering.

Genomförandeperiod: Hela planperioden.
Åtgärdsägare: TN.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Eventuellt ökade kostnader ska täckas inom respektive 
projektbudget. 
Åtgärdsuppföljning: Årlig rapportering om produktion av förnybar energi.

Åtgärd E.3 - Energieffektivisering investeringar
Aktivitetsmål: Senast år 2020 ska energianvändningen i Kommunens loka-
ler ha minskat med 30 % jämfört med 2009 (mätt i användning/m2 inklusive 
elanvändning).

Åtgärdsbeskrivning: Effektivisering genomförs genom exempelvis byte el-
ler ombyggnad av ventilations-, belysnings- och uppvärmningsanläggningar. 
Åtgärdsprioritering utförs efter särskilda energikartläggningar, besiktningar 
och analyser. Åtgärdernas lönsamhet skall utvärderas genom livscykelkostna-
der (LCC-kalkyler). I utvärderingen ska även ingå en miljövärdering. Åtgär-
derna ska vara av pilotkaraktär eller baseras på beprövade erfarenheter från 
användande av innovativa tekniker.

Åtgärden genomförs genom tillämpning och revidering av det tidigare upp-
rättade dokumentet ”Handlingsplan – Fastigheter - avseende energieffektivi-
seringsåtgärder”, daterad 2010-06-17.

Genomförandeperiod: Hela planperioden.
Åtgärdsägare: TN.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Investering om 2 mnkr/år tom 2020.
Åtgärdsuppföljning: Kontinuerlig uppföljning av genomförda åtgärder samt 
årlig redovisning av energianvändningen.
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Åtgärd E.4 - Krav vid nybyggnation
Aktivitetsmål: Delmål: När Kommunen bygger nya byggnader ska de uppfö-
ras så att minst kraven för ”Miljöbyggnad silver” uppnås.

Delmål: Kommunen ska vid exploateringsavtal skriva in långtgående krav på 
energi- och miljöprestanda. 

Åtgärdsbeskrivning: För att nå visionen om nollutsläpp av växthusgaser 
2050 måste Kommunen redan idag se över investeringar som kommer att ha 
verkan när målet ska vara uppnått. Byggnader som byggs idag planeras att 
vara i bruk långt förbi 2050 och därför måste Kommunen tillse att så energi-
effektiva byggnader som möjligt byggs.

Kommunen bör därför alltid bygga miljömärkt eller så att krav på miljömärk-
ning uppfylls. Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council) är en märk-
ning som är framtagen för nordiska förhållanden och innehåller tre olika 
klasser av miljöbyggnad. Krav ställs på byggnadernas energianvändning, 
inomhusmiljö och material. Programmet anses vara ett kostnadseffektivt sätt 
att minska byggnaders miljöpåverkan. 

Förutom att ställa krav när kommunen bygger själv ska kommunen vid ex-
ploatering av mark, som kommunen äger eller säljer, ställa krav på att bebyg-
gelsen ansluts till fjärrvärmenät vid utbyggnad inom tätort. Undantag kan 
göras om den totala och långsiktigt hållbara energivinsten överväger. Detta 
ska bedömas av kommun och exploatör gemensamt innan avtal skrivs. 

Genomförandeperiod: Hela planperioden.
Åtgärdsägare: TN och KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Inom ordinarie budgetarbete.
Åtgärdsuppföljning: Förteckning över byggnader uppförda och ombyggda 
inom kommunorganisationen som uppfyller respektive inte uppfyller kraven. 

Åtgärd E.5 - Effektivisera energianvändning till kommunens 
gatubelysning 
Aktivitetsmål: Kommunen ska ta fram ett belysningsprogram för energief-
fektiv belysning. Programmet ska vara klart 2016.

Åtgärdsbeskrivning: Kommunen har under ett antal år arbetat med att byta 
ut ljusarmaturer och installera styrutrustning för gatubelysning så att ener-
gianvändning kan utläsas direkt istället för att beräknas enligt schablon. Det 
nya styrsystemet gör det till exempel lättare att identifi era ljusslingor/områ-
den som är särskilt energikrävande. Arbetet med att fi njustera användning 
kommer att minska användningen men arbetet kräver resurser för att ta fram 
statistik och riktlinjer för hur mycket belysning som behövs var. För att kom-
ma ytterligare vidare med minskningar kommer det krävas att när utbyggnad 
sker, eller armaturer ska bytas ut, så ska energisnåla varianter väljas. Belys-
ningsprogrammet ska ange riktning för både fi njustering av befi ntligt system 
och riktlinjer för vilka nya armaturer som ska väljas. För att ta fram program-
met kommer konsulter att behöva tas in.
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Belysning står för cirka 10 % av kommunens totala energianvändning och det 
fi nns en stor besparingspotential. Om ett program lyckas minska användning-
en med bara 5 % per stolpe och år är besparingspotentialen drygt 130 tusen 
kronor årligen (räknat på 1kr/kWh).

Genomförandeperiod: Klart 2016.
Åtgärdsägare: TN.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: 500 tkr (2016).
Åtgärdsuppföljning: Framtaget program eller ej och årlig rapportering av 
belysningsanvändning totalt och per stolpe.

Åtgärd E.6 - Handlingsplan IT 
Aktivitetsmål: En handlingsplan för energieffektiv IT ska fi nnas 2017.

Åtgärdsbeskrivning: Det går åt allt mer energi till att driva IT-system. För 
att minimera energianvändning från dessa system krävs ett systematiskt arbe-
te med att identifi era de mest energikrävande delar av systemen och hur man 
minskar deras användning.

Lomma kommun har genomfört en fl ytt till virtuella servrar och arbetar med 
nattavstängning av vissa datorer. För att nå längre i arbetet krävs att ett hand-
lingsprogram med energisparåtgärder och riktlinjer för energisnåla inköp tas 
fram. Utredning av hur Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphand-
ling ska implementeras vid teknikinköp ska ingå i arbetet. I arbetet ska ingå 
att ta fram mätbara mål för arbetet.

Genomförandeperiod: Klart 2017.
Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Inom ordinarie verksamhet.
Åtgärdsuppföljning: Framtagen plan eller ej.

Åtgärd E.7 – Hållbart resande för kommunorganisationen
Aktivitetsmål: Kommunens växthusgasutsläpp av resor ska ligga nära noll 
2020.

Delmål 1: Mötes- och resepolicyn uppdateras 2015 och revideras 2017.

Delmål 2: Inköpsbehov för att uppnå resepolicyns syften identifi eras senast 
2016.

Åtgärdsbeskrivning: Kommunens mötes- och resepolicy ska uppdateras 
med syftet att uppnå nollutsläpp 2020. Policyn ska innehålla riktlinjer för 
resande inklusive klara defi nitioner på korta och långa resor, hur dessa ska 
företas, vem som ansvarar för att policyn följs, samt en tydlig plan för hur 
resandet följs upp årligen. Arbetet ska ske i brett samarbete med samtliga för-
valtningar för att säkerställa att policyn är förankrad och praktiskt tillämpar i 
kommunens dagliga verksamhet.
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För att uppnå syftet med policyn bör eventuella investeringsbehov också iden-
tifi eras. Det kan röra sig om inköp av cyklar eller elcyklar till cykelpool, av 
inrättande av bilpool, investeringar i teknisk utrustning för fjärrkonferenser 
med mera.

Policyn bör också identifi era åtgärder för transport till och från arbetet med 
syfte att uppmuntra till minskat resande med bil. Som exempel kan nämnas 
att trafi kkontoret i Göteborg har något de kallar för miljöincitament. Detta 
kan tas ut i form av ett förmånsbeskattat månadskort, en förmånsbeskattad 
leasingcykel, service för egen cykel eller som en kombination av dessa. 

Genomförandeperiod: Enligt aktivitetsmål.
Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Investeringskostnader för cyklar, elcyklar och teknisk utrustning 
för resfria möten. Hur stora dessa blir beror på ambitionsnivån. Kostnader för 
eventuella incitament.
Åtgärdsuppföljning: Resestatistik med olika restyper uppdelade.

Åtgärd E.8 - Fossilbränslefri fordonsfl otta 2020
Aktivitetsmål: Kommunen ska ha en fossilbränslefri fordonsfl otta 2020. 

Delmål 1: En inköpspolicy ska vara framtagen 2015.

Delmål 2: Ta fram en ersättningsplan för dagens förvaltningsbilar under 2016.

Delmål 3: En miljöbilspool ska vara inrättad 2018.

Åtgärdsbeskrivning: Kommunen har i dagsläget en liten andel miljöbilar 
jämfört med andra kommuner. För att nå målen om en fossilbränslefri for-
donsfl otta till 2020 måste en tydlig strategi för inköp av fordon tas fram. 

En del av en sådan strategi är att ta fram en inköpspolicy som reglerar vilka 
bilar som Kommunen ska köpa/använda. Policyn ska ge tydliga riktlinjer om 
vilka bilas som får köpas in och hur eventuella avsteg från denna policy får 
göras. Det överordnade syftet ska vara att ange hur Kommunen ska fasa ut 
bilar som drivs av fossila bränslen och att minska energianvändningen vid 
kommunala bilresor. Det är dock viktigt att se till att icke fossila bränslen som 
kan komma att användas inte äventyrar den biologiska mångfalden, livsmed-
elsproduktionen eller andra mål för hållbar utveckling i Sverige eller i andra 
länder.

Policyn får uppdateras i fl era omgångar beroende på vilken infrastruktur för 
fossilfri tankning som fi nns inom kommunen. Dessa uppdateringar bör ske 
när ny infrastruktur blir tillgänglig eller när nya regler gällande miljöbilar 
börjar gälla. 

Inom ramen för arbetet med fossilbränslefri fordonsfl otta (och som en del i 
en inköpspolicy) bör också en bilpool för kommunens verksamheter inrättas 
eller upphandlas. Bilpoolen bör kunna användas av Kommunens invånare un-
der tider som kommunen inte använder bilarna. Att tillgängliggöra ett större 
antal bilar i en pool minskar behovet att köra med egen bil. Detta är positivt 
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både ur miljösynpunkt samt minskar skillnader i oberoende mellan de som 
har och de som inte har egen bil.

Genomförandeperiod: Enligt aktivitetsmål.
Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Inköpspolicyn ryms inom ordinarie verksamhet. Arbetet med 
miljöbilspool behöver en ekonomisk genomgång för att bedöma eventuella 
kostnader/besparingar.
Åtgärdsuppföljning (inkl. indikator): Statistik över fordonfl ottans sam-
mansättning samt statistik över årets inköp. Uppföljning av att förnybara 
drivmedel används i de bilar som kan drivas av dessa. Respektive förvaltning 
ansvarar för att samla in statistik och leverera till energistrategiansvarig.

Åtgärd E.9 - Infrastruktur för att möjliggöra tankning av fossilfria 
bränslen
Aktivitetsmål: Säkerställa tillgången på tankställen av fossilfria bränslen för 
att tillgodose kommunorganisationens fossilfria fordonsfl otta. 

Delmål 1: El-laddstolpar för laddning av kommunens fordonsfl otta ska fi nnas 
2017.

Delmål 2: Biogastankställe ska fi nnas inom eller i direkt anslutning till kom-
munen 2018.

Åtgärdsbeskrivning: En fossilbränslefri fordonsfl otta kräver att det fi nns 
tillgång på fossilfria bränslen. År 2014 har Kommunen en el-laddstolpe och 
tillgång till etanol på bensinmackar inom kommunen. För att uppnå målet om 
en fossilbränslefri fordonsfl otta måste kommunen satsa på att tillgången på 
förnybara bränslen ökar.

En inköpspolicy som anger vilka bilar som kommunen ska köpa in kommer 
att tas fram under 2015. I den beskrivs vilka biltyper som respektive förvalt-
ning behöver och vilket fossilfritt alternativ som ska användas. Med dagens 
bilar kommer de troliga alternativen för fossilfri fordonsfl otta att vara elbilar, 
biogasbilar och etanolbilar. Kommunens storlek och korta avstånd gör elbilar 
till ett alternativ för de fl esta normalbilar ute i förvaltningarna. Större bilar, 
eller bilar som körs hela dagen kommer inte att kunna ersättas med elbilar 
utan bedöms bäst ersättas med gasbilar. 

Kommunen ska därefter bygga el-laddinfrastruktur för att kunna ladda alla 
elbilar som kommunen behöver köpa in fram till 2020. 

Kommunen ska tillse att det 2018 fi nns ett tankställe för biogas inom eller 
i direkt anslutning till kommunen. Kommunen ska arbeta för att någon av 
kommunens mackar har tillgång till biogas. 

Genomförandeperiod: Enligt aktivitetsmål.
Åtgärdsägare: Huvudansvarig KS, deltagande: TN.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Investeringskostnader motsvarande markvärde för ett gastankstäl-
le och för el-laddinfrastruktur. Eventuella investeringskostnader för utrust-
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ning om inte kraftbolagen vill investera själv.
Åtgärdsuppföljning: Antal el-laddstolpar, antal biogastankställen.

Åtgärd E.10 - Upphandlingspolicy
Aktivitetsmål: Ta fram/uppdatera upphandlingspolicy för Kommunen som 
innefattar hur energi- och miljökrav ska ställas vid upphandling och avrop.

Åtgärdsbeskrivning: En upphandlingspolicy som reglerar hur och vilka en-
ergi- och miljökrav som kommunens tjänstemän ska ställa vid samtliga upp-
handlingar/inköp behövs för att Kommunen ska kunna använda upphandling/
inköp i miljöarbetet. Genom att tydliggöra vilka krav som ska ställas och 
hur uppföljning ska genomföras kan upphandling bli ett effektivt verktyg för 
att minska miljöpåverkan som kommunens konsumtion ger upphov till. Po-
licyn ska täcka både upphandling och inköp/avrop av tjänster (som exempel 
driftsentreprenad) och varor. Kraven ska skrivas så att energianvändning och 
klimatpåverkan minimeras över hela livscykeln. Det innebär till exempel att 
det totala transportarbetet ingår i utvärdering av varor och tjänster. Tydliga 
krav på energieffektivisering och minimerade växthusgasutsläpp från Kom-
munens entreprenader ska ingå i policyn. Tanken är att de i så hög grad som 
möjligt ska uppnå samma mål som om Kommunen själv drivit verksamheten.

Det fi nns skrivningar om upphandling på fl era ställen i kommunens miljömål. 
Denna åtgärd syftar till att ta fram en policy som behandlar upphandling ur 
alla dessa perspektiv. Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling 
ska ligga till grund för upphandlingspolicyn. Arbetet ska ske i brett samarbe-
te med samtliga förvaltningar för att säkerställa att policyn är förankrad och 
praktiskt tillämpar i kommunens dagliga verksamhet. En ekonomisk analys 
av genomförandet ska ingå i arbetet.

I policyn ska också identifi eras hur policyns genomförande följs upp vid 
inköp/avrop.

Genomförandeperiod: Klart 2016.
Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Delvis inom ordinarie verksamhet. Kostnader för kurser och kon-
sulter kan uppgå till cirka 150 tkr. 
Åtgärdsuppföljning: Framtagen policy eller ej.

Åtgärd E.11 - Utbildning i hållbar upphandling
Aktivitetsmål: Samtliga som arbetar med upphandling ska ha genomgått 
utbildning i hållbar upphandling samt vilka krav Kommunen ska ställa vid 
upphandling och inköp. 

Åtgärdsbeskrivning: Upphandlingar inom kommunen utförs av många olika 
personer inom många olika ämnesområden. För att de som handlar upp och 
genomför inköp, eller som beställer en upphandling, ska kunna ställa krav 
inom miljö- och energiområdet krävs att man har fått utbildning eller infor-
mation inom området. Detta är ett löpande arbete som kräver att upphandlan-
de personer hålls ajour inom sitt arbetsområde. Utbildningen ska innehålla 
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information om kommunens riktlinjer samt vara riktad mot det fält som res-
pektive person arbetar inom.

Genomförandeperiod: Samtliga har genomgått utbildning till 2017.
Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: 15 tkr årligen.
Åtgärdsuppföljning: Antal av totalen som genomgått utbildning. Rapporte-
ras årligen av alla nämnder.

Åtgärd E.12 – Vegetarisk mat i Kommunen
Aktivitetsmål: Öka andelen vegetarisk mat som serveras i Kommunens verk-
samheter (i egen regi såväl som upphandlade). År 2020 ska vegetarisk mat 
serveras minst en dag i veckan.

Åtgärdsbeskrivning: Konsumtion av kött har ökat under de sista årtionden 
och är idag cirka 85 kg per år och person. Köttindustrin och djuruppfödning 
har visats stå för upp emot en femtedel av de globala utsläppen av växthus-
gaser. Det är nästan lika mycket som de samlade växthusgasutsläppen från 
världens transporter. 

Ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen är helt enkelt att äta mer vege-
tarisk mat. Kommunen vill därför succesivt öka andelen vegetarisk mat som 
serveras i skolor/förskolor och på boenden som drivs i Kommunens regi och 
på entreprenad. 

Genomförandeperiod: Hela planperioden.
Åtgärdsägare: UKF.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Inom ordinarie verksamhet. 
Åtgärdsuppföljning: Andel dagar som vegetarisk mat serveras årligen.

Åtgärd E.13 - Säker tillgång till el och energi vid kriser
Aktivitetsmål: Säkerställa att samhällsviktiga funktioner inom kommunens 
geografi ska område har tillgång till el och värme vid kriser.

Åtgärdsbeskrivning: Kommunens risk- och sårbarhetsanalys visar att till-
gång till el och värme vid eventuella kriser till stor del ligger utanför Kommu-
nens kontroll. Istället ligger kontrollen hos elnätägare och värmeproducenter. 
För att säkerställa att kommunens behov av el och värme tillhandahålls bör 
kommunen ha en aktiv dialog med dessa aktörer. Dialog bör ske regelbundet 
och ska leda till att kommunen uppfyller sitt lagstadgade ansvar för att säker-
ställa tillförsel och distribution av energi.

Genomförandeperiod: Hela planperioden.
Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: EON, Kraftringen AB.
Ekonomi: ordinarie verksamhet.
Åtgärdsuppföljning: Årliga dialogmöten med kraftringen och EON. Antal 
dialogtillfällen och med vilka aktörer.
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Åtgärd E.14 - Styrel
Aktivitetsmål: Kommunen ska genomföra kommande styrel projekt.

Åtgärdsbeskrivning: Styrel innebär att identifi era prioriterade elanvändare 
för att samhällsviktiga funktioner ska fungera. Det kan till exempel vara sjuk-
hus, räddningstjänst och elektroniska kommunikationer, men också elanvän-
dare som till exempel ansvarar för att vatten- och avloppssystem ska fungera.

Den andra nationella planeringsomgången av styrel genomförs 2014-2015. 
År 2015 ska kommuner, elnätsföretag och länsstyrelser genomföra sin plane-
ringsprocess. Senast 16 november 2015 ska den andra planeringsomgången, 
inklusive frånkopplingsplaneringen vara klar.

Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Ordinarie verksamhet.
Åtgärdsuppföljning: Genomfört projekt eller ej.

Åtgärd E.15 – Risk & sårbarhetsanalyser
Aktivitetsmål: Säkerställa att samhällsviktiga funktioner inom kommunens 
geografi ska område har tillgång till el och värme vid kriser.

Åtgärdsbeskrivning: Inom kommunen ska det fi nnas en risk- och sårbar-
hetsanalys som visar att tillgång till el och värme vid eventuella kriser lig-
ger utanför kommunens kontroll. Denna ska uppdateras med jämna inter-
vall. Analysen ska innehålla en handlingsplan för minimering av risker och 
sårbarheter. Åtgärderna ska vara tidssatta och uppföljningsbara och beakta 
kommande klimatförändringar.

Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: ordinarie verksamhet.
Åtgärdsuppföljning: Upprättad plan eller ej.

Åtgärd E.16 – Fortbildning i energi- och klimatundervisning
Aktivitetsmål: Erbjuda fortbildning inom energi- och klimatfrågor för peda-
goger i för- och grundskola. 

Åtgärdsbeskrivning: Många pedagoger i Lomma kommun arbetar idag ak-
tivt med undervisning inom miljö- och klimatfrågor. För att fortsätta att kun-
na erbjuda kommunens pedagoger denna möjlighet bör en årlig peng för fort-
bildning inom energi- och klimat införas. Tanken är att erbjuda intresserade 
pedagoger möjlighet att söka pengar för att kunna gå kurser, eller att erbjuda 
kurser som kommunens pedagoger kan närvara vid.

Genomförandeperiod: Hela planperioden.
Åtgärdsägare: UKF.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: 50 tkr årligen.
Åtgärdsuppföljning: Antal pedagoger som fått fortbildning.

Handbok för styrels  
planeringsomgång  

2014–2015 

Styrel
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Åtgärd E.17 - Solpotentialkarta för allmänheten
Aktivitetsmål: En solpotentialskarta som är tillgänglig för medborgarna ska 
fi nnas 2017.

Åtgärdsbeskrivning: Solceller på hustak har blivit allt vanligare för att pro-
ducera förnybar el. Utvecklingen av andra och tredje generationens solcel-
ler sänker investeringspriserna och möjliggör integrering i fasader och andra 
byggnadsmaterial. En svårighet vid beslut om investeringar i dessa anlägg-
ningar har varit att avgöra hur lämpliga olika tak är för energiproduktion. 
Därför har GIS-baserade solpotentialkartor utvecklats på ett par ställen runt 
om i landet. Dessa verktyg visar den potentiella solinstrålningen utifrån verk-
liga förhållanden på hustaken. GIS-verktygen utvärderar hur mycket sole-
nergi som infaller på takytor inom ett område under ett helt år i kWh per 
kvadratmeter. Även planerad bebyggelse kan utvärderas med metoden vilket 
innebär att stadsplanerare, arkitekter och byggherrar på ett tidigt stadium kan 
utvärdera hur soloptimerade framtida byggnader kommer att vara.

Med en solpotentialkarta kan privatpersoner och Kommunen få information 
om vilka byggnader som är lämpliga för solenergianläggningar. Genom att 
Kommunen medverkar till att ta fram och tillhandahålla denna information 
ökar möjligheten för medborgarna att överväga att installera solceller och sol-
värmeanläggningar på bostadshus.

Genomförandeperiod: Klart 2018.
Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: Eventuellt Lunds universitet, Kraftringen AB.
Ekonomi: 200 tkr.
Åtgärdsuppföljning: Karta framtagen eller ej.

Åtgärd E.18 - Miljöpremierad byggnation 
Aktivitetsmål: Kommunen ska utreda möjligheten att stimulera miljövänligt 
byggande genom rabatter på bygglovavgifter, alternativt bygglovsförenkling-
ar. Om det är möjligt ska sådana rabatter/förenklingar införas.

Åtgärdsbeskrivning: För att stimulera till ökat energieffektivt byggande i 
kommunen vill kommunen införa ett system med rabatterade byggavgifter/
bygglovsförenklingar för hållbara energilösningar. Rabatt eller premie kan 
ges till exempel till de som installerar solenergianläggningar eller bygger 
lågenergi-/passivhus. Exempelvis kan bygglovspliktiga solenergianläggning-
ar helt befrias från bygglovsavgift. Alternativt skulle solenergianläggningar 
under viss storlek kunna bygglovsbefrias, i likhet med regler som andra kom-
muner infört. Åtgärden syftar till att utreda och om möjligt införa denna typ 
av miljöpremier eller bygglovsförenklingar.

Detta system ska kombineras med fortsatt energisparinformation vid 
bygglovsansökan. 

Genomförandeperiod: Hela planperioden.
Åtgärdsägare: MBN.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Utredning 25 tkr, därefter om rabatter införs 5-15 tkr/bygglov.
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Åtgärdsuppföljning: Framtagen utredning eller ej. Om detta införs ska antal 
bygglov med rabatter beviljade årligen redovisas.

Åtgärd E.19 – Kommunikationsplan, kampanjer och utbildning
Aktivitetsmål: Ta fram en kommunikationsplan för kommunens miljö- och 
energiarbete, utföra minst en utåtriktad energi- och klimatkampanj årligen 
samt regelbunden fortbildning för kommunanställda. 

Åtgärdsbeskrivning: Kommunen spelar en viktig roll för informationssprid-
ning och folkbildning om miljö- och energifrågor. Kommunens energirådgi-
vare är en viktig resurs för många kommuninvånare, men utöver detta behö-
ver kommunen arbeta med kommunikation, kampanjer och utbildning för att 
sprida goda exempel och påverka beteenden.

Kommunen ska informera om kommunens miljö- och energiarbete och på ett 
positivt sätt förmedla vad kommunen och dess medborgare gör. Kommunor-
ganisationen ska också arbeta med kommunikation för utbyte av erfarenheter 
och idéer inom miljö- och energi. Fokus för kampanjerna ska ligga på ungdo-
mars kunskaper, besparingar i hushåll/företag samt trafi k.

Mobility management-kampanjer ska fungera som ett verktyg för att påverka 
trafi ken inom kommunen. Detta fi nns som en särskild åtgärd inom miljömåls-
programmet men kan delvis också rymmas inom denna åtgärd.

Kommunens anställda ska löpande fortbildas/utbildas i energi- och 
klimatfrågor. 

Genomförandeperiod: Hela planperioden.
Åtgärdsägare: Huvudansvarig: KS. Deltagande: TN, MBN.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: 75 tkr årligen.
Åtgärdsuppföljning: Vilka kommunikationsinsatser som genomförts, antal 
kampanjer genomförda, antal utbildningstillfällen för anställda.

Åtgärd E.20 - Fortsatt energi- och klimatrådgivning
Aktivitetsmål: Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och re-
gionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och 
klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i 
lokaler och bostäder.

Åtgärdsbeskrivning: Verksamheten fungerar som konsumentupplysning 
inom områdena energi, miljö och inomhusklimat. Den kommunala energi- 
och klimatrådgivningen vänder sig till allmänhet, små och medelstora före-
tag, organisationer och skolan. Miljökontoret kan med stöd av miljöbalken 
utöva energitillsyn av verksamheter i kommunen. Energirådgivaren kan ge 
stöd till inspektörerna i tillsynen. Energirådgivning har pågått i Lomma kom-
mun sedan hösten 1998.

Om Energimyndighetens medel skulle dras in är det av vikt att rådgivning 
kan fortsätta. Åtgärden syftar därför till att tillse att det vid medelförlust av-
sätts medel motsvarande en tjänst om 30 %.
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Genomförandeperiod: Vid behov.
Åtgärdsägare: TN/KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: 150 tkr årligen.
Åtgärdsuppföljning: Antal rådgivningstillfällen.

Åtgärd E.21 - Utöka tillsyn och stöd till verksamhetsutövare inom 
Lomma kommun.
Aktivitetsmål: Miljökontoret ska utföra energitillsyn på utvalda verksamhe-
ter/företag i syfte att minska deras energianvändning.

Åtgärdsbeskrivning: Miljökontoren har möjlighet att med stöd av miljöbal-
ken utöva energitillsyn på verksamheter i kommunen. Energitillsynen utgör 
endast en del av tillsynen mot verksamheter. De verksamheter man gör till-
syn av idag är små verkstäder, mindre industrier och liknande, där det fi nns 
utsläpp och kemikaliehantering. Energitillsynen har tillkommit med stöd av 
Länsstyrelsen Skåne och Energikontoret Skåne och kan göras vid fl er verk-
samheter än där miljökontoret redan har tillsyn idag. Länsstyrelsen Skåne 
och Energimyndigheten bedriver (vid planens författande) projekt som kallas 
för PROEFF som syftar till att öka energitillsyn. Genom att medverka i dessa 
projekt om energitillsyn får inspektörerna visst stöd genom utbildning och 
samordning.

För att kunna öka energitillsynen inom kommunen krävs att det avsätts resur-
ser specifi kt för denna verksamhet. I annat fall blir energitillsyn bara tillfällig 
eller kommer att ske på bekostnad av annan tillsyn. Förslag till åtgärd är att 
kommunen ska aktivt delta i framtida PROEFF eller liknande projekt och att 
medel motsvarande tre månaders heltidstjänst tillförs denna verksamhet.

Genomförandeperiod: Hela planperioden.
Åtgärdsägare: MBN.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: 130 tkr årligen.
Åtgärdsuppföljning: Antal företag som erhållit tillsyn (av det totala).

Åtgärd E.22 - Medlemskap klimatkommunerna
Aktivitetsmål: Kommunen ska bli medlem i klimatkommunerna.

Åtgärdsbeskrivning: Klimatkommunerna är en förening för kommuner, 
landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Klimat-
kommunerna startade som ett nätverk 1 januari 2003, men blev i november 
2008 en förening. Föreningen har kommuner och ett landsting som medlem-
mar och tillsammans drygt 3 500 000 invånare.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthus-
gaser i Sverige. Föreningen stödjer kommuner som vill arbeta med klimat-
frågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att 
lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för 
arbetets resultat. Klimatkommunerna sprider information och erfarenheter 
om lokalt klimatarbete och höjer kunskapen om klimatproblematiken. Kli-
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matkommunerna har även internationella samarbeten och kontakter med lik-
nande nätverk i andra länder.

Lomma bör bli medlem i organisationen för att bättre kunna dela information 
och erfarenheter om klimatarbete med andra kommuner och landsting runt-
om i Sverige.

Genomförandeperiod: 2016.
Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: 10 tkr årligen.
Åtgärdsuppföljning: Medlemskap erhållits eller ej.

Åtgärd E.23 – Energi och klimat i fysisk planering
Aktivitetsmål: Kommunen ska förbättra förutsättningar för att ta energi- och 
miljöhänsyn i den fysiska planeringen genom disciplinövergripande träffar 
inom kommunen.

Åtgärdsbeskrivning: Fysisk planering är basen i vilken förutsättningar för 
framtidens hållbara samhälle formas. Det är också ett område som kräver 
deltagande från ett fl ertal olika discipliner med delvis olika tankesätt och ar-
betssätt. För att Lomma ska bli en föregångskommun inom fysisk planering 
behövs en miljö inom vilken dessa olika discipliner kan utbyta erfarenheter, 
idéer och tankar om arbetssätt och arbetsprocesser.

Åtgärden syftar till att skapa möjlighet för kommunens olika discipliner att 
träffas, diskutera och fortbilda varandra. Antalet träffar kan variera beroen-
de på vad som bedöms möjligt men åtminstone två träffar ska genomföras 
årligen. 

Inrättandet av en ny samhällsbyggnadsförvaltning (årskiftet 2014/2015) ska-
par en möjlighet till att bygga nya arbetssätt och relationer mellan olika disci-
pliner. Denna åtgärd kan därför också fungera som ett sätt att hitta former för 
samarbete inom förvaltningen.

Genomförandeperiod: Fortlöpande.
Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Inom befi ntliga ramar.
Åtgärdsuppföljning: Antal träffar mellan olika discipliner.

Åtgärd E.24 – Miljö och energi i Lommas näringsliv
Aktivitetsmål: Kommunen ska regelbundet träffa kommunens företag för att 
diskutera miljö- och energifrågor.

Åtgärdsbeskrivning: För att kunna nå mål kring minskade utsläpp i kommu-
nens geografi ska område behöver fl era aktörer diskutera olika lösningar och 
möjligheter. Ett sätt att involvera kommunens näringsliv är att delta i möten 
som anordnas av Kommunens näringslivsutvecklare. 
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Åtgärden syftar till att årligen delta och/eller arrangera ett näringslivsmöte 
med fokus på miljö- och energifrågor.

Genomförandeperiod: Fortlöpande.
Åtgärdsägare: KS.
Samarbetspartners: Eventuella samarbetspartners ska identifi eras i arbetet.
Ekonomi: Inom befi ntliga ramar.
Åtgärdsuppföljning: Antal träffar med företrädare för lokala näringslivet.
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Tabell över åtgärder i planen 

(för detaljer se respektive åtgärd)

Åtgärd Kostnad Drift kr/år
Genomföran-

deperiod
Ansvar

Mål E.1 Kommunen ska inte använda fossil energi i byggnader.

Åtgärd E.1 Fossilfri uppvärmning
Ordinarie 

driftsbudget
Fortlöpande TN

Åtgärd E.2 Förnybar energi
Inom pro-

jektbudget
Fortlöpande TN

Mål E.2 Kommunen ska inte använda fossil el.
Kommunen använder ingen fossil el idag. Därför krävs inga nya åtgärder, förutom att fortsätta 

använda miljömärkt, fossilfri el.

Mål E.3
Kommunen ska ha effektiviserat energianvändningen (per areaenhet) i sina fastigheter med 
30 % jämfört med 2009.

Åtgärd E.3

Minska fastighetsbeståndets påverkan 

genom investeringar i energieffektivise-

ringar, beteendepåverkan, samt för att 

fasa ut naturgasen i fastighetsbeståndet.

2 miljoner Årligen till 2020 TN

Åtgärd E.4

Krav på att nya byggnader ska vara en-

ergisnåla passivhus/plushus samt att de 

ska ha möjligheter för mikroproduktion 

av el/energi.

Inom pro-

jektbudget
Fortlöpande TN

Åtgärd E.5
Finjustera gatubelysningen samt göra 

upp en belysningsplan.

500 tkr år 

2016
2016 TN

Åtgärd E.6
Arbeta med att ta fram en handlings-

plan för energibesparingar inom IT.

Ordinarie 

budget
2017 KS

Mål E.4
Kommunens verksamheter ska inte använda fossila bränslen i kommunens transporter, resor 
eller köpta transporttjänster.

Åtgärd E.7
Använda en resepolicy för att minska 

effekterna av kommunens resor.

Investeringar  

i infrastruk-

tur som 

identifi eras 

inom arbe-

tet.

2015/ 

2016/2017
KS

Åtgärd E.8

Upprätta tydliga riktlinjer för vilka bilar 

som ska köpas in och hur bilparken ska 

förvaltas.

Inköpspolicy: 

ordinarie 

budget; Mil-

jöbilspool: 

kostnad be-

höver bedö-

mas i senare 

skede.

2015/2017 KS

Åtgärd E.9

Investera i infrastruktur för miljövänlig 

tankning för att öka möjligheten att ha 

miljöbilar inom kommunen som geo-

grafi sk enhet.

Investerings-

kostnader 

för laddstol-

par.

2017/2018 KS/TN
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Åtgärd Kostnad Drift kr/år
Genomföran-

deperiod
Ansvar

Mål E.5 Minska utsläpp relaterade till kommunorganisationens konsumtion.

Åtgärd E.10

Ta fram en upphandlingspolicy som 

tydligt anger hur energi- och andra 

miljökrav ska ställas i kommunens verk-

samheter, inklusive kommunens entre-

prenader. I planen ska tydligt anges hur 

kraven ska följas upp.

150 tkr 2016 KS

Åtgärd E.11
Utbilda och informera upphandlande 

personal om hållbara upphandlingar.
15 tkr Fortlöpande KS

Åtgärd E.12
Minska utsläpp relaterade till matkon-

sumtion genom att öka andelen vege-

tarisk mat som serveras i Kommunen.

Ordinarie 

budget
Fortlöpande BUN

Mål E.6 Verka för en säker energiförsörjning.

Åtgärd E.13

Utöka kommunens dialog med kraft-

bolagen om risker och sårbarheter i 

el- och värmesystem.

Ordinarie 

budget
Fortlöpande KS

Åtgärd E.14
Kommande Styrel-projekt ska genom-

föras.

Ordinarie 

budget
Vid behov KS

Åtgärd E.15

Åtgärderna i kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys ska genomföras enligt i 

den fastställd plan. Tillse att kommande 

risk- och sårbarhetsanalyser tar anpass-

ning till ett förändrat klimat i hänsyn.

Ordinarie 

budget
Vid behov KS

Mål E.7,8
E.7 Utsläppen av växthusgaser i Lomma ska år 2020 vara minst 30 % lägre än 1990.
E.8 Energianvändningen i Lomma ska år 2020 vara 10 % lägre än genomsnittet för åren 2001-
2005. Målet avser slutlig energianvändning.

Åtgärd E.16

Inom kommunen ska fi nnas medel rik-

tade till lärares fortbildning inom miljö- 

och klimatarbete.

50 tkr Fortlöpande BUN

Åtgärd E.17 Solpotentialskarta för Lomma kommun. 200 tkr
Ordinarie 

budget
2018 KS

Åtgärd E.18 Miljörabatter på byggavgifter. 25 tkr
5-15 tkr/

bygglov
Fortlöpande MBN

Åtgärd E.19

Kommunikationsarbete, genomförande 

av kampanjer och utbildning för anställ-

da.

75 tkr Fortlöpande
KS/TN/

MBN

Åtgärd E.20
Energirådgivning ska fi nnas för kommu-

nens medborgare.
200 tkr

Fortlöpande om 

behov fi nnes
TN

Åtgärd E.21 Utökad energitillsyn. 130 tkr Fortlöpande MBN

Åtgärd E.22 Medlemskap klimatkommunerna. 10 tkr 2016 KS

Åtgärd E.23 Energi och klimat i fysisk planering.
Ordinarie 

budget
Fortlöpande KS

Åtgärd E.24 Miljö och energi i Lommas näringsliv.
Ordinarie 

budget
Fortlöpande KS

Mål E.9 Utsläppen av växthusgaser från transporter i Lomma ska år 2015 vara 10 % lägre än år 2007.
Åtgärd E.15 passar in både under mål E.4 och under detta mål. Övriga åtgärder som faller under 

detta mål fi nns i miljömål för Lomma kommun och i översiktsplan 2010 för Lomma kommun. 

Bland annat framtagande av trafi kstrategi och införande av trafi k på Lommabanan.
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Sammanfattning av möjliga effekter av planens åtgärder1 

Åtgärd
Kostnad 
projekt

Effekt

Besparing i di-
rekt kostnad el 
+ värme vid upp-
nådd effekt2

Besparing i sam-
hällsekonomisk 
kostnad3 CO2

E.1

Minska fastighetsbeståndets 

påverkan genom investe-

ringar i energieffektivisering-

ar, beteendepåverkan, samt 

för att fasa ut naturgasen i 

fastighetsbeståndet.

2 miljoner 

årligen.

6-8 Gwh bespa-

ring el och värme, 

600 ton CO
2
.

4,8 miljoner/år. 

Beräknat på en 

30% besparing 

av kostnader för 

dagens uppvärm-

ning.

870000 kr/år

E.2 Fossilfri uppvärmning.

Svårt att 

slå fast 

idag.

50% Fossilfri gas 

i gaseldade fast-

igheter i Bjärred, 

200 ton CO
2
. 

Dessutom 1300 

ton CO
2
 relaterat 

till Kraftringens 

värmeproduktion 

som vi kan arbeta 

för att minska.

300000 kr/år

E.3 Förnybar energi.
Inom pro-

jektbudget.

Beror på vilka 

projekt som star-

tas.

Investeringen får 

räknas hem över 

tid. Det är en 

årlig besparing 

motsvarande-

kostnaden för 

att köpa energi 

motsvarande den 

installerade effek-

ten.

Ingen eftersom vi 

antar att kommu-

nen fortsätter ha 

CO
2
-fri el.

E.4

Krav på att nya byggnader 

ska vara energisnåla passiv-

hus/plushus samt att de ska 

ha möjligheter för mikro-

produktion av el/energi.

Inom pro-

jektbudget.

Upp till 

10% ökade 

investe-

ringskost-

nader, men 

drifts-

kostnader 

minskar.

< 75% av energi-

användning som 

anges i BBR.

1 Ska ses som ett försök att kvantifi era effekter av respektive åtgärd. Det antas att åtgärderna når full effekt, det vill säga uppnås helt. En 
fördjupad analys bör göras i samband med att åtgärder genomförs.

2 Innefattar en del antaganden om vad effekten är och kostnader för energi. Dessa kan redovisas i större djup på begäran.

3 Kostnaden är framräknad genom att anta att ett kilo CO2 antas kosta samhället 1,45 kr/kg. Detta är en siffra som Trafi kverket använder vid 
analys av sina projekt. Denna siffra är satt utifrån den korrigerande skatt som skulle behövas för att uppnå det (hittills gällande) trafi kpolitis-
ka målet för reduktion av koldioxidutsläpp. Kostnaden innehåller inte de skadeverkningar som koldioxidutsläpp skapar. Kostnaden för detta 
antas vara betydligt högre (SIKA 2008, Trafi kverket 2012).
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Åtgärd
Kostnad 
projekt

Effekt

Besparing i di-
rekt kostnad el 
+ värme vid upp-
nådd effekt2

Besparing i sam-
hällsekonomisk 
kostnad3 CO2

E.5
Finjustera gatubelysningen 

samt göra upp en belys-

ningsplan.

300 tkr 

2015, 200 

tkr 2016.

125 MWh

Dagens totala 

belysningsanvänd-

ningen med en 

besparing på 5% 

130000 kr/år.

23000/år om 

vi antar dagens 

el-avtal, I princip 

obefi ntligt om vi 

antar att det fl yt-

tas över till mil-

jömärkt el helt.

E.6
Arbeta med att ta fram en 

handlingsplan för energibe-

sparingar inom IT.

Ordinarie 

budget.

Svårt att slå fast 

idag.

E.7

Ta fram en upphandlings-

policy som tydligt anger hur 

energi- och andra miljökrav 

ska ställas i kommunens 

verksamheter, inklusive 

kommunens entreprenader. 

I planen ska tydligt anges 

hur kraven ska följas upp.

150 tkr
Svårt att slå fast 

idag.

E.8
Utbilda och informera 

upphandlande personal om 

hållbara upphandlingar.

15 tkr
Beror på villkor i 

Åtgärd E.7.

E.9

Minska utsläpp relaterade till 

matkonsumtion genom att 

öka andelen vegetarisk mat 

som serveras i Kommunen 

(Åtgärd 9).

Ordinarie 

budget.

Svårt att slå fast 

idag då vi inte 

har statistik på 

utsläppen relate-

rade till mat idag. 

Man kan dock 

räkna generellt 

med att utsläppen 

från baljväxter är 

cirka en tiondel 

av motsvarande 

mängd kött.

16% av totala ut-

släppskostnaden 

(okänd idag).

E.10

Utöka kommunens dialog 

med kraftbolagen om risker 

och sårbarheter i el- och 

värmesystem.

Ordinarie 

budget.
- - -

E.11
Kommande Styrel-projekt 

ska genomföras.

Ordinarie 

budget.
- - -

E.12

Åtgärderna i kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys 

ska genomföras enligt i den 

fastställd plan. Tillse att kom-

mande risk- och sårbarhets-

analyser tar anpassning till 

ett förändrat klimat i hänsyn.

Ordinarie 

budget.
- - -
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Åtgärd
Kostnad 
projekt

Effekt

Besparing i di-
rekt kostnad el 
+ värme vid upp-
nådd effekt2

Besparing i sam-
hällsekonomisk 
kostnad3 CO2

E.13
Använda en resepolicy för 

att minska effekterna av 

kommunens resor.

Investe-

ringar i 

infrastruk-

tur som 

identifi eras 

inom arbe-

tet.

54 ton CO
2
.

Beror på hur po-

licyn utformas.
78000 kr/år.

E.14

Upprätta tydliga riktlinjer för 

vilka bilar som ska köpas in 

och hur bilparken ska för-

valtas.

Inköpspoli-

cy: ordina-

rie budget. 

Miljöbils-

pool: kost-

nad 

behöver 

bedömas 

i senare 

skede.

134 ton CO
2
 vid 

full måluppfyllelse. 

Både E.14 och 

E.15 antas bidra 

till denna.

E.15

Investera i infrastruktur 

för miljövänlig tankning för 

att öka möjligheten att ha 

miljöbilar inom kommunen 

som geografi sk enhet.

Investe-

ringskos-

tander för 

laddstol-

par .

134 ton CO
2
 vid 

full måluppfyllelse. 

Både E.14 och 

E.15 antas bidra 

till denna.

200000 kr/år

E.16

Inom kommunen ska fi nnas 

medel riktade till lärares 

fortbildning inom miljö- och 

klimatarbete.

50 tkr/

årligen.

Långsiktig/ej upp-

skattningsbar.

E.17
Solpotentialskarta för Lom-

ma kommun.
200 tkr

Incitament för 

besparingar.

E.18 Miljörabatter på byggavgifter.

25 tkr + 

5-15 tkr/

bygglov.

Incitament för 

besparingar.

E.19
Kommunikationsarbete, ge-

nomförande av kampanjer 

och utbildning för anställda.

75 tkr/

årligen.

Långsiktig/ej upp-

skattningsbar.

E.20
Energirådgivning ska fi nnas 

för kommunens medborg-

are.

200 tkr/

årligen.

Långsiktig/ej upp-

skattningsbar.

E.21 Utökad energitillsyn.
130 tkr/

årligen.

Långsiktig/ej upp-

skattningsbar.

E.22
Medlemskap klimatkommu-

nerna.

10 tkr/

årligen.

Långsiktig/ej upp-

skattningsbar.

E.23
Energi och klimat i fysisk 

planering.

Ordinarie 

budget.

Långsiktig/ej upp-

skattningsbar.

E.24
Miljö och energi i Lommas 

näringsliv.

Ordinarie 

budget.

Långsiktig/ej upp-

skattningsbar.
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BILAGOR

Bilaga 1 - Lag (1977:439) om 
kommunal energiplanering

1 § Kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi samt ver-
ka för en säker och tillräcklig energitillförsel.

2 § Kommun skall vid sin planering undersöka förutsättningarna att genom 
samverkan med annan kommun eller betydande intressent på energiområdet 
såsom processindustri eller kraftföretag gemensamt lösa frågor som har be-
tydelse för hushållningen med energi eller för energitillförseln. Finnes för-
utsättning för sådan gemensam lösning föreligga, skall den tagas till vara i 
planeringen.

3 § I varje kommun skall det fi nnas en aktuell plan för tillförsel, distribution 
och användning av energi i kommunen. I en sådan plan skall fi nnas en analys 
av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan 
och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Planen beslutas 
av kommunfullmäktige. Lag (1998:836).

4 § Den som bedriver verksamhet i vilken användes större mängd energi eller 
den som yrkesmässigt producerar eller distribuerar energi skall på begäran 
lämna kommun de uppgifter som behövs för planeringen. Kommun skall på 
begäran bereda den som är uppgiftsskyldig enligt första stycket tillfälle att 
överlägga med kommunen om energifrågor som har väsentlig betydelse för 
honom. Vid tillämpning av första stycket skall iakttas att den som är uppgifts-
skyldig ej betungas onödigt. Lag (1981:601).

5 § Fullgörs ej uppgiftsskyldighet enligt 4 §, får länsstyrelsen vid vite kalla 
den uppgiftsskyldige till överläggning med kommunen, om denna begär det. 
Lag (1981:601).

6 § Beslut om föreläggande av vite får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag 
(1995:40).

7 § Kommun är skyldig att på begäran av myndighet som regeringen bestäm-
mer lämna myndigheten uppgifter om fullgörandet av kommunens skyldighet 
enligt 1, 2 eller 3 §. Lag (1981:601).

8 § Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken skall bestäm-
melserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas. Lag (2004:602).
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Bilaga 2 - Miljöbedömning av 
energiplanen

Introduktion
Enligt miljöbalken 6 kap 11§ och förordningen (1998:905) ska en miljöbe-
dömning göras när en kommun upprättar en ny energiplan. Syftet med miljö-
bedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. Konkret är syftet att bedöma vilka miljöeffekter de olika åtgärderna 
i energiplanen kan leda till och därmed kunna undvika att skapa nya miljö- 
problem, samt att se hur åtgärderna kan bidra till att lösa de miljöproblem som 
fi nns idag.

I miljöbedömningen är åtgärderna uppdelade i samma åtgärdsområden som 
i energiplanen. Åtgärdernas miljöeffekter beskrivs först allmänt och kopplas 
sedan till de miljökvalitetsmål som kan komma att gynnas eller alternativt 
missgynnas. Endast de miljökvalitetsmål där det anses kunna fi nnas en bety-
dande påverkan tas med i miljöbedömningen. Åtgärdsområdena bedöms var 
för sig med en sammanfattande miljöbedömning av energiplanen i slutet av 
miljöbedömningen. 

Jämförelse med tidigare energiplan
Den tidigare energiplanen för Lomma kommun upphävs i och med antagan-
det av den nya energiplanen. Det innebär att de åtgärder som skulle ha pågått 
kontinuerligt även efter den tidigare energiplanens slutdatum 2012 upphävs 
och ersätts med åtgärderna i den nya energiplanen. I princip kan samtliga 
av de upphävda åtgärderna i den tidigare energiplanen anses kunna fortsätta 
inom åtgärderna i den nya energiplanen. Åtgärdernas utformning i de två en-
ergiplanerna skiljer sig åt på så sätt att de nya åtgärderna är mindre specifi ka 
och mer inriktade på övergripande strategiskt arbete. Det är därför inte säkert 
att de tidigare åtgärderna kommer att fortsätta i och med de nya åtgärderna 
även om det fi nns möjlighet för dem att göra det inom de nya åtgärderna.

Generellt kan sägas att den nya energiplanen fortsätter i samma inriktning 
som den tidigare men är mer långtgående. Det visar sig bland annat i den 
övergripande målsättningen att göra Lomma kommun till en fossilfri kom-
mun till år 2020. Till viss del har åtgärder som berör nya områden kommit 
till. Det gäller framförallt fokus på att underlätta för kommuninvånarna att 
ha egen energiproduktion genom solenergianläggningar och att minska kom-
munens inköp av kött.
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Åtgärdsområden
Energianvändning

Inriktning
 - Minska fastighetsbeståndets energianvändning och utsläpp av 
växthusgaser genom investeringar i energieffektiviseringar, bete-
endepåverkan, samt för att fasa ut naturgasen i fastighetsbeståndet 
(Åtgärd 1 och 3).

 - Producera förnybar energi inom fastighetsbeståndet (Åtgärd 2).
 - Krav på att nya byggnader ska vara energisnåla passivhus/plushus 
samt att de ska ha möjligheter för mikroproduktion av el/energi 
(Åtgärd 4).

 - Effektivisera kommunens gatubelysning (Åtgärd 5).
 - Minska IT-miljöernas energianvändning (Åtgärd 6).
 - Enbart använda miljömärkt, koldioxidsnål el.
 - Utvärdera alla åtgärder som genomförs utifrån ett slutanvänd-
ningsperspektiv såväl som primärenergiperspektiv.

Miljöbedömning
Åtgärderna syftar i första hand till att minska energianvändningen vad det 
avser energi både i form av värme och el. En åtgärd syftar även till att öka 
produktionen av egen förnybar energi i kommunorganisationens egna bygg-
nader. Eftersom omfattningen, typ av energi (värme eller el) och typ av för-
nybar energi inte specifi ceras är det inte möjligt att bedöma vilka effekterna 
på miljöpåverkan åtgärden kommer att medföra.

En utfasning av naturgas som ersätts med biobränslen skulle minska utsläp-
pen av koldioxid till atmosfären. Biobränslen är till skillnad från naturgas en 
förnybar resurs som inte ger något nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. 
Även om biobränslen är förnybara så kan ett för stort uttag av biobränslen få 
en negativ påverkan på framförallt skogens ekosystem. Om åtgärderna får en 
positiv eller negativ inverkan på miljökvalitetsmålet “Ett hållbart skogsbruk” 
avgörs därför av hurvida energibesparingarna, samt ökad produktion av för-
nybar energi inom fastighetsbeståndet, räcker för att minska eller bibehålla 
användning av biobränslen när naturgasen fasas ut eller om användningen 
istället kommer att öka.

En minskad elanvändning leder till ett minskat behov av användning av fossila 
bränslen. Sverige har en relativt låg användning av fossila bränslen för elpro-
duktion, cirka 4 % (Ekonomifakta, 2011), men Sverige är en del av en integre-
rad nordeuropisk energimarknad och importerar därför vid vissa tidpunkter 
el från länder där fossila bränslen står för över 50 % av elproduktionen, ex-
empelvis Danmark och Tyskland (Ekonomifakta, 2011). Minskad användning 
av fossila bränslen leder till minskade utsläpp av koldioxid till atmosfären. 
Minskad förbränning av kol och olja bidrar också till minskade utsläpp av 
svaveloxid och kväveoxider som bidrar till försurning och övergödning.
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Åtgärdernas påverkan på miljökvalitetsmålen
Positiv påverkan: Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen 
övergödning, 

Eventuell negativ påverkan: Hållbart skogsbruk

Konsumtionspåverkan

Inriktning
 - Arbeta med upphandling som ett verktyg för att minska påverkan 
på miljö och klimat. Både i Kommunens verksamheter samt för 
Kommunens entreprenader. (Åtgärd 10).

 - Utbilda och informera upphandlande personal om hållbara upp-
handlingar (Åtgärd 11).

 - Minska utsläpp relaterade till livsmedel (Åtgärd 12).

Miljöbedömning
Åtgärderna avser i första hand att minska energianvändningen från produkter 
och tjänster som Lomma kommun köper in. Eftersom en stor del av kom-
munens kärnverksamheter är utlagda på entreprenad så kan skärpta krav i 
Lomma kommuns upphandlingar få stora effekter. Fokuset i åtgärden ligger 
på minskad klimatpåverkan från inköpta produkter och minskad användning 
av fossila bränslen hos kommunens entreprenader. Minskad användning av 
fossila bränslen minskar i första hand klimatpåverkan. Men minskad använd-
ning av fossila bränslen leder också till mindre utsläpp av hälsoskadliga äm-
nen och därmed förbättrad luftkvalité. Andra miljökrav kommer enligt åtgär-
den också att ställas men det går inte utifrån åtgärden att avgöra vilka effekter 
de kommer att medföra eftersom kraven inte specifi ceras i åtgärden.

Dagens industriella högproducerande köttproduktion medför en rad olika 
miljöproblem. Däribland ett betydande bidrag till växthusgaser (15 % av 
de totala globala växthusgasutsläppen (FAO, 2013)) och förlust av biologisk 
mångfald genom bland annat övergödning och användning av gifter, framfö-
rallt vid odling av foder till djuren. Exakt vilken miljöpåverkan som uppstår 
vid köttproduktion beror på vilken typ av kött det är och hur det producerats. 
Köttet kan ersättas med vegetariskt protein men även vegetariskt protein kan 
ha negativ miljöpåverkan beroende på vilken växt som används och hur den 
odlas och eventuellt förädlas. Generellt har dock vegetariskt protein betydligt 
mindre negativ miljöpåverkan eftersom det krävs betydligt mindre yta och 
energi för att framställa. 

Åtgärdernas påverkan på miljökvalitetsmålen
Positiv påverkan: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning

Säkerhet och tillgång
Åtgärderna kan inte anses ha någon betydande miljöpåverkan. Dock bör det 
göras en miljöbedömning när åtgärderna genomförs.
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Hållbara transporter

Inriktning
 - Fortsätta integrera trafi kplanering i Kommunens översiktsplane-
ring.

 - Ta fram strategier och målsättningar för hur Lommas trafi kpla-
nering ska minska sin miljöpåverkan genom att öka andelen resor 
som sker med buss, cykel och till fots. (Detta ligger som en åtgärd i 
”Miljömål för Lomma kommun, Åtgärd 14.2.1”).

 - Använda Mobility Management som verktyg för att minska resan-
de. (Detta ligger som en åtgärd i ”Miljömål för Lomma kommun, 
Åtgärd 14.2.2”). 

 - Satsa på införande av persontåg på Lommabanan (Arbetet är redan 
igång och tåg beräknas kunna trafi kera banan senast 2020). 

 - Minimera miljöeffekter av Kommunens resor (Åtgärd 7).
 - Upprätta tydliga riktlinjer för vilka bilar som ska köpas in och hur 
bilparken ska förvaltas (Åtgärd 8).

 - Investera i infrastruktur för fossilfria fordonsbränslen (Åtgärd 9).

Miljöbedömning
Åtgärderna syftar till långsiktiga beteendeförändringar av kommuninvån-
arnas och kommunorganisationens resande. Avsikterna är att dels minska 
antalet bilresor inom samt till och från kommunen, genom att ersätta dem 
med cykel, gång och kollektivtrafi k. Dessutom ska påverkan från bilresorna 
minskas genom minskad bränsleförbrukning och ökad användning av förny-
bara bränslen. Det är svårt att avgöra effekterna för de åtgärder som syftar 
till långsiktiga beteendeförändringar bland kommunens invånare. För kom-
munorganisationen fi nns däremot konkreta åtgärder för att minska använd-
ningen av fossila bränslen från tjänsteresor anställda gör och kommunens 
egen fordonsfl otta till nära noll. Om åtgärderna genomförs skulle det bidra i 
första hand hand till en minskad användning av bensin och diesel. En mins-
kad användning av bensin och diesel skulle minska kommunorganisationens 
utsläpp av klimatgaser och de skulle även minska utsläpp av skadliga ämnen i 
luften som kväveoxider, svaveloxider och partiklar vilka är skadliga både för 
människor och natur. 

Öppnandet av Lommabanan för persontrafi k beräknas enligt Skånetrafi kens 
resandeprognos dubblera antalet resor med kollektivtrafi k på den sträcka som 
Lommabanan trafi kerar. Från dagens 1000 enkelresor per dag till 2000 enkel-
resor per dag. Det skulle innebära att många bilresor framförallt till Malmö 
skulle ersättas med tågresor, vilken i sin tur skulle minska användningen av 
fossila bränslen som minskar utsläpp av koldioxid och toxiska ämnen från 
bilarnas avgaser.

Åtgärdernas påverkan på miljökvalitetsmålen
Positiv, påverkan: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft.
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Hela kommunens förbrukning

Inriktning
 - Fortbilda lärare inom miljö- och klimatarbete (Åtgärd 16).
 - Uppmuntra småskalig solenergiproduktion och energieffektivt byg-
gande (Åtgärd 17 och 18).

 - Kommunicera miljöfrågor (inklusive energi- och klimat) till med-
borgare och anställda (Åtgärd 19).

 - Erbjuda energirådgivning för kommunens medborgare (Åtgärd 20).
 - Arbeta med energitillsyn hos kommunens företagare (Åtgärd 21).
 - Utöka samarbetet kring energi- och klimatfrågor med externa in-
tressenter, som företag och kommuner (Åtgärd 22 och 24).

 - Kommunens fysiska planering ska aktivt användas för att uppfylla 
energi- och klimatplanens mål. Bland annat genom utbyggt fjärr-
värmenät, utbyggnad av boende i närheten av befi ntligt nät, förtät-
ning i kollektivtrafi knära lägen. Kommunens översiktsplan är ett 
viktigt verktyg i detta arbete (Åtgärd 23).

 - Kommunen ska arbeta för att minska energianvändning vid explo-
atering (Mål 14.1 i Lomma kommuns miljömålsdokument). 

 - Söka tillgängliga medel och stöd för att uppfylla energi- och kli-
matplanens mål.

Miljöbedömning
Flera av åtgärderna syftar till långsiktigt informations- och fortbildningsar-
bete till anställda inom kommunorganisationen och kommuninvånare. Det är 
svårt att bedöma effekterna av detta.

En utbyggnad av fjärrvärmenätet skulle kunna få stora positiva miljöeffekter. 
Bostäderna i Lomma kommun består till 68 % av småbostadshus varav de 
fl esta inte är anslutna till fjärrvärmenätet. Det fi nns ingen lokal statistik på 
hur småbostadshus i Lomma kommun värms, men nationellt värms de fl esta 
villor med direktverkande el, cirka 30 %. Näst vanligast är en kombination 
av el och biobränslen (till exempel ved eller pellets), cirka 20 %. Övriga små-
hus värms upp av t ex, biobränslen, fjärrvärme eller bergvärmepump (Ener-
gimyndigheten, 2012). Uppvärmning med olja som tidigare var vanligt har 
kraftigt minskat och idag värms cirka 0,5 % av småbostadshusen med olja. 
Fjärrvärmen i Lomma kommun produceras i huvudsak med biobränslen. Att 
ersätta eluppvärmning med fjärrvärme innebär därför ett minskat behov av 
el vilket gör att mindre fossila bränslen behövs för att producera el. Upp-
värmning med biobränslen ger inte ett nettotillskott av koldioxid, däremot 
kan giftiga gaser och partiklar släppas ut i luften vid förbränning. I ett större 
kraftvärmeverk är det lättare att åstadkomma en optimal förbränning och 
även att rena röken vid förbränning, därför kan luftkvalitén förbättras om fl er 
småhus använder fjärrvärme istället för egen uppvärmning med biobränslen.

En ökad utbyggnad av solenergianläggningar både för uppvärmning och el-
produktion skulle innebära fl era positiva miljöeffekter. Soluppvärmning av 
fastigheter skulle minska användningen av el om fastigheten värms med el. 
Om fastigheten istället värms med biobränslen minskas användningen av 
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biobränslen. Biobränslen ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären, 
men ett för stort uttag av biobränslen kan ha negativa effekter framförallt på 
skogsbruket. Förbränning av biobränslen framförallt i mindre enskilda an-
läggningar kan också släppa ut giftiga ämnen vid förbränning vilka försäm-
rar luftkvaliten. 

Åtgärdernas påverkan på miljökvalitetsmålen
Positiv påverkan: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Levande skogar.

Bedömning av energiplanen i sin helhet
Det fi nns två övergripande mål i energiplanen: 1) att minska energianvänd-
ningen och att 2) ersätta fossil energi med förnybar energi. Åtgärderna syftar 
dels till att minska kommunorganisationens energianvändning och att göra 
verksamheten fossilfri till 2020. Dels till att på olika sätt underlätta för kom-
muninvånarna och kommunens verksamheter att göra samma sak. Framfö-
rallt att underlätta ett ändrat beteende genom exempelvis information och 
fysisk planering.

Effekterna av åtgärderna är framförallt en minskning av klimatpåverkan-
de utsläpp då framförallt koldioxid. Men en minskad förbränning av fossila 
bränslen minskar också utsläpp av partiklar och giftiga gaser som bildas vid 
förbränning av fossila bränslen som kväveoxider, svaveloxid och kolväten. De 
här utsläppen är i tillräckligt höga koncentrationer skadliga för hälsan både 
för människor djur och växter. Kväveoxider och svaveloxid omvandlas högre 
upp i atmosfären till surt regn som när det regnar ner bidrar till försurning 
av marker och vatten. Kväveoxider bidrar dessutom till övergödning eftersom 
kväve är ett näringsämne för växter.

Åtgärderna minskar förbrukningen av fossila bränslen såväl lokalt inom kom-
munen, som nationellt och internationellt. Därför ligger de väl i linje med 
både de nationella och de lokala miljömålen för Lomma kommun. 
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Åtgärdsområde
Positiv påverkan på miljökva-
litetsmål

Ev. negativ påverkan 
på miljökvalitetsmål

Energianvändning

Begränsad klimatpåverkan, 

Bara naturlig försurning, 

Ingen övergödning – Minskad 

användning av fossila bränslen 

för elproduktion.

Ett hållbart skogs-

bruk – Ökad 

användning av bio-

bränslen.

Hållbara transporter

Begränsad klimatpåverkan, 

Ren luft – Minskade utsläpp 

från trafi ken,

Ren luft – minskade utsläpp 

från kommunorganisationens 

entreprenader.

Säkerhet och tillgång 

Konsumtionspåverkan

Begränsad klimatpåverkan - 

Minskade utsläpp från varor 

och tjänster,

Ren luft – minskade utsläpp 

från kommunorganisationens 

entreprenader,

Ingen övergödning – Minskad 

köttkonsumtion.

Hela kommunen i 
fokus

Begränsad klimatpåverkan – 

minskad elanvändning genom 

utbyggnad av fjärrvärmenätet 

och ökad utbyggnad av solen-

ergi anläggningar, 

Ren luft – minskad förbrän-

ning av biobränslen i småhus,

Hållbart skogsbruk – förbrän-

ning av biobränslen ersätts 

med solvärme i småhus.

Källor
Energifakta, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/
Energibalans-internationellt/Elproduktion-med-fossila-branslen/

FAO, 2013. Tackling climate change through livestock.

Energimyndigheten, 2012. Energistatistik för småhus 2012.
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Bilaga 3 - Utmaningen ”100% 
fossilbränslefritt Skåne”

Genom att ansluta dig till uppropet åtar du dig att vara aktiv för att du själv, 
eller indirekt det företag du eventuellt köper tjänsten av, ska eftersträva:

• Ingen fossil energianvändning i byggnader. Det innebär att du/före-
taget/organisationen inte använder fossil energi för värme och kyla i 
byggnaderna du/företaget/organisationen äger eller hyr.

• Inget fossilt bränsle i transporter. Det innebär att du/företaget/orga-
nisationen inte använder fossilt bränsle i egna transporter, resor eller 
köpta transporttjänster.

• Ingen användning av fossil el. Det innebär att du/företaget/organisa-
tionen inte använder fossil el i den egna verksamheten och köper mil-
jömärkt el av någon sort.

Avgränsningarna är valda för att de ska vara ganska lätt att förstå, möjlig att 
mäta, vara inom den beslutsram du har och möjligt att nå till 2020. Vi är med-
vetna om att det tar tid att påverka exempelvis bränslemixen i fjärrvärmen, 
men är du en av många kunder som vill något blir vi starkare. På lite sikt och 
genom kompletterande goda exempel kan det gå vägen.

Källa: www.klimatsamverkanskane.se/
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