
Samrådsredogörelse 

Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 

Inledning 
Remissförslaget av energi- och klimatplan skickades på intern- och externremiss 2020-06-17, 
internremissen varade till och med 2020-10-07 och externremissen till och med 2020-09-07. 
Förlängningar och undantag från dessa tider är angivna i sändlistan.  

Sändlista internremiss 
Bifaller utan 
kommentar 

Yttrande som 
föranleder 

kommentar  

Yttrande som 
föranleder 

kommentar 
och ändringar 

Barn- och utbildningsnämnden x 
Kultur- och fritidsnämnden x 
Miljö- och byggnadsnämnden x 
Socialnämnden (x) 
Tekniska nämnden x 

Under remisstiden har även utskick och/eller avstämning skett med följande tjänstepersoner och 
politiker inom kommunstyrelsen: Anders Åkesson, Helena Sääf, Jerry Ahlström, Katarina Pelin, Linnea 
Qvarnström, Lovisa Liljenberg, Marcus Nilsson, Marie Härstedt, Patrik Flensburg, Robert Wenglén och 
Ulrika Forsgren Högman. 
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Sändlista externremiss 

 

Svarat utan 
yttrande 

Bifaller utan 
kommentar 

Yttrande som 
föranleder 

kommentar  

Yttrande som 
föranleder 

kommentar 
och ändringar 

Akademiska hus  x   
Biogas syd    x 
Burlövs kommun    x 
Energikontoret Skåne    x 
Energimyndigheten x    
Eon     
Klimmatkommunerna     
Kraftringen   x  
Kävlinge kommun     
Lomma servicebostäder AB     
Lunds kommun    X 
Länsstyrelsen i Skåne län    X 
Malmö kommun    x 
Naturskyddsföreningen Lomma – 
Bjärred 

 
  x 

Region Skåne x    
Solar region Skåne     
Skånetrafiken     
SLU    x 
Staffanstorps kommun     
Svenska kraftnät    x 
Sysav    x 
Allmänheten    x 

 

Inkomna yttranden och svar  
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget till energi-och klimatplan för Lomma kommun 
2021-2025 jämte bilagor. 

Förvaltningen har medverkat i ovannämnda tjänstemannastyrgrupp. Detta innebär bland annat att 
de mål i energi- och klimatplanen där nämnden är ansvarig är framtagna i samverkan med 
sakkunniga inom förvaltningen. 

Förvaltningen pekar på att planen innehåller mål som omfattar alla nämnder eller barn- och 
utbildningsnämnden indirekt. Planen innehåller även mål som rör nämnden direkt. De mål som är 
generella eller indirekta avser kommunövergripande frågor. Förvaltningen redovisar nedan de mål 
som berör nämnden direkt jämte aktuell åtgärdsbeskrivning och bedömer att förvaltningens arbete 
för att nå aktuella mål ryms inom ordinarie verksamhet. 

2.3.3. - Transporter inom kommunen ska samordnas 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

Kommentar: Ingen kommentar. 
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3.2.2. -Åtgärder ska leda till att plastprodukter som är tillverkade av fossila råvaror ska fasas ut 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. Kostenheten noterar dock en målkonflikt mellan 
det aktuella energi- och klimatmålet och arbetsmiljön för kostverksamhetens medarbetare. 
Verksamheten konstaterar att bullernivåerna i matsalarna ökar, framförallt vid de större skolorna, 
när glasmaterial används istället för plastmaterial. Glasmaterial är också tyngre än plastmaterial, 
vilken inverkar på den ergonomiska arbetsmiljön för kostverksamhetens medarbetare. 

Kommentar: Åtgärdsbeskrivningen är ändrad för att ta hänsyn till arbetsmiljön: ”… Samtliga av 
kommunens grundskolor ska använda tallrikar och dricksglas som ej är tillverkade av plast (vilket 
även höjer kvaliteten) om det är möjligt med tanke på arbetsmiljön för kostverksamheten…”.  

3.2.5 - Kampanj ska leda till minskat matsvinn 
Detta mål ligger i linje med det mål barn- och utbildningsnämndens mål för kostverksamheten, där 
mätning bland annat sker av andelen svinn i för- och grundskolan. I detta arbete genomförs olika 
kampanjer där barn och elever får delta i mätning av matsvinn i den egna för- eller grundskolan. 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

Kommentar: Ingen kommentar 

4.3.1 - Fastighetsbeståndets energianvändning ska minska genom energieffektivisering och 
beteendepåverkan 
När det gäller beteendepåverkan bedöms målet rymmas inom ordinarie verksamhet. I både 
förskolans och skolan undervisningens är miljöperspektivet en utgångspunkt. I läroplanen för 
förskolan (Lpfö 18) anges att utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och 
varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar 
utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. I Grundskolans läroplan (Lgr 11) anges att 
genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 
för att skapa hållbar utveckling. Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

Kommentar: Ingen kommentar 

Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningen har medverkat i ovannämnda tjänstemannastyrgrupp. Detta innebär bland annat att 
de mål i energi- och klimatplanen där nämnden är ansvarig är framtagna i samverkan med 
sakkunniga inom förvaltningen. 

Förvaltningen pekar på att planen innehåller mål som är generella och omfattar alla nämnderna eller 
mål som avser någon enskilt nämnd specifikt. Ett av målen i planen omfattar kultur- och 
fritidsnämnden. Förvaltningen redovisar nedan det aktuella målet och bedömer om förvaltningens 
arbete för att nå aktuella mål ryms inom ordinarie verksamhet. 

6.1.3 - Lomma kommun ska utreda möjligheten till att producera och/eller använda biokol 
Yttrande: Som indikator för målet anges "Färdig utredning". Då utredningen bör innefatta 
möjligheten att producera biokol från restavfall och hur biokol kan används som jordförbättring på 
exempelvis fotbollsplaner understryker förvaltningen betydelsen att medverka med 
verksamhetsföreträdare i aktuell utredning. Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

Yttrande: Förvaltningen har i övrigt ingenting att erinra mot förslaget till energi-och klimatplan för 
Lomma kommun 2021-2025 jämte bilagor.  
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Kommentar: Följande formulering har lagts till i åtgärdsbeskrivningen i bilaga 1 för åtgärd 6.1.3: ”Det 
är väsentligt att berörda verksamhetsföreträdare blir involverade i utredningen.”. 

Miljö och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggavdelningen ställer sig bakom förslaget för Energi- och klimatplan för Lomma 
kommun 2021-2025 och har inget att erinra. 

Kommentar: Ingen kommentar 

Socialnämnden, preliminärt utlåtande från förslag till nämndens arbetsutskott  
Socialnämnden anser att föreliggande förslag anger en bra ambitionsnivå. 

Inte minst positivt är åtgärderna för kunskapsutveckling, information och samordning i 
kommunorganisationen. Med dessa åtgärder skapas förutsättningar för alla förtroendevaldas och 
medarbetares delaktighet i arbetet, och därmed för allas bidrag till en långsiktigt hållbar utveckling 
av miljö och klimat. 

Föreslagna åtgärder för en utveckling av gång- och cykelin¬frastruktur respektive kollektivtrafik, 
förväntas därtill bidra till god hälsa och välmående för kommuninvånarna. Gällande kollektivtrafiken 
avses då framförallt ökad livskvalité för äldre och personer med funktionsbegränsningar, genom 
möjligheterna att resa inom och utom kommunen och därmed aktivt delta i samhällslivet. 

Som nämnden framfört i andra sammanhang kommer en lättillgänglig kollektivtrafik också att vara 
avgörande för socialnämndens framtida personalförsörjning, framförallt inom nämndens 
personalintensiva dygnet runt-verksamheter. 

Åtgärd 2.2.4 - Samtliga av kommunens köpta och leasade bilar ska vara miljöbilar 
Samtliga socialförvaltningens bilar (ca 40) kommer att behöva bytas ut inför år 2024 

Åtgärd 3.2.4 - Klimatpåverkan från mat i skola och omsorg ska minska 
Vid genomförandet är det viktigt att beakta att kost och nutrition är av särskilt stor vikt för äldre 
omsorgstagare. 

Åtgärd 2.1.2 - Lomma kommun ska fortsatt utveckla en attraktiv och prioriterad gång- och cykelinfrastruktur 
och öka andelen aktiva resor 
Viktigt att beakta tillgängligheten för invånare med funktionsnedsättning, samt en 
trygghetsskapande god belysning. 

Åtgärd 3.2.5 - Kampanjer ska leda till minskat matsvinn från skola och omsorg 
Här bör socialnämnden utses till delansvarig. 

Åtgärd 4.1.2 - Kommunen ska investera i energieffektiv gatubelysning  
Viktigt med en trygghetsskapande god belysning på intilliggande promenadstråk, gång- och 
cykelbanor. 

Åtgärd 5.2.2 - Lomma kommun ska ha en aktuell prioritering av samhällsviktiga el-användare (Styrel) 
Av stor vikt att beakta framförallt socialnämndens dygnet runt-verksamheter. 

Åtgärd 5.2.3 - Samhällsviktiga funktioner ska säkras med reservaggregat 
Av stor vikt att beakta framförallt socialnämndens dygnet runt-verksamheter 

Socialnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: 
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I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) gällande åtgärd 3.2.4 har följande formulering lagts till: ”Vid 
genomförandet är det viktigt att beakta att kost och nutrition, och att det är av särskilt stor vikt för 
äldre omsorgstagare.”. 

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) gällande åtgärd 2.1.2 har följande formulering lagts till: ” Det är 
viktigt att beakta tillgänglighet och trygghet för olika typer av användare.”. 

SN är tillagd som delansvarig för åtgärd 3.2.5. 

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) gällande åtgärd 4.1.2 har följande formulering lagts till: ”Det är 
väsentligt att beakta trygghetsaspekter vid genomförande”. 

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) gällande åtgärd 5.2.2 har socialnämndens dygnet runt-
verksamheter lagts till bland exemplen på samhällsviktiga funktioner.  

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) gällande åtgärd 5.2.3 har följande formulering lagts till: 
”Samhällsviktiga funktioner kan exempelvis innefatta sjukhus, socialnämndens dygnet runt-
verksamheter, räddningstjänst och elektroniska kommunikationer, men också elanvändare som till 
exempel ansvarar för att vatten- och avloppssystem ska fungera.”. 

Tekniska nämnden 
Förslaget förefaller välarbetat, genomtänkt och pedagogiskt och följer samma logik som den nu 
gällande Energi- och klimatplanen. 

Åtgärd 2.3.3 - Transporter inom kommunen ska samordnas 
Här bör klargöras att åtgärden gäller både transporter som utförs med kommunens egna fordon och 
externt beställda transporter. 

Tekniska nämndens arbetsutskott har inga övriga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: Formuleringen av åtgärd 2.3.3 har ändrats till: ” Kommunorganisationens transporter 
ska samordnas.”. I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) har följande formulering lagts till ”…Åtgärden 
syftar till att minska kommunorganisationens transportbaserade utsläpp, och den innefattar både 
kommunens egna och beställda transporter…”. 

Kommunstyrelsen 
Nedanstående är yttranden från tjänstemän och politiker under remissperioden. 

Politiker (Robert Wenglén och Jerry Ahlström) 
I enlighet med önskemål från KSAU (i samband med beslut 2020-06-10 om remiss) har mål och 
åtgärder stämts av med politiken under augusti månad. Miljöstrategiska enheten hade möte om 
detta med Robert Wenglén (2020-08-26) och Jerry Ahlström (2020-08-31). Det beslutades på dessa 
möten att ytterligare avstämningar med politiken ej är nödvändiga innan beslutsprocessen.  

Under avstämningar poängterades det framförallt att 1) arbetet med intern och extern 
beteendepåverkan behöver utvecklas, samt att 2) visionen bör skärpas/förenklas så att den är 
skapare än nationella och regionala målsättningar.   

Kommentar:  

Visionen har ändrats från ”Lomma kommun motverkar global uppvärmning genom att: 
energianvändning inom kommunen baseras på förnybara källor, energieffektivisering i framkant är 
utmärkande för Lomma kommun och utsläpp av växthusgaser balanseras av 
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kompensationsåtgärder” till: ”Lomma kommun ska utmärka sig som en klimatneutral kommun och 
motverka global uppvärmning”.   

I åtgärd 1.1.2 har skolor och föreningar lagts till i åtgärdsformuleringen: ”Lomma kommun ska 
årligen uppmuntra, och inspirera allmänheten, föreningar, skolor och näringslivet om minskad 
klimatpåverkan.”, och i indikatorn. I den åtgärdsbeskrivningen har följande formulering lagts till: 
”…Information till skolor kan exempelvis innefatta att Natur- och Miljöboken förmedlas till 
skolelever…”. 

Ny åtgärd 2.1.7: ”Hållbarhetsinriktade åtgärder inom mobility management ska sammanställas 
årligen”, har lagts som KS (SHB) ansvar. Den ska genomföras årligen och ingår i ordinarie 
verksamhetsbudget. Åtgärden förtydligas i den detaljerad åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1): ” Syftet 
med åtgärden är att kortfattat sammanfatta kommunens arbete med att styra över mot miljövänligt 
resande och/eller minskat resande. Sammanställningen ska innefatta genomförda åtgärder riktade 
till kommunorganisationen samt allmänheten, föreningar, skolor och näringslivet, föregående år. 
Samt planerade åtgärder kommande år och utvecklingsmöjligheter. Sammanställningen ska spridas 
till berörda parter för genomförandet av mobility managementåtgärder. Sammanställningen är 
kopplad till följande åtgärder i denna plan: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.1 och 2.3.2. Sammanställningen kan även vara kopplad till 
miljömålet God bebyggd miljö i miljömålsprogrammet”. 

I åtgärd 3.2.7 har implementering i inköpsprocessen lagts till i åtgärdsformuleringen: ”Kunskapen om 
de livscykelutsläpp som kommunens konsumtion genererar ska öka genom utveckling av analyser och 
modeller, dessa ska sedan implementeras i inköpsprocessen.”. 

 I åtgärd 4.2.6 har innovativa hållbarhetslösningar som implementeras i stadsbilden lagts till i 
åtgärdsformuleringen ” En områdesspecifik energiplan som har hållbarhetsfokus i framkant ska tas 
fram gällande utvecklingsområdet Bjärreds vångar, den ska innefatta innovativa hållbarhetslösningar 
som visualiseras i stadsbilden.”. I den detaljerade åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) har mobilitetshubb 
lagts till som exempel på sådan hållbarhetslösning. 

Ny åtgärd 4.1.3: ”Möjlighet till redogörelse för hållbarhetsåtgärder i bygglovs- och 
anmälningsärenden ska tas fram.” har lagts till under Miljö och byggnadsnämndens ansvar och den 
ingår i ordinarie verksamhetsbudget. Åtgärdsbeskrivning (bilaga 1): ”Åtgärden syftar till 
beteendepåverkan om hållbarhet vid byggnation samt att öka kommunens kunskaper om lokala 
hållbarhetsinsatser. Angivelse av hållbarhetsåtgärder ska vara frivillig och inte tvingande. Innan 
tillämpning kommer en utredning att genomföras för att undersöka och analysera hur informationen 
kan inhämtas, vad den bör innefatta och hur den ska sparas. Informationen kan bland annat utgöra 
underlag för kommunens miljöbyggnadspris.”.  
  
Byggenheten  
Gällande åtgärd 4.4.2 angående solceller är det viktigt att vara tydlig med vilken area som menas 
(tänk på exempelvis skärmtak mm). 

Kommentar: I åtgärdsbeskrivningen (bilaga1) till åtgärd 4.4.2 är följande tillagt: ”Med byggnadsarea 
avses den area som en byggnad upptar på marken. Byggnadsarean kan beskrivas som en 
horisontalprojektion av byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockeln eller andra överbyggnader som 
påverkar användbarheten av underliggande mark.” 

Detaljplaneenheten 
Åtgärd 1.1.5 är problematisk då vi inte kan ställa några som helst särkrav i detaljplanen samt att vi är 
en avgiftsfinansierad verksamhet.   
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Kommentar: Åtgärd 1.1.5 har ändrats till att: ”En enkel modell ska utvecklas för att i tidigt skede av 
detaljplaneplanprocessen översiktligt bedöma energibehov och klimatpåverkan.” Formuleringen har 
även ändrats i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) där det bland annat anges en koppling till kommunens 
arbete med värderosen för att prioritera samhällsnyttan med olika detaljplaner.  

Miljöstrategiska enheten  
Skapa mobility management åtgärd som inkluderar skolor, allmänhet och föreningsliv. Lägg till skolor 
och föreningar i åtgärd 1.1.2. Skriv om att hållbarhetslösningar ska visualiseras i stadsbilden (se 
Multiply) under åtgärd med områdesspecifik energiplan. Inkorporera hållbarhetsarbete i 
ansökningsprocessen till bygglov (detta kan utgöra underlag för miljöpris).  

Kommentar: Planen har reviderats enligt dessa synpunkter, se kommentar till KSAU ovan. 
Ändringarna innefattar åtgärd 1.1.2, 2.1.7, 3.2.7, 4.2.6 och 4.1.3.  

Kommunens miljövänliga transporter bör marknadsföras. 

Kommentar: Åtgärd 1.3.1 har ändrat till ” Lomma kommuns klimatarbete ska tydliggöras via 
hemsida, media, sammankomster och miljövänliga transportmedel.” I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 
1) har följande formulering lagts till: ” Kommunens miljövänliga transportmedel (exempelvis cyklar, 
elcyklar och miljöbilar) ska tydligt märkas med kommunens logga och eventuellt hållbarhetsbudskap, 
detta är viktigt då transportmedlen ofta visualiserar kommunens närvaro i samhället.”.  

Åtgärd 1.4.1 (gällande utveckling av modell för uppföljning av kommunens energiflöden och 
klimatpåverkan) gäller inte bara kommunorganisationen utan även kommunen som geografisk 
enhet. Åtgärden är komplicerad och omfattande men en förutsättning för ett fortsatt effektivt arbete 
med minskad klimatpåverkan och energieffektivisering, samt ett nödvändigt underlag för kommande 
koldioxidbudget (åtgärd 1.1.1). Det bedöms därför att en utredningskostnad på 200 tkr behöver 
läggas till. 

Kommentar: Hänvisning till 1.4.1 har nu lagts till även under mål 1.1 som avser kommunen som 
geografisk enhet. Kostnad på 200 tkr har lagts till.   

2.1.2, Strategi för ökad andel gång och cykel. Förenkla åtgärdsformuleringen. 

Kommentar: Åtgärden har ändrats till ”Befintlig Cykelplan och Strategi för ökad andel gång- och 
cykeltrafik ska implementeras och följas i aktuella projekt.”. I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) har 
följande syftesformuleringen reviderats till: ”Åtgärden syftar till att Lomma kommun ska fortsätta 
utveckla en attraktiv och prioriterad gång- och cykelinfrastruktur och öka andelen aktiva resor.” 

Granska åtgärdsbeskrivning, även gällande EKP 4.3.2, bredda så att formulering passa alla lämpliga 
miljömål, inte bara energieffektivisering.  

Kommentar: Syftesformuleringen i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 4.3.2 har ändrats till: 
”Syftet med åtgärden är att kommunens fastighetsbestånd ska vara långsiktigt hållbart.”. 

Serviceavdelningen (Patrik Flensburg) 
I åtgärd 2.2.2 ska datum ändras från 2023 till 2022. Detta är nödvändigt för att kunna påskynda 
övriga åtgärder. 

I åtgärd 2.2.4 ska ”bilar” ändras till ”fordon”. Detta är nödvändigt för att det ska även gälla 
exempelvis lätta lastbilar och inte endast personbilar. 

Kommentar: Genomförandeår för åtgärd 2.2.2 har ändrats till 2022. Definitionen för bilar har ändrats 
till ”Bilar avser i detta fall personbilar och lätta lastbilar”. Då lätta lastbilar lämpligtvis drivs med 
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Biogas tillkommer ingen ytterligare kostnad för de 16 lätta lastbilar som kommunen har i dagsläget 
(enbart en av dessa lätta lastbilar är i dagsläget miljöbil då den drivs av biogas). Biogasfordon är 
något dyrare i inköp men det jämnar ut sig då de är billigare i drivmedel och skatt. 
Åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) för åtgärd 2.2.4 har bland annat uppdaterats med följande 
formulering: ”De som innehar fordon klassade som personbilar är i nuläget Kommunstyrelsen (10 
personbilar och 8 lätta lastbilar, varav 4 är bonusklassade) och Socialnämnden (38 personbilar och 5 
lätta lastbilar, varav inga är bonusklassade), Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden (3 lätta lastbil, varav inga är bonusklassade)…”. 

Akademiska hus 
Det är en ambitiös plan och ligger också i linje med Akademiska Hus ambitioner och mål rörande 
hållbarhet. Akademiska Hus har inget övrigt att yttra i ärendet. 

Kommentar: Ingen kommentar 

Biogas syd 
Jag antar att ni ser att kravställningen för transporttjänster samt fordonspolicyn hänger ihop med 
utbyggnad av infrastruktur för biogastankning och ladd infrastruktur. Vi ser i flertal kommuner hur 
viktigt det är att från starten bygga en hållbar affär för gastankstationen, där kommunen kan ta en 
aktiv roll för att främja en sådan hållbar affär. 

Ur ett Biogas Syd perspektiv saknar jag mål och åtgärder för att främja biogödselanvändning i planen. 
Biogödsel är en biprodukt av biogasproduktion och ett mycket konkret och enkelt exempel för 
cirkulär ekonomi med flertal positiva klimat- och miljöeffekter. 

Kommentar: Kommunen har liten andel jordbruksmark. Satsningen på biogödsel kan dock delvis 
rymmas inom åtgärd 1.3.2 ” Kommunen ska samverka med externa aktörer kring innovativa 
klimatsmarta lösningar.”. Kommunen kan i enlighet med åtgärden exempelvis verka för att Sveriges 
lantbruksuniversitet i Alnarp främjar biogödselanvändning. I åtgärdsbeskrivningen har bland annat 
följande formulering lagts till: ”Exempel på viktiga samverkansparter är …Sveriges 
lantbruksuniversitet…” samt följande formulering: ”Genom löpande samarbete med externa aktörer 
ska Lomma kommun verka för och/eller bidra med förslag och lösningar som gör det möjligt för 
aktören att använda och utveckla mer klimatsmarta hållbarhetslösningar i sina verksamheter.”.  

Burlövs kommun 
Burlövs kommun anser att förslaget till energi- och klimatplan för Lomma kommun är gedigen och väl 
genomarbetad. Fokusområdena, målen, åtgärderna och indikatorerna är välformulerade och 
kommer sannolikt leda till ett gott miljöarbete. 

Burlövs kommun tolkar kostnadsberäkningarna som att planen till stora delar ryms inom befintlig 
budget eller inom projekt. En del åtgärder är dock tydligt kopplade med större investeringar och 
högre drift. Även om budgeterade medel redan är beslutade hade det varit intressant för planen som 
helhet, såväl som för enskilda åtgärder, om åtgärderna även redovisades med eventuella 
investeringskostnader och driftförändring mot nuläget. Denna synpunkt ska dock ses i ljuset av att 
planen egentligen är tillräckligt utförlig som den är. 

Synpunkter på detaljnivå 
Vid kommunens nybyggnationer ska solcellsanläggning på minst 12 % av byggnadsarean anläggas, 
dock ska varje anläggning vara minst 10 kW. Burlövs kommun tycker att åtgärden är spännande och 
ett bra steg att ta då solceller är mer kostnadseffektivt att anlägga vid nyproduktion än i redan 
befintliga system. Det är också intressant med en skarp siffra (12 % av byggnadsarea) som ger 

Samrådsredogörelse - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025



åtgärden tyngd. Förvaltningen ser dock inte riktigt kopplingen till indikatorn om byggnadsår etc. 
Läsaren kan därigenom få intrycket av att Lomma även vill se över sitt nuvarande fastighetsbestånd 
och möjligheterna att anlägga solceller på dessa. Om så är fallet anser Burlöv att åtgärden bör brytas 
upp i två åtgärder: en för nybyggnationer och en för befintliga fastigheter. 

Åtgärd om miljöfordon (2.2.4) och mål för fossilfria bränslen (2.2) synkar inte fullt ut med varandra 
då miljöfordon tillåts ha ett visst utsläpp av växthusgaser i drift. Det finns sedan i som-ras en ny 
miljöbilsdefinition (se vidare SFS 2020:486). Vill Lomma nå målet fullt ut bör åtgärden exkludera 
miljöbilar som exempelvis är laddhybrider och som även kan drivas på bensin eller diesel. Inom 
ramen för laddinfrastruktur (2.1.6) bör de nya reglerna i plan och bygglagen och förordningen 
nämnas. Dessa ställer krav på laddinfrastruktur vid större parkeringsplatser med uppvärmda 
byggnader, vilket kan vara en vägledning i vidare arbete med energiplaneringsarbetet – strategi för 
laddinfrastruktur. 

Burlövs kommun anser att kopplingen till ekosystemtjänster såsom åtgärder för kollagring, våtmarker 
och föråldring av skog är ett nyskapande grepp och spännande åtgärdsområde för en energi- och 
klimatplan. Åtgärderna är ett välkommet avsteg från ett annars teknik- och beteendetungt 
ämnesområde. 

Kommentar:  

Enbart tillkommande kostnader för åtgärder i Energi- och klimatplanen är bedömda. Övriga 
kostnader bedöms bekostas inom ordinarie verksamhet eller projekt. Kostnader utöver de 
tillkommande har ej bedömts i detta skede då det ej är relevant för planens omfattning. Åtgärder 
som innebär förändring inom ordinarie verksamhet kan dock i olika fall resultera i oförändrade, 
tillkommande eller minskade kostnader. 

Översikten på byggnadsår och solceller är avsedd för årlig uppföljning av statusen. Åtgärd 4.4.2 är 
ändrad till: ”Vid kommunens nybyggnationer ska solcellsanläggning installeras (på minst 12% av 
byggnadsarean anläggas, dock ska varje anläggning vara minst 10 kW), och kommunen ska verka för 
installation av solcellsanläggning på befintliga byggnader.”. 

I åtgärdsbeskrivningen för åtgärd 2.2.4 anges att ”Med miljöbil avses enbart bonusklassad bil enligt 
klassificeringssystemet Bonus-Malus eller motsvarande nivå i efterföljande klassificeringssystem”. 
Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att de bilar som klassats som bonus-bilar är miljöbilar, de 
släpper ut under 70 gram koldioxid per kilometer, detta innebär att miljöbilar utgörs av elbilar, 
laddhybrider och biogasbilar. Förändringen innebär därmed ingen skillnad i formuleringen. 
Målsättningen 2.2 stämmer. Åtgärd 2.1.6 innefattar olika typer av miljövänliga bränslen, det är tillagt 
att åtgärden avser insatser ”…utöver kraven i Plan- och bygglagen”. 

Energiplanering 2.0 Kommunförbundet 
Det är ett gediget dokument som vid första anblicken ser skrämmande tungt ut där en läsanvisning 
bör komma tidigt (som nu kommer först på sida 9), och tydligare beskriva hur bilagor kontra 
huvuddokumentet bör läsas. Grafiskt är dokumentet mycket läsvänligt, bra användning av figurer och 
bilder som gör läsningen än mer intressant. Den inledande sammanfattningen är väldigt värdefull och 
ringar på ett snyggt vis in hela dokumentets huvudsakliga innehåll. Begrepp och definitioner hade 
gärna fått komma ännu tidigare och det kan finnas en idé i att tydliggöra i brödtexten när det är ett 
ord som går att läsa mer om, exempelvis genom att kursivera.  

Det är fördelaktigt för transparensens skull att ha med bilagor och liknande men återigen bör det 
poängteras hur lästungt det blir för den som vill läsa varje sida i kronologisk ordning. Bilaga 1 blir en 
direkt upprepning för den som läst huvuddokumentet där samma mål och åtgärder presenteras 
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(något mer kortfattat). Fyller det någon funktion att mål och åtgärder presenteras två gånger efter 
varandra på det viset eller går det att korta ner dokumentet genom att enbart använda bilaga 1? Vi 
vill dock poängtera vikten av att behålla sida 12 - 14 som beskriver målen och åtgärderna generellt.  

Åtgärder och mål är rimligt motiverade (dessa är något svåra att läsa utan de mer utförliga 
beskrivningarna i Bilaga 1), de är många till antalet men välstrukturerade som gör det enkelt för 
läsaren att navigera sig.  

Något mer detaljerad kommentar gäller resonemang kring biogas som drivmedel för fordon. Vi hade 
gärna sett ett resonemang där den kommunala organisationen skulle kunna vara en viktig del i att 
skapa efterfrågan lokalt, därefter ta ställning till ifall det är något som bör beaktas eller ej. Vi är även 
frågande till resonemang där biogas anser svårtillgängligt för att det inte finns tankställe i 
kommunen, den geografiska distansen är inte särskilt avskräckande till tankställen men det 
perspektivet lyfts inte utan fokus hamnar på kommungräns.   

Slutligen skulle vi vilja lyfta att en preliminär uppföljning år 2024 kan vara försent och att den 
antagligen gör mer nytta tidigare. Med tanke på det stora omfång av mål och åtgärder som finns är 
en uppföljning en förhållandevis stor uppgift därför skulle det kunna tänkas att en kortare stickprovs 
uppföljning skulle kunna fylla funktion i att ge indikationer om hur arbetet fortlöper samt att det inte 
behöver bli allt för arbetskrävande. 

Kommentar:  

Dispositionen i början av huvuddokumentet har ändrats något för att underlätta läsbarheten samt för 
att få bättre sammanställning per uppslag. Sammanfattningen har lagts före visionen och sedan 
kommer begrepp och definitioner. Läsanvisningen ligger dock kvar i inledningskapitlet, efter 
bakgrund och syfte.  

Tabellen med mål och åtgärder är det som utgör själva planen och ska därför vara med i 
huvuddokumentet, det är avsett för att snabbt kunna sätta sig in i kommunens arbete med att bland 
annat uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) repeteras 
åtgärdsformuleringarna innan varje detaljerad beskrivning för att underlätta användandet (och 
slippa dubbelkolla två handlingar). 

Gällande åtgärd 2.2.3 och 2.2.4 har följande formulering lagts till i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1): 
”Då kommunen saknar tankställen för biogas (i dagsläget är det ungefär 1 mil från de större 
tätorterna till närmaste tankställe för biogas) utgör elbilar det bästa miljöbilsalternativet för de flesta 
av kommunorganisationens personbilar. Förbättrade och samordnade tankningsrutiner i samband 
med mobilitetssamordning (se åtgärd 2.2.2) kan dock möjliggöra att fler bilar kan drivas med 
biogas.”. 

Följande formulering har lagt till i kapitlet Genomförande och uppföljning: ”Denna årliga 
miljöredovisning ska innefatta ett specifikt stycke med kortfattadfattad uppföljning av åtgärder i 
energi och klimatplanen.”. 

Energimyndigheten 
Energimyndigheten bevarar normalt inte remisser från enskilda kommuner och avstår av denna 
anledning från att avge yttrande över rubricerad remiss. 

Kraftringen 
Tydliga och faktabaserade utgångspunkter ger förutsättningar för Energi- och klimatplanen att sätta relevanta 
mål och aktiviteter 
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Kraftringen ser mycket positivt på de tydliga och faktabaserade utgångspunkter som Lomma 
kommun har som utgångspunkt för sitt arbete med energi- och klimatplanen. De tydliga 
kopplingarna till internationellt klimat- och hållbarhetsarbete som t.ex. Agenda 2030 och Paris-målet 
för begränsade klimatutsläpp liksom kopplingarna till nationella, regionala målsättningar, bidrar till 
att tydliggöra varför de föreslagna lokala målen är relevanta och varför de bör prioriteras.  

Det Kraftringen ser saknas på ett övergripande sammanhållet plan i Energi- och klimatplanen är vilka 
effekter utveckling av digital infrastruktur kan ge när det gäller minskad klimatpåverkan. Kraftringen 
vill också lyfta att ett övergripande sammanhållet och aktivt arbete med belysningslösningar saknas i 
Energi- och klimatplanen. Ett sådant aktivt arbete ger inte bara ger miljö- och klimatvinster utan även 
andra vinster med socialt hållbarhetsperspektiv, t.ex. trygghetsperspektivet. Liksom 
digitaliseringsfrågan skulle kunna utgöra ett eget mål, skulle belysningsfrågan kunna utgöra ett eget 
delmål i remissunderlaget.  Kraftringen återkommer till digitaliseringsfrågorna och 
belysningsfrågorna längre ner i remissvaret.  

Relevanta målområden underlättar för att konkretisera och genomföra åtgärder som genererar minskade 
utsläpp  
Kraftringen stödjer Lomma kommuns målsättningar och åtgärdsförslag. Nedan kommenteras vissa av 
dem då Kraftringen anser att de av särskilda skäl bör lyftas fram. Mål och åtgärder som relaterar till 
informations- och kunskapshöjande åtgärder är genomgående i Energi- och klimatplanen. Kraftringen 
stödjer dessa målsättningar och åtgärdsförslag då de är av yttersta vikt av flera skäl, bl.a. som viktig 
del i förutsättningar för beteendeförändringar, men kommenterar dem generellt sätt inte av 
utrymmesmässiga skäl då upprepningarna hade blivit många.  

Övergripande mål  
De föreslagna övergripande målen ger förutsättningar för tydliga ramverk för att nå 
utsläppsminskningar samt pekar ut en långsiktig riktning för energi- och klimatarbetet på ett bra och 
tydligt sätt. 

Mål 1.1 - Utsläpp av växthusgaser i Lomma kommun ska minska i snabbare takt än på regional och nationell 
nivå. År 2025 ska de ha minskat med över 70 % i jämförelse med 1990.  
Kraftringen stödjer Lomma kommuns ambitioner att ta fram en koldioxidbudget samt målsättningen 
om att ta fram en rutin för bedömning av detaljplanernas energi- och klimatpåverkan samt att detta 
skall inkorporeras i verksamheten. Dessa åtgärder är viktiga för att nå de ambitiösa målsättningar 
Lomma kommun har satt framför sig, både som ramverk för base-line och för uppföljning av 
åtgärders effekter. När det gäller rutin och verktyg för bedömning av detaljplaners energi- och 
klimatpåverkan, bör byggnaders energiprestanda beräknas med utgångspunkt i använd energi, 
alternativt bör ett värmeförlusttal användas. Då minimeras energianvändning, utsläpp och 
effektproblematik i så låg utsträckning som möjligt. Dessa utgångspunkter bör användas även vid 
certifiering, där Miljöbyggnad annars riskerar att generar motsatta effekter, med ökade utsläpp och 
ökad effektproblematik som följd.  

Det effektivaste sättet nå utsläppsmål är att använda sig av den så kallade energitrappan respektive 
exergitrappan samt relevanta indikatorer för att säkerställa rätt arbetssätt och utgångspunkter för att 
minimera energiflöden och klimatpåverkan.  

Energitrappan är utformad analogi med avfallstrappan och anger hur man skall agera för att 
säkerställa att mängden energi minimeras.   
1.  Minimera mängden använd energi  
2.  Ta tillvara på överskottsenergi  
3.  Använd förnybar, fri energi (där det är effektivt och inte driver ökade utsläpp) 
4.  Använd energi från biobränslen eller återvunnen energi från avfall  
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(5.  Fossil energi)  
 
När det gäller användning av rätt energi vid rätt tillfälle, är den s.k. exergitrappan en bra modell för 
att minimera resursanvändning och utsläpp. Exergitrappan säger att olika former av energi har olika 
värde, där den mest högvärdiga formen bör användas i sektorer där inga substitut kan användas och 
där den mest lågvärdiga energin bör användas där den kan avsättas. Ordningen i exergitrappan är  
1.  Elenergi  
2.  Kemisk energi  
3.  Högvärdig värmeenergi - ånga 
4.  Lågvärdig värmeenergi - fjärrvärme  
 
När det gäller uppföljning av klimatpåverkan och energiflöden rekommenderar Kraftringen att man 
inkluderar övriga viktiga energirelaterade samhällsmål i de åtgärder man föreslår genom 
indikatorerna 
-  effektbehov för el, värme, kyla,  
-  energi- och effekteffektivisering,  
-  premiärenergi (resurseffektivitet),  
-  värmeförlusttal (eller nettoenergi),  
-  levererad (köpt) energi 
-  andel överskottsenergi 

Mål 1.3 - Lomma kommun ska vara en förebild i arbetet med minskad klimatpåverkan.  
Kraftringen stödjer Lomma kommuns ambitioner i att vara en förebild i arbetet med minskad 
klimatpåverkan. Kraftringen bidrar gärna både med förnybara och innovativa energilösningar i stor 
och liten skala likväl som verktyg för digitalisering, energioptimering och energiystemintegrationer i 
syfte att öka energieffektivisering och minska klimatutsläpp.   

Mål 1.4 - Kunskapen om kommunens klimatpåverkan ska öka.  
Kraftringen stödjer Lomma kommuns ansats om att en modell ska utvecklas för att följa upp 
kommunens totala energiflöden och klimatpåverkan. Endast med en bra, faktabaserad och 
datadriven modell för base-line-beräkningar går det att göra relevanta analyser som kan bidra till 
kunskapsökningar och möjligheter till relevanta åtgärder.  

Transporter  
Transporter är ett av de viktigaste områdena att minska utsläppen inom. Sannolikt är det också det 
målområde som kan bli svårast att uppnå på nationell, regional och lokal nivå. Därför föreslår 
Kraftringen att Lomma kommun konkretiserar hur långt mot målet varje enskilt mål beräknas nå. 
Detta behöver även konkretiseras för att kunna nå en koldioxidbudget. 

Mål 2.1 - Andelen hållbara resor ska öka årligen. År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter inom 
Lomma kommun vara minst 70 procent lägre än år 2010.  
Kraftringen stödjer det ambitiösa målet Lomma kommun har satt för minskning av växthusgaser för 
transporter. Lomma kommun är redan på god väg, specifikt genom byggnationen av Lomma-banan 
vilken, precis som Kraftringens betydande bidrag till minskning av växthusgaser inom el- och 
värmesektorn, kan bidra till kraftiga reduktioner av växthusgaser inom transportsektorn i 
kommunen.  Kraftringen bidrar gärna till fortsatt utveckling av målet med förnybara och 
energieffektiva lösningar inom transport- och mobilitetssektorn genom samarbeten med kommunen, 
t.ex. satsningar på framtidsinriktade och förnybara bränslen.  

Mål 2.2 - Kommunens verksamheter ska inte använda fossila bränslen i kommunens transporter, resor eller 
köpta tjänster.  
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På samma sätt som i mål 2.1, stödjer Kraftringen gärna kommunens verksamheter med utveckling av 
energieffektiva och förnybara transport- och mobilitetslösningar i samarbete med kommunen, t.ex. 
satsningar på framtidsinriktade och förnybara bränslen.  

Konsumtion  
Utsläpp från konsumtion är en viktig aspekt som ofta glöms bort. Genom att inkludera 
konsumtionsmål visar Lomma kommun en fördömlig kunskap om konsumtion som mycket viktig 
aspekt i klimatarbetet. Konsumtionsmål är inte alltid lätta att mäta men går de att mäta tydliggörs 
även vår indirekta, vardagliga påverkan på klimatet. Att ta fram modeller som tydliggör 
livscykeleffekter av kommunens konsumtion är ett utmärkt sätt att böja tydliggöra denna påverkan. 
Kraftringen uppmuntrar därför framtagandet av modellerna i god tid innan nästa energi- och 
klimatplan skall tas fram så att det finns en s.k. base-line klar och det därmed går att kvantifiera mål 
för minskad klimatpåverkan från konsumtion i kommande energi- och klimatplan.  

Mål 3.1 - Utsläppen av växthusgaser från konsumtion ska minska årligen  
Viktigt är att konsumtionsmålen inte huvudsakligen handlar om avfallshantering och cirkulära flöden 
i olika former utan även om minskning av konsumtionen samt beräkning av de indirekta utsläppen 
från detta.   

Mål 3.2. - Utsläppen av växthusgaser från offentlig konsumtion ska minska årligen och snabbare än i 
kommunen som geografisk enhet.  
Det är bra att kommunorganisationen satsar på att vara föregångare för övriga delar av kommunen. 
Även i detta arbete är det viktigt att konsumtionsmålen inte huvudsakligen fokuserar på 
avfallshantering och cirkulära flöden i olika former utan även om minskning av konsumtionen samt 
beräkning av de indirekta utsläppen från detta. 

Energianvändning 
Lomma kommun konstaterar själva att energianvändningen i vår region är fyra gånger så hög som 
energiproduktionen och att energidistributionen därmed blir viktig. Möjligheter till effektiv 
energidistribution i Skåne beror främst på möjligheterna till överföring av el från andra delar av 
landet där den statliga myndigheten Svenska Kraftnät ansvarar. För att energianvändning, 
energiproduktion och energidistribution skall bli så effektiv som möjligt i regionen och för att el skall 
finnas tillgänglig för alla aktörer, dygnet runt i det digitaliserade och elektrifierade samhället även 
framöver, behöver alla aktörer därför arbeta aktivt med att dels använda så lite energi som mjöligt 
och dels att påverka effektbalanserna så lite som möjligt. Dessa utgångspunkter kolliderar delvis med 
flertalet av de mål som Lomma kommun föreslår eller med de verktyg som föreslås användas för 
måluppfyllnad. Två huvudsakliga sådana mål och verktyg som kan ge problem med effektbalans och 
därmed också leda till ökade utsläpp är:  

1. Miljöbyggnad  

Att bygga med miljöcertifieringar, däribland Miljöbyggnad, är inte alltid positivt sett ur 
utsläppsminskningshänseende. Den använda systemgränsen levererad energi kan leda till en ökad 
problematik när det gäller effektbalansen genom att elbaserad uppvärmningslösningar gynnas. 
Lösningar som driver effekt driver också marginalproduktion med högre CO2-utsläpp än 
basproduktion. Fokus för det hållbara byggandet i Lomma kommun bär därför ligga på byggnadens 
klimatskal med utgångspunkt i använd energi eller värmeförlusttal där effektbehoven minimeras. 
Minimeras effektbehoven, minimeras även utsläppen från både el- och värmeproduktion. Vid 
beräkning av byggnaders energiprestanda bör de indikatorer som presenteras under rubriken 
”Övergripande mål” inkluderas för största möjliga hållbarhet i ett bredare perspektiv inklusive största 
möjliga klimatnytta.  
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2.  Solceller  

Solceller är positivt om solelen används (eller lagras, för att senare kunna användas i 
elbristsituationer) när den produceras. Om solceller används icke-tidsupplöst för att minska den 
levererade energin i beräkningen av byggnadens energiprestanda, driver de istället på 
effektproblematiken då annan el måste användas i bristsituationer t.ex. kalla dagar. Därigenom ökar 
utsläppen enligt ovan, trots den goda avsikten med solceller. Därtill driver det på den redan 
problematiska effektbristsituationen i regionen, med risk för minskad näringslivsutveckling som följd. 
Därför bör miljöcertifieringen kompletteras med utgångspunkt i använd energi eller ett 
värmeförlusttal, som gör att utsläppen kopplat till energianvändning för byggnadens värmebehov 
hålls på lägsta möjliga nivå och solcellerna bör inte kopplas till beräkningar av byggnadens 
energiprestanda. Vid beräkning av byggnaders energiprestanda bör de indikatorer som presenteras 
under rubriken ”Övergripande mål” inkluderas för största möjliga hållbarhet i ett bredare perspektiv 
men även största möjliga klimatnytta. 

Mål 4.1 - År 2025 ska energianvändningen i Lomma kommun vara minst 30 % lägre än 2005.  
Målet om 30 % lägre energianvändning 2025 jämfört med 2005 är ett mycket ambitiöst mål, vilket då 
kommer att kräva stora energieffektiviserande insatser inom de sektorer som använder mycket 
energi. En sådan huvudsaklig sektor inom Lomma kommun, som har lite industri, är sektorn bostäder 
och service, en annan transport.  

När det gäller sektorn bostäder och service har ett enkelt sätt att ”energieffektivisera” det befintliga 
fastighetsbeståndet varit att byta ut fjärrvärmen mot elvärmepump. Vid en sådan åtgärd minskar 
andelen levererad energi med ca 30 % även om byggnadens klimatskal inte har åtgärdats och 
byggandens faktiska energiprestanda inte har förbättrats. Dock driver sådana åtgärder i enighet med 
diskussionen ovan effektproblematik och dåligt resursutnyttjande genom att den högvärdiga 
elenergin går till att värme bostäder, som kan värmas med andra alternativ. Däremot kan inte den 
lågvärdiga värmen i fjärrvärmen användas för andra ändamål eller i andra sektorer som också 
behöver använda sin energi effektivare, t.ex. transportsektorn. Transportsektorn är en av de andra 
stora utsläppande sektorerna i Lomma kommun. Inom transportsektorn kan däremot elen användas 
på ett effektivt sätt där finns det få substitut med utbyggd infrastruktur och effektiva marknader. 
Detta bör beaktas när Lomma kommun skall åtgärdssätta mål och aktiviteter för att uppnå målen om 
30 % effektivare energianvändning inom sektorn bostäder och service och inom transportsektorn. 
Det bör också beaktas så att det inte uppstår målkonflikter mellan målen andel ökad användning av 
fjärrvärme och 30 % effektivare energianvändning.  

Konverteringen av belysning till energieffektiv LED-belysning är ett viktigt verktyg för att 
åstadkomma energieffektiviseringar. Belysningslösningar – inklusive gestaltning och effektbelysning – 
är en del i Kraftringens portfölj för miljömässiga och socialt hållbara energilösningar där vi också 
jobbar med projektering, drift och underhåll av offentlig utomhusbelysning. Kraftringen är störst i 
Skåne inom offentlig belysning.  

Kraftringen kan även bidra till utformningen av specialdesignade energieffektiva belysningslösningar 
inom stadsdelar eller bostadsområden, som utöver att bidra till de miljömässiga och ekonomiska 
målen inom hållbarhet och urban ekologi även bidrar till sociala målsättningar genom t.ex. ökad 
trygghet.  

När det gäller förnybara transportlösningar, bidrar Kraftringen gärna enligt kommentarerna under 
rubriken ”Transport” ovan.  

Med utgångspunkt i energi- och exergitrapporna samt de relevanta indikatorerna för att 
åstadkomma minskning av energianvändning och klimatutsläpp, stödjer Kraftringen Lomma 
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kommuns plan för att i detaljplanearbetet ta fram en rutin för att bedöma detaljplanernas energi- 
och klimatpåverkan.  

Mål 4.3 Energianvändningen i kommunens fastigheter skall 2025 halverats i jämförelse med 2009.  
Både när det gäller nybyggnation och befintliga fastigheter är det viktigt att tillse att den låga, och 
halverade, energianvändningen beror på att byggnaden har ett effektivt klimatskal med lågt andel 
använd energi och/eller låga värmeförlusttal och att inte målet uppnås enbart med låg andel tillförd 
förnybar energi. Om målet för halverad energianvändning skall nås med utgångspunkt i levererad 
energi, är det sannolikt att måluppfyllnaden kommer att nås genom konvertering från fjärrvärme till 
värmepump i kombination med solceller, vilka oftast inte inkluderas tidsupplöst i 
energiprestandaberäkningarna. Dessa utgångspunkter generar i praktiken ökade koldioxidutsläpp 
och ökad effektproblematik och bör därför endast införas om utgångspunkterna för 
energiprestandaberäkningarna är använd energi och/eller ett värmeförlusttal. Om inte, finns det risk 
för konflikt mellan energi- och klimatplanen och andra samhällsmål som planen refererar och som 
planen syftar till att uppfylla t.ex. Parismålet, Agenda 2030, Sveriges klimatpolitiska ramverk och 
Skånes regionala energistrategi. I övrigt gäller de kommentarer som finns under Mål 4.1. 

Mål 4.2 och 4.4 Andelen förnybar energi i kommunen och andelen förnybar energi till kommunens fastigheter 
ska öka årligen. 
Kraftringen är eniga i Lomma kommuns målsättningar för förnybar energi och förnybar energi i sina 
fastigheter givet utgångspunkterna i energi- och exergitrapporna. Utöver att Kraftringen gärna bidrar 
till måluppfyllelse genom den förnybara energi Kraftringen har i sin produkt- och tjänsteportfölj, 
bidrar vi gärna även med energioptimering och analys av energieffektiviseringsmöjligheter t.ex. i det 
befintliga fastighetsbeståndet, i enighet med energitrappan, exergitrappan och energirelaterade 
indikatorer. Kraftringen är enig med Lomma kommun att fjärrvärmen skall fortsätta komma från 100 
% förnybar energi men anser att all överskottsenergi som kan tas tillvara också skall utnyttjas för att 
uppfylla värmebehoven.  

Säkerhet och tillgång  
Mål 5.1 Energiförsörjningen ska vara leveranssäker och energieffektiv. 
Basen i alla Kraftringens energileveranser är trygg och leveranssäker förnybar energi eller 
överskottsenergi. I enighet med kommentarer i tidigare avsnitt, samverkar Kraftringen gärna för att 
kapa, och jämna ut effekttoppar över dygn och över år. Kraftringen ser mycket positivt på att Lomma 
kommun har detta som ett specifikt mål då det bidrar till försörjningstrygghet och leveranssäkerhet 
inte bara inom kommunen utan även i regionen som helhet.  

Mål 5.2 Tillgången av el- och värmeenergi vid kriser ska vara säkrad  
Detta är ett av Kraftringens huvudfokus i den dagliga löpande verksamheten men självklart även vid 
en kris. Kraftringen deltar mer än gärna även fortsatt i dialog med Lomma kommun om tillgång till el- 
och värmeenergi vid en kriser och bidrar gärna i implementeringen av åtgärderna, likaså när det 
gäller etablering av lokala energiproduktionsanläggningar.  

Balansering och kompensation  
Mål 6.1 Kolinbindning i kommunens skog och mark ska öka.  
Kraftringen ser positivt på Lomma kommuns planer på att utreda produktion och/eller användning av 
biokol. Kraftringen har dialog med andra aktörer runt detta och har gärna dialog även med Lomma 
kommun i denna fråga.  

Mål 6.2 Klimatpåverkan från alla kommunala transporter ska kompenseras genom åtgärder.  
Klimatkompensation är det enda sättet att hantera de utsläpp som inte kan minskas. Vid 
kompensation av klimatutsläpp är det viktigt att säkra att metoden som används är certifierad enligt 
någon av de standarder som har utvecklats i syfte att säkerställa att kompensationen blir verklighet. 
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Klimatkompensation skall inte användas innan det är säkerställt att alla utsläpp som kan undvikas, 
verkligen har undvikits. Kraftringen bidrar gärna till att minimera dessa genom åtgärder i enighet 
med energi- och exergitrappan.  

Digitalisering och utveckling av smarta offentliga miljöer kan bidra till att skapa värde för stadens och 
landsbygdens invånare 
Digitalisering och effekterna av digitalisering saknas som övergripande mål i energiplanen även om 
det finns med i vissa åtgärder. Dock kan digitalisering bidra till minskade CO2-utsläpp, både direkt 
och indirekt. Kraftringen hänvisar här till de kommentarer som Kraftringen gav i översiktsplanen 
rörande digitalisering:  

Under översiktsplaneperioden kommer stadsbyggnationen, dess infrastrukturer och dess invånare 
tack vare digitaliseringen att ha ändrat sina mönster i de former vi känner till idag. Utöver att 
Kraftringen arbetar med fiberinfrastruktur och datacenter, arbetar vi också med innovation kopplat 
till digitaliseringens möjligheter till exempel när det gäller digitalisering av energiinfrastruktur och 
smarta offentliga miljöer via en plattform och ett öppet trådlöst sensornätverk. Detta gäller både den 
smarta infra¬strukturen i sig men också när det gäller analys och informationshantering. Här bidrar 
Kraftringen gärna till att genom digitalisering skapa värde för kommunens invånare under 
översiktsplaneperioden. Till exempel skulle intelligens i en digitaliserad stad eller tätort kunna bidra 
till energioptimering och energilagring genom koordinering av laddning av elfordon men också för att 
ha koll på den kommunala infrastrukturen. En optimering av dessa energiflöden skulle kunna bidra 
till att minska kommunens utsläpp. 

Hittills har kommunernas planering för fiberutbyggnaden vanligtvis hanterats som en fråga för den 
kommunala IT-sektorn. Framöver behöver fiber och digitalisering lyftas till en strategisk 
samhällsplaneringsfråga för översiktsplaneringen och den politiska ledningen. Kommunala 
investeringar i bredbandsnät har mycket positiva effekter. Uppåt 200 kommuner äger i dag fibernät 
och studier från bland andra OECD visar att det ger samhällsvinster och ger också förutsättningar för 
fortsatt arbete med digitalisering, sensornätverk och möjligheter till optimering av flöden som i sin 
tur minskar CO2-utsläppen. 

Kommentar:  

I dagsläget saknas statistik på en detaljeringsnivå som möjliggör exakta beräkningar av minskade 
utsläpp från specifika åtgärder. Att utveckla en beräkningsmodell för att öka förståelsen av 
kommunens utsläpp ingår i åtgärd 1.4.1.  

Miljövänlig och energieffektiv belysning hanteras i åtgärd 4.1.2 gällande gatubelysning och i åtgärd 
4.3.1 gällande energieffektivisering om fastigheter.  

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 2.1.6 har följande formulering lagts till: ” Utöver el och 
biogas kan åtgärden även innefatta anläggning av tankstation för vätgas eller annat förnybart 
bränsle.”. 

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 3.1.1 har minskad konsumtion och ökat återbruk lagts till 
som exempel på kampanjer med syfte att minska konsumtionsbaserade utsläpp. 

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 4.3.1 och 4.3.2 har följande formulering lagts till: ” Det är 
väsentligt att energiprestandan ska bedömas utifrån byggnadens använda energi samt att inkludera 
hela energiförsörjningssystemet och dess utsläpp. Fokus ska ligga på att byggnadens 
energianvändning samt dess genererade utsläpp minimeras. Byggnadens energiprestanda ska därför 
planeras i enlighet med energitrappan: 1. Minimera mängden använd energi, 2. Ta tillvara på 
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överskottsenergi, 3. Använd förnybar energi (där det är effektivt och inte driver ökade utsläpp), 4. 
Använd energi från biobränslen eller återvunnen energi från avfall, (5. Mindre hållbara alternativ).”. 

Regeringens mål till 2020 är att 95% av Sverige skall ha tillgång till 100mbit/s bredband. För Lomma 
så har 95% tillgång till fiber, antalet hushåll och arbetsställen som har anslutit sig är 85%. 
Regeringens mål är därmed nått, men det inte alla som ansluter sig via fiber. Lomma kommuns läge i 
regionen innebär att täckningen av mobilnätet är mycket god. I stort sett hela kommunens 
landbaserade yta har mycket god täckning med 4G, de områden som inte har mycket god täckning 
har god täckning. Detta gör att fiber ej är nödvändigt för samtliga, att ta ställning kring utveckling av 
ett fibernät riskerar därför att bli en ineffektiv satsning. Speciellt med tanke på utbyggnaden av 
kommande 5G nät som kommer innebära att vi kommer närmare 100 % hushåll med 100 mbit/s. 

Lunds kommun 
Lunds kommun finner det positivt att Lomma kommuns förslag till Energi och klimatplan tar tillvara 
på de lokalt goda förutsättningarna för att hålla en hög ambitionsnivå i energi- och klimatarbetet. Det 
är angeläget att Lomma och Lund, som både är grannkommuner och delägare i Kraftringen AB, har 
likartade målsättningar och inriktning. Därför är det betryggande att kunna konstatera att 
remissförslaget från Lomma ligger väl i linje med den energiplan som kommunfullmäktige i Lund 
antog i januari 2020. Lunds kommun och Lomma kommun samarbetar genom att gemensamt 
erbjuda energi- och klimatrådgivning till invånare, företag och organisationer. Även i detta fall är 
Lommas förslag till Energi och klimatplan i huvudsak samstämmig med inriktningen i Lund, men 
några mindre förändringar skulle förtydliga att avsikten med verksamheten är den samma i våra båda 
kommuner. Utöver energiförsörjning av byggnader, verksamheter och transporter omfattar förslaget 
även klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv och möjligheten att öka inlagringen av kol i 
våtmarker, skog och biokol, vilket är positivt. 

Målsättningar 
Som övergripande mål anger Lomma i förslaget till Energi- och klimatplan att: "Utsläpp av 
växthusgaser i Lomma kommun ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 
ska de ha minskat med över 70 % i jämförelse med 1990." I bilaga två - Nulägesanalys redovisar 
Lomma de totala utsläppen fördelat per invånare och jämför dessa mellan kommunen, Skåne och 
Sverige baserat på statistik från RUS. Enligt RUS egen hemsida är det inte lämpligt. Bland annat 
skriver de "Ibland presenteras utsläppsuppgifter från kommuner genom att de utsläpp som sker 
inom kommunen delas med antalet kommuninvånare. Tyvärr är detta inget bra mått. Det säger 
ingenting om kommunen har ett bättre eller sämre klimatarbete jämfört med andra. Det är heller 
inte ett mått på vilken genomsnittlig klimatpåverkan kommunens invånare orsakar". För mer 
information om utsläpp per invånare läs: http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCo!lectionDocuments 
/Statistik%20och%20data/Nationell%20emissionsdatabas/Om-uppfoljningav-mal-och-utslapp-per-
invanare-2020.pdf Lunds kommun föreslår därför att Lomma kommun gör tydligt att det 
övergripande målet 1.1 inte gäller per invånare. 

Energi- och klimatrådgivning 
I bilaga ett framgår det tydligt att Lomma kommuns avsikt är att energi- och klimatrådgivningen ska 
rikta sig även till kommunens företag. Lunds kommun önskar att detta framgår tydligt redan i planen. 
Detta görs lämpligen genom att ordet företag infogas enligt nedan i fem åtgärder: 

Sida 15, Åtgärd 1.1.3, Förslag på ny formulering: Energi- och klimatrådgivning ska finnas för 
kommunens invånare, företag och organisationer. 

Sida 18, mål 1.2, samma förslag som ovan. 

Sida 20, mål 3.1, samma förslag som ovan. 
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Sida 22, mål 4.1, samma förslag som ovan. 

Sida 23, mål 4.2, samma förslag som ovan. 

Beskrivningen av åtgärd 1.1.3 är omfattande och innehåller dubbleringar, vilket leder till att den blir 
svår att förstå. Tydligheten ökar om formuleringen ändras till: Syftet med åtgärden är att kommen 
ska erbjuda kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till hushåll, små och medelstora 
företag, lokala föreningar och organisationer i kommunen. Rådgivningen omfattar kunskap om 
energieffektivisering, transporter, förnybart, klimatpåverkan ur många perspektiv samt om 
energianvändning och förutsättningar att ändra energianvändning i lokaler och bostäder. Det ska 
vara lätt att finna information på kommunens hemsida. 

Kommentar:  

Tyvärr är dagens tillgängliga statistik oftast för grovskalig eller bristfällig för att korrekt kunna följa 
upp de komplexa mönster som leder till kommunens klimatpåverkan. Som specifik åtgärd (1.4.1) har 
det därför lagts till att en modell ska utvecklas för uppföljning av kommunens totala energiflöden och 
klimatpåverkan. Åtgärden har nu även flyttats så att den även ligger under mål 1.1 och därmed avser 
både kommunen som organisation och som geografisk enhet. Lomma kommun har sedan 1990 ökat 
sin befolkning med över 45 %, detta är naturligtvis en faktor som bidrar till att öka kommunens totala 
utsläpp. Avsikten med lokal energi- och klimatplanering anses inte vara att begränsa invånarantalet 
på lokal nivå, det är därför väsentligt att även visa utsläpp per invånare. Utsläpp per invånare är även 
en siffra som går att relatera till, totala utsläppen är väldigt svårtolkade för de flesta, även om de kan 
vara lämpliga att följa i uppföljningssyfte. Övrig problematik i uppföljningsstatistiken innefattar bland 
annat motorvägen E6 som sträcker sig igenom Lomma kommun och får stor påverkan på totala 
utsläppen och än mer på utsläppen per invånare. Mål 1.1 har förtydligats med följande förklaring den 
som även delvis inkluderats i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 1.4.1 samt i nulägesanalysen 
(bilaga 2) under Klimatpåverkan: ”Målet avser främst att kommunen ska ligga före regionen och 
nationen i minskad klimatpåverkan. Uppföljningen ska utvecklas i samband med åtgärd 1.4.1. De 
utsläpp som kommunen genererar som geografisk enhet ska följas upp både som totala utsläpp samt 
utsläpp per kommuninvånare. Nyttjandet av dessa olika uppföljningssystem ska problematiseras och 
utvärderas i samband med uppföljning. I den mån det är möjligt bör uppföljning även specificera de 
utsläpp från E6 som genereras från genomfartstrafik.” 

Företag har lagts till i åtgärdsformuleringen till 1.1.3 och åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) har 
förenklats. Åtgärden hanteras under mål 1.1, under övriga mål där åtgärden är angiven är 
formuleringen också ändrad. 

Länsstyrelsens synpunkter 
Allmänna synpunkter 
Länsstyrelsen konstaterar först och främst att strategin är välskriven och med relevanta åtaganden. 
Vi bedömer att strategin, med föreslagna korrigeringar nedan, kan vara en mycket bra grund för 
framtida kommunalt klimat- och energiarbete. Inledningsvis bör det tydliggöras att länsstyrelsen inte 
har någon formell tillsynsplikt på kommunala energiplaner, men ändå har ett stort intresse av att 
granska planen ur ett regionalt klimat- och energistrategiskt perspektiv. Länsstyrelsen delar överlag 
kommunens bedömning att Lomma har stor potential att minska klimatpåverkan med tanke på dess 
– kanske främst- geografiska förutsättningar samt kommunorganisationens höga profil i flera 
miljöfrågor. Vi ställer oss positiva till att det, inledningsvis, tydligt nämns vilka mål som finns på 
nationell nivå, samt de mål som satts upp på regional nivå för Skåne. Överlag ser länsstyrelsen gärna 
att kommunerna utgår från de åtgärder i den regionala strategin Ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne (2018), där kommuner pekas ut som viktiga aktörer. 
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Disposition och upplägg 
Det kan inledningsvis förtydligas vilken status klimat-och energiplanen har i organisationen; är det 
t.ex. ett ”paraplydokument” där resepolicys m.m. ingår? Är det vägledande för all verksamhet eller 
har det mer av en rådgivande karaktär? Detta skulle kunna kompletteras med en enklare 
organisationsskiss eller liknande. I övrigt ser länsstyrelsen positivt på att planen tagits fram parallellt 
med översiktsplanen, som är ett viktigt dokument för att genomföra klimat- och energimålen i den 
fysiska planeringen. 

Generellt anser länsstyrelsen att uppsatta mål bör följa den s.k. SMART-principen, dvs Specifikt, 
Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Därför är det bra att Lomma utgått från just denna 
princip samt att det finns en handlingsplan kopplad till strategin med flera tydliga indikatorer för 
respektive målområde. Att det även finns en ungefärligt uppskattad utsläppsminskning kopplad till 
respektive åtgärd är även något länsstyrelsen välkomnar och har efterlyst i andra remissvar till 
kommunala klimat- och energistrategier. (Länsstyrelsen kan även tipsa om att schablonberäkningar 
för utsläppsminskningar finns framtagna bl.a. inom ramen för Klimatklivet-bidraget, och finns 
tillgängliga via Naturvårdsverket.) Länsstyrelsen noterar även att huvuddokumentet är döpt till 
”Bilaga 1”, vilket är något förvirrande. Länsstyrelsen föreslår också att delar av det som nämns i den 
inledande ”Sammanfattning” (i huvudsak de två första styckena) flyttas till ett stycke med titeln 
”Bakgrund” eller liknande, så att sammanfattningen tydligare fokuserar på just kärnan i innehållet i 
klimat- och energiplanen. 

Mål om utsläpp och energianvändning 

Att beskriva att målen ”delvis ses som visionära” kan eventuellt väcka vissa frågor kring dess 
legitimitet, och beskrivningen bör förtydligas. 

Angående målet om minskade växthusgasutsläpp (s.7 och framåt), ligger det regionala målet för 
Skåne på en minskning med 80 % jämfört med år 1990. Det är bra att kommunen förhåller sig till 
detta i planen. Länsstyrelsen ser också positivt på att nuläge gällande kommunens utsläpp och 
energianvändning presenteras, både totalt och per invånare, eftersom dessa två mätmetoder 
kompletterar varandra på ett viktigt sätt. Det bör i planen dock också förtydligas hur man förhåller 
sig till de utsläpp i Lomma som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter. (På nationell nivå finns 
utsläppsmål till 2020 och 2030 för den icke-handlande sektorn.) 

Ytterligare komplement skulle vara ett eller flera övergripande scenarion för framtida 
energianvändning med tillhörande utsläppskategorier (transporter, jordbruk, osv) kopplat till det 
lokalt satta målåret, baserat på det redovisade nuläget (se exempelvis s.18, 27 samt s.33 i den 
regionala strategin Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030). Detta kan, för Lommas del, 
givetvis vara en grövre uppskattning, men fyller ändå en viktig funktion vad gäller den övergripande 
riktning och prioriteringar kommunen bör följa. Att figur 5 (s.8) visualiserar Lommas mål jämfört med 
regionala och nationella är bra, men en målpunkt med högre utsläpp än den regionala, samtidigt som 
”minskningstakten vara högre än i nationen och regionen” gör den något svårförståelig. 

Angående mål för den kommunala organisationen, påminner länsstyrelsen här om att kommunen 
skrivit under uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 (liksom 20-talet andra kommuner i Skåne), 
som innefattar elanvändning, uppvärmning och transporter. Kommunen bör givetvis följa upp 
uppropets måluppfyllelse då år 2020 passerat, och föreslår en eller flera indikatorer som följer upp 
användningen av fossil energi inom organisationen. 

Fysisk planering och transporter 
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Länsstyrelsen ser gärna en tydligare koppling mellan färdmedelsval och utsläpp från 
personbilstrafiken. Starten av tågtrafiken via Lomma är onekligen en viktig pusselbit i minskningen av 
utsläppen från den motorburna trafiken i kommunen. Det hade därför varit intressant med ett längre 
resonemang kring vilka effekter man vill uppnå med Lommabanan vad gäller minskad 
personbilstrafik och tillhörande utsläpp, utöver bedömda effekter i planen, på s.35. (Jämför 
exempelvis s.32 i den regionala strategin). Inte minst eftersom Lomma är en kommun med stor andel 
utpendling. Vidare beräknas olika effektiviseringar av transportsystemet (s.k. transportsnålt 
samhälle) utgöra en viktig del av omställningen i transportsektorn1. Det är därför bra att planen 
innehåller tydliga skrivningar om bland annat minskning av biltrafiken i kommunen. 

Länsstyrelsen anser dock att gods och varudistribution samt logistik bör avhandlas tydligare i planen - 
en fråga som är aktuell bl.a. med tanke på den snabba utvecklingen av e-handeln. Här kan 
kommunen arbeta med att både t.ex. samordna och effektivisera sina egna varutransportflöden (som 
delvis redan nämns i planen) samt inleda dialog med externa aktörer som verkar i det geografiska 
området. 

Energiförsörjning 

Att säker energiförsörjning nämns återkommande är positivt, inte minst utifrån vad en kommunal 
energiplan bör innehålla enligt lagen om energiplanering. Länsstyrelsen noterar här även att en ny 
mottagningsstation, för förbättrad leveranssäkerhet, nyligen invigts av Kraftringen i Lomma, vilket 
kan vara bra att nämna i planen. 

Kopplat till den s.k. effektfrågan, är utvecklingen av smarta nät och balansering av produktion genom 
t.ex. batterilösningar. Därför ser länsstyrelsen gärna att denna fråga – åtminstone kortfattat – tas 
upp i planen. Det kan t.ex. handla om att kommunen deltar i eller tillhandahåller testbäddar för 
vehicle-to-grid-lösningar, etc. 

Det är också bra att strategin lyfter den totala biogaspotentialen i kommunen. Endast produktion av 
matavfall till SYSAV nämns dock som realiserbart. Den kommunala organisationen bör dock kunna 
verka för att andra lokala aktörer nyttjar återstående potential, exempelvis genom 
informationsspridning. 

Fossilbränslefria drivmedel 
Gällande biogas, har Länsstyrelsen har den senaste tiden sett ett markant ökat intresse för flytande 
biogas (ofta förkortat LBG) i tunga transporter, både på åkerisidan samt leverantörssidan. Dessa 
åtgärder har också möjlighet att delfinansieras med Klimatklivet-bidrag. Länsstyrelsen bedömer att 
kunskapen om nyttan med detta energislag i Skåne generellt är för låg, och kunskapshöjande insatser 
på kommunal nivå välkomnas därför. Att kommunen ska ”verka för att öka allmänhetens tillgång till 
stationer med förnybara bränslen”, är bra, och hade med fördel kompletterats med mål och eller 
indikatorer för biogastanksstationer i kommunen. 

Det är bra att en tydlig definition av fordonstyper och bränsle finns. Att utgå från definitioner och 
regler i Bonus-Malus-systemet kan samtidigt vara problematiskt, om denna lagstiftning till exempel 
skulle ändras eller avskaffas innan planens slut- och målår. En friskrivning här skulle till exempel 
kunna vara att förtydliga att kommunen utgår från definitionerna år 2020, oberoende av 
lagstiftningens utveckling gällande drivmedelsval de kommande åren. 

Andelen miljöbilar påverkas, som bekant, främst av nationella lagar, regler och skatter. Även 
kommuner kan dock främja utvecklingen genom informationsspridning och utbyggnad av 
infrastruktur. Länsstyrelsen ser därför gärna en tydligare målnivå gällande andelen miljöbilar i 
kommunen, eftersom det finns ett mål på regional nivå om 100 % fossilbränslefri fordonsflotta 2030. 
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En kommunal målsättning får gärna innehålla ungefärlig bränslesammansättning och fördelning, t.ex. 
för tunga fordon respektive personbilar. 

Vid slutet av 2019 hade Lomma kommuns invånares personbilsflotta drivmedelsandelar i princip 
identiska med Skåne län som helhet, dvs. en andel bensin- och dieselbilar kring cirka 90 %. Dock 
utgjorde andelen el- och laddhybrider cirka 20 % av nyregistrerade fordon under första halva av 
2020. En omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur måste alltså tillkomma i Lomma kommun. Det 
är här bra att kommunen har ambitionen att utveckla ett helhetsgrepp genom en ”övergripande 
strategi för laddstolpar”. Länsstyrelsen ser dock gärna att laddinfrastrukturfrågan ges något större 
utrymme även i energi- och klimatplanen. 

Laddinfrastruktur 
Länsstyrelsen har nyligen tagit fram en regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och 
elfordon, som kommer uppdateras löpande. Denna kan förhoppningsvis framöver utgöra ett stöd för 
Lomma kommun i den strategiska planeringen av laddpunkter. Enligt EU bör det, för varje laddbart 
fordon, finnas 0,1 publika laddpunkter, för en heltäckande laddinfrastruktur. Länsstyrelsen ser därför 
gärna en tydligare målsättning gällande antalet laddpunkter i kommunen. Länsstyrelsen vill samtidigt 
betona att den strategiska placeringen av laddinfrastrukturen samt dess effekt (t.ex. andelen s.k. 
”snabbladdare”) också är mycket viktigt i sammanhanget, samt hänsyn till lokala trafikflöden (t.ex. 
genomfartstrafik). 

Länsstyrelsen ser också gärna ett kortare resonemang om antalet icke-publika laddstationer (t.ex. i 
bostadsrättsgarage och vid arbetsplatser) samt hur man vill uppmuntra till att ett heltäckande nät för 
att dessa finns år 2030. Detta då icke-publik normalladdning står för den största delen av laddningen 
av elfordon. Det finns t.om. år 2022 avsatta statliga investeringsstöd både för publik och för icke-
publik laddinfrastruktur. Information om detta skulle kommunen kunna spridas genom exempelvis 
den kommunala klimat- och energirådgivningen. 

Solenergi och vindkraftsproduktion 
Länsstyrelsen ser också positivt på att tydliga mål satts för solenergiproduktion kopplat till egna 
fastigheter. Enligt rapporten Solenergipotentialen för Skånes bebyggelse: enligt två framtidsscenarier 
(Lingfors & Widén 2018), finns det en potential på cirka 55 GWh/år solelsproduktion i Lomma 
kommun. År 2019 fanns totalt 129 anläggningar med en sammanlagd installerad effekt på cirka 1,5 
MW. Ett mål eller indikator gällande total installerad effekt, alternativt antal anläggningar i 
kommunen, hade varit ett bra komplement, samt ett längre resonemang kring solenergipotentialens 
totala andel av energiproduktionen i kommunen på längre sikt. Om den politiska viljan för vindkraft i 
dagsläget är måttlig, kan högre ambitioner på solenergisidan kanske istället vara lämpligt. 

Det är också mycket bra att en ny vindkraftsutredning samt uppdaterad policy i framtiden, nämns i 
planen. Länsstyrelsen påminner också om möjligheten till s.k. repowering, dvs. en möjlighet att få 
högre installerad effekt på befintliga verk. 

Konsumtionsperspektivet 
Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunen tar ett tydligt ställningstagande till de viktiga 
frågorna om konsumtionens klimatpåverkan. Länsstyrelsen har här kännedom om att en modell för 
bedömning av regionala utsläpp från konsumtion håller på att utarbetas, vilken framöver 
förhoppningsvis kan vara ett stöd i arbetet på lokal nivå i Lomma. 

Länsstyrelsen noterar i planen att indikator för åtgärd 3.1.1 saknas, och föreslår här genomförd 
åtgärd (t.ex. per år) som indikator. 
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Vidare föreslås en indikator kopplat till hushållens avfallsmängd i kommunen (se exempelvis Avfall 
Sveriges statistik per kommun), alternativt växthusgasutsläpp kopplat till avfallsmängder i 
kommunen - gärna kopplat till åtgärd 3.1.2. 

Finansförvaltning och upphandling 
Delvis kopplat till konsumtionsperspektivet, ser länsstyrelsen även positivt på att finansförvaltning 
tas upp. Denna åtgärd finns även med i den regionala klimat- och energistrategin, där de skånska 
kommunerna nämns som huvudaktörer. Länsstyrelsen föreslår här att kommunen tar fram eller 
använder sig av någon form av beräkningsmodell för klimatpåverkan från sina finansiella placeringar. 

Det är bra att kommunen även nämner upphandling som ett viktigt instrument. En uppdatering av 
upphandlingspolicy innebär dock inte automatiskt att denna ställer tillräckligt hårda och konkreta 
krav för att uppfylla utsläppsmålen. Detta skulle kunna kompletteras med t.ex. mål om att specifika 
upphandlade produkter och tjänster ska vara fossilbränslefria till ett visst årtal. Detta kan vara extra 
viktigt om kommunen har omfattande verksamhet utlagt på entreprenad. 

Energieffektivisering av fastigheter 
Det är också bra att konkreta åtgärder gällande effektivisering tas upp. Länsstyrelsen kan här 
rekommendera resultatsammanställningen för projektet Energieffektiva kommunala fastigheter – 
värdeskapande fastighetsförvaltning. Här har det beräknats en potential att sänka den 
genomsnittliga skånska kommunala energianvändningen med i snitt 55 kWh per kvadratmeter, 
genom att modernisera byggnaderna med lönsamma åtgärder. Till detta tillkommer betydande 
ekonomiska besparingar - se vidare rapporten Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader. 

Sammanfattningsvis ser länsstyrelsen överlag positivt på planens upplägg, ambitionsnivå och 
innehåll. Med ovan nämnda ändringsförslag (främst inom områdena transporter och tillhörande 
infrastruktur) kan planens funktion och genomförbarhet förbättras ytterligare. Vi önskar Lomma 
kommun lycka till i det fortsatta arbetet. 

Kommentar:  

Planens syfte och roll i kommunen anges översiktligt i sammanfattningen och inledningen, samt mer 
detaljerat under styckena Syfte, Mål och åtgärder samt Genomförande och uppföljning. 
Sammanfattningen innefattar kortfattad info om hela dokumentet: bakgrundskunskap, potential och 
planens syfte. 

Det är angivet att målen utformats SMART men att de ”delvis ses som visionära”. Anledningen till 
detta är angiven i följande mening som nu kompletterats med inledningen ”Detta beror på att…”. 

Då planen ej påverkar handeln med utsläppsrätter är det kommunens förhållning till utsläppsrätter ej 
inkluderat i planen. Det är dock tillagt i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 1.4.1 att modellen 
som ska utvecklas för att följa upp klimatpåverkan även inkludera koppling till handeln med 
utsläppsrätter. 

Inom energi- och klimatplanering är det stor variation i hur specifika mål, åtgärder och beräkningar 
är beroende på vad som bedöms få bäst genomslag. Lomma kommuns energi- och klimatplan har ett 
stort fokus på genomförande av åtgärder under planperioden. Det övergripande målet innefattar 
samtliga åtgärder i hela planen, detta är förtydligat i beskrivningen till mål 1.1. Kommunen kommer 
att utveckla sin beräkningsmodell av klimatpåverkan inom åtgärd 1.4.1.  

I bilaga 2 (Nulägesanalys), figur 5 ligger kommunens lokala mål högre på y-axeln då det målåret är 
tidigare (se x-axeln) än det regionala och nationella. Målåren har dock förtydligats i legenden till 
figuren. Det har även förtydligats i figurtexten att ”Det lokala målet avser mål 1.1 i denna energi- och 
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klimatplan som ska uppfyllas år 2025, det är satt i en linjär minskningstakt som för att leda till att 
uppfylla det regionala målet år 2030.”. 

Då kommunen har låg andel industri är påverkansgraden på gods- och varudistribution inom 
kommunen som geografisk enhet låg. Största andelen transporter sker med genomfartstrafik. 
Gällande kommunorganisationens transporter finns åtgärder gällande samordnade transporter 
(åtgärd 2.2.2 och 2.3.3). 

Energilagring finns med som åtgärd (4.4.3). I åtgärdsbeskrivningen anges att den ska vara innovativ i 
ett första skede och exempelvis nyttja en växande elbilsflotta som lagringsresurs.  

Anläggning och uppföljning av biogastankställen ryms inom åtgärd 2.1.6 ” Lomma kommun ska verka 
för att öka allmänhetens tillgång till stationer med förnybara bränslen för exempelvis miljöbilar, 
elmopeder och elcyklar.”. Satsning på biogas ryms delvis inom åtgärd 1.3.2 ” Kommunen ska 
samverka med externa aktörer kring innovativa klimatsmarta lösningar.”. I åtgärdsbeskrivningen har 
bland annat följande formulering lagts till: ”Genom löpande samarbete med externa aktörer ska 
Lomma kommun verka för och/eller bidra med förslag och lösningar som gör det möjligt för aktören 
att använda och utveckla mer klimatsmarta hållbarhetslösningar i sina verksamheter.”. 

I åtgärdsbeskrivningen för åtgärd 2.2.4 anges att ”Med miljöbil avses enbart bonusklassad bil enligt 
klassificeringssystemet Bonus-Malus eller motsvarande nivå i efterföljande klassificeringssystem”. 
Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att de bilar som klassats som bonus-bilar är miljöbilar, de 
släpper ut under 70 gram koldioxid per kilometer, detta innebär att miljöbilar utgörs av elbilar, 
laddhybrider och biogasbilar. Förändringen innebär därmed ingen skillnad i formuleringen. 
Målsättningen 2.2 stämmer. Åtgärd 2.1.6 innefattar olika typer av miljövänliga bränslen, det är tillagt 
att åtgärden avser insatser ”…utöver kraven i Plan- och bygglagen”. 

Det är bra att regional modell för konsumtionsbaserade utsläpp är på gång. I dagsläget finns enbart 
konsumtionsbaserade utsläpp på nationell nivå. Att följa upp konsumtionsbaserade utsläpp i Lomma 
kommun per år är därför inte möjligt. I ett första skede handlar det nu om att förstå och kartlägga de 
konsumtionsbaserade utsläppen på lokal nivå. Detta ingår i åtgärd 1.4.1 

Malmö stad 
Sammanfattning 
Malmö stad ställer sig positiv till Lomma kommuns Energi- och klimatplan som har en tydlig och 
relevant struktur och med tillhörande biligor som ger en fördjupad bild av planen. Kommunen ser 
själva att de har möjligheten och viljan att ligga i framkant i energi-och klimatarbetet, och har satt 
tuffa mål för kommunens arbete de kommande fem åren. Malmö stad ser dock en viss diskrepans 
mellan mål och utpekade åtgärder, där utpekade åtgärder inte alltid framstår som tillräckliga för att 
målen ska kunna uppnås. Vidare lyfts transportsektorn fram som den största utsläppskällan av 
växthusgaser i kommunen, men där Malmö stad ser att skarpare mål skulle kunna sättas och 
åtgärderna skulle kunna breddas till att handla om mer än persontrafik. 

Yttrande 
Malmö stad ser positivt på Lomma kommuns Energiplan som har en tydlig och relevant struktur, 
ambitiösa mål och med tillhörande bilagor som ger en fördjupad bild av planen framtagande och 
målsättningar. Med detta sagt har Malmö stad följande synpunkter sorterade efter rubriksättningen i 
Energi- och klimatplanen. Generella synpunkter Strategin har en generellt tydlig och bra struktur. Ett 
exempel på det är uppdelningen av mål och åtgärder mellan det geografiska området och den 
kommunala organisationen. Bilagorna ger dessutom en bra fördjupad insyn i framtagandet av 
planen. De bidrar med en grundlig nulägesanalys, en b�dömning av åtgärdernas omfattning och 
resultat samt en tydlig parallell process med framtagandet av Lommas uppdaterade översiktsplan. 
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Samtidigt ser inte Malmö riktigt relevansen i de Bedömningar av "åtgärdernas effekter" som 
redovisas i bilaga 1 Fördjupning av åtgärder. Hur dessa har tagits fram framgår inte, och inte heller 
varför "mjuka" åtgärder som är informativa eller handlar om samverkan bedöms ge mycket stora 
resultat.  

Mål och åtgärder 

Lomma kommuns lyfter i de inledande skrivningar att de har goda förutsättningar att kunna sätta 
tuffa och skarpa mål och gå i bräschen för arbetet med energi- och klimatfrågor. Detta ser Malmö 
stad som en mycket god och effektfull utgångspunkt i kommunens energi- och klimatarbete. Det 
finns däremot en viss otydlighet kring Energi- och klimatplanens mål då de beskrivs som att de inte 
alltid är mätbara utan delvis ska ses som visionära (se sidan 12 under rubriken "Mål"). Det är Malmö 
stads uppfattning att detta riskerar att skapa otydlighet, särskilt om man blandar mätbara och 
visionära mål. Med tanke på den relativt korta· tidsperiod som planen ska gälla för bör mål vara 
skarpt formulerade, även om de inte alltid måste vara kvantitativa. 

Avsnitt 1. Övergripande mål 

Generellt ser Malmö stad en viss diskrepans mellan mål och utpekade åtgärder, där utpekade 
åtgårder inte alltid framstår som tillräckliga för att målen ska kunna nås. Ett exempel är mål 1.1, att 
kommunens utsläpp ska minskas med 70 procent till år 2025, vilket antagligen skulle kräva mycket 
omfattande åtgärder som inte motsvaras av de som presenteras i planen. Planen presenterar primärt 
åtgärder som handlar om att uppmuntra, informera och fortbilda vilket Malmö stad bedömer inte är 
tillräckligt skarpa åtgärder för att uppnå målet. 

Avsnitt 2. Transporter 

Transportsektorn har i Energi- och klimatplanen identifierats som den största utsläppskällan av 
växthusgaser i kommunen, och att denna sektor pekas ut särskilt ser Malmö stad positivt på. 
Omställningen av transportsektorn är en svår men absolut nödvändig uppgift för att nå lokala såväl 
som nationella klimatmål, och där arbetet måste påbörjas idag för att nationella klimatmål ska kunna 
nås. Med detta i åtanke anser Malmö stad att åtgärderna inom detta fokusområde skulle kunna 
breddas och även formuleras skarpare. De hanterar i nuläget mest persontrafik men det saknas 
åtgärder gällande till exempel tunga transporter och varuleveranser, där den förra enligt Energi- och 
klimatplanens bilaga 2 är den största källan till växthusgaser efter personbilstrafik. Vidare är 
målpunkten för just detta mål 2030, alltså inte 2025 som Energi- och klimatplanen i övrigt sträcker sig 
till. Detta kan förvirra, och Lomma kommun bör överväga att ta fram ett kvantitativt mål för 2025. 
Detta gör att målet linjerar med planen i övrigt och har även fördelen att sätta större press på 
omställningsarbetet då målet ligger nära i tid vilket kan få effekten att saker sätts i rullning snabbt. 

Vidare så har åtgärderna sin tyngdpunkt mot åtgärder inom beteendeförändring och för att minska 
trafikarbetet (attraktiva alternativ, p-norm etc.). Beteendeförändring är nödvändigt men troligen inte 
tillräckligt för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser, inte minst med tanke på 
att Lomma kommuns invånare ofta nyttjar bilen även på korta resor under 1 km. Här hade Malmö 
stad önskat skarpare åtgärdsförslag för att driva på omställningen till en elektrifierad fordonsflotta, 
kompletterat med andra förnybara bränslen. 

Avsnitt 4. Energianvändning 

Målet att energianvändningen för kommunorganisationens fastigheter ska halveras mellan 2009 och 
2025 framstår som oerhört ambitiöst men är troligen nåbart utifrån de uppgifter som Malmö stad 
har hittat vad gäller kommunens energianvändning (kWh/A temp) . Malmö stad efterfrågar mer 
information i Energi- och klimatplanens bilagor som ger en nuläges bild av kommunens egna 

Samrådsredogörelse - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025



fastighets bestånd och som tydligare redogör vad som ska mätas (total energi, fastighetsenergi, 
primärenergi, köpt energi, per areaenhet eller per capita etc.) samt vilka specifika åtgärder som 
planeras för kommunens fastigheter som gör att målet kommer nås. 

Avsnitt 6. Balansering och kompensation 

Att inkludera tydliga och ambitiösa mål kring hur kommunen ska ta ansvar för, bevara och utöka det 
kol som binds i marken inom kommunens gränser ser Malmö stad som oerhört positivt. Att Lomma 
kommun utifrån sina förutsättningar och tillgång till framför allt ung skog lyfter frågan och ger det ett 
eget fokusområde visar på självinsikt och ger troligen kommunen en bättre chans att nå sina 
klimatmål framöver. Arbetet kan också inspirera andra kommuner och hjälpa dem inkludera 
motsvarande mål i de många miljö- och klimatprogram som tas fram i landet. 

Övrigt 
Lommas kommunikation kring kommunens framtidsplaner gällande vindkraft är enligt Malmö stad 
inte konsekvent. I översiktsplanen för 2020 står det att vindkraft till havs inte är tillåten medan 
energi- och klimatplanen pekar på en vilja att ta fram en ny policy i vindkraftsfrågan. Då Malmö och 
Lomma delar kommungräns till havs skulle en dialog mellan kommunerna kring havsbaserad 
vindkraft vara positiv. Malmö stad noterar även, med tanke på gränsen till havs, att man vid 
beskrivningen av Lomma kommun i inledningen av Energi- och klimatplanen glömt att nämna Malmö 
som en angränsande kommun. 

Kommentar:  

Inom energi- och klimatplanering är det stor variation i hur specifika mål, åtgärder och beräkningar 
är formulerade beroende på vad som bedöms få bäst genomslag. Lomma kommuns energi- och 
klimatplan har ett stort fokus på genomförande av åtgärder under planperioden. Det övergripande 
målet innefattar samtliga åtgärder i hela planen, detta är förtydligat i beskrivningen till mål 1.1. 
Kommunen kommer att utveckla sin beräkningsmodell av klimatpåverkan inom åtgärd 1.4.1.  

Lomma kommun har väldigt begränsad påverkan på större delen av utsläpp från tunga transporter 
och varuleveranser som orsakas av genomfartstrafik på E6. Beteendepåverkan anses ha en stor 
påverkansmöjlighet med tanke på kommuninvånarnas demografi, resurser och utbildningsnivå. 

Gällande vindkraft så avser planen att förbättra och utveckla dagens kompetens inom området 
genom att en ny vindkraftsutredning och -policy ska tas fram (åtgärd 4.2.5). Utredningen syftar till 
vara ett framtida planeringsunderlag genom att bland annat kartlägga och redogöra för olika typer 
av skyddsområden, infrastruktur, bebyggelse, säkerhetszoner, känsliga marina och landbaserade 
naturmiljöer, samt andra faktorer som påverkar utbyggnaden av vindkraft. Denna formulering ha 
lagts till i åtgärdsbeskrivningen till 4.2.5. 

Naturskyddsföreningen Lomma – Bjärred 
Föreningen har följande synpunkter på planen, vilka här redovisas i sidoordning: 

s. 8 Att kommunen har väldigt lite industriverksamhet betyder tyvärr att invånarna måste pendla till 
kommuner där jobben finns. Mer resor och mer utsläpp alltså. Att tolka lite industri som något 
positivt för kommunen innebär egentligen bara att man skjuter över eventuella problem till en annan 
kommun, dit våra invånare måste pendla. 

s. 15 Att år 2025 ha minskat utsläppen med 70 % Gmf med 1990) är ett bra mål. Vi undrar dock vad 
som händer om man 2024 märker att målet inte alls kommer att nås med de insatser som vidtagits. 
Blir det då mer resurser tilldelat eller redigerar ni målet? 
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s. 23 Åtgärd 4.2.3 Formuleringen "ska verka for att" uppfattar vi inte som speciellt bindande. Det 
räcker att använda ordet ska, och därmed tydligt visa en av alla åtgärder som behövs för att uppnå 
klimatomställningen. 

s. 25 Åtgärd 4.4.2 Det finns kanske någon förklaring till just 12 %, men det får man kanske svar på 
någon gång. Varför inte välja 20 % istället? Eventuell överskottsenergi kan ju användas i befintliga 
byggnader som saknar solceller. 

Följande hänvisar till Bilaga 1 - Fördjupning av åtgärder 
s. 19 Åtgärd 3.2.4 Att öka andelen vegetarisk mat är bra. Vi undrar dock vilken måttstock ni kommer 
att använda. Flera andra kommuner har arbetat ganska länge med detta så det kanske är lämpligt att 
inspireras av hur andra gör.  

Följande hänvisar till Bilaga 2 -Nulägesanalys 
s. 6 Figur 7 innehåller inte värden för år 2013, vilket är olyckligt. Figuren skulle bli mycket bättre om 
de värdena också är med. 

Följande hänvisar till Bilaga 3 - Styrmedel och ramverk 
s. 15 Följande två punkter väcker minst sagt förvåning när de står så här efter varandra. 

" • Kommunen ska verka for att etableras som ett nationellt centrum för hållbarhet och grön tillväxt. 

" • Vmdkraft till havs får ej förekomma. 

En hållbar framtid kräver ett eget ansvar för kommunens energibehov. Då kommunens yta är så liten 
behövs havet för de vindkraftverk som är en viktig del i vår energi-försörjning. Ska intentionerna i 
den första punkten hållas är vindkraft och sol den framtid kommunen måste investera i. Att då så 
blankt neka placering av vindkraft till havs är inte hållbart. 

Kommentar: 

Med fördel av liten industri avses att kommunens möjlighet att påverka utsläppen inom kommunens 
gränser är större. Målformuleringen 1.1 har dock förtydligats gällande hur klimatpåverkan ska följas 
upp. Det har även lagts till i stycket ”Genomförande och uppföljning” att mindre uppföljningar av 
planens åtgärder ska genomföras årligen. Den viktigaste målsättningen för Lomma kommun är att 
minska klimatpåverkan snabbare än regionen och nationen, exakta beräkningar av 
utsläppsminskningar är komplicerade och de kommer att utvecklas i samband med åtgärd 1.4.1. Mål 
1.1 är avsett att uppfyllas och det är ej avsett att förändras under planperioden.   

Gällande åtgärd 4.2.3 föregås uppförande av större anläggning för produktion av grön energi av en 
utredningsfas för att analysera lämplig och möjlig typ och yta samt kostnader. Utredningen ska 
genomföras inom planperioden.  

Lomma kommun har i dagsläget en hög andel vegetarisk mat, att utöka denna andel samt 
sammanställa och minska skolbespisningens klimatpåverkan är en viktig del i att uppnå mål 3.2. 
Uppföljningen av kommunens klimatpåverkan ska utvecklas inom åtgärd 1.4.1.   

Gällande vindkraften, se kommentar till yttrande från Malmö stad (ovan). 

Region Skåne 
Region Skåne lämnar inga synpunkter på Energi- och klimatplan för Lomma kommun utöver att 
hänsyn bör tas till regionala energi- och klimat-relaterade ställningstaganden och mål i 

- Regional utvecklingsstrategi för Skåne ”Det öppna Skåne” (Region Skåne 2020) 
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- Klimat- och energistrategi för Skåne (Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och 
Kommunförbundet Skåne 2018) 

Sveriges lantbruksuniversitet 
Specifika synpunkter 
Sida 20, åtgärd 3. 1.3: Det saknas en närmare beskrivning av vad åtgärden kan innebära eller i vilken 
omfattning/med vilken effekt åtgärden ska planeras. Åtgärden beskrivs närmare i Bilaga 1, men 
omfattningen behöv definieras (t.ex. som effekt på växthusgasbalansen eller dylikt). 

Sida 20, 3.1.4. Använd samma omskrivning som i åtgärd 3.2.2 (sida 21): "tillverkade av fossila 
råvaror" istället för "gjorda av fossila bränslen" 

Sida 21, åtgärd 3.2.1: Vad innebär det att "arbeta med" "hållbarhetskriterier i finansförvaltningen."? 
Ska kriterierna eller en viss handlingsplan implementeras? 

Sida 23, åtgärd 4.2.5: Åtgärden garanterar inte att vindkraften byggs ut, den kan tvärtom resulterar i 
att t.ex. områden som tidigare utpekats som möjliga läge för vindkraftsanläggningar tas bort. En 
positiv formulering om att vindkraftens utbyggnad ska främjas hade varit önskvärd. 

Sida 25, åtgärd 4.4.3: Vem och hur definierar man behovet? En formulering kring målet med 
energilagring hade varit att föredra. 

Sida 28, mål 6.1: Det fattas en åtgärd för att skydda jordbruksmark som en kolsänka. 

Sida 28, mål 6.1: Det fattas en åtgärd för att främja ökning av markkolen i jordbruksmark, t.ex. 
genom ett informationsprojekt och rådgivning för lantbrukare. Kanske även en progressiv åtgärd som 
stöd för vissa åtgärder t.ex. genom premier. Detta kan komplettera även åtgärd 6.2.1. 

Kommentar: 

Tyvärr är dagens tillgängliga statistik oftast för grovskalig eller bristfällig för att korrekt kunna följa 
upp de komplexa mönster som leder till kommunens klimatpåverkan. Som specifik åtgärd (1.4.1) har 
det därför lagts till att en modell ska utvecklas för uppföljning av kommunens totala energiflöden och 
klimatpåverkan. 

Formuleringen av åtgärd 3.1.4 har ändrats enligt förslag. 

Hållbarhetskriterier inom finansförvaltningen styrs av finanspolicy inom skånska finansiella 
samverkansgruppen G8, bestående av Burlöv, Kävlinge, Lomma, Markaryd, Sjöbo, Svedala, Vellinge 
samt Örkelljunga kommun. Åtgärden är dock specificerad i energi- och klimatplanen för att ingå i 
uppföljningen av arbetet med minskad klimatpåverkan.   

Gällande synpunkt om vindkraft, se kommentar till yttrande från Malmö stad (ovan). 

Åtgärd 4.4.3 ligger under teknisk nämnd, och behov definieras därför av dem. Beskrivning av 
åtgärden finns i bilaga 1. 

Ny åtgärd (6.1.3) har skapats gällande inbindning av kol i jordbruksmark: ”Lomma kommun ska vid 
tillfälle verka för ökad kolinbindning i jordbruksmark.”. Följande åtgärdsbeskrivning har lagt till: ” 
Kommunen ska verka för att kolinbindning i jordbruksmark ökar, hänsyn ska dock tas till 
produktionen. Åtgärden kan innefatta omvandling till betesmark eller minskning av lustgasutsläpp 
genom minskad gödsling, den kan även vara kopplad till åtgärd 6.1.4 om biokol.”. 

Svenska kraftnät 
Transmissionsnätet i Lomma kommun 
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I Lomma kommun har Svenska kraftnät en 400 lcV-ledning mellan Barsebäck och Sege tillhörande 
transmissionsnätet för el. Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningen som är av betydelse 
för rikets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på något sätt inskränker 
Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av ledningsrätt. 

En ansökan om förlängning av befintlig koncession mellan Barsebäck och Sege är inskickad till 
Energimarknadsinspektionen. Koncessionen avses förlängas i befintlig sträckning förutom vid Hjärup 
där ledningen förflyttas för att undvika tätorten. 

Energiplaneringen i Lomma kommun 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun finnas en aktuell plan 
för tillförsel, distribution och användning av energi, en så kallad energiplan. En energiplan ska främja 
hushållningen med energi, verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Den kommunala 
energiplaneringen är, utöver ett underlag för energieffektivisering, en god grund för 
elberedskapsarbete, mellankommunal planering avseende elsystemet och en utgångspunkt i arbetet 
med att säkerställa kommuners effektbehov. 

Svenska kraftnät vill även poängtera att samhället går mot en ökad elektrifiering och 
energianvändning. Utgångspunkten i energiplanering bör därför vara att säkerställa framtida 
effektbehov och att söka minska sitt elberoende och effektivisera sin konsumtion. 

Föreliggande plan anger att förnybar elproduktion som sol och vind bör gynnas. Svenska kraftnät vill 
att Lomma kommun ser till att exploatering av mark, till exempel för vindkraft, inte försämrar 
framkomligheten för framtida transmissions- nätsledningar längs befintliga stråk. Möjligheterna till 
kapacitetshöjning med hjälp av uppgraderade ledningar i befintliga stråk kan på detta sätt värnas. 

En möjlig konsekvens av att framkomligheten för transmissionsnätsledningar i området begränsas är 
att eventuella höjningar av taket för effektuttag från region- och transmissionsnätet runt och i 
Lomma kommun kan komma att begränsas, försenas och fördyras. Detta skulle kunna påverka 
förutsättningarna för elektrifiering i kommunen negativt. 

Prioriteras förutsättningarna för lokal vindkraftsutbyggnad högre än ett ändamålsenligt 
transmissionsnät kan resultatet på nationell och global nivå innebära en minskad total 
vindkraftsproduktion, vilket i sin tur skulle kunna minska andelen förnybar producerad energi som 
konsumeras i och av Lomma kommun. 

Allmän information 
Svenska kraftnät vill påminna om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större 
produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, region- som stamnät. All 
produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el. Detta bör beaktas vid 
planering av utbyggnad av elproduktion. 

Vid planering av vindkraftsanläggar krävs ett visst säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och våra 
anläggningar. Avståndet får inte vara sådant att ett vindkraftverk skulle kunna falla över en 
kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste även vara tillräckliga för att möjliggöra en säker 
flygbesiktning samt tillräckliga mellan kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i 
vindkraftsanläggningens uppsamlingsnät. 

För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar rekommenderar Transportstyrelsen att 
vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd lägre än 50 meter placeras minst 100 meter 
från kraftledning. Vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd över 50 meter bör placeras 
minst 200 meter från kraftledning. Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns 
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periferi. För verk med en rotordiameter på 1oo meter eller mer bör avståndet mellan torn och 
ledning vara större än 250 meter. 

Svenska kraftnät vill att hänsyn tas till ovan angivna rekommenderade skyddsavstånd och att 
kommunen lägger till detta till vindbruksplanens riktlinjer. Svenska kraftnät vill även framhålla vikten 
av att kommunen planerar för den mark som kan komma att behövas för nya kraftledningar vid 
upprättande av vindkraftsutbyggnad. 

Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, 
www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den geografiska 
positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den 
geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå 
för våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska 
anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska 
kraftnät”. 

Kommentar:  

Gällande utredning av större anläggning för produktion av grön energi har anslutande elnät och 
förstärkningar av elnät lagts till i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) bland faktorerna som utredning bör 
innefatta. 

Planprövning samt eventuell bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning 
och tillståndsprövning av större anläggningar hänskjuts i enlighet med åtgärdsbeskrivningarna 
(bilaga 1) till senare planeringsfas. 

Följande formulering (bilaga 1) har lagts till i åtgärdsformuleringen till åtgärd 4.2.5: ” Utredningen 
syftar till vara ett framtida planeringsunderlag genom att bland annat kartlägga och redogöra för 
olika typer av skyddsområden, infrastruktur, bebyggelse, säkerhetszoner, känsliga marina och 
landbaserade naturmiljöer, samt andra faktorer som påverkar utbyggnaden av vindkraft.”. 

Sysav 
Sysav har tagit del av förslag till "Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025", som är ute 
på extern remiss. Remissgranskningen har gjorts på ett övergripande plan, utan att titta på alla 
enskilda åtgärdsförslag. Vi vill framföra följande synpunkter på förslaget: 

• Det är en mycket omfattande plan, med många mål och åtgärder. Det är en tydlig struktur med 
fokusområden, mål, åtgärder och indikatorer. Trots detta anser vi att det finns risk att det blir väldigt 
omfattande, med risk för att det inte går att genomföra alla åtgärder. Kommunen bör därför 
överväga om det ska göras hårdare prioritering på mål och åtgärder som ska ingå i planen. 

• Att det är en kombinerad Energi- och klimatplan försvårar förståelsen av syftet något. Det finns risk 
att det är svårt att orientera sig mellan de två områdena, eftersom alla klimatmål/åtgärder inte har 
koppling till energiområdet. 

• Det är inte heller helt tydligt hur den här planen förhåller sig till andra planer och styrdokument, 
om det tex säkerställs att det sker en ordentlig samordning för att minska risk för dubbelarbete med 
åtgärder och uppföljning. Ett exempel är koppling till den gemensamma kretsloppsplanen, där det 
redan finns mål och åtgärder. Det hade varit bättre att endast referera till att dessa finns, utan att 
föreslå nya åtgärder inom det området i den här planen. 
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• Om det inte sker någon ändring i ovanstående är det viktigt att se över val av indikatorer, så det i så 
stor utsträckning som möjligt används samma indikatorer för liknande åtgärdsområden inom olika 
planer/styrdokument för att underlätta uppföljningen. 

• I planen görs en kort uppföljning av föregående plan, med status på åtgärder i denna. Det framgår 
att de flesta är genomförda eller påbörjade. Det framgår dock inte om de åtgärder som inte är 
slutförda har lyfts in i den nya planen rakt av eller kommer följas upp inom ramen för den nya 
planen. 

• Det är stort fokus på fossilfri energi i planen. Sysav anser att det är viktigt att vidga begreppen kring 
hållbar energi. Förnybar energi är viktigt, men det är också återvunnen energi. Återvunnen energi är 
en naturlig del i den regionala el- och värmeförsörjningen och ett ansvarsfullt omhändertagande av 
kommunens restprodukter, något som bör framgå av planen. Det kan i vissa fall till och med vara 
bättre att ta tillvara energi som annars gått till spillo än att bara fokusera på att ursprunget är 
förnybart. Genom att avfall som uppstår i kommunen inte behandlas i den egna kommunen så sker 
en form av "export" av avfall med fossilt innehåll, som utnyttjas för energiåtervinning. Så länge det 
finns produkter som innehåller fossila material kommer det att innebära fossila utsläpp från 
avfallsbehandlingen, eftersom det alltid kommer att finnas en viss restfraktion som behöver 
energiåtervinnas när det av olika anledningar inte är möjligt att återanvända eller materialåtervinna. 
Det borde därför göras samma koppling till klimatpåverkan som uppkommer från avfall som den som 
uppkommer till följd av konsumtion (mål 3.2). 

Kommentar:  

I enlighet med flera andra kommuner är arbetet med begränsad klimatpåverkan inkorporerat i 
energiplanen då det är så nära kopplat till stora delar av energiplaneringen, dok inte allt. Detaljnivån 
på mål och åtgärder för Lomma kommun är satta för att säkra uppfyllnad av åtgärder och önskat 
resultat. Följande formulering har lagts till i kapitlet Genomförande och uppföljning: ” Uppföljningen 
av miljömålsarbetet samordnas i ett enhetligt system med övriga planer och program som berör 
miljömålen.”. Uppföljningen av klimatpåverkan kommer att utvecklas i samband med åtgärd 1.4.1. 
Följande definition har lagts till under åtgärd 4.3.1 och 4.3.2 gällande fastighetsbeståndet och 
nybyggnation: ”Byggnadens energiprestanda ska därför planeras i enlighet med energitrappan: 1. 
Minimera mängden använd energi, 2. Ta tillvara på överskottsenergi, 3. Använd förnybar energi (där 
det är effektivt och inte driver ökade utsläpp), 4. Använd energi från biobränslen eller återvunnen 
energi från avfall, (5. Mindre hållbara alternativ).”.  

Allmänheten 
Privatperson 1 
I åtgärd 6.1.2 nämns att våtmarker ska bevaras och etableras med syfte att lagra kol i landskapet. 
Våtmarkers klimatpåverkan är väldigt varierande och forskningsunderlaget kring detta är fortfarande 
bristfälligt. T.ex. baseras många beräkningar på så kallade emissionsfaktorer som är väldigt 
förenklade. Kunskapsläget kring utsläpp av metan från våtmarker i allmänhet och från återskapade 
våtmarker i synnerhet är lågt. Därför är det viktigt att denna osäkerhet utreds närmare och tas med i 
planeringen av våtmarker som klimatåtgärd. 

Antar för övrigt att hänvisningen till åtgärd 1.1.6. i fördjupningstexten för åtgärd 6.1.2. ska vara 1.1.5 
eftersom 1.1.6 inte finns med i dokumentet. 

Kommentar:  
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Felaktig referering till åtgärd 1.1.6 har ändrats till 1.4.1. Osäkerheten kring våtmarkers 
klimatpåverkan är delvis hanterad i åtgärdsberskrivningen till 6.1.2, detta kommer dock att utredas 
noggrannare inom åtgärd 1.4.1. 

Privatperson 2 
1. Vissa av de planerade åtgärderna bör tidigareläggas. Det är svårt att förstå motivet att avvakta 
några år med åtgärder vilket är fallet med vissa åtgärder enligt planen. Ju tidigare vi kan agera desto 
bättre för klimatet! 

2. Satsa mer resurser på att informera och engagera medborgarna. Stora beteendeförändringar är 
nödvändiga på kort tid på individnivå för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser. 
Kommunen har i mitt tycke där en unik möjlighet att nå ut till alla invånare! 

För att vidareutveckla mina tankar gällande punkt 1 ovan så föreslår jag följande: 

Åtgärd 1.4.1: tidigarelägg från 2023 till 2021 - viktigt att få denna modell på plats snarast 

Åtgärd 1.1.1: tidigarelägg från 2024 till 2022 - bygger på att åtgärd 1.4.1 tidigareläggs. Ser stort värde 
i att koldioxidbudgeten är på plats så tidigt som möjligt, ser ingen anledning till att vänta med detta. 
Oerhört viktigt, inte minst i kommunikationen med medborgarna 

Åtgärd 1.1.4: tidigarelägg från 2022 till 2021. Kommunens folkvalda behöver uppdateras årligen, 
även 2021 

Åtgärd 2.2.2: tidigarelägg från 2023 till 2021 - viktig funktion inom kommunen att ha någon som 
ansvarar för kommunens fordon För att vidareutveckla mina tankar gällande punkt 2 ovan så föreslår 
jag följande: 

Åtgärd 1.1.2 och 3.1.1: satsa mer resurser på dessa åtgärder. Försök med olika medel (digitalt, 
pappersutskick, personliga möten etc) aktivt, återkommande och regelbundet nå ut till kommunens 
alla medborgare för att upplysa om vad man som enskild person/familj kan fokusera på för att 
minska sin klimatpåverkan. Ta framför allt upp de saker som gör störst nytta klimatmässigt för den 
enskilde/familjen, såsom att minska på/sluta med flygresor, minska bilkörandet med fossilbil och 
främja övergång till elbil eller andra hållbara transportsätt, anlägga solcellspaneler på bostaden, öka 
intag av vegetarisk föda och minska på köttkonsumtionen, minska på nykonsumtion och öka second 
hand köp etc. Då medborgarna i kommunen har en generellt hög inkomst jämförelsevis så kan man 
med anta att även konsumtionen och konsumtionsrelaterade utsläpp är höga. Därför finns det 
sannolikt mycket att vinna på dessa åtgärder, tex att ändra medborgarnas resevanor (semester, 
aktiviteter etc), minska bilparken och främja byte till elbil samt minska den allmänna konsumtionen. 
Här gäller det att vara särdeles aktiv och finurlig för att nå ut till alla. Ta gärna hjälp av ideella 
klimatgrupper och enskilda klimatintresserade medborgare i kommunen. Varför inte låta 
medborgare anmäla sitt intresse till Lomma kommun och därefter samordna aktiviteter/insatser 
kommun + medborgare. Tänk vilket genomslag det skulle kunna få! 

Kommentar: Kommunen har redan i dagsläget ett pågående arbete med energi och minskad 
klimatpåverkan som delvis styrs av nu gällande energi- och klimatplan. Anledningen till att vissa 
åtgärder dröjer i tiden beror ofta på att de måste ingå i kommunala budgetprocessen ett år innan. 
Det kan också vara så att de dröjer då de är beroende av att andra åtgärder eller processer 
färdigställs först. Åtgärd 2.2.3 har dock tidigarelagts ett år till 2022. Modelleringsåtgärden 1.4.1 
ligger först 2023 då det nu är en intensiv utveckling inom området samt att modellen då faller lagom i 
tiden inför kommande planering och uppföljning. Skolor och föreningar har lagts till i åtgärd 1.1.2, 
åtgärd 3.1.1 styrs främst av kommunens kretsloppsplan. En ny åtgärd (4.1.3) har lagts till för att 
förstärka hållbarhetsaspekter i bygglovsansökan.    
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