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TJÄNSTESKRIVELSE 

Internremiss - Energi och klimatplan för Lomma kommun 

Inledning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2020-06-10 (KSAU § 111/20), behandlat 
förslag till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025". Utskottet beslutade att planen 
med tillhörande bilagor ska skickas på internremiss till nämnderna i Lomma kommun samt på extern 
remiss till berörda parter och intressenter. 

Energi- och klimatplanen ska enligt planeringsavdelningen leda till att lagkrav följs, att 
internationella, nationella och regionala åtaganden uppfylls, att energianvändningen effektiviseras 
och säkras samt att klimatpåverkan minimeras. Utöver att ta ansvar för kommunens påverkan på en 
hållbar global utveckling ska planen, enligt planeringsavdelningen, även leda till en lokal långsiktig 
hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  

Planen ska styra kommunens arbete med tillförsel, distribution samt användning av energi och 
därmed uppfylla lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Då detta är starkt kopplat till 
kommunens arbete med klimatpåverkan har även det inkorporerats i gällande energi- och 
klimatplan, och planen utgör kommunens viktigaste verktyg för arbetet med miljömålet ”Begränsad 
klimatpåverkan”. Planens mål och åtgärder ska inom avsedd tid genomföras och redovisas i 
kommunens digitala uppföljningssystem.  

Målen och åtgärderna har framförallt koppling till arbetet med att uppnå miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan. Flera av åtgärdsförslagen är även viktiga för andra miljömål såsom God bebyggd 
miljö. Målen och åtgärderna kan även kopplas till arbetet med att uppnå de av FN uppsatta globala 
målen för hållbar utveckling, detta gäller bland annat delmålen Hållbar energi för alla, Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion, Hållbara städer och 
samhällen, Bekämpa klimatförändringar samt Ekosystem och biologisk mångfald. 

Arbetsgruppen och tjänstemannastyrgruppen för energi- och klimatplanen 2021-2025 har tagit fram 
ett förslag till remissförslag för internremiss till nämnderna samt externremiss till berörda parter och 
intressenter. 

Förvaltningen har gjort förslag till yttrande över förslaget enligt nedan. 

Yttrande 
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. 
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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 måletl 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 
 
Åtgärdsbeskrivning 
Åtgärdsbeskrivning: Biokol är en benämning på det kol som bildas när organiskt material genomgår 
värmebehandling (så kallad pyrolys). Bildande och nyttjande av biokol har många hållbarhetsnyttor, 
det bidrar till avfallsomhändertagande, kolinbindning och jordförbättring. Genom att omvandla 
organiskt restavfall till kol förhindras att en stor del av kolet går upp i atmosfären genom exempelvis 
förbränning eller nedbrytning. Biokolet har kemiska och strukturella egenskaper som gör att den 
suger upp och bevarar näringsämnen, vatten och luft, den fungerar därför som ett utmärkt 
jordförbättringsmedel. Speciellt i Lomma där kolets minskar risken för vattensjuka lerjordar samt 
uttorkade sandjordar. Utredningen bör innefatta möjligheten att producera biokol från restavfall och 
hur biokol kan används som jordförbättring på exempelvis fotbollsplaner och parkmark. Eventuell 
bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning 
hänskjuts till senare planeringsfas. 
 
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 medverkan med verksamnhetsföredtrödare 
i aktuell utredning. 
 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 
 
 
Förvaltningen har i övrigt ingenting att erinra mot förslaget till energi-och klimatplan för Lomma 
kommun 2021-2025 jämte bilagor. 
 


