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Yttrande över remiss av rapporten aktualisering 
av lagen om kommunal energiplanering 

Länsstyrelsens synpunkter 

Länsstyrelsen Skåne delar Energimyndighetens slutsatser kring behovet av att 
aktualisera lagen om kommunal energiplanering. Genom en god energi- och 
klimatplanering skapas bättre förutsättningar för den kommunala fysiska planeringen 
att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor vid samhälls- och infrastrukturplanering, 
utbyggnad av förnybar energi samt uppmärksamma risker kopplade till energi
försörjning och klimatförändringar. 

Energi- och klimatstrategi istället för energiplan 

Länsstyrelsens delar Energimyndighetens analys av det aktuella läget vad gäller 
nuvarande energiplanelagstiftning. Energimyndigheten konstaterar i rapporten att 
lagen om kommunal energiplanering har haft och har fortfarande ett viktigt syfte 
genom att reglera kommunens ansvar för de lokala energifrågorna. Lagens 
nuvarande utformning är emellertid föråldrad, då den bygger på förhållanden som 
till stor del inte längre är aktuella. Av samma skäl tar lagen inte hänsyn till 
kommunernas ambitionshöjning att hantera energi- och klimatfrågorna de senaste 
decennierna. I dag är därför en energi- och klimatstrategi ett relevantare styr
dokument än en energiplan. Energikrav i bostadsbyggreglerna bör samkoordineras 
med den kommunala energi- och klimatplanlagen. 

Länsstyrelsens instämmer i Energimyndighetens förslag att portalparagrafen i den 
nya lagen om kommunal energi- och klimatplanering bör tydliggöras vad gäller 
kopplingen till övrig kommunal planering, t ex översiktsplaneringen. Länsstyrelsen 
instämmer även i förslaget att den nya lagen bör innehålla krav på aktualisering varje 
mandatperiod och att utarbeta en energiplan bör ändras till att avse en 
dokumenterad energi- och klimatstrategi. 
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Långsiktig finansiering 

Länsstyrelsen anser vidare vad gäller det regionala energi- och klimatarbetet, och då 
speciellt länsstyrelsernas roll, att det bör: 

• Förlängas och budgeteras för att länsstyrelserna ska ha en fortsatt uppdrag att
strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga den
statliga politiken för energiomställning och minskad klimatpåverkan,
inklusive anslag för Länsstyrelserna Energi-och Klimatsamordning (LEKS).

• Budgeteras för att ge Länsstyrelsen en samordnande roll i det föreslagna
KLOK-stödet. Detta gäller även framtida statliga stöd, inom energi- och
klimatområdet, där regional samordning och förankring är resurseffektivt
och lämpligt.

• Ge anslag till Energimyndigheten så att de kan ha utlysningar som
länsstyrelser och energikontor kan söka för att stödja näringslivets och
kommunernas klimat- och energiarbete. Detta fanns i
Energieffektiviseringsprogrammet 2010-2014 men saknas i dagsläget.

Bilaga 

1 . Energikartläggning i egenkontrollförordningen 






