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Undersökningssamråd av betydande miljöpåverkan, 

Energi- och klimatprogram 2021 

Bedömning 

Miljö- och Samsbyggnadsavdelningen bedömer att Degerfors energi- och 

klimatprogram 2021-2030 inte omfattas av 2 § p. 2e 

miljöbedömningsförordning (2017:966) då planen inte avser att bedriva 

verksamheter eller vidta åtgärder som omnämns i  

6 § eller i bilagan i samma förordning.  

 

En undersökning har enligt 6 kap. 5 § miljöbalken och 3 kap. 9 § Plan- 

och bygglagen gjorts för att bedöma om genomförandet av programmet 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningens utfall 

visar att energi- och klimatprogrammet inte innebär en betydande 

miljöpåverkan. Med anledning av det kommer inte Degerfors kommun 

genomföra en strategisk miljöbedömning med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. Ställningstagandet grundas på genomgång 

av programmets miljöpåverkan. 

 

Motivering 

Undersökning av de miljöeffekter och aspekter som anges i miljöbalken 6 

kap 2 § miljöbalken (1998:808) ger bedömningen att den negativa 

miljöpåverkan som energi- och klimatprogrammet kan ge upphov till är 

mycket begränsad. Degerfors kommun bedömer att som energi- och 

klimatprogrammets genomförande inte riskerar att medföra betydande 

miljöpåverkan.  

 

Energi- och klimatprogrammet ger Degerfors kommuns underlag, mål 

och åtgärder för hur arbetet med energi- och klimatarbetet ska ske:  

  

- Degerfors kommun ska med energi- och klimatprogrammet vidta 
åtgärder för att uppfylla nationella mål om att år 2045 ha 
nollnettoutsläpp av växthusgaser  

- Degerfors kommun ska arbeta utifrån regionens Energi- och 
klimatprogram och dess mål samt insatser för att bidra till att 
gemensamma mål uppnås regionalt. 
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- Degerfors kommun har som mål att inom kommunkoncernen bli 
fossilbränslefri till 2030 

Energi- och klimatprogrammets syfte 

Syftet med Energiplan för Degerfors kommun 2021-2030 är att 

- ge en översiktlig bild av kommunens energiförsörjning och 
förbrukning.  

- ge en sammanställning av de energi- och klimatmål som berör 
Degerfors kommun från global till lokal nivå.  

- ange åtgärder för hur Degerfors kommun ska bidra till att uppnå de 
gemensamma energi- och klimatmålen regionalt, nationellt och globalt.  

- belysa de klimatfrågor som berör energiförsörjningen inom Degerfors 
kommun samt de utmaningar som finns för att kunna energieffektivisera 
och skapa hållbar energi  

Genomgång av energi- och klimatprogrammets miljöpåverkan 

I lagen (1977:439) om kommunal energiplanering framgår i 3 § att varje 

kommun ska ha en energiplan och att i planen ska det finnas en 

undersökning av vilken inverkan den upptagna verksamheten har på 

miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra 

resurser. Vidare framgår det under 8 § att om en plan som upprättas 

enligt lagen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 

strategisk miljöbedömning göras.  

 

I 6 kap. 3 § miljöbalken framgår att en myndighet eller kommun som 

upprättar en plan eller ett program som krävs i lag ska göra en strategisk 

miljöbedömning, om genomförande av planen eller programmet kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

Vidare framgår i 2 § p. 2e miljöbedömningsförordning (2017:966) att en 

betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § miljöbalken om 

planen eller programmet anger förutsättningar för att bedriva sådana 

verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller i bilagan 

till förordningen, och är en plan för tillförsel, distribution och 

användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal 

energiplanering.  

 

Enligt 6 kap 5 § p. 1 miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan 

eller ett program som krävs i lag undersöka om genomförandet av 

planen eller programmet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter 

enligt 4 § eller inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. 

 

I 6 kap 6 § miljöbalken framgår att undersökningen ska innebära att 

kommunen identifierar omständigheter som talar för eller emot en 

betydande miljöpåverkan och samråder med berörda.  
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Degerfors kommun anser att energi- och klimatprogrammet med dess 

syfte och ställningstaganden inte omfattas av 2 § i 

miljöbedömningsförordningen. Därmed krävs en undersökning av 

planen för att utreda dess miljöpåverkan. En checklista har använts för 

att bedöma om energiplanens genomförande kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Utfallet kan användas vidare i arbetet med 

energiplanen om frågeställningar bör utredas. I checklistan har samtliga 

miljöaspekter som anges i 6 kap. 2 § miljöbalken angetts och hur 

energiplanen kan påverka dem direkt eller indirekt. 

 

Aspekter Inte betydande 

miljöpåverkan 

Eventuellt 

betydande 

miljöpåverkan 

Analys 

Befolkning och människors 

hälsa 

X  Positiv påverkan med 

mindre utsläpp av 

växthusgaser 

Djur- och växtarter och 

biologisk mångfald 

X  Positiv påverkan med 

mindre utsläpp av 

växthusgaser för att 

undvika varmare 

medeltemperatur 

Mark och jord X  Ingen påverkan 

Vatten X  Ingen påverkan 

Luft och Klimat X  Positiv påverkan med 

mindre utsläpp av 

växthusgaser 

Landskap X  Ingen påverkan då 

energiplanen inte 

innebär uppförande 

av anläggningar eller 

lagring.   

Bebyggelse och 

Kulturmiljö 

X  Ingen påverkan 

Hushållning med mark, 

vatten och den fysiska 

miljön 

X  Positiv påverkan för 

gröna hållbara 

energilösningar 

Hushållning med 

material, råvara, energi 

X  Positiv påverkan då 

energiplanen avser 

att hushållning med 

energi. 
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