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Lokal energiöverenskommelse
Beslut
Statens energimyndighet avslår ansökan från Sollefteå kommun om stöd till
projektet Lokal energiöverenskommelse.
Ansökan
Sollefteå kommun ansöker om ekonomiskt stöd med 3 000 000 kr för att under
2020-07-01 – 2022-12-31 genomföra projektet Lokal energiöverenskommelse.
Ansökan har behandlats inom ramen för utlysningen Arbeta med förankring,
lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och
regional nivå inom Programmet Lokala och regionala insatser för förnybar
elproduktion.
Skäl för beslutet
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för samexistens mellan
kommunen, markägare, projektörer, lokalbefolkning, Försvarsmakten,
renskötselföretag, besöksnäring, övrigt lokalt näringsliv, friluftsliv och
främjandeorganisationer avseende utbyggnad av förnybar elproduktion och
tillväxt inom kommunen avseende såväl elproduktion som elintensiv verksamhet.
Projektutlysningen 2020 syftar till att öka den lokala och regionala nyttan av
förnybar elproduktion i form av näringslivsutveckling. Den ska också bidra till
samexistenslösningar mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt till
en ökad kunskapsnivå om förnybar elproduktion på lokal och regional nivå. Detta
kan genomföras genom att sprida kunskap om de olika kraftslagens
förutsättningar eller genom att verka för att utbyggnad, drift och återinvesteringar
sker med god lokal och regional förankring och genererar mervärde till
lokalsamhället.
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Energimyndigheten bedömer att projektets syfte är relevant utifrån att uppfylla
utlysningens intentioner och finner att projektets resultat vore nyttiggörande för
andra kommuner. Projektet som ansökan avser bedöms dock inte leda till en lika
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stor lokal och regional nytta för förnybar elproduktion som andra inkomna
ansökningar i utlysningen.
Mot denna bakgrund beslutar Energimyndigheten att avslå ansökan.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Fredrik Svartengren.
Föredragande har varit handläggaren Elin Larsson.

Fredrik Svartengren

Elin Larsson

