FÖRVALTNINGSYTTRANDE

Kommunstyrelseförvaltningen
Hans Pahlin, 070-100 91 82

Datum

Dnr

Sida

2020-01-21

KS/44/2020

1 (2 )

Kommunstyrelsen

Framtagande av ”energiförsörjningsplan”
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta uppdra till förvaltningen att arbeta
fram en kommunal plan för energiförsörjning enligt vad översiktsplanen anger.
Planarbetet genomförs i projektform och består av förstudie – beslutspunkt –
huvudstudie/planläggning – beslutspunkt – implementering.
Ärendebeskrivning
År 2017 fastställdes Sollefteå kommun ny översiktsplan och upphävde samtidigt
vindbruksplanen från 2007. I den nya översiktsplanens avsnitt; ställningstaganden (sid 24)
står det detta ordagrant:
”Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig elproduktion ex.
vindbruk, innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits fram och beslutats.
Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan prövas.
Arbetet med att ta fram kommunens plan för energiförsörjning ska ske parallellt och
synkroniseras med det nationella arbete som pågår kring; Överenskommelse om
elförsörjningen efter år 2025-2030.”
I text ovan nämns att en ”energiförsörjningsplan” ska upprättas vilken ska synkroniseras
med nationell plan för området. Förslaget är att vår plan tillsvidare får arbetsnamnet
”Lokal energiöverenskommelse”.
Projektets sätts upp med en projektledare, projektgrupp och styrgrupp.
Förstudien får ge svar om viktiga frågeställningar, projektdirektiv, målsättning, tid och
resurser.
Huvudstudien utarbetar en plan och dokument kopplat till förstudien som sedermera
implementeras i verksamheten.
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Samråd
I detta ärende samråd skett med Energimyndigheten, Sveriges kommuner och regioner,
och från Sollefteå kommun: Kommunledning, Bygg och Miljöenheten, Tekniska enheten
och Tillväxtavdelning.

Förvaltningens bedömning
Med anledning av text i översiktsplanen och hur viktigt det är för Sollefteå anser
förvaltningen att detta arbete påbörjas skyndsamt.
Målbilden med detta dokument bör vara att ge vägledning till olika aktörer inom området
förnybar energi och elintensiva industrier inom Sollefteå kommun.
• Vägledning för tjänstepersoner hos kommun, region och länsstyrelse
• Peka ut lämpliga områden och infrastrukturvägar för förnybar energi.
• Peka ut lämpliga områden för elintensiva industrier.
Därutöver bör dokumentet också visa på öppenhet för teknikutveckling mot 2045 samt
verka för stabilitet i lokalpolitisk process och ge en strategi för tillväxtarbete inom energi.
Beslutsplanering
Allmänna utskottet 2020-02-11, Kommunstyrelsen 2020-03-10.

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
Förstudiearbetet leds av Energidalen. Eventuellt ytterligare behov av resurser föreslås
efter förstudien.
Återrapportering
Förstudien beräknas pågå ca 3 månader efter beslut, tidsuttag för huvudstudien kommer
att anges i förstudien.

Beslutsunderlag
Sollefteå kommuns översiktsplan
Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen samt Energidalen i Sollefteå AB
Hans Pahlin

Mikael Näsström

Projektledare

Tillväxtchef
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Kommunstyrelsen

Framtagande av ”Lokal energiöverenskommelse”
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att arbeta fram ett förslag till ”Lokal
energiöverenskommelse”.
Planarbetet genomförs i projektform och består av förstudie – beslutspunkt –
huvudstudie/planläggning – beslutspunkt – implementering.
Ärendebeskrivning
Med dagens lägesbild och framtida mål angående förnybar energi krävs långsiktiga och
stabila förutsättningar för energibranschens olika aktörer inom både producent och
konsumentledet. Detta för att möjliggöra investeringar, skapa lokal tillväxt och samtidigt
samexistera med övrig samhällsutveckling och vara hållbart över tid.
Vår Lokala energiöverenskommelse ska upprättas och synkroniseras med nationell plan
(nationell energi och klimatplan) för området. Förslaget är att vår plan tillsvidare får
arbetsnamnet ”Lokal energiöverenskommelse”.
Projektets sätts upp med en projektledare, projektgrupp och styrgrupp.
Förstudien får ge svar om viktiga frågeställningar, projektdirektiv, målsättning, tid och
resurser.
Huvudstudien utarbetar en plan och dokument kopplat till förstudien som sedermera
implementeras i verksamheten.
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Samråd
I detta ärende samråd skett med Energimyndigheten, Sveriges kommuner och regioner,
och från Sollefteå kommun: Kommunledning, Miljö och byggenheten, Tekniska enheten
och Tillväxtavdelning.

Förvaltningens bedömning
Med anledning av och hur viktigt det är för Sollefteå anser förvaltningen att detta arbete
påbörjas skyndsamt.
Målbilden med detta dokument bör vara att ge vägledning till olika aktörer inom området
förnybar energi och elintensiva industrier inom Sollefteå kommun.
• Vägledning för tjänstepersoner hos kommun, region och länsstyrelse
• Peka ut lämpliga områden och infrastrukturvägar för förnybar energi.
• Peka ut lämpliga områden för elintensiva industrier.
Därutöver bör dokumentet också visa på öppenhet för teknikutveckling mot 2045 samt
verka för stabilitet i lokalpolitisk process och ge en strategi för tillväxtarbete inom energi.
Beslutsplanering
Kommunstyrelsen 2020-03-10.

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
Förstudiearbetet leds av Energidalen. Eventuellt ytterligare behov av resurser föreslås
efter förstudien.
Återrapportering
Förstudien beräknas pågå ca 3 månader efter beslut, tidsuttag för huvudstudien kommer
att anges i förstudien.

Beslutet skickas till
Tillväxtavdelningen samt Energidalen i Sollefteå AB
Hans Pahlin

Mikael Näsström

Projektledare

Tillväxtchef
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