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Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom samrådsförslag till ny energiplan för Ekerö
kommun.
2. Förslag till ny energiplan i samrådsskede distribueras på remiss.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Ekerö kommuns gällande energiplan återfinns i kommunens Översiktsplan från
2005. I samband med att denna revideras har en ny energiplan har tagits fram på
uppdrag av kommunstyrelsen och ingår som en del av den kommande
Översiktsplanen. Energiplanen innefattar en beskrivning av nuvarande
energiförbrukning och energiproduktion samt distribution inom kommunen och
kommunorganisationen. Vidare innehåller planen kommunala mål kopplat till en
handlingsplan med konkreta åtgärder.
Ekerö Energiplan med tillhörande bilagor för nulägesbeskrivning, handlingsplan
samt miljökonsekvensbedömning föreslås att ställas ut på samråd. Efter genomfört
samråd revideras energiplanen utifrån yttranden för att sedan beslutas om antagande
av kommunfullmäktige.
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Ärendet
Varje kommun skall ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av
energi, enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Planen fastställs av
kommunfullmäktige. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta
hänsyn till miljöeffekterna i såväl lokalt, regionalt och globalt perspektiv. Genom en
miljöanalys gör en bedömning av hur miljö, hälsa och hushållningen kommer att
påverkas av de åtgärder som föreslås i energiplanen.
I samband med att ny översiktsplan arbetas fram måste kommunens energiplan
revideras. Energiplanen har tagits fram av Teknik- och exploateringskontoret i
samarbete med konsult under 2016. Arbetet har letts av Teknik- och
exploateringskontoret tillsammans med arbetsgrupp bestående av medarbetare från
kommunledningskontoret, stadsarkitektkontoret, Miljö- och hälsa och
fastighetskonoret. Samråd och synpunkter har inhämtats i workshop och möten med
berörda enheter så som bygglov, näringsliv, säkerhetsenheten, barn och fritid med
flera. Resultatet av arbetet 2016 är Energiplanen med tillhörande bilagor för
nulägesbeskrivning, handlingsplan samt miljökonsekvensbedömning som ställs går
ut på samråd. Efter samråd revideras energiplanen utifrån yttranden och tas upp för
beslut av kommunfullmäktige.
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