Miljökonsekvensbeskrivning av Lunds
energiplan med åtgärder 2019 – 2026
Energiplanen och miljöbalkens krav om strategisk miljöbedömning
Enligt miljöbalken, 6 kap. 3 § ska en kommun som upprättar eller ändrar en plan som krävs i lag eller
annan författning göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. I den strategiska miljöbedömningen ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. Energiplanen omfattas av detta krav.
Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning ska enligt 6 kap. 12 § vara rimlig med hänsyn bland annat
till planens detaljeringsgrad och att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med
tillståndsprövning av verksamheter eller åtgärder. Energiplanens åtgärder är av sådan övergripande
karaktär att det i många fall är lämpligt att göra en mer detaljerad MKB i ett senare skede.

Genomförande av strategisk miljöbedömning
Den strategiska miljöbedömningen har genomförts som en del av en strategisk
hållbarhetsbedömning, där också sociala och (samhälls-)ekonomiska konsekvenser har värderats.
Hållbarhetsbedömningen har gjorts löpande under framtagandet av planen för att ge stort avtryck på
den slutliga utformningen. Experter från fyra av kommunens förvaltningar och två av kommunens
bolag har deltagit i arbetet.

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll
Innehållet i en MKB är i hög grad lagstyrt. Den ska bland annat beskriva hur hänsyn tas till
miljökvalitetsmål och andra miljöaspekter, miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs
och en sammanfattning av överväganden som gjorts.

Energiplanens syfte och innehåll
Energiplanen ska uppfylla lagkravet om att varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel,
distribution och användning av energi. Den ska främja hushållningen med energi och bidra till att
uppfylla målen i kommunens miljöprogram LundaEko, särskilt klimatmålet. Den ska också bidra till
energisystemet i Lund är robust inför pågående och kommande klimatförändringar. Planen syftar till
en långsiktigt hållbar energiförsörjning i kommunen.
Planen innehåller mål och principer som ska vara styrande för kommunens förvaltningar och bolag i
arbetet med energifrågor. Den innehåller också en nulägesbeskrivning av energisystemet och dess
påverkan på klimatet. Baserat på nulägesbeskrivningen, mål och principer sammanfattas kommunens
prioriteringar för säker och tillräcklig energitillförsel med låg miljöpåverkan. Dessa prioriteringar
konkretiseras i 42 åtgärder fördelade på fyra delområden. För varje åtgärd finns en tidplan och
ansvariga nämnder och styrelser finns utpekade.
Energiplanens relation till andra kommunala styrdokument beskrivs i planens inledning. Bland annat
sätter översiktsplanen, som beskriver den planerade fysiska utvecklingen i kommunen för flera
decennier framåt, tydliga ramar för energiplanen. De mål som finns i kommunens miljöprogram
LundaEko är styrande för energiplanen. Flera andra planer samverkar med energiplanen, däribland
avfallsplanen och LundaMaTs, som fokuserar på ett hållbart transportsystem.
Till energiplanen finns en bilaga som sammanfattar hur energiplanen förhåller sig till de globala
målen, de nationella miljökvalitetsmålen och klimatmål på regional, nationell och internationell nivå.

Bedömning av rimliga alternativ
Energiplanen kan fokusera på att främja användningen av olika energikällor och/eller på att
effektivisera och minska efterfrågan på energi. Bedömningen som gjorts är att all energianvändning
har någon form av negativ miljöpåverkan och därför har effektivisering, minskad efterfrågan på
energi och tillvaratagande av restvärme hög prioritet i planen. För den energi som ändå används
prioriteras förnybar energi, och i första hand restprodukter. Som underlag för dessa prioriteringar
har tänkbara energikällor bedömts baserat på olika miljöfaktorer, bland annat påverkan på
luftkvalitet, biologisk mångfald, klimat och bullernivåer.
När det gäller drivmedel har 10 olika energibärare ingått i bedömningen (bilaga 1). Slutsatsen i det
fallet är att energiplanen ska främja användning av biogas, el och muskelkraft, och att vätgas bör
testas i pilotprojekt. Hållbarhetsanlysens miljödel stämmer väl överens med ekonomisk och social
hållbarhet.
När det gäller el och uppvärmning har 12 olika energibärare ingått i bedömningen (bilaga 1). Av
analysen framgår att olja och naturgas inte är hållbara alternativ och att sol, vind och restvärme bör
prioriteras ur samtliga hållbarhetsperspektiv. Även i detta fall står sig vätgas dåligt ekonomiskt, även
om den får bra resultat i relation till social och miljömässig hållbarhet.

Beskrivning av miljökonsekvenser
Lund har en växande befolkning, och det är sannolikt att detta medför en ökad energianvändning och
därmed ökande miljöpåverkan, om planen inte genomförs. I viss mån motverkas detta av en
elektrifieringstrend som finns inom transportsektorn. Utan planen bedöms förutsättningarna för att

tillvarata den restvärme som uppstår i de elintensiva forskningsanläggningarna ESS och MAX IV som
något sämre. Planen förväntas leda till en tydligt minskad användning av fossila bränslen, vilket i viss
mån leder till ökat uttag av biobränsle, ibland i form av jungfrulig råvara.
Sammantaget ger detta att den förväntade utvecklingen av miljöpåverkan utan planen kan
sammanfattas i följande punkter:






Ökade luftföroreningar i form av t.ex. partiklar, marknära ozon och kväveoxider.
Ökad försurning och övergödning till följd av förbränning.
En mindre attraktiv och hälsosam bebyggd miljö.
Ökad försurning av haven till följd av höjd koldioxidhalt i atmosfären
Ökad negativ påverkan på biologisk mångfald i skogar, vattendrag och jordbrukslandskap.

Planens åtgärder är formulerade så att de är svåra att knyta till en specifik geografisk plats. De
kommer att ha effekter i gatumiljön i Lund, men potentiellt även på platser i andra delar av Sverige
och världen. I miljöbedömningen har fokus legat på att minska den negativa miljöpåverkan globalt,
även om hänsyn också tagits till t.ex. luftkvaliteten i just Lund.
Genom att prioritera minskad energianvändning högst påverkar planen de allra flesta av de
nationella miljökvalitetsmålen i positiv riktning. Styrningen bort från fossila bränslen mot energi från
sol, vind och restvärme ger förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan, försurning och
övergödning. Minskade utsläpp av koldioxid minskar också problemet med havsförsurning. Flera
åtgärder förväntas leda till färre motorfordon vilket gör den bebyggda miljön mer attraktiv och
hälsosam, bland annat till följd av minskat buller. Valet att i första hand minska behovet av kyla i
byggnader genom utvändig solavskärmning och grönska kan bidra till att färre människor utsätts för
skadlig UV-strålning.
Planen förväntas leda till ökad elektrifiering och ökat uttag av biobränsle vilket kan ge negativ
påverkan på biologisk mångfald i skogar, vattendrag, jordbrukslandskap och eventuellt fjällmiljö. Torv
betraktas i planen som ett fossilt bränsle, vilket medför att den är neutral eller har positiv påverkan
på våtmarker. I arbetet har den negativa påverkan på biologisk mångfald som förväntas uppkomma
minimerats genom fokus på restprodukter. Ökad elektrifiering kan dessutom leda till ökat uttag ur
jordskorpan av vissa metaller, med negativ miljöpåverkan som följd.
Betydande miljöeffekter
Den mest betydande miljöeffekten av energiplanen är minskade utsläpp av växthusgaser. Den mest
betydande negativa miljöpåverkan förväntas ske i förhållande till den biologiska mångfalden i
skogen. De två viktigaste metoderna i planen som används för att minska denna negativa effekt är att
prioritera åtgärder för minskad energianvändning, respektive att alltid välja biobränslen baserade på
restprodukter när det är möjligt.
Överväganden
Flera avvägningar mellan global och lokal miljönytta har identifierats. I dessa fall säger planen att den
globala miljönyttan ska ges stor tyngd. En liten negativ lokal påverkan av att till exempel uppgradera
ett gammalt, ineffektivt vindkraftverk till ett modernt får enligt planen inte var skäl att inte åtgärda
ett större globalt problem med utsläpp av växthusgaser. En energieffektiviseringsåtgärd som minskar
energianvändningen i en specifik byggnad samtidigt som den ökar energianvändningen i hela
systemet bör inte genomföras.

Det har varit omöjligt att kvantifiera den ökade användningen av olika biobränslen, och därmed
också den negativa påverkan på den biologiska mångfalden. Minskad klimatpåverkan förväntas också
ge ett minskat tryck på många arter och ekosystem. Sammantaget går det inte att med säkerhet
avgöra om nettoeffekten av planen är positiv eller negativ för den biologiska mångfalden. Flera olika
metoder har valts för att minska de negativa konsekvenserna för växt-och djurliv. Flera nationella och
internationella styrmedel, som krav på innehåll i biodrivmedel, ger också förutsättningar för att
nettoeffekten ska kunna bli positiv.
I bilaga 1 och 2 redovisas de olika aspekter som funnits med i överväganden om att främja eller
motverka olika drivmedel och energibärare.
Uppföljning och övervakning
Flera nyckeltal kopplade till planen följs upp årligen och sammanställs i kommunens
miljöredovisning. Kommunkontoret samordnar uppföljningen. Det finns redan ett etablerat system
och ändamålsenligt IT-stöd för uppföljningen. Nyckeltal som följs upp redovisas i bilaga 2.

Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen
Lunds kommuns energiplan, med åtgärder 2019 till 2026 syftar till att nå en långsiktigt hållbar
energiförsörjning i kommunen. Planen innehåller en nulägesbeskrivning av energisystemet och mål,
principer och åtgärder som ska vara styrande för kommunens förvaltningar och bolag.
Planen fokuserar på minskad energianvändning och ökat tillvaratagande av restvärme, bland annat
från forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. De energikällor som ändå används ska vara förnybara
och restprodukter ska prioriteras över jungfrulig råvara. Vid alla energirelaterade beslut ska minskad
primärenergianvändning eftersträvas.
Sammantaget förväntas planen ge positiv påverkan på nästan alla nationella miljökvalitetsmål. Störst
positiv effekt förväntas på målet Begränsad klimatpåverkan. Planen kan medföra negativa effekter
på den biologiska mångfalden, men flera ställningstaganden har gjorts för att motverka denna
negativa påverkan.
Effekterna av planen kommer att följas upp årligen och de mest betydande resultaten kommer att
publiceras i kommunens miljöredovisning.

Bilaga 1 Hållbarhetsanalys
Prioriteringsordning baserad på sammanvägd hållbarhet
Grönt – Dessa drivmedel/energibärare ska väljas i första hand
Blått – Dessa drivmedel bör testas i pilotprojekt
Gult – Dessa drivmedel/energibärare kan väljas om inget grönt alternativ är rimligt
Rött – Dessa drivmedel/energibärare ska fasas ut
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Miljökonsekvensbeskrivning av energiplan indikatorer
Sammanfattning
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen av Lunds kommuns Energiplan
2019-2026 ska en årlig uppföljning göras baserat på ett antal
indikatorer. Dessa indikatorer hanteras i kommunens ITledningsstöd Stratsys. Ett urval av indikatorerna används i
kommunens årliga miljöredovisning. Nedan redovisas tio indikatorer
som är kopplade till miljökonsekvensbeskrivningen.

Indikatorer
Procentuell minskning av växthusgasutsläpp sedan 1990. (%)
Totala utsläpp/år av växthusgaser (ton CO2-ekv).
Partiklar PM10 i gatunivå (µg/m3).
Kväveoxider i gatunivå (µg/m3).
Antal invånare som utsätts för buller över riktvärden (st.).
Lokal elproduktion från förnybara källor (kWh/år).
Biogasproduktion från restprodukter (kWh/år).
Andel förnybart och restvärme i fjärrvärmen. (%)
Andel biobränsle i fjärrvärmen (%)
Andel biobränsle i fjärrvärmen som kommer från restflöden (%)
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