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Bakgrund
Enligt lag (1977:439) om kommunal energiplanering är kommuner ansvariga för att ha en
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska även innehålla
en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan
och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Planen ska beslutas av
kommunfullmäktige. För Kristianstads kommun uppfyller klimat- och miljöplanen detta
lagkrav.
För en plan som upprättas enligt lagen om kommunal energiplanering ska en strategisk
miljöbedömning genomföras om planen antas ha en betydande miljöpåverkan enligt 6
kap. Miljöbalken.
I den översiktliga bedömningen av konsekvenserna av planens genomförande nedan ingår
utöver en miljöbedömning även en hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter, i enlighet
med de tre hållbarhetsdimensionerna i Agenda 2030.

Konsekvenser av planens genomförande per åtgärdsområde
1. Hållbar energi
Åtgärdsområdet innehåller åtgärder kopplat till att fasa ut fossila bränslen, satsa på
förnybar energiproduktion samt arbeta med energieffektivisering. Lokalt producerad
förnybar energi bidrar till en cirkulär ekonomi, en ökad försörjningstrygghet och en
säkrare och mindre sårbar energitillförsel. Egenproducerad el kan även medföra en
ekonomisk trygghet mot stigande elpriser. En minskad användning av fossila bränslen
innebär lägre halter av föroreningar och partiklar i luften, bättre hälsa, minskad
försurning och därmed en minskad påverkan på de naturliga ekosystemen.
Energieffektiviseringsåtgärder och en övergång till fossilfria fordon och arbetsmaskiner
kan innebära höga investeringskostnader, men löpande driftsbesparingar innebär på sikt
en ekonomisk vinst. Åtgärderna bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och
därmed begränsa klimatförändringarna.

2. Hälsosam livsmiljö
Inom åtgärdsområdet ingår åtgärder för att minska buller och för att säkerställa en god
luftkvalitet, en god tillgång till beskuggade utemiljöer och skyddande av
dricksvattentäkter. Åtgärderna syftar till att säkerställa hälsosamma livsmiljöer för att
bidra till ett tryggt och gott liv för alla människor i kommunen med ett extra fokus på
utsatta grupper. Åtgärderna bidrar till att skydda mark och vatten, gynna växt- och
djurlivet och därmed den biologiska mångfalden.

3. Cirkulär ekonomi
Åtgärderna bidrar till en cirkulär ekonomi, med minskat resursuttag, minskad mängd
avfall och ökat återbruk. Cirkulära lösningar minskar det ekologiska fotavtrycket och
medverkar till en hållbar utveckling ur flera perspektiv. Genom att återanvända resurser
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lokalt minskar importberoendet. Matproduktionen har en stor påverkan på klimat och
miljö och genom att gynna en hållbar matproduktion och minska matsvinnet kan denna
påverkan minska. Delningslösningar utgör en viktig del i ett samhälles ekonomiska
hållbarhet. En ökad efterfrågan på fossilfria och energieffektiva varor och tjänster samt
satsningar på investeringar och ny teknik bedöms bidra till nya arbetstillfällen, en ökad
konkurrenskraft och tillväxt på den lokala marknaden. Resurseffektiva, fossilfria och
hållbara upphandlingar och inköp minskar miljöpåverkan, men kan initialt leda till ökade
kostnader.

4. Grön samhällsutveckling
Inom Grön samhällsutveckling ingår åtgärder inom hållbar samhällsplanering, byggnation,
masshantering, transporter och kolinlagring. Åtgärderna syftar till en klimatsmart och
energi- och resurseffektiv samhällsutveckling som erbjuder alla människor en attraktiv
och grön livsmiljö. Bygg- och anläggning samt transportsektorn har stor klimat- och
miljöpåverkan och genom satsningar på hållbart byggande, förtätning, cirkulär
masshantering och en ökad andel cykling kan denna påverkan minska. En yteffektiv
markanvändning innebär ett mindre ianspråktagande av värdefull mark, till exempel
jordbruksmark. Ett minskat utrymme för bilen innebär att tryggare, säkrare och mer
trivsamma tätortsmiljöer kan tillskapas. Färre transporter bidrar till frisk luft och allmänt
tryggare vägar för barn och vuxna, och en mer aktiv mobilitet kan innebära en förbättrad
folkhälsa och minskad sjukfrånvaro.

5. Samverkan och engagemang
En utökad samverkan och ett stort engagemang är en förutsättning för att nå de globala,
nationella och lokala miljö- och klimatmålen. I åtgärdsområdet ingår en utökad och stärkt
samverkan inom kommunorganisationen såväl som externt med andra aktörer i
samhället. Genom att sprida information och goda konkreta exempel kan omställningen
mot minskad miljöpåverkan och en hållbar utveckling gå snabbare. Åtgärdsområdet är,
likt mål 17 i Agenda 2030: Genomförande och globalt partnerskap, en verktygslåda och en
förutsättning för hur övriga mål ska uppnås.

Sammantagen bedömning
Effekterna av ett antagande av Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan bedöms först
och främst bidra till positiva miljöeffekter, samt flera mervärden kopplade till social och
ekonomisk hållbarhet. Flera åtgärder bidrar till en bättre folkhälsa och ökar
förutsättningarna för en god livskvalitet för alla människor. Ett förebyggande klimat- och
miljöarbete anses generellt innebära lägre kostnader än att betala för negativa
konsekvenser i ett senare skede. Dessutom kan en hög ambitionsnivå i klimatomställningen bidra till att skapa nya jobbtillfällen, exempelvis inom grön teknik.
Åtgärderna i klimat- och miljöplanen är beskrivna på en generell nivå och det preciseras
inte i detalj hur de ska genomföras. I samband med att planen antas vidtar ett arbete inom
respektive åtgärd. Åtgärdsförslagen som de är formulerade bedöms ej medföra en
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betydande miljöpåverkan i nuläget. För ett antal åtgärder kan en bedömning av betydande
miljöpåverkan bli aktuell, men först i ett senare skede. Detta kan bli nödvändigt för
exempelvis åtgärderna 1.7, 1.11, 1.12, 2.5, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 och 4.7, men i ett senare
planeringsskede efter att erforderliga analyser och utredningar har utförts.
Kristianstads kommuns bedömning är att det inte krävs en strategisk miljöbedömning för
ett antagande av klimat- och miljöplanen, då dess genomförande inte antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
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