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Samhällsbyggnadsförvaltningen   Till Kommunstyrelsen 
Oscar Alexandersson 
Datum  2022-08-24 
Dnr  KS 2022/0171 

Svar på remiss - energiplan för Täby kommun 

Sammanfattning 
Ett förslag till energiplan för Täby har tagits fram och ska beslutas av kommunfullmäktige. Den 
föreslagna energiplanen innehåller en genomgång av nuläget inom energiområdet för Täby kommun, 
och beskriver hur en säker och tillförlitlig energiförsörjning uppnås och hur miljön påverkas inom 
Täbys geografiska område. Förslaget till energiplan för Täby kommun skickas till ett flertal 
kommuners nämnder och bolag (däribland Österåkers kommun) samt externa instanser för 
eventuella synpunkter.  

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

Att anta förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-24 som svar på granskningen av Täby 
kommuns förslag på energiplan, vilket innebär att Österåkers kommun ställer sig positiv till planen 
och dess innehåll, samt framhåller vikten av fortsatt god dialog och samverkan när Täby kommun 
beslutar att vidta åtgärder som kan påverka Österåkers kommun. 

Bakgrund 
I varje kommun ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i 
kommunen. En sådan plan ska innehålla en analys av vilken inverkan den i planen upptagna 
verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. 

Ett förslag till energiplan för Täby har tagits fram av Täbys kommunledningskontor, i samverkan 
med samhällsutvecklingskontoret och Täby Miljövärme AB.  

Förslaget till energiplan för Täby skickas till ett flertal kommuners nämnder och bolag, samt externa 
instanser för eventuella synpunkter enligt expedieringslistan nedan. Synpunkter ska vara Täbys 
kommunstyrelse tillhanda senast den 10 oktober 2022. 

Förvaltningens slutsatser 
Den föreslagna energiplanen för Täby kommun anses, utifrån dess beskrivning och innehåll, inte 
påverka Österåkers kommun negativt. Denna bedömning bygger på den översiktliga inriktning som 
finns i planen. Planen innehåller inga konkreta åtgärder till förslag som kan bedömas. Ett utvecklat 
arbete med fjärrvärme i kommunen föreslås dock, vilket bedöms som positivt också för 
grannkommunerna, då det på sikt kan minska belastningen på det gemensamma regionala elnätet. 



 
 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  servicecenter@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 
Sida 2 av 2 

Att Täby kommun har analyserat nuläget avseende tillförsel, distribution och användning av energi 
inom kommunens geografiska område anses vara positivt, då detta innebär att en grannkommun till 
Österåker har en uppdaterad överblick över energiområdet och dess utveckling, samt att detta är 
information som även berörda i Österåkers kommun kan ta del av vid behov.  

Om eller när Täby kommun beslutar sig för att vidta åtgärder inom energiområdet, som har eller kan 
ha påverkan på Österåkers kommun, bör detta kommuniceras tydligt. Detta för att åtgärdens 
effekter ska kunna bedömas internt i Österåkers kommun, och för att värna om möjligheten att 
bedriva god dialog och samverkan. 

Bilagor 

1. Remiss Energiplan för Täby kommun 

2. Täbys tjänsteutlåtande - Remiss Energiplan 

3. Protokollsutdrag KS 2022-05-30 Remiss Energiplan för Täby kommun 

 

 

 

Kent Gullberg   Krister Sernbo 
Samhällsbyggnadsdirektör   Strategisk planeringschef  



Digitala Signaturer


	Svar på remiss - energiplan för Täby kommun
	Sammanfattning
	Beslutsförslag
	Att anta förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-24 som svar på granskningen av Täby kommuns förslag på energiplan, vilket innebär att Österåkers kommun ställer sig positiv till planen och dess innehåll, samt framhåller vikten av fortsatt god ...
	Bakgrund
	Förvaltningens slutsatser
	Bilagor


		2022-08-30T06:13:52+0000
	Krister Sernbo 0f8f5b1d6b83dfe156de4aaee51bfeb8465234d3


		2022-08-30T09:22:00+0000
	Kent Gullberg 9eb13b0f295e246b49f9fdbd8fba272ec4002081




