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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET 
Utvecklingsledare 
Kristina Magnell 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2022-09-20 

Svar på remiss: Energiplan för Täby kommun 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande daterat den 9 
augusti 2022 till kommunstyrelsen som sitt svar på remiss Energiplan för Täby 
kommun. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till Energiplan för Täby kommun till 
kommunens nämnder och bolagsstyrelser för yttrande. Förslaget innehåller en 
genomgång av nuläget inom energiområdet, en framåtblick samt en genomgång 
av relevant lagstiftning. Planen beskriver hur en säker och tillförlitlig 
energiförsörjning uppnås och hur miljö, hälsa och resurshållning påverkas inom 
Täbys geografiska område.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 maj 2022, § 109, att 
översända remissutgåva av Energiplan för Täby kommun till samtliga nämnder 
och bolagsstyrelser för synpunkter. Förslaget innehåller en genomgång av nuläget 
inom energiområdet, en framåtblick samt en genomgång av relevant lagstiftning. 
Planen beskriver också hur en säker och tillförlitlig energiförsörjning uppnås och 
hur miljö, hälsa och resurshushållning påverkas inom Täbys geografiska område.  

I varje kommun ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och 
användning av energi i kommunen. Planen är ett övergripande styrdokument 
som beskriver tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 
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Bilagda förslag till Energiplan för Täby kommun har tagits fram av 
kommunledningskontoret i samverkan med berörda delar av 
samhällsutvecklingskontoret och Täby Miljövärme AB. I arbetet har bl.a. 
beräkningar och analyser gjorts kopplat till planerad utbyggnation i dialog med 
samverkande el- och fjärrvärmebolag.  

Målgrupper för planen är kommunorganisationen samt invånare, företag och 
föreningar verksamma i Täby. 

Stadsbyggnadsnämndens överväganden 

Stadsbyggnadsnämndens ansvar är att kontinuerligt följa utvecklingen inom 
infrastrukturområdet och ska vid behov initiera samt utföra utbyggnad av energi. 
Utifrån ansvaret så ger förslag till Energiplan för Täby kommun en bra 
sammanfattning av läget och underlag för fortsatt planering och utbyggnad. 

Ekonomiska överväganden 

Remissutgåvan medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Sara Golkar 
Biträdande samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterat 30 maj 2022, § 109 

2.  Energiplan för Täby kommun, samrådshandling, daterad den 11 april 
2022 
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Expedieras 

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@taby.se  

 

mailto:kommunstyrelsen@taby.se

	Svar på remiss: Energiplan för Täby kommun
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Stadsbyggnadsnämndens överväganden
	Ekonomiska överväganden
	Bilagor
	Expedieras


