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Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan
för Klimat- och energiprogram, Linköpings kommun
Beskrivning av ärendet
Linköpings kommun har enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. §6 begärt samråd med
Länsstyrelsen angående undersökning om betydande miljöpåverkan gällande Klimat- och
energiprogram för Linköpings kommun.
Syftet med kommunens klimat- och energiprogram är att ange långsiktiga mål och inriktningar
för kommunens klimat- och energiarbete. Programmet kommer vara på en strategisk och
övergripande nivå. Omfattningen för mål och inriktningar är både Linköpings kommuns
geografiska område och Linköpings kommunkoncern som organisation.
Programmet avses innehålla ett huvudmål för minskning av växthusgasutsläpp och ett antal
prioriterade insatsområden. Klimat- och energiprogrammet avses även utgöra kommunal
energiplan för Linköpings kommun enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering.
Ett möte mellan Länsstyrelsen och kommunen ägde rum den 4 februari 2021. Mötet syftade till
att diskutera framtaget dokument, undersökning om betydande miljöpåverkan, kommunens
slutsats samt kommande process. På mötet framförde Länsstyrelsen även förslag till
förbättringar, vilka också går att läsa nedan.

Länsstyrelsens synpunkt
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att Klimat- och energiprogrammet inte medför
risk för betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap 3§
behöver därför inte upprättas.
Länsstyrelsen delar även kommunens bedömning avseende potentiellt negativa bieffekter även
om Länsstyrelsen ser att det kan finnas möjligheter som syftar till små positiva effekter, detta
är något som kommunen bör titta närmare på i det fortsatta arbetet.
I dokumentet, undersökning om betydande miljöpåverkan, går det att utläsa i matrisen vid
miljömål ”Frisk luft”, att kommunen avser göra förändringar som minskar utsläpp från
framförallt trafiken. Länsstyrelsen anser att dessa åtgärder även kan få små positiva effekter
inom andra mål, till exempel bara naturlig försurning, giftfri miljö och levande sjöar och
vattendrag.
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Vad gäller miljömålen myllrande vårmarker, levande skogar samt rikt växt-och djurliv ser
Länsstyrelsen att det finns möjlighet till en liten positiv påverkan genom aktiv skötsel,
skötselplaner, anläggning av nya våtmarker samt koldioxidlagring.
Vad gäller miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård ser Länsstyrelsen att
angiven påverkan ska ändras till ”Ej aktuell i kommunen”.
Länsstyrelsen anser att det vore värdefullt för tillämpningen av programmet om kommunen
för ett resonemang kring hur programmet ska tolkas i de fall det inte stämmer överens med
andra program och strategier som kommunen har tagit fram.

Mer information
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/energi--ochklimatstrategi/hallbart-jord-och-skogsbruk.html
Naturvårdsverket, Multifunktionella våtmarker - Minskad klimatpåverkan,
Tillgänglig: https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vatten/vatmark/6minskad-klimatpaverkan.pdf.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Miljöbalken (1998:808) 6 kap. §6

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör Jan Persson med samhällsplanerare Sara
Lilljebjörn som föredragande. I den slutliga handläggningen har också energi- och
klimatstrateg Joakim Svensson och Sara Nilsson medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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