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Bakgrund 

Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige, den  
23 april 2019, § 54, att ta fram en energiplan för kommunen. Energiplanen 
omfattar hela geografiska Kumla kommun och ersätter Klimatprogrammet som 
antogs i kommunfullmäktige 2011-05-16, § 66.  

Energi har fått en ökad betydelse på grund av den globala klimatpåverkan och 
berör alla samhällsområden. Energisystemet behöver ställas om för att bli mer 
långsiktigt hållbart genom att energieffektivisera och öka användningen av 
förnybar energi. Energiplanen ska ge en samlad bild av energi- och klimatfrågor 
som berör Kumla kommun. Den visar nuläget och vilka ställningstaganden 
kommunen vill arbeta utifrån. Energiplanen utgångsläge är de globala 
hållbarhetsmålen, de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala målen som 
anges i Energi- och klimatprogrammet för Örebro län. Utgångsläget är även 
Kumla kommuns energi- och klimatvisioner som antagits i tidigare program. 
Gemensamt för hela den geografiska kommunen är ett ansvar att minska 
energianvändningen samt minska klimatpåverkan. 

Tillförsel och distribution av energi åligger externa företag i Kumla. Däremot kan 
företag, invånare, föreningar och offentlig verksamhet påverka utvecklingen till 
mer hållbar energi. Som kunder hos elföretagen kan hållbar energi väljas genom 
att efterfråga exempelvis grön el. För uppvärmning av fastigheter finns flera 
alternativ att välja för att minska klimatpåverkan med mindre utsläpp till luft. 
Kumla kommun har rådighet över sina egna fastigheter och arbetar för att 
energieffektivisera och använda förnybar energi. Kommunen är behjälplig till 
invånare, föreningar och företagare att öka kunskapen inom energifrågor och kan 
vid planering öka möjlighet för en hållbar energianvändning.  

Kumlas energi- och klimatvision 

I Kumla kommun har sedan tidigare antagna energi- och klimatvisioner. Dessa 
kommer att leva kvar i energiplanen då de visar den riktning som kommunen ska 
uppnå. 

Kumlas energivision 

Den energi som används inom Kumla kommuns gränser baseras år 
2030 på i huvudsak uthålliga förnybara energikällor 
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Visionen uppnås genom att kommunen är energineutral. Tillförseln av förnybar 
energi från anläggningar inom kommunens gränser motsvarar den mängd energi 
vi använder. Det innebär att energianvändningen måste vara effektiv och 
resurssnål. Region Örebro län har satt som mål att år 2030 ska 
energianvändningen bestå av 80 procent förnybar energi. 

Visionen motsvarar regionens uppsatta mål. Visionen ska uppnås genom riktade 
insatser. Kommunens och de kommunala bolagens verksamheter behöver utgöra 
goda förebilder med ett integrerat miljö- och klimatarbete som genomsyrar hela 
organisationen. Vår klimatpåverkan måste vägas in i alla beslut, all planering, 
tillsyn och finnas med på alla dagordningar. 

Syfte 

Syftet med Energiplan för Kumla kommun 2021–2030 är att 
 
- ge en översiktlig bild av kommunens energiförsörjning och förbrukning.  

- ge en sammanställning av de energi- och klimatmål som berör Kumla kommun 
från global till lokal nivå.  

- ange ställningstaganden för hur Kumla kommun ska bidra till att uppnå de 
gemensamma energi- och klimatmålen regionalt, nationellt och globalt.  

- belysa de klimatfrågor som berör energiförsörjningen inom Kumla kommun 
samt de utmaningar som finns för att kunna energieffektivisera och skapa hållbar 
energi i en växande kommun.  

- utgöra en vägledning vid planering av kommunen utifrån de ställningstaganden 
som framgår i översiktsplanen 2040. 

Gemensamma lagar och mål 

Lag (1977:439) om kommunal energiplanering 
Främsta orsaken till att en energiplan har tagits fram för Kumla kommun är att 
uppfylla lagen om kommunal energiplanering. I lagens första paragraf framgår att 
kommuner i sin planering ska främja hushållning med energi samt verka för en 
säker och tillräcklig energitillförsel. Vidare framgår det i tredje paragrafen att i 
varje kommun ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och 
användning av energi i kommunen.  

Kumlas klimatvision 2030 

År 2030 är Kumlas klimatpåverkan begränsad och Kumla kommun som 
geografiskt område är en fossilbränslefri kommun 
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Agenda 2030 och Parisavtalet 
Världens länder har enats om 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Det 
innebär att länderna ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Målen är 
integrerade och odelbara och de balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. 

Ett nytt klimatavtal har tagits fram, Parisavtalet, som är bindande för samtliga 
länder och börjar gälla senast år 2020. Avtalet innebär att den globala 
temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och sträva mot att den ska 
stanna vid 1,5 grader. 

EU:s energipolitik 
EU-kommissionen har inlett ”Green Deal” söm beskriver hur Euröpa ska söm 
första kontinent bli klimatneutral till år 2050. Green Deal innehåll ska leda till en 
klimatneutral produktion och konsumtion. Åtgärderna ska främja effektivt 
resursutnyttjande genom att ställa om till en ren, cirkulär ekonomi, hejda 
klimatförändringarna, bevara och restaurera ekosystem och biologisk mångfald 
och minska föroreningarna.  

Svensk energipolitik 
Sveriges energipolitik syftar till att förena ekologisk hållbarhet med 
konkurrenskraft och försörjningstrygghet och grundar sig på EU:s lagstiftning. 
Sverige har en ambition att bli det första fossilfria välfärdslandet i världen. Målet 
är att på både kort och långsikt trygga tillgång på el och annan energi på 
konkurrenskraftiga villkor. Energiförsörjningen ska ha låg negativ inverkan på 
hälsan, miljön och klimatet och underlätta omställning till ett ekologiskt uthålligt 
samhälle. Riksdagen antog år 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som består av 
klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket är uppbyggd utifrån 
Parisavtalet.  

Klimatlagen (2017:720) 
Klimatlagen ska se till att regeringens politik utgår ifrån klimatmålen. Den 
bestämmer i grova drag hur klimatarbetet ska bedrivas, men går inte in i detalj 
på vilka styrmedel som ska finnas. En klimatpolitisk handlingsplan ska tas fram 
vart fjärde år och ska bland annat redovisa hur klimatmålen ska uppnås och vad 
som ytterligare behöver göras om målen inte ser ut att kunna nås.  

Klimatmålen 
Regeringen har beslutat att anta klimatmål som ska gälla för Sverige. Mål är satt 
att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det innebär att utsläpp från 
verksamheter inom Sverige ska senast år 2045 vara minst 85 procent lägre än 
utsläppen år 1990. För att klara av det som återstår, får kompletterande åtgärder 
räknas in som exempelvis ökade upptag av koldioxid (CO2) i skog och mark eller 
investeringar i förnybart i andra länder. Efter år 2045 ska utsläppen vara 
"negativa", alltså att de kompletterande åtgärderna ska leda till större upptag och 
minskningar än de svenska utsläppen. 

Klimatpolitiska rådet 
Det klimatpolitiska rådets uppgift är att ge regeringen en oberoende utvärdering 
av hur deras politik stämmer överens med klimatmålen. Varje år ska rådet lämna 
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en rapport om hur klimatarbetet går och lämna rekommendationer om vilka 
ytterligare åtgärder regeringen behöver ta för att klimatmålen ska kunna nås.  

Klimatpolitiska rådet tillsammans med Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten har tagit fram verktyget Panorama. Där presenteras hur 
utsläpp ser ut idag inom olika sektioner, vilka styrmedel och åtaganden som 
beslutats, förslag på lösningar och trender. Verktygets syfte är att ge en bild av 
klimatpåverkan och skynda på klimatomställningen i Sverige. 

RUS 
RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet. Den avser 
gemensamma uppgifter och samordning i det regionala miljöarbetet, främst 
mellan länsstyrelserna och skogsstyrelsen på regional nivå. Den berör även andra 
framför allt nationella myndigheter, kommuner och regioner. RUS är ett 
uppföljningssystem för miljömålen och årligen tas en verksamhetsplan fram för 
arbetet med miljömålen och en årlig redovisning av genomfört arbete sker i 
verksamhetsberättelser. 

Regionalt  
Örebroregionens utvecklingsstrategi Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län 
gäller under åren 2018 till 2030 och är vår regionala RUS. Dess syfte är att skapa 
en gemensam vägvisare för hur länets kommuner, näringsliv, myndigheter, 
offentlig förvaltning, universitet och civilsamhälle tillsammans ska utveckla länet 
i önskad riktning. Strategin består av tre övergripande mål med ett antal 
effektmål som är kopplade till prioriterade områden.  

Region Örebro län och Länsstyrelsen Örebro län har tagit fram tillsammans med 
samtliga kommuner i länet Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017–2020. 
Syftet med det regionala programmet är att sätta gemensamma mål, skapa ett 
gemensamt arbete i länet, skapa en plattform för samverkan och samarbete och 
att ett gemensamt antaget program ger ökad politisk tyngd i frågorna.  

Energi- och klimatprogrammet är strukturerat med tre övergripande mål utifrån 
de nationella målen. Därefter har insatsområden identifierats med egna mål som 
ska gälla för hela länet. Inom områdena finns rådighet på insatser som kan ske 
regional och lokal nivå för att ge stor effekt på minskad klimatpåverkan. 
Samtidigt som arbetet med Kumla kommuns energiplan pågår, sker revidering av 
programmet och planeras att antas i slutet av år 2020. De övergripande målen 
kommer att kvarstå, däremot kan vissa ändringar ske angående delmål och 
insatser för att öka arbetet med länets energi- och klimatåtgärder. Kumla 
kommun avser att arbeta med de gemensamma regionala målen och insatserna 
för att hålla samma riktning.   

Målmatris 
Nedan presenterar en sammanställning av gemensamma mål för energi och 
klimat som Kumla kommun berörs av från globalt ned till lokalt. Dessa mål ska 
vara grund för beslut i kommunen och styr vårt arbete för att bidra till ökad 
måluppfyllnad. 
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Nivå Utsläpp Energianvändning Förnybart/ 
fossilbränslefritt 

Produktion 

Agenda 2030 9.1 Skapa hållbara, 
motståndskraftiga och 
inkluderande 
infrastrukturer 

 7.2 Öka andelen förnybar 
energi i den globala 
energimixen 

7.3 Fördubbla den 
globala 
förbättringstakten i 
energieffektiviteten 

 11.6 minska städernas 
negativa miljöpåverkan 
per person 

12.8 öka allmänhetens 
kunskap om hållbara 
livsstilar 

  

Parisavtalet  Uppvärmning av 
jordens 
medeltemperatur ska 
hållas under 2 grader 

   

EU 2030 Minska med 40 % jmf 
med 1990 

Minska 
energianvändning med 
32,5 % genom bättre 
energieffektivitet 

Andel förnybar energi ska 
vara minst 32 % av totala 

Sammankoppling av 
den installerade 
elproduktions-
kapaciteten är minst 
15 % 

EU 2030   Andel förnybar inom 
transportsektorn 14 % 

 

EU 2050    Klimatneutral 
produktion och 
konsumtion 

Sverige 2030  63 % lägre jmf med 
1990 

50 % effektivare jmf med 
2005 

Fossiloberoende 
fordonsflotta 

 

Sverige 2030 Transportsektorn 
(exkl. inrikes flyg) 70 
% lägre jmf med 2010 

   

Sverige 2040 75 % lägre jmf 
med 1990 

  Elproduktion är 100 % 
förnybar 

Sverige 2045 Nettonollutsläpp jmf 
med 1990 

   

Örebro län 
2030 

60 % lägre utsläpp än 
2005 

50 % effektivare 
energianvändning jmf 
med 2005 

Energianvändningen 
består av 80 % förnybar 
energi 

 

KumBro 2020 Minska negativ 
miljöpåverkan 

Optimera och 
anpassa 
produktionskapaci
tet efter behov 

 Självförsörjande på 
förnybar, egenägd el. 
Produktion 96 GWh/år 

E.ON   Helt hundra förnybar 
energi 2025 

 

Kumlas 
Miljöprogram 

Utsläpp av 
växthusgaser ska 
minska inom 
organisationen 

Energieffektivisering ska 
öka inom organisationen 
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Kumla kommuns ställningstagande  

De regionala målen i Energi- och klimatprogram för Örebro län utgår från de 
nationella och globala målen. De är anpassade till vad som krävs i länet för att 
uppnå gemensamma mål. Kumla kommun ska arbeta mot att uppnå de regionala 
målen och arbeta med de åtgärder som sker gemensamt i länet. Därmed sätts 
inga lokala energi- eller klimatmål i Kumla kommuns energiplan.  

Kumla kommuns ställningstaganden är 
 
- Kumla kommun ska med energiplanen vidta åtgärder för att uppnå Sveriges 
klimatmål om att år 2045 ha nollnettoutsläpp av växthusgaser 

- Kumla kommun ska arbeta utifrån regionens Energi- och klimatprogram och 
dess mål samt insatser för att bidra till att gemensamma mål uppnås regionalt. 

- Kumla kommun ska vid planering och handläggning arbeta för att hållbar 
energiförsörjning förstärks. 

- Kumla kommun ska i planering av bebyggelse och infrastruktur värdera energi 
och klimat högt. 

- Kumla kommun ska fortsätta arbetet med att genom miljötillsyn och energi- och 
klimatrådgivning informera för att öka användning av förnybar energi hos 
invånare och företagare. 

Lokala insatser för att uppfylla regionala energi- 

och klimatmål 

Kumla kommun har viss påverkan över tillförsel och distribution av energi i 
kommunen. Kommunens organisation, invånare och företagare har möjlighet att 
påverka egen energianvändning och val av energikälla. Genom att öka 
energieffektiviseringen, installera förnybar energi och minska förbrukningen kan 
vi tillsammans minska den negativa klimatpåverkan.  

Kumla kommuns verksamheter och fastigheter får sin elförsörjning från 
vindkraft via KumBro Vind AB. Biogasbolagets verksamhet har en viktig cirkulär 
roll genom att kommunens matavfall blir till förnybart drivmedel. Inom 
kommunens organisation samt de kommunala helägda bolagen Kumla Bostäder 
AB och Kumla Fastigheter AB sker arbete med energifrågor inom egna miljömål. 
Fastighetsbolagen utgår från miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas och sätter 
mål för att minska sin klimatpåverkan och energianvändning. Kumla kommun 
har i sitt miljöprogram satt mål om att minska utsläpp av växthusgaser och att 
öka energieffektiviseringen. Mål i avfallsplanen har också koppling till att minska 
klimatpåverkan.  

För att få en större genomslag inom energi och klimat anser Kumla kommun att 
gemensamt arbete krävs i länet och att de framtagna regionala målen ska 
genomsyra kommunens arbete med energi och klimat. Regionens mål är 
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utgångspunkten i miljöprogrammet och där har aktiviteter och insatser antagits 
som berör energi- och klimatfrågan.  

I Energi- och klimatprogrammet för Örebro län framgår insatsområden med mål 
och hur de ska uppnås. Dessa insatsområden kommer att ligga till grund för 
Kumla kommuns lokala arbete och kommunen kommer att medverka i 
gemensamma insatser i länet tillsammans med övriga kommuner, länsstyrelsen 
och regionen samt andra berörda aktörer.   

Koppling till andra kommunala styrdokument 

Det finns ett flertal kommunala styrdokument som är kopplade till energiplanen 
genom deras inverkan på klimat och energi. Nedan framgår vilka och hur dessa är 
sammanlänkade. 

Framtidens Kumla Vision 2025 och målstyrning 
I Kumla kommuns vision 2025 framgår att kommunen ska växa smart genom att 
utveckla kommunikationer och en god infrastruktur. Kommunen ska vara 
klimatsmart och arbeta för ett hållbart samhälle genom att satsa på miljövänliga 
alternativ och nya tekniska lösningar.  
 
Satsningar på att öka förnybar energi samt att öka energieffektivisering krävs. 
Samtidigt som kommunen växer, ska energiförsörjningen säkerställas och att 
energin som brukas är hållbar. Kommunen har en roll att föregå med gott 
exempel och ge råd till privatpersoner samt företag att arbeta mot en hållbar 
utveckling.  

Översiktsplanen 
Kommunen ska i sin planering främja hushållning med energi och att tillgodose 
säker och tillräcklig energitillförsel. Kumla kommuns Översiktsplan 2040 kommer 
att ligga till grund för planering av det regionala och lokala elnätet för elbolagen. I 
översiktsplanen framgår ett antal ställningstaganden som är kopplade till 
energiplanen. 

Ställningstaganden som berör energi och klimat i Översiktsplan 2040 
- Kontakta berörd elnätsägare tidigt i detaljplaneprocessen om anläggningar 

berörs 

- Undersök förutsättningar för uppvärmning med fjärrvärme vid planering av 
nya bostads- och verksamhetsområden 

- Verka för en utbyggnad av anläggningar för solenergi och beakta ytor för 
solenergi i fortsatt planering 

- Ha en positiv inställning till utbyggnad av vindkraft. Ett områdes lämplighet 
prövas från fall till fall 

- Verka för mer hållbart transportsystem, främst genom att prioritera gång- 
och cykeltrafik samt pendlingstrafik med tåg och buss 
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- Anpassa nya utbyggnadsområden, särskilt bostadsområden, till befintlig 
kollektivtrafik och/eller studera möjligheter till nya/utökade 
kollektivtrafiklinjer 

Miljöprogram för Kumla kommun 
De lokala miljömålen i Miljöprogram för Kumla kommun 2019–2022 berör endast 
kommunens organisation samt de kommunala helägda bolagen, men har indirekt 
påverkan på Kumla kommun som geografisk plats.  

Flera av de lokala miljömålen i miljöprogrammet samt deras insatser och 
aktiviteter är kopplade till energi och klimat. Direkta mål som berör energi är att 
Kumla kommun ska arbeta med att minska utsläpp av växthusgaser och öka 
energieffektiviseringen. Indirekt anges aktiviteter som kommer att bidra till 
minskat negativ klimatpåverkan. Som kan nämnas är minska matsvinn, öka inköp 
av livsmedel med låg klimatpåverkan, minska avfallsmängder samt arbeta med 
hållbar samhällsplanering.  

Avfallsplanen 
Avfallsplan för Kumla kommun 2020–2023 har mål som strävar mot att minska 
avfallet och dess farlighet. Det avfall som uppstår ska återanvändas eller 
återvinnas. Övrigt avfall går till förbränning för utvinning av energi, enligt EU:s 
avfallshierarki, avfallstrappan.  

Konsumtion står för en stor del av de utsläpp som sker globalt. Genom att minska 
konsumtionen bidrar det till att minska negativ klimat- och miljöpåverkan då 
utvinning av material, produktion och transporter minskar. Avfallsplanens mål 
och de åtgärder som genomförs har en viktig del i kommunens arbete med att 
minska utsläpp av växthusgaser på en lokal nivå men även på en global nivå.  

Digitala Kumla 2025 
Kumla kommun har antagit ett program för verksamhetsutveckling inom 
digitalisering, Digitala Kumla 2025. Mål har satts utifrån kommunens vision och 
prioriterade områden. Där framgår att den digitala tekniken ska bidra till att nå 
de regionala och lokala klimat- och energieffektiviseringsmålen. Genom att öka 
digital teknik bidrar det till energihushållning i byggnader, energinät och 
styrning av energiflöden och belysning på ett miljöeffektivt sätt. Med fler tekniska 
lösningar kan fler även resfria möten öka, vilket leder till mindre utsläpp av 
växthusgaser. Kommunen ska enligt programmet arbeta med Grön IT och minska 
kommunens miljöbelastning och klimatpåverkan. Utrustning ska återanvändas 
eller miljövänligt skrotas.  

Nulägesanalys 

Sverige 
Den primära energin i Sverige kommer från biomassa, vatten, vind, sol, kol, 
råolja, naturgas eller kärnbränsle. Energisystemet är alltid i balans, den tillförda 
energin är alltid lika stor som den använda om förluster inkluderas. Under år 
2018 var den totala tillförseln av energi 522 TWh och den totala 
energianvändningen 373 TWh i Sverige. Skillnaden mellan dessa är till stor del 
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förluster i omvandling och överföring. Figuren nedan ger en tydlig bild av 
energiflödet. 

Flöde och storlek av energitillförsel och energianvändning i Sverige år 2018 (Energimyndigheten) 

Svenska energibalansen 2018 i jämviktsdiagram (Energimyndigheten) 
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Totala utsläpp av växthusgaser från energianvändningen var 51,8 miljoner ton 
CO2 år 2018. Naturvårdsverket har framfört att sedan år 1990 har utsläppen av 
växthusgaser i Sverige minskat med 27 procent. Samtidigt ökar utsläppen av 
växthusgaser från transporter, framförallt inom sjöfarten. Medan utsläppen inom 
branscherna tillverkningsindustrin samt el-, gas- och värmeverk har minskat. 
Utsläpp av växthusgaser från hushåll utgör 16 procent av de totala utsläppen, där 
personbilar står för de största utsläppen (12 procent). Personbilar blir mer 
effektiva och biodrivmedel ökar, men även om de genererar mindre utsläpp så 
ökar de i antal.  

Elproduktionen utgör till största del av vattenkraft och kärnkraft, samtidigt sker 
ökad utbyggnad av vindkraft och ökad användning av biobränsle för el- och 
värmeproduktion. Installation av solceller ökar och år 2018 utgjorde solkraft 
knappt 0,4 TWh. Vindkraftens elproduktion har ökat kraftigt under 2010-talet 
och år 2018 var tillförseln 17 TWh. Elanvändningen har minskat svagt sedan  
år 1990 fast det har skett befolkningsökning. Den totala elproduktionen var  
160 TWh och den totala elanvändning samt överföringsförluster var 141 TWh 
under år 2018.  

Örebro län 
Utsläppen av växthusgaser i Örebro län har minskat mellan perioden 2005–2014 
med bara 23 procent. Utsläppen minskar, men inte i tillräckligt hög takt. År 2018 
ca 1,3 miljoner ton CO2 och transporter står för drygt en tredjedel av detta. Det 
visar att det krävs ökade insatser med att övergå till fossilfria drivmedel. Många 
insatser sker i länet för att minska energianvändningen och öka användningen av 
fossilfria bränslen. Exempelvis används enbart biogas i länets bussar sedan  
år 2019.  

Kumla kommun  
I Kumla kommun var den totala slutanvändningen av fjärrvärme  
4 MWh per invånare år 2017, vilket är oförändrat värde sedan år 2015. Den 
totala förbrukningen av förnybara bränsletyper var också 4 MWh per invånare år 
2017, vilket är en ökning med 1 MWh jämfört med år 2015. 

E.ON Sverige 
Energiproduktionen från E.ON avser Örebro, Hallsberg och Kumla kommun. E.ON 
Energidistribution Sverige AB äger lokalnätet och E.ON Energilösningar Sverige 
AB producerar och distribuerar fjärrvärme till stora delar av Kumla kommun.  

Under år 2018 levererade verket 946 259 MWh värme och 256 494 MWh el. I 
deras redovisning framgår fördelningen av tillförd energi till värmeproduktion 
utgörs av ca 43 procent återvunnen energi, ca 42 procent är förnybar energi, 
övrigt som torv är ca 10 procent och den fossila andelen är ca 6 procent. 

E.ON har mål om att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi 
senast år 2025, ”Helt hundra 2025”. Idag driver E.ON i Örebrö till 80–90 procent 
av förnybar och återvunnen energi.  

Fortum Waste Solutions 
I Kumla kommun har Fortum Waste Solution en anläggning för förbränning av 
avfall som omvandlas till värme och el. Restavfallet som kommunen samlar in går 
direkt till anläggningen.  



13 
 

Under år 2019 producerade ca 263 GWh fjärrvärme och ca 52 GWh el. Utsläpp till 
luft var 144 119 ton CO2 och 71 185 kg NOx samt 3697 kg SO2. Företagets 
övergripande miljömål är att inte påverka miljön negativt. De destruerar 
klimatgaser vilket ger att nettoutsläppen av CO2ekv minskar. 

KumBro Utveckling AB 
Kumla kommun äger 20 procent av KumBro Utveckling AB som är moderbolag i 
KumBro-koncernen. Resterande ägs av Örebro kommun. Tillsammans med 
dotterbolagen KumBro Vind AB och KumBro Stadsnät AB omfattar bolaget i 
dagsläget projekt inom vindkraft och teknisk försörjning av fibernät. KumBro 
Utveckling AB äger också 50 procent av intressebolaget Biogasbolaget i 
Mellansverige AB. 

KumBro Vind AB har i uppdrag att producera förnybar el från vindkraft 
motsvarande behovet hos de kommunala verksamheterna i Kumla och Örebro 
kommun. Det gör att ägarkommunerna är självförsörjande på egenproducerad el 
sedan år 2017. Verksamheten har idag 16 turbiner, varav tre är placerade i 
Ekeby. Totalt finns kapacitet på 96 GWh per år vilket ger en reducering på nästan 
40 000 ton CO2. 

Biogasbolaget i Mellansverige AB 
Kumla kommun tillsammans med Örebro och Karlskoga kommun samäger 
biogasanläggningen i Karlskoga. Inom bolaget drivs flera projekt som berör 
energiförsörjning och hållbara transporter.  
 
I slamrötningsanläggningen i Gottebol utanför Karlskoga produceras biogas av 
substrat av exempelvis matavfall, vall och slaktavfall från livsmedelsindustrin. 
Restprodukten som bildas vid rötningen kan därefter användas som gödsel i 
ekologiskt jordbruk. Anläggningen har en kapacitet på 48 GWh biogas per år.  
Sedan hösten år 2019 går majoriteten av gasproduktionen till Svealandstrafiken 
som kör stads- och länsbussar i Örebroregionen. I Kumla kommun finns det en 
biogasmack för biogasfordon och inom kommunens organisation drivs ett flertal 
fordon av biogas. Allt matavfall som kommunen samlar in från bostäder och 
verksamheter går till biogasproduktionen.  

Energianvändning i Kumla kommun 
Diagrammet visar hur energianvändningen är fördelad i kommunen geografiskt 
år 2018. Den mest dominerande sektorn är transporter.  

Jordbruk, skogsbruk, fiske
3%

Industri, byggverk
12%

Offentlig verksamhet
9%

Transporter
36%

Övriga tjänster
19%

Hushåll
21%

Energianvändning 2018
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https://www.statistikdatabasen.scb.se/ 

I nedanstående diagram framgår hur energianvändningen har förändrats jämfört 
med år 2007 i Kumla kommun. Totalt har energianvändningen minskat med  
6,5 procent. 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/ 

Utsläpp till luft i Kumla kommun 
Koldioxid dominerar i mängd bland växthusgaserna. Utsläppen till luft som 
presenteras är baserad på de officiella siffrorna som Sverige redovisar årsvis till 
Klimat- och Luftvårdskonventionerna. Utsläpp av växthusgaser var totalt  
159 603 ton CO2ekv per år och motsvarade 7,44 ton CO2ekv per invånare år 2017, 
vilket är en ökning med 0,05 enheter sedan år 2015. Störta mängden står 
transporter för (2,28 ton CO2ekv per invånare).  

Den totala utsläppen av kväveoxider till luft i Kumla kommun var totalt 15,3 kg 
per invånare år 2017. Vilket är en minskning med 0,6 enheter sedan år 2015. En 
stor del utgörs av transporter (6,3 kg per invånare). 

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Alla-utslapp-till-luft/ 
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Som visas i diagrammet nedan har de största förändringarna skett i utsläpp av 
växthusgaser från transport (11 %) samt el och uppvärmning (63 %). Medan 
utsläpp från jordbruk (6,8 %) samt avfall och avlopp (5,7 %) har ökat. Totalt har 
utsläpp av växthusgaser minskat med 4,1 procent. 

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Alla-utslapp-till-luft/ 

Nulägesbeskrivning för Kumla kommuns organisation 
Kumla kommun följer årligen upp energianvändning och klimatpåverkan i 
kommunens antagna miljöprogram. Där har mål satts om att minska utsläpp av 
växthusgaser och öka energieffektiviseringen.  

Under år 2019 var Kumla kommun och de kommunala helägda bostadsbolagen 
totala utsläpp 3941 ton CO2. Det är en ökning med 13 procent sedan år 2008 
(3497 ton CO2) då föregående Klimatprogram antogs. Energianvändningen 
uppgick totalt till 62,5 GWh år 2019. Även där har en ökning skett sedan år 2008 
(60 GWh) med 4 procent.   

Kommunens roll 

Kumla kommun äger inte energiproduktionen, vilket sätter begränsningar till hur 
kommunen ska uppfylla lagen om kommunal energiplanering i sin helhet. 
Däremot är kommunen delägare i KumBro Utveckling AB och har därmed 
rådighet över sin användning av energi i fastigheter och verksamheter. 
Kommunen arbetar kontinuerlig med energieffektivisering för att minska 
energianvändningen. Upphandling i kommunen har en viktig roll för att minska 
klimatpåverkan och uppnå gemensamma mål då krav ställs på minskade miljö- 
och klimatbelastningar. Kraven som ställs måste följas upp för att säkerställa att 
de efterlevs. Det ger kommunen en god möjlighet att verka för ökat 
energihushållning och energieffektivisering. Kommunen behöver säkerställa att 
det digitala nätet är tillräckligt utbyggt så att digitala arbetssätt inom 
organisationen kan utvecklas samt att informationssäkerheten är trygg, särskilt 
inom de verksamheter som kräver hög säkers som inom socialtjänsten. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Utsläpp av växthusgaser ton/år

2005 2017



16 
 

Vid utbyggnad och planering av kommande bostads- eller verksamhetsområden i 
Kumla kommun sker dialog mellan kommunen och energibolaget, vilket 
säkerställer att det finns energitillförsel för framtida bebyggelser. Kommunen har 
gemensam energi- och klimatrådgivare med andra kommuner i länet. Energi- och 
klimatrådgivarens uppdrag är att kostnadsfritt ge opartisk rådgivning till hushåll, 
bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Rådgivaren förmedlar 
kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt 
förutsättningar för att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. 
Kumla kommun ser energi- och klimatrådgivarens roll som viktig för att skynda 
på befolkningens omställning och öka kunskapen.  

Kumla kommun deltar tillsammans med övriga kommuner i länet, regionen och 
länsstyrelsen i gemensamt arbete att uppnå målen att minska klimatpåverkan 
och nå hållbar utveckling i regionen.  

Utmaningar 

Energisystemets miljöpåverkan 
All utvinning, omvandling och användning av energi medför miljöpåverkan av 
något slag oavsett om de är fossila eller förnybara. Vid utvinning sker utarmning 
av ändliga naturresurser. Vid förbränning av bränslen ökar utsläpp av 
växthusgaser i atmosfären, nedfall av försurande ämnen och utsläpp av 
hälsoskadliga eller miljöstörande föreningar i rökgaser och avgaser.  

Kärnkraft ger lågt utsläpp av växthusgaser, men negativ påverkan av miljö- och 
hälsoeffekter vid brytning och utvinning av uran, radioaktiva utsläpp under 
produktion och miljöeffekter vid omhändertagande av avfallet som uppstår.  

Vid produktion av utrustning för förnybara energikällor krävs tillgång på 
material och energi. Placering och byggnation av vindkraftverk och vattenverk 
stör ekosystem och påverkar landskapet och kan ge buller- och skuggstörningar. 
Utbyggnad av förnybar energi krävs, men behöver ske i synergi med att vi 
samtidigt minskar vår energianvändning.  

Utvecklingen inom fossilfria alternativ och förnybara energi går snabbt framåt. 
Nya produkter och lösningar ger större förutsättningar för företag och 
privatpersoner att minska sina utsläpp av växthusgaser. För att förändringar ska 
ske snabbare för att uppnå klimatmål och nå målet att år 2045 ha noll 
nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige, krävs styrmedel och åtgärder som gör 
skillnad på nationell nivå.  

Klimatförändringar 
Klimatförändringar som värmeböljor, skyfall och översvämningar sker redan 
idag. Det påverkar hur vi lever och kommer påverka vår framtid. Med högre 
temperaturer ökar behovet av att kunna få ett behagligt inomhusklimat. Det leder 
till ökat behov av nedkylning och därmed ökad energianvändning. Befintliga och 
nyproducerade bostäder behöver inte bara kunna klara av vårt vinterklimat utan 
även ett nytt sommarklimat. Risk för översvämningar begränsar möjligheter för 
nya bostadsområden. Översvämningar och skyfall ställer krav på att vatten ska 
ledas bort från bostäder och gator och kunna omhändertas. Samtidigt måste vi 



17 
 

minska den negativa klimatpåverkan för att bromsa ett förändrat klimat som 
hotar våra ekosystem och vår levnadsmiljö.  

Energiförsörjning 
Teknikutvecklingen går allt snabbare och stora förändringar sker i världen. 
Vindkraft och solkraft är exempel där tekniken har utvecklats snabbt och ökat i 
elproduktionen de senaste årtiondena. Samtidigt är det svårt att förutse vilka 
lösningar som tillkommer i framtiden. Det är troligt att det kommer vara en 
blandning av olika lösningar i världen som avgörs av lokala förutsättningar.  

Sverige har tillgång till stora energiresurser med goda vindlägen, vattendrag, 
bioråvara och solinstrålning. Avveckling av kärnkraften ger att andra 
energikällor behöver öka. Energimyndigheten bedömer att det fullt möjligt med 
en utveckling till ett välfungerande 100 procent förnybart elsystem utifrån olika 
aspekter som att det redan idag finns stor potential av konkurrenskraftig 
förnybar el och stor flexibilitet. Energibehovet ökar samtidigt i samhället och fler 
viktiga samhällsfunktioner är beroende av mer el.  

I Regional utvecklingsstrategi för Örebro län framgår att länet måste bli mer 
resurseffektiv och ställa om till förnybara energikällor för att kunna säkra 
energiförsörjningen. Länet har potential för ökad produktion av solenergi och 
biogas, vilket skapar förutsättningar för ökad lokal försörjning och minskat 
fossilberoende. Som strategisk inriktning nämns för att uppnå hållbar 
energiförsörjning behöver energieffektiviteten och andelen förnybar energi öka. 

Solenergi 
År 2019 uppmättes att installerad effekt av solenergi var 1310 kW i Kumla 
kommun. För att nå det regionala målet, att år 2030 utgöra totalt 150 GWh 
solelproduktion per år, bör det finnas 11 000 kW installerat i kommunen. Det 
motsvarar 7 % av länets totala installation efter folkmängd. Det är lång bit kvar 
för att nå målet. Det krävs att både kommunen, företagare och även 
privatpersoner tar ett steg framåt och satsar på förnybar energi i större 
utsträckning de närmaste åren. 

Region Örebro län har tagit fram en fördelning av vilka som kan satsa på solel och 
hur mycket solenergi fördelas mellan dessa. Den störta installationen bör ske hos 
de större fastighetsägarna, därefter villor, solcellsparker och sist lantbruken. För 
Kumla kommun har regionen exemplifierat hur fördelningen skulle kunna se ut 
år 2030 för att lyckas nå vårt regionala mål.  

- 611 st villasystem à 5 kW 
- 53 st större fastigheter à 100 kW 
- 59 st lantbruk och större företag à 15 kW 
- 0,3 st solpark à 5 MW 

Det som talar för att solenergi är en lämplig förnybar energikälla är att det kan 
installeras på befintliga byggnader och är mindre känslig för framtida elpriser. 
Energin från solen räcker till alla och egen installation påverkas inte av att fler i 
samma områden nyttjar energikällan. Solens energi kan tillvaratas året runt och 
är mindre sårbart än andra alternativ. Installation på byggnader behöver i vissa 
fall vara samstämt med kulturvärden och landskapsbilden.  
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Ökad befolkning 
För att öka användning av hållbar energianvändning behöver det ske en utökning 
av solenergi och vindkraft. Samtidigt behöver invånare och företagare minska sin 
förbrukning av el och värme. Eleffektbrist uppstår om efterfrågan på el är större 
än tillgången. Någon omfattande sådan situation har inte inträffat i Sverige under 
modern tid. Samtidigt blir vårt samhälle mer och mer digitalt och el som 
drivmedel blir mer vanlig, vilket ökar efterfrågan på el. En utmaning är att styra 
användningen av el under vissa tider på dygnet för att undvika toppar i 
förbrukningen. 

Uppgifter från år 2019 visar att totalt bor 21 738 personer i Kumla kommun och 
under året ökade befolkningen med 98 personer. Med en ökad befolkning i Kumla 
kommun ställs det krav på att energitillförsel finns och byggs ut samtidigt som 
det inte ska ge negativ klimatpåverkan. Planering bör ske utifrån 
klimatanpassning och där spelar energiförsörjningen roll. Både kommunens 
översiktsplan och trafikstrategi har viktiga roller för att Kumla kommun ska bli 
hållbar. Samtidigt pågår regionala samarbeten för transporter, kollektivtrafik och 
projekt som Kumla kommun deltar i och som ska ge förändringar i vårt resande.  

Vid planering och nybyggnationer bör frågor som berör energi och klimat vara i 
fokus och ingå tidigt i handläggningen. De ställningstaganden som framgår i 
översiktsplanen samt de insatser som berör hållbar samhällsplanering i Kumla 
kommuns miljöprogram ger en riktning för kommunens arbete mot en hållbar 
utveckling. Vid nybyggnation kan kommunen påverka för att en god 
energiprestanda uppnås i byggnader. Kommunen utför tillsyn och bevakar att 
krav i Boverkets Byggregler efterföljs och verifieras. Det ger att 
energianvändningen blir mer resurseffektiv. 

Transporter och infrastruktur 
Vägtransporter står för ungefär en tredjedel av alla koldioxidutsläpp. Utsläppen 
minskar, dock sker det i för långsamt för att nå gemensamma mål.  I regionens 
utvecklingsstrategi framgår att trenden visar att allt fler pendlar längre sträckor 
för arbete. Mindre kommuner kommer bli mer beroende av inpendling för att 
klara framtida arbetskraftsförsörjning. Därför anses det regionalt att 
persontransporter är viktigt i en växande region. Kollektivtrafiken är en 
förutsättning för att skapa ökad möjlighet. Samtidigt har Länstrafiken sparkrav 
som kommer att leda till minskat antal busslinjer som trafikerar Kumla kommun. 
Det kan skapa ökat antal bilresenärer, vilket leder till motsatt riktning. Det ställer 
högre krav på kommunen att skapa förutsättningar så att inte antalet bilresor 
ökar som att arbeta med att säkerställa att gång- och cykelvägar underhålls och 
plogas och sandas. Snöröjning av gång- och cykelvägar bör gå först. Vid planering 
av bebyggelse och transportfrågor bör kollektivtrafik, cykel och gång vara 
utgångspunkt för att minska antal resor med bil. Hållbara resor behöver finnas 
även utanför kontorstid. Invånare ska kunna välja bort bilen för att ta sig till 
arbete, fritidsaktiviteter eller till andra resmål. Vid planering bör detta förbättras 
och att det planeras för färre antal parkeringsplatser, fler cykelgarage, bil- och 
cykelpooler och bra gång- och cykelbanor. Arbete pågår med att ta fram en 
trafikstrategi för Kumla kommun där detta kommer belysas mer ingående.  

Möjlighet för hemarbete har under år 2020 gett att färre har rest till arbeten, 
utbildning och möten. Det digitala arbetet har ökat snabbt och många har sett 
den positiva effekten av att träffas mer digitalt. Det kan vara en trend som håller i 
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sig och blir en del av många arbetsplatser. Hemarbete och digitala möten bidrar 
till minskad klimatpåverkan genom färre resor och att kan ge goda 
förutsättningar för kompetensförsörjningen.   

Örebroregionens utvecklingsstrategi framför att bilen ska vara alternativ för de 
som bor på landsbygden då avstånd är längre och inte alltid kan ske med 
kollektivtrafik eller cykel. Bilresorna utanför tätbebyggda områden anses ha liten 
betydelse för lokala miljöproblem och trängsel i vägsystemet. Uppförandet av en 
biogasstation i Kumla kommun ökar möjligheten att satsa på biogasdrivna 
fordon. Elbilar och elhybrider blir allt vanligare i Sverige som fordon. Privatägda 
elbilar fördubblades och laddhybrider ökade med 25 procent under år 2019. 
Prognosen pekar mot att år 2030 är antalet uppe i 2,5 miljon fordon. Med ökad 
användning av elfordon krävs ökad möjlighet att ladda i hemmet, på 
arbetsplatser samt på offentliga platser. Kumla kommun har tagit fram riktlinjer 
för laddinfrastruktur för att möjliggöra laddning av elfordon, både publika 
laddplatser och laddplatser för kommunens arbetsplatser. Under framtagande av 
energiplanen har ett arbete påbörjats med att uppföra publika laddmöjligheter. 

Konsumtion 
En av våra stora utmaningar är att minska konsumtionen. Hög konsumtion bidrar 
till ökade utsläpp av växthusgaser och har en negativ påverkan på ändliga 
resurser. Sveriges konsumtion genererar ökade utsläpp av växthusgaser i andra 
länder då större delen av produktionen sker där och ska därefter transporteras 
till landet. Alla aktörer har ett ansvar för en hållbar konsumtion och det finns 
behov av ökad medvetenhet om de negativa effekterna som konsumtion medför.      

Miljöbedömning 

I lagen om kommunal energiplanering framgår att varje kommun ska ha en 
energiplan och att i planen ska det finnas en analys av vilken inverkan den 
upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och 
vatten och andra resurser. Vidare framgår det att om en plan som upprättas 
enligt lagen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk 
miljöbedömning göras.  

Undersökning 
En undersökning har genomförts av energiplanens miljöpåverkan för att granska 
vilken inverkan planen kan ha på miljön, hälsan och hushållningen med mark, 
vatten och andra resurser. Undersökningen har utgått från energiplanens syfte 
och ställningstaganden. Utfallet visar att energiplanen har begränsad påverkan 
på aspekter, men kan ge viss positiv påverkan genom att kommunen arbetar mot 
att minska negativ miljö- och klimatpåverkan.  
 
Bedömningen av undersökningen är att energiplanen inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Därmed beslutade samhällsbyggnadsnämnden att en 
strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte ska 
uppföras.  
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Uppföljning 

Granskning av Kumla kommuns energiplan kommer ske årligen i samband med 
uppföljning av miljöprogrammet. Energiplanen kan då komma att följas upp med 
lägesrapport om energi- och klimatåtgärder som genomförts i stort i kommunen 
och i länet samt utreda om eventuella förändringar krävs i vårt klimatarbete.  
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