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Kommunala skäl för arbete 
med energi 
Kommunen har en  rad olika roller 
inom energiområdet som; 
- ägare i energibolag 
- kommunala energirådgivare med 

arbetsuppgifter inom både 
information och rådgivning 

-  myndighetsutövare inom 
planområdet och för bygglov 

- miljömyndighet  med förebyggande 
och kontrollerande arbetsuppgifter 

- stor fastighetsägare 
- stor energianvändare 
 
Förutom den lag som kräver att 
kommunen arbetar med en energiplan 
är energianvändning och energi-
distribution viktiga frågor för både 
privata, företag i allmänhet samt den 
energikrävande industrin. 

 
 
 

Kommunala mål 
Främja hushållning med energi samt 
verka för en säker och tillräcklig 
energitillförsel, samt en övergång till 
förnybar energi. 
 
Kommunen skall vid sin planering 
undersöka förutsättningarna att genom 
samverkan på energiområdet  med  
processindustri eller kraftföretag 
gemensamt lösa frågor som har 
betydelse för hushållningen med 
energi eller för energitillförseln. 
 
I varje planeringsprocess beaktas 
energifrågorna. 
 
Effektiv energianvändning i såväl 
allmännyttan som privata bostäder och 
inom företagen. Kommunens roll kan 
vara initiativtagare, rådgivare och 
pådrivare. 
 
Utnyttjande av lokala och 
förnyelsebara energiresurser som 
spillvärme, vattenkraft, biobränslen, 
solvärme och värmepumpsteknik, 
vindkraft mm. 
Kommunen bör arbeta för ett ökat 
utnyttjande av dessa energislag. 
 
Optimerade insatser på energiområdet 
genom en hög kunskapsnivå vad avser 
energianvändning, system-
uppbyggnad, kostnader och 
miljöpåverkan. 
 
Bättre kunskaper om den lokala 
miljösituationen och de effekter 
energianvändningen ger.  
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Fossila bränslen skall undvikas Om 
detta inte är möjligt skall bränslen med 
lägsta svavelhalt användas. 
 
Fortsatt användning av fjärrvärme, 
fjärrvärmen skall i huvudsak baseras 
på biobränsle. 
 
Kommunal energirådgivning, riktad till 
villaägare och hushåll fortsätter. 
Information kring och uppmuntran av 
satsningar på energiformer som 
biobränslen ,solvärme, vindkraft och 
värmepumpsteknik. 
 
Målen diskuteras och fördjupas 
kontinuerligt. 
 
Kommunen tar årligen fram en 
Framtidsstrategi med treårsbudget i 
vilken utarbetas inriktningsmål och 
effektmål för kommunstyrelsen och 
nämnderna. 
 
 

Energi i översiktsplanen 
Det är en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark- och 
vatten. Det är planeringens uppgift att 
bland annat 
- främja goda miljöförhållanden och en 
långsiktigt god hushållning med mark- 
och vattenområden, energi och råvaror 
-främja en från social synpunkt god 
livsmiljö 
- medverka till en ändamålsenlig 
struktur av bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och andra 
anläggningar. 
 
Områden med särskilda värden och 
kvaliteter ska skyddas exempelvis 

oexploaterade större områden med 
höga naturvärden, höga kulturvärden, 
höga friluftsvärden samt ekologiskt 
känsliga områden. 
 
Även områden med resurser som är 
lämpliga att nyttja för olika ändamål 
kan åtnjuta ett skydd exempelvis 
jordbruksmark för jordbruket. 
Andra områden kan åtnjuta ett skydd 
för uttag av mineraler och andra 
värdefulla ämnen eller för 
infrastrukturanläggningar av vikt. 
 
Dessutom har riksintressen lagts fast 
för vissa större områden med höga 
natur- och kulturvärden som skall 
skyddas mot ingrepp. 
 
Varje kommun skall ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen skall ge 
vägledning för beslut om användning 
av mark- och vattenområden samt om 
hur den bebyggda miljön skall 
utvecklas och bevaras. 
Kommunen skall i översiktsplanen 
redovisa områden av riksintresse och 
ange hur riksintresset ska tillgodoses i 
samhällsplaneringen. 
 
• Det finns idag en osäkerhet hos  
många kommuner vad gäller deras 
skyldigheter och rättigheter när det 
gäller energiplanering och 
energifrågorna i översiktsplanen. För 
att kommunen ska vara aktiv inom 
energiområdet i översiktsplaneringen 
bör kommunens ansvar och verktyg 
preciseras av lagstiftarna. 
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Temahäfte Energi och temahäfte 20 
Vindkraft skall även utgöra 
kommunens energiplan. 
 
Kommunen väljer för avsnittet energi 
att redovisa följande synpunkter för 
mark- och vattenanvändningen;  
 
• Energieffektivitet skall eftersträvas 
och byggs in i nya bostäder, lokaler 
industrier. 
 
• Kommunen har ej kännedom om  
nya planerade kraftledningar. 
 
• Kommunen har ej reserverat mark  
för infrastrukturella anläggningar för 
energi i planen. 
 
• Mark för vindkraftsanläggningar  se  
vidare temahäfte Vindkraft 20. 
 
• Ett utnyttjande av spillvärme från  
industrin beaktas i vidare planering. 
 
• Eventuella planer på nya kraftverk  
och minikraftverk tar kommunen     
ställning till i det enskilda fallet. Se 
även temahäfte17 Sjöar, vattendrag. 
 
• Inga riksintressen för nya ledningar  
har redovisats i länet. (Anspråk på 
riksintresse från central myndighet)  
Riksintresse för eldistribution  hävdas i 
första hand för områden av strategisk 
betydelse för: 
-tillkommande anläggningar i 
stamnätet  
-vissa tillkommande anläggningar i 
regionnät som ansluter betydande 
(mer än 25 MW effekt) 
produktionsanläggning till stamnätet  

- annan tillkommande anläggning av 
särskild vikt för försörjning eller 
krigsviktig förbrukare.  
Se redovisning av befintligt 
kraftledningsnät sid 20, 21. 
 
• Kommunen ser möjligheter, för  
speciellt industrin, vid en framtida 
eventuell naturgasdistribution från 
Norge genom kommunen och till 
Finland. 
 
• Bestämmelserna i Miljöbalken skall  
beträffande naturgasdistribution 
tillämpas på motsvarande sätt som i 
fråga om energidistribution. 
Riksintresse skall hävdas för områden 
av strategisk betydelse för: 
-tillkommande stamledningar och därtill 
hörande tryckregleringsstationer  
-lagringsanläggningar  
 
Riksintresset kan enligt nuvarande 
Energimyndigheten endast hävdas för 
s.k. ”trånga passager”, d.v.s. 
begränsade områden som har unika 
möjligheter att tillgodose viss funktion 
av nationellt intresse, t.ex. 
framdragning av kraft- eller 
naturgasledning.  
 
Byggande invid kraftledning se  
temahäfte 21 Miljö samt miljö- och 
riksfaktorer. 
 
Vid alla aktiviteter som berör mark- 
och vatten skall hänsyn tas till 
objektets status och för åtgärden, 
aktiviteten gällande lagstiftning. 
Avvägning mellan allmänna 
intressen sker genom att beakta 
översiktsplanens målsättningar och 
fakta för varje berört område. 
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Kommunala åtgärder i 
översiktsplaneringen 
Det finns idag en osäkerhet hos många 
kommuner vad  gäller deras 
skyldigheter och rättigheter när det 
gäller energiplanering och 
energifrågorna i översiktsplanen. 
För att vår kommun skall arbeta på ett 
bra sätt inom energiområdet och i 
översiktsplaneringen bör kommunens 
ansvar och verktyg preciseras.  
 
Under tiden bör kommunen diskutera 
innehåll och ansvarsfördelning för 
energiarbetet. 
Energiplanen för kommunen antogs 
1995 och är ej aktuell.  
Detta temahäfte skall -enligt förslag se 
Kommunala mål -utgöra kommunens 
energiplan. 
Vidare diskussion om lagens krav på 
energiplanens innehåll, syfte med 
planen, användning och innehåll 
kommer att ske.  
 
Beskrivning av energiläget inom 
kommunen bör prioriteras och en årlig 
statistikinhämtning införas.  
 
Planering inför byggande av en 
fjärrvärmeledning för spillvärme från 
processindustrin i Alby till Ånge pågår 
sedan 2007.  
 
Under 2007 initierades arbete med en 
klimatstrategi för Ånge kommun som 
småningom ska utmynna i lägre 
energiförbrukning. 
 
Kommunens GIS kompletteras med 
fjärrvärmens stomnät, befintliga 
kraftverk, kraftledningar mm. 

 
Ständig  förbättring av kommunens 
GIS. Kartbasens lägesbundna 
informationsuppgifter uppdateras 
kontinuerligt. Dessutom vidare-
utvecklas kartprodukterna för allmän 
användning.  
Kommunala åtgärder i översikts-
planeringen tas årligen fram i samband 
med den årliga kompletteringen/  
ajourhållningen för att bidra aktivt till 
utvecklings- och planeringsarbetet. 
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Beskrivning av energitillgångar och förbrukning inom 
kommunen 
Beskrivningen är ej fullständig.  En årlig jämförbar statistikinhämtning bör inledas 
(2004). 
 
1kWh 
Motsvarar den energi som utvecklas i en elektrisk kokplatta under en timme.  
1MWh 
Motsvarar den energi som en familj på fyra personer använder för matlagning under ett år.  
1GWh 
Elåtgången för 40 normalvillor under ett år.  
1Twh 
Den genomsnittliga mängden el som Sverige använder under två dygn.  
Enhetsförklaringar 
Effekt (energi per tidsenhet) 
1 kilowatt (kW)=1 000 W 
1 megawatt (MW) = 1 000 kW 
1 gigawatt (GW)= 1 000 000 kW 
1 terawatt (TW)= 1 000 000 000 kW  
Energi (effekt gånger tid) 
1 kilowattimme (kWh) =1 000 Wh 
1 megawattimme (MWh)=1 000 kWh 
1 gigawattimme (GWh)=1 000 000 kWh 
1 terawattimme (TWh)=1 000 000 000 kWh 
 
Vattenkraftverk 
Ägare        Märkeffekt(MW)                Medelprod.(GWh) 
Sydkraft 
Turingen   18 85  
Bursnäs   8 27  
Järnvägsforsen   100 420 
  
Fortum 
Hermansboda,  12   61  
Parteboda 35 176 
Ljungaverk 59 268 
 
Vattenfall 
Leringsforsen,   9 33  
Torpshammar   110 360 
  
Ångefallens 
Skinnsjön,   0,76 3,5  
Getterån   0,36 8,5   
Gissjön   1,26 4  
Roggån   0,68 4,5 
 
Privat 
Skärveån,   0,011 
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Vattenkraftverkens placering 
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Karta, se föreg sida 
Id Kraftverk Fastighet Ägare KATEGORI 

1 GETTERÖ KRAFTVERK TIRSTA 5:27>1  KRAFT 
2 KRAFTBYGGARNA ENTREPRENAD KLÖSTRE 2:1>  KRAFT 
3 LERINGSFORSENS KRAFTVERK NORDANEDE 1:201>1 VATTENFALL KRAFT 
4 DAMMBYGGNAD FRÄMRE NORDANEDE 1:19>1  DAMM 

20 DAMMBYGGNAD FORSÖN 1:31>2  DAMM 
5 PARTEBODA KRAFTVERK FORSÖN 1:31>2  KRAFT 

23 DAMMBYGGNAD FORSÖN 1:1>3  DAMM 
24 DAMMBYGGNAD OVANSJÖ 34:1>1  DAMM 
6 JÄRNVÄGSFORSEN OVANSJÖ 1:438>6 SYDKRAFT KRAFT 

41 JOHANNISBERG JOHANNISBERG 12:6>1  DAMM 
7 JOHANNISBERG JOHANNISBERG 12:6>1  KRAFT 
8 BURSNÄS TURINGEN 6:56>4 SYDKRAFT KRAFT 

27 ALBY OVANSJÖ 1:18>1  DAMM 
30 BORGSJÖ-OXSJÖN 1:6>2  DAMM 
31 BORGSJÖBYN 3:4>12  DAMM 
37 HERMANBODA VÄSTERNÄSET 9:1>1  DAMM 
45 GETTERÅN TIRSTA 5:27>1  DAMM 
49 GETTERÅN TIRSTA 2:35>1  DAMM 
46 GETTERÅN TIRSTA 5:19>1  DAMM 
50 NORDANEDE NORDANEDE 1:201>1  DAMM 
51 NORDANEDE FRÄMRE NORDANEDE 1:19>1  DAMM 
58 SÄTER SÄTER 3:35>4  DAMM 
59 SÄTER SÄTER 3:35>4  DAMM 
62 SÄTER  DAMM 
61 SÄTER  DAMM 
68 KÄLEN KÄLEN 1:93>3  DAMM 
63 HAVERÖVIKEN HAVERÖ-VIKEN 1:27>1  DAMM 
69 STORMÖRTSJÖN STORMÖRTSJÖN 1:24>1  DAMM 
9 TURINGE KRAFTVERK SYDKRAFT KRAFT 
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Källa: Svenska Kraftnät, del av kraftnätet i Nordvästeuropa. 
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Kraftledningar genom Ånge kommun 
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Källa Svenska Kraftnät 
Svenska Kraftnät äger och driver stamnätet. För att överföra mängder av energi över 
stora avstånd fungerar stamnätet  -systemet för  400kV-220Kv ledningar. Från 
vattenkraftverken leder kraftledningar med förgreningar ut i landet i ett finmaskigt nät. 
Dessa transportleder är en infrastruktur som kan jämföras med våra vägar och 
järnvägar. 
www.svenskakraftnat.se 
 
Källa Svensk Energi 
För att transportera el från kraftverken växte ett stamnät fram.  
Stamnätet består av 15.000 kilometer högspänningsledningar. Ledningarna närmast 
de större kraftverken är kraftiga högspänningsledningar och ingår i stamnätet. Här 
har elektriciteten mycket hög spänning, 400.000 volt (400 kV). 
Elektriciteten transporteras långa avstånd i stamnätet för att sedan ledas vidare i 
regionnätens ledningar med spänningar från 130- ner till 20 kV. 
Innan elen förs in i regionnätet har den transformerats från spänningsnivån 220 eller 
400 kV till regionnätens nivå. Elslukande industrier som smältverk och pappersbruk 
får oftast sin el direkt från regionnätet. 
De lokala elnäten tar vid efter regionnäten, och skickar elektriciteten vidare till mindre 
industrier, hushåll och övriga användare. 
Innan elen når våra vägguttag har den stegvis transformerats till 230 volt, den 
spänning vi har i våra hem. 
 
Det finns drygt tvåhundra företag som äger elnäten i Sverige. Varje företag har inom 
sitt geografiska område ensamrätt att tillhandahålla elnätet till kunderna. Stamnätet 
har bara en ägare, det statliga affärsverket och myndigheten Svenska Kraftnät. 
Stamnätets kunder är nästan uteslutande de energibolag som äger regionnäten. 
Fyra nätbolag äger större delen av de svenska regionnäten 
(Det svenska elnätet består av 47.528 mil varav 24.699 mil är kabel och 22.828 mil 
luftledning.) 
www,svenskenergi.se 
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Elförbrukning under år 2001 
N3 Överförd el till slutliga förbrukare per kommun 
Källa: Statistiska Centralbyrån, Programmet för energi 
Kommun: Ånge 

Årlig el- och 
fjärrvärmestatistik 
2001 
Nätföretag 902410 

  Högspänning Lågspänning 
rad Förbrukarkategorier enligt svensk 

näringsgrensindelning (SNI) 1) 
Antal ab 

den 31 dec
MWh Antal ab  

den 31 dec 
MWh

1 Tillverkningsindustri och utvinning av mineral 
(10-37)  2) 

9 42 611 60 7 681

2 Jordbruk, skogsbruk od, jämte anslutna hushåll 
(01, 02) 
 - med förbr över 20 000 kWh 

 
 

122 5 302
3  - med förbr om högst 20 000 kWh 70 926
4 Elförsörjning (kontor, lager odyl) (40.1)  

36 1536
5 Gasförsörjning (framst/distr av stadsgas och 

naturgas 
 

6 Ång- och hetvattenförsörjning (40.3) 1 408
7 Järnvägstransport och 

kollektivtrafikverksamhet (60.1-60.211) 
 

21 387
8 Tjänster (specificeras i nedanstående fält) 2 2 378 742 35 631
8.1  - Partihandel (utom med motorfordon) (51) 6 2 029
8.2  - Detaljhandel, samt handel och service av 

motorfordon (50,52) 
 

96 5715
8.3  - Hotell och restaurangverksamhet (55)  
8.4  - Annan typ av transport, stödtjänster till transporter 

(60.212, 60.22-60.24, 61-63) 
 

8.5  - Post- och telekommunikation (64) 1 1 071 111 2 070
8.6  - Bank- och försäkringsverksamhet (65-67) 11 319
8.7  - Fastighetsförvaltning, -bostadsfastigheter  

(70 del av) 
197 9 573

8.8  - Fastigehtsförvaltning, -övrig (70 del av)  
8.9  - Uthyrning, databehandling och andra 

företagstjänster (71,72,74) 
 

8.10 Offentlig förvaltning (75) 1 1 306 38 904
8.11 Utbildning, forskning och utveckling 20 3 654
8.12 Häls- och sjukvård, sociala tjänster o d (85) 32 3 410
8.13 Intressebevakning och personliga tjänster (91, 93, 

96) 
 

166 5 612
8.14 Sport, fritid, kultur (92)  65 2 345
9 Övrigt (specificeras i nedanstående fält) 137 4 425
9.1 Byggands- och anläggningsverksamhet (45) 19 486
9.2 Gatu- och vägbelysning 38 1 922
9.3 Vattenverk (41) 45 872
9.4 Avfallshantering, avloppsrening, renhållning (90)  

35 1 144
 
 

Permanenta bostäder (utom i kombination med 
jordbruk m m) 

 

10 - småhus med förbr över 10 000 kWh 2 547 36 961
11 - småhus med förbr om högst 10 000 kWh 1 401 11 785
12 - flerbostadshus, direktlev med förbr över 5 000 

kWh 
30 376

13 - flerbostadshus, direktlev med förbr om högst 5 
000 kWh 

1 616 3 552

14 - flerbostadshus, kollektivleveranser  
antal lägenheter 68 

11 419

15 Fritidsbostäder 1 218 4 596
16 Summa 11 44 989 8 012 113 986
1) SNI-koden anges inom ( ) 
2) Exklusive företag ned nätkoncession 
3) Abonnemang som enbart avser elpannor, värmepumpar och andra gemensamma anordningar i flerbostadshus förs till rad 

8.7 ”fastighetsförvaltning” 
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Elförbrukning år 2002 
 
Konsumentkategori Förbrukning kWh  
11000 785 834 Elproducenter 
13000 7 029 743 Värmeverk 
21000 814 876 Jordbruk med elvärme 
21100 87 459 Vattenburen elvärme 
21200 200 832 Värmepump med eltillsats 
21300 256 282 Värmepump med annan tillsats än el 
21400 209 038 El i kombination med olja 
21500 935 901 El i kombination med ved 
22000 205 336 Jordbruk oljeeldning 
22100 622 593 Jordbruk med fastbränsle 
30000 32 474 348 Tillverkningsindustri 
40000 504 817 Byggnads och anl. Verksamhet 
52000 815 153 Vattenverk 
53000 1 060 461 Avlopp och reningsverk 
61000 2 075 000 Partihandel 
62000 5 891 816 Detaljhandel 
63000 317 986 Bank-Försäkringsverksamhet 
64000 9 263 725 Fastighetsförvaltning 
71000 397 908 Järnvägar Busstrafik 
72000 1 939 701 Gatu och vägbelysning 
73000 3 265 946 Övriga kommunikationsmedel 
81000 2 288 828 Offentlig förvaltning 
82000 4 882 257 Undervisning och forskning 
83000 3 473 866 Hälso- och åldringsvård 
84000 2 399 784 Övrig samhällsservice 
85000 5 282 533 Övrigt 
91000 14 204 373 Småhus direktverkande el 
91100 4 524 611 Småhus elvärme 
91200 1 375 541 "             värmepump med eltillsats 
91300 371 598 "            Värmepump med annan tillsats än el 
91400 3 712 927 "            el i komb med olja 
91500 11 111 642 "            el i komb med ved 
92000 6 505 995 "             oljeeldning 
92100 5 647 637 "              fastbränsle 
93000 423 418 Flerbostadshus med elvärme 
94000 3 770 725 Flerbostadshus ej elvärme 
95000 519 939 Flerbostadshus kollektiv elvärme 
97000 4 630 870 Fritidsbostäder 
 144 281 299  
 
Kommentarer; Inom kommunen handhar Härjeåns Kraft AB merparten av 
eldistributionen. Övrig aktör är Sydkraft 
Den totala elkonsumtionen inom Ånge år 2002 samt 2001 se tabellerna ovan. 
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Jämförande siffror från 1993 var; total elkonsumtion 630 GWh därav använde 
industrisektorn 493 GWh samt övrig sektor dvs handel, hushåll, tjänster mm 137 
GWh. Samtliga redovisade värden exkl distributionsförluster. För Statens Järnvägar 
Banverkets behov tillfördes ytterligare 55 GWh. 
Vid analyser mellan åren skall hänsyn tas tillnedläggning av bla industrin i 
Ljungaverk. 
 
 
EKA Chemicals AB: Uppg. Från miljörapport 2001  
 Energi och bränsleförbrukning  
 Olja: 1697 ton 
 El: 398 GWh 
 
Banverket, omformarstation: Inväntar komplettering.   
 
Fastbränslen 
 Viskan(2002) SAEF(2001) Callans(2001) 
 
Biobränsle 2,1 GWh 2700m3, torrflis,vv: 0,78) 64800 m3(bark) 35400 m3(flis, spån) 
Värmeproduktion  31803 MWh  
Energiförbrukning  39324 MWh  
Uppgifterna tagna från Miljörapporter. + kontaktpersoner till rapporterna. 

 
Värmepumpar 
 
Anmälningar om installation av värmepump till Bygg- och miljökontoret 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1 4 0 2 4 1 0 2 7 5 28 21 
 
 
Fjärrvärme 
 
Ånge:  Uppg. Från miljörapport 2000  
 Fastbr. 17,568 GWh  
 El: 5,067 GWh 
 Olja: 1,758 GWh (177,7m3)  
 Pellets: 9 MWh 
 Rgk.: 367 MWh   
 

Faktisk produktion: 24,402 GWh 
Bark/Spån/Flis: 7911,3 ton 

 
Fränsta: Uppg. Från miljörapport  
 Olja: 86 m3 
 Briketter: 1555 ton 
 Faktisk produktion: 7431 MWh 
 
Antal anslutna (2002) är totalt 140 stycken, fördelade på följande: 

55 st villor 
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44 st flerbostadshus, 
15 st offentliga lokaler 

3 st industrier  

23 st övriga lokaler. 

 
Försäljning under 2002:  Ånge 19,467 GWh 
                                   Fränsta 5,827 GWh 
                                   Ljungaverk 0,788 GWh  
  tot.           26.082 GWh 
 
Kulvertlängden i Ånge (2002) är  9 680 meter och i Fränsta 3 554 meter. 
 
 

Övrigt 
 
EN0001: Energibalans (MWh) efter region, kategori, energibärare och tid. 

Vald region:  2260 Ånge  
Variabler  1990 1995 2000 

2 Bruttotillförsel 17 Total energi 121715
7

110866
0

118172
0

3 Insatt för omvandling totalt 17 Total energi 107073
5

143633
5

176829
8

4 Omvandlat totalt 17 Total energi 107053
8

143601
1

178945
3

5 Anv i energisektor totalt 17 Total energi 14394 15570 16026
7 Överföringsförluster 17 Total energi 51933 51506 57735

9 Slutlig användning totalt 17 Total energi 115063
3

104126
1

112911
3

9.1 Slutanv. Jordbruk,skogsbruk,fiske 17 Total energi 8516 7565 8553
9.2 Slutanv. Industri, byggverks. 17 Total energi 739795 631702 658761
9.3 Slutanv. Offentlig verksamhet 17 Total energi 50071 57159 43937

9.4 Slutanv. Transporter 17 Total energi 172903 158648 263320
9.5 Slutanv. Övriga tjänster 17 Total energi 30450 31582 22696

9.6 Slutanv. Hushåll 17 Total energi 148898 154604 131846
 
Källa: SCB. Referens: http://www.scb.se - Kommunprofiler .  
 
 



ÖVERSIKTSPLAN 17 (23) 

för utveckling av Ånge kommun 
 

Energi      Temahäfte 19 
 
se även temahäfte 20 Vindkraft 
 

Antagen i kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

EN0001: Energibalans (MWh) efter region, energibärare, kategori och tid. 
Vald region:  2260 Ånge  

Variabler  1990 1995 2000 
1 Stenkol 2 Bruttotillförsel 0 0 9
1 Stenkol 9 Slutlig användning totalt 0 0 9

2 Koks 2 Bruttotillförsel 0 0 0
2 Koks 9 Slutlig användning totalt 0 0 0

3 Bensin 2 Bruttotillförsel 95925 85710 77746
3 Bensin 9 Slutlig användning totalt 95925 85710 77746
4 Diesel 2 Bruttotillförsel 83976 82050 73092
4 Diesel 9 Slutlig användning totalt 83976 82050 73092

5 Eldningsolja 1 2 Bruttotillförsel 90948 92380 70652
5 Eldningsolja 1 9 Slutlig användning totalt 89663 90255 68507
6 Eldningsolja>1 2 Bruttotillförsel 0 698 10948
6 Eldningsolja>1 9 Slutlig användning totalt 0 698 10948

7 Gasol 2 Bruttotillförsel 0 13 91107
7 Gasol 9 Slutlig användning totalt 0 13 91107

8 Naturgas 2 Bruttotillförsel 0 0 0
8 Naturgas 9 Slutlig användning totalt 0 0 0

9 Torv 2 Bruttotillförsel 0 0 0
9 Torv 9 Slutlig användning totalt 0 0 0

10 Träbränsle 2 Bruttotillförsel 140168 60443 86012
10 Träbränsle 9 Slutlig användning totalt 140168 60443 86012

11 Avlutar 2 Bruttotillförsel 0 0 0
11 Avlutar 9 Slutlig användning totalt 0 0 0
12 Avfall 2 Bruttotillförsel 0 0 1
12 Avfall 9 Slutlig användning totalt 0 0 1
13 Övrigt 2 Bruttotillförsel 0 0 0
13 Övrigt 9 Slutlig användning totalt 0 0 0

14 Fjärrvärme 2 Bruttotillförsel 0 0 3294
14 Fjärrvärme 9 Slutlig användning totalt 13262 17026 24624

15 Summa bränslen 2 Bruttotillförsel 411017 321295 412859
15 Summa bränslen 9 Slutlig användning totalt 422994 336196 432044

16 El-energi 2 Bruttotillförsel 806140 787365 768861
16 El-energi 9 Slutlig användning totalt 727639 705065 697069

17 Total energi 2 Bruttotillförsel 1217157 1108660 1181720
17 Total energi 9 Slutlig användning totalt 1150633 1041261 1129113

 
Källa: SCB. Referens: http://www.scb.se - Kommunprofiler .  
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EN0001: Energianvändning per invånare (kWh/inv) efter region, 
samhällssektor""och tid. 

Vald region:  2260 Ånge  
Variabler  1990 1995 2000 

Folkmängd 12587 12038 11234
Industri 11830 53067 59401

Transporter 59451 12119 23440
Service 11667 8605 12497
Hushåll 13737 12675 11736
Totalt 96684 86466 107074

 
Källa: SCB. Referens: http://www.scb.se - Kommunprofiler .  
 
 
EN0001: Koldioxidutsläpp per invånare, (CO2kg/inv) efter region, 
samhällssektor""och tid. 

Vald region:  2260 Ånge  
Variabler  1990 1995 2000 

Folkmängd 12587 12038 11234
Energi 28 48 52
Hushåll 996 895 708
Industri 594 760 2983
Service 526 609 358

Transporter 3639 3494 3345
Totalt 5783 5805 7446

 
Källa: SCB. Referens: http://www.scb.se - Kommunprofiler .  
 
 



ÖVERSIKTSPLAN 19 (23) 

för utveckling av Ånge kommun 
 

Energi      Temahäfte 19 
 
se även temahäfte 20 Vindkraft 
 

Antagen i kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

Definitioner, begrepp 
Energi 
Förmåga att utföra arbete. 
Energiformer; lägesenergi, 
rörelseenergi, mekanisk energi, 
värmeenergi, elektrisk energi, kemisk 
energi, strålningsenergi, kärnenergi. 
 
Bioenergi 
Energi utvunnen ur biomassa,  
bränsleråvaror från växtriket. 
Skogsenergi  Energibärare från 
trädråvara. Skogsenergi omfattar alla 
energibärare där träd eller delar av träd 
är ursprungsmaterial. Energibäraren 
kan ha genomgått kemisk process eller 
omvandling och ha passerat annan 
användning. Till skogsenergi räknas  
avlut, bränsle av avfallspapper, bränsle 
av rivningsvirke, etanol från ved, 
gengas från ved, trädbränsle och 
träkol. 
 
Energiråvara 
Energirik substans ur vilken nyttig 
energi i form av värme, ljus och rörelse 
kan utvinnas. Även rörelsen hos vatten 
och vind kan betraktas som energi-
råvara även om den inte kan lagras. 
 
Fast bränsle  energirik och brännbar 
substans ex ved , stenkol ,torv kan 
vara förädlade i form av briketter och 
pulver 
Fossila bränslen har bildats av 
organiskt material ex kol, olja, 
naturgas. 
 

Vindkraft se temahäfte  20 Vindkraft 
 
Kraftnät, kraftledningar 
Stamnätet inom landet omfattar 
huvudsakligen kraftledningar för 400kV 
och 200kV, ställverk, transformator-
stationer mm .samt utlandsförbindelser 
för växel och likström. 
Regionnätens ledningar med 
spänningar från 130- ner till 20 kV. 
De lokala elnäten tar vid efter 
regionnäten, och skickar elektriciteten 
vidare till mindre industrier, hushåll och 
övriga användare. 
 

§Aktuell lagstiftning, 
bestämmelser 
Följande lagar är aktuella vid planens 
antagande: 
Plan- och bygglag SFS 1987:10 
Miljöbalken SFS 1998:808 
Lagen om kommunal energiplanering SFS 
1998:836 
Ledningsrättslagen 1973:1144 
Fullständig lagtext se www.riksdagen.se 
 
Nationella och regionala 
riktlinjer av vikt 
Utdrag ur 
Samverkan för en trygg, effektiv och 
miljövänlig energiförsörjning- 
energiproposition 2001/2002:143 
Den svenska energipolitikens mål 
Är att på kort och lång sikt trygga tillgången på 
el och annan energi på villkor som är 
konkurrenskraftiga med dem i omvärlden. 
Energipolitiken ska skapa villkoren för en 
effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med 
låg negativ påverkan på hälsa, miljö och 
klimat. Energipolitiken ska också underlätta 
omställningen till ett ekologiskt hållbart 
samhälle. Genom detta främjas en god 
ekonomisk och social utveckling i hela Sverige. 
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…….Energipolitiken ska bidra till att stabila 
förutsättningar skapas för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv och till förnyelse och utveckling av 
den svenska industrin……….. 
Landets elförsörjning skall tryggas genom ett 
energisystem som grundas på varaktiga, helst 
inhemska och förnybara, energikällor och en 
effektiv energianvändning. Energin ska 
användas så effektivt som möjligt med hänsyn 
tagen till alla resurstillgångar…..Energipolitiken 
ska utformas under beaktande av de svenska 
miljö- och klimatmålen…. 
Energiförsörjningen ska i ökande utsträckning 
baseras på förnybar energi. Användningen av 
fossila bränslen bör hållas på en låg nivå…. 
 
Nationella miljökvalitetsmål 
www.miljomal.nu 
 
Regionala miljömål för Västernorrland  
www.y.lst.se  
 
Västernorrlands energikontor 
Energikontorets mål är att öka användningen 
av förnybara energislag och att verka för en 
effektivare användning av energin inom 
regionen. 
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Ansvarsfördelning i 
översiktsplaneringen 
Kommunstyrelsen utgör via 
Tvärpolitiska gruppen ledningsgrupp 
för översiktsplanearbetet. 
 
Tjänstemannansvar Högste 
ansvarige tjänsteman för 
översiktsplanearbetet  
är kommunchefen. 
Det operativa arbetet med 
översiktsplanen ansvarar 
Utvecklingsenheten för i samarbete. 
 
Kommunstyrelsen 
Kapitlet energi förs in som underlag vid 
aktiviteter/ projekt/etableringar som 
berör ämnesområdet.  
Energins betydelse för företag inom 
kommunen behandlas i näringslivs-
arbetet.  
Samarbetar i ett tidigt stadium med  
teknisk nämnd, bygg- och plannämnd, 
samt miljönämnd. 
 
Miljönämnden 
Miljönämnden verkar övergripande 
genom allsidigt arbete för ett hållbart 
samhälle. 
Verkar för en begränsad klimat-
påverkan och frisk luft inom 
energiområdet. 
Bedriver energiinformation och 
rådgivning. 
Tillsynsansvar beträffande utsläpp från 
energikällor. 
Samarbetar i de övergripande frågorna 
med alla nämnder och 
kommunstyrelsen/ utvecklingsenhet. 

Humanistiska nämnden Fritid och 
kultur . 
Kapitlet om energi förs in som 
underlag. Deltar i det praktiska arbetet 
då miljö, fritid och kultur berörs. 
Vid projekt deltar de med kunskap 
inom sina ämnesområden i ett tidigt 
stadium.  
  
Tekniska nämnden 
Ansvarar för framtagande av 
kommunens energiplan som skall 
innehålla tillförsel, distribution och 
användning av energi inom 
kommunen. Energiplanen kan också 
vara en vision av framtidens 
energiförsörjning.  
 
Bygg- och plannämnden  
Har via arbetet med detaljplaner och 
via bygglovprövning ansvar för 
utformning och anpassning av 
byggnader för energiframställning och 
distribution. 
 
Övriga 
Känner till den kommunala 
översiktsplanens syfte och innehåll. 
Kan vid behov söka information i 
översiktsplanen. 
 
Förverkligande av  
intentioner, uppföljning 
En årlig ajourhållning sker efter 
antagandet av ny översiktsplan 2004. 
Efter kalenderårets utgång mottar 
Kommunstyrelsen rapport om årets 
måluppfyllelse och aktiviteter. 
Avvikelser noteras och 
åtgärdsdiskussion följer. 
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Planeringsunderlag  
Planeringsunderlaget anges under 
rubrikerna Nationella och regionala 
riktlinjer av vikt, samt i Beskrivningar 
av energiförbrukningen i kommunen. 
Därutöver finns planeringsunderlag 
från främst länsstyrelsen och 
Skogsvårdsstyrelsen samlat i kartorna. 
Det är kommunen som avgör vilket 
planeringsunderlag som skall åtfölja 
planen. 
Fortlöpande arbete med insamling och 
dokumentation av fakta syftar till en 
ständig kompetenshöjning för att ge 
bästa förutsättningar att fatta beslut. 
Det samlade planeringsunderlaget har 
stor betydelse när beslut skall fattas 
med översiktsplanen som stöd. 
 
Aktuella utvecklingsplaner från 
intresseföreningarna skall alltid 
utgöra ett underlag vid beslut. 
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Kompletteringar och 
Ajourhållning 
 
Ny eller ändrad Aktuell lagstiftning och 
bestämmelser noteras 
 
Nya eller vidareutvecklade skäl för 
kommunens arbete noteras 
 
Nya eller mer detaljerade mål för 
kommunens arbete noteras 
inkluderar revidering av näringslivs-
program etc 
 
Nya nationella och regionala riktlinjer 
noteras 
 
Kommunala åtgärder för kommande år 
anges 
 
Rapport till kommunstyrelsen inkl 
måluppfyllelse, aktiviteter mm 
 
Tillkommande planeringsunderlag 
noteras 
 
Vidareutvecklande beskrivningar 
noteras ex analyser, nya projekt 
 
Årets samlade kompletteringar förs till 
faktabas översiktsplan (inkluderar 
intranätskikt för allmän användning) 
 

 
 
 
Kommunstyrelsen  O 

- Utvecklingsenheten  O 
- Räddningsnämnden 

 
Plan- och byggnämnden  O 
- Bygg- och miljökontoret O 
 
Miljönämnden O 
- Bygg- och miljökontoret O 
 
Humanistiska nämnden  O 
- Fritid  O   - Kultur  O 
 
Tekniska nämnden   O 
 
Socialnämnden   O 
 
DATUM…………………………….. 
 
Uppgiftslämnare namn……………. 
 
………………………………………. 
 
Ansvarig tjänsteman för 
kompletteringar och ajourhållning av 
detta temahäfte är…………………. 
 
 
 
 

 
 


