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Remiss, till förslag till eleffektplan för perioden 2022-2026, 
Helsingborgs stad och Öresundskraft AB  
Dnr 00447/2020 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2020 att uppdra till stadsledningsförvaltningen att i 

samarbete med Öresundskraft AB ta fram en eleffektplan i syfte att säkra effektbehovet i 

Helsingborg.  

 

Arbetet med att ta fram en eleffektplan inleddes vid årsskiftet 2020/21. Tillsammans med berörda 

förvaltningar, bolag och andra aktörer har ett antal workshops, dialogmöten och träffar genomförts 

under våren, för att arbeta fram förslaget till eleffektplan. 

 

Ambitionen med eleffektplanen är att ta ett helhetsgrepp på eleffektfrågan, öka kunskapen om 

eleffektfrågan i ett brett perspektiv, ange åtgärder för löpande arbete under perioden 2022-2026 som 

bidrar till att säkerställa ett framtida, hållbart säkert och effektivt elenergiutnyttjande.  

 
Från den 10 juni till den 27 september 2021 är eleffektplanen på remiss till berörda nämnder, bolag 

och ett urval av externa aktörer.  

 
Synpunkter 
Vi tar gärna emot era synpunkter rörande bland annat; 

 

 Läsbarhet och omfattning 

 Förslag till åtgärder 

 Samverkansbehov 

 Förankring och genomförandefrågor 

 Resurs-och finansieringsbehov för åtgärderna 

 

Yttranden och synpunkter på eleffektplanen skickas till kommunstyrelsen@helsingborg.se och ska 

vara inkomna senast den 27 september 2021. Planen bifogas detta missiv och finns även tillgänglig 

på helsingborg.se/. 

 

Frågor om planen 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss i projektledningen: 

Gunnel Dymling, gunnel.dymling@helsingborg.se 

Anna Sundberg, anna.sundberg@oresundskraft.se 

Sofia Persson, sofia.persson@helsingborg.se 

 

Helsingborg juni 2021 

 

 
Karin Runhagen 
Kanslichef 
Stadsledningsförvaltningen 
Helsingborgs stad 

mailto:kommunstyrelsen@helsingborg.se
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Sändlista 

 
Nämnder Helsingborg 

Fastighetsnämnden 

Kommunstyrelsen (Avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling, enheten för mark och 

exploatering) 

Miljönämnden 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

Kommunala bolag i Helsingborg 

Helsingborgshem  

Helsingborgs hamn 

NSR 

NSVA 

Öresundskraft 

 

Organisationer 

Energiföretagen Syd 

Energirådgivarna 

Höganäs Energi AB 

Lunds Universitet 

Skånes kommuner (energikontoret) 

 

Myndigheter och regionala aktörer 

Kommuner i Familjen Helsingborg  

Lunds kommun 

Länsstyrelsen Skåne 

Malmö Stad 

Region Skåne (regional utveckling) 

Skånetrafiken  

Uppsala kommun 

 

Företag 

Castellum 

Kemira 

McNeill 

OBOS 

Skanska 

 


