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Skriftlig konsultation av den nationella 
energi- och klimatplanen, 9-20 september 
 
I enlighet med EU:s förordning 2018/1999/EU om styrningen av energiunionen 
ska samtliga medlemsstater lämna in en nationell energi- och klimatplan (NEKP) 
till EU-kommissionen senast 31 december 2019. Det övergripande syftet med 
NEKP är att EU:s uppsatta energi- och klimatmål till 2030 ska uppnås. För mer 
information om styrningsförordningen, se: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=SV 
 
Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att lämna in ett förslag på 
denna plan senast 1 november 2019 till Regeringskansliet. Sverige har tidigare 
lämnat in ett utkast på NEKP till EU-kommissionen som finns att ta del av här: 
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/01/sveriges-utkast-pa-integrerad-
nationell-energi--och-klimatplan/.  
 
I Energimyndighetens uppdrag ingår även att NEKP ska konsulteras med berörda 
aktörer. Konsultationen sker genom dels genom ett redan genomfört 
informationsmöte med tillhörande diskussion om Sverige bidrag till EU:s mål om 
förnybar energi den 29 augusti samt denna skriftliga konsultation av förslag till 
plan.  
 
Den skriftliga konsultationen pågår 9-20 september där Energimyndigheten 
erbjuder er att ta del av underlaget av NEKP samt att lämna synpunkter och 
inspel. Inspel skickas till registrator@energimyndigheten.se senast 20 
september.  
 
Därefter bearbetar Energimyndigheten inkomna inspel, vilket kan medföra att 
underlaget till NEKP i vissa fall kompletteras inför leverans till 
Regeringskansliet 1 november. Inspelen kommer att sammanfattas och biläggas 
till Regeringskansliet tillsammans med leveransen av NEKP. Regeringskansliet 
avgör därefter hur inkomna inspel hanteras vidare.  
 
Regeringskansliet kommer att bearbeta och komplettera Energimyndighetens 
underlag till NEKP inför leveransen av den slutliga NEKP till EU-kommissionen 
31 december.  
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Var vänligen notera att detta är ett dokument under arbete. Vi välkomnar alla 
typer av synpunkter, men vi ber särskilt om inspel där underlaget kan behöva 
kompletteras.  
 
 
Vid frågor om NEKP kan ni kontakta: 
 
Susanne Lindmark 016-544 22 54   
susanne.lindmark@energimyndigheten.se 
 
eller  
 
Kristina Holmgren 016-544 20 56 
kristina.holmgren@energimyndigheten.se 
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