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Svar på interpellation om solenergi 
Stefan Hanna (-) ställer en fråga om solenergi i en interpellation.  

Driver styret över Uppsala kommun på för att Uppsala kommun ska bli en producent av 
solenergi eller är fokus på att upphandla samarbetspartners för att säkerställa att 
målsättningarna inom solenergi kan uppnås? 

Kommunen har ett mål i miljö- och klimatprogrammet om att det ska finnas 30 MW 

installerad solenergi till 2020 och 100 MW till 2030. Målet antogs 2014. Målet avser hela 
Uppsala kommun och inte enbart kommunens egna fastigheter. 

 Installationerna gick till en början långsamt. Hela marknaden i Sverige hade en trög 

start. Den stadiga och förväntade tillväxten av solenergianläggningar började ca ett år 
senare än beräknat. De senaste åren har det förändrats och i synnerhet i Uppsala.  

 Vid utgången av 2015 fanns i Uppsala 1,1 MW installerat. 2017 hade det ökat till 7,33 
MV. Uppsala ligger i dag bland de tre kommuner som installerat mest solenergi och 
hade i början av 2018 flest anläggningar i hela landet. Siffror för utfallet 2018 är inte 
klara. 

 Bland de åtgärder kommunen vidtagit märks följande: 

 Flera både större och mindre anläggningar på kommunens fastigheter. Några 

exempel är Gottsunda centrum, Fyrisskolan och Tiundaskolan.  

 Fullmäktige beslutade i juni 2018 att avsätta investeringsmedel för 2,5-3 MW 

solenergi. Arbete med att hitta lokalisering för en ev solpark pågår och beräknas 
klar under våren 2019 då upphandling kan påbörjas. 

 Uppsala kommun tog 2016 initiativ till en regional samverkan kring Energi-och 

klimatrådgivning som sedan 2017 är på plats med Uppsala som värdkommun. 

Samarbetet innebar att rådgivningen med stöd av statliga medel kunde utökas 

kraftigt. Ett tydligt mål för arbetet är att öka mängden installerad solenergi hos 
Uppsalas företag och invånare. 

 Uppsala har de tre senaste åren varit medarrangör och sponsor till den årliga 

Solelmässan som hålls i Uppsala på hösten. 
 När det krävs bygglov är ansökan avgiftsbefriad och hanteras av utvalda 

handläggare. 

 En handlingsplan som bl a innebär att kommunens fastigheter ska utrustas med 
solenergi ska tas fram under 2019. 
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Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 


