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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 228 
 
Motion om att klä reningsverket i solceller från Mia Nordström 
(C) 
KSN-2018-3408 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
  
 
Sammanfattning 
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 5 november 2018 att frågan om reningsverkets framtid i Kungsängen återupptas, 
samt att en utredning initieras om att klä reningsverket i solceller. 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 juli 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokollsutdrag 2019-08-20 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Motion av Mia Nordström (C) om att klä 
reningsverket i solceller 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.  

 

Ärendet 

Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 5 november 2018 att frågan om reningsverkets framtid i Kungsängen återupptas, 

samt att en utredning initieras om att klä reningsverket i solceller.  

Motions återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och Uppsala Vatten och Avfall AB. 
Näringslivs-, barn- och jämställdhetsperspektiven bedöms inte vara relevanta med 

föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

När det gäller frågan om reningsverkets framtid i Kungsängen, har denna utretts av 
Uppsala Vatten och Avfall AB. I utredningen presenteras ett flertal möjliga förslag. 

Gemensamt för dem alla är att reningsverket kommer att ligga kvar i Kungsängen 

till cirka 2050. Bedömningen är att en fortsatt verksamhet i Kungsängen är möjlig.  
 
Kommunen är generellt positiv till solceller och Uppsala Vatten och Avfall AB 
arbetar redan med att täcka så många tak som möjligt med solceller. Att klä in hela 

reningsverket är dock inte möjligt. Uppsala Vatten och Avfall AB har redan 

installerat solceller på tre av reningsverkets tak. Innan dessa får användas måste 
särskilda krav från Vattenfall uppfyllas. Vattenfall har dock inte kunnat lämna något 
besked om vilka krav som ska ställas eller när dessa kommer att beslutas. 

 

Datum: Diarienummer: 

2019-07-10 KSN-2018-3408 

Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 

 

 
Handläggare:  

Andersson Johan 
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Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



 

 

Motion av Mia Nordström (C) 

 
Klä reningsverket i solceller  
 

I Uppsalas nya stadsdel Kungsängen, i dagligt tal kallat Industristaden, byggs 
det för fullt och de senast färdigställda flerbostadshusen ligger sannolikt närmare 
reningsverket än vad de borde. Vissa dagar för blåsten med sig en mindre trevlig 

och kanske ohälsosam lukt från reningsverket. För att förbättra luftkvalitet för 
boende samt möjliggöra en fortsatt utbyggnad på central och attraktiv mark har 

det under tidigare mandatperioder diskuterats att glasa in reningsverket i 
Kungsängen. En kostsam historia där summor som 1 miljard figurerat. På senare 
år har dock Helsingborg klätt sitt reningsverk med solceller för att uppnå samma 

effekt. Ett mycket lyckat projekt med en betydligt lägre kostnad i 
storleksordningen 100 miljoner.  

 
För en renare luft i Uppsala och möjlighet till fortsatt bostadsexpansion närmare 

reningsverket bör Uppsala kommun utreda möjligheten att klä reningsverket i 
solceller. Detta skulle dessutom öka kommunens självförsörjning på förnybar el 
men framförallt förbättra luftkvalitén för boende och besökare i Kungsängen, vid 

Studenternas och framtida boende i Ulleråker, vilket också möjliggör en fortsatt 
utbyggnad av bostäder i området. Om reningsverket vid ett senare tillfälle flyttas 

så kan solcellerna återanvändas då de håller i mer än 30 år.  
 
Jag och Centerpartiet yrkar därför på: 

 
att  återuppta frågan om reningsverkets framtid i Kungsängen  

 
att  initiera en utredning om att klä reningsverket i solceller 
 

 
 

 
 
 

 
Mia Nordström 

Centerpartiet 
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