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Nr 66. Fråga av Jonas Segersam om vindkraftsinvestering.  
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I april och maj 2015 fattade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut om att "upphandla två stycken 
vindkraftverk som ska förse Uppsala kommun och de kommunala bolag, vilka köper elenergi gemensamt 
med Uppsala kommun, med elenergi"  
 
Trots att det gått nästan ett år har vi ännu inte sett något resultat av beslutet, och i media uttrycker majoriteten 
att man fortfarande väntar på underlag.  
 
Vi är inte förvånade, eftersom vi påpekade det orealistiska i att kalkylera en produktionskostnad på 
vindkraftverken på 20 öre/kWh när Energimyndigheten beräknar kostnaden för ny vindkraft till 50-60 
öre/kWh.  
 
Med tanke på att "vinstkalkylen" var 10 mnkr i november 2014 och 2,5 mnkr när beslutet fattades kan vi 
hoppas att den vid det här laget har hamnat på en mer realistisk nivå. I Knivsta har det vindkraftverk man 
äger de senaste fyra åren gått med mellan 400 tkr och 1,2 mnkr i förlust, något som vi vill bespara Uppsalas 
skattebetalare.  
 
Kanske grundas beslutet på en förhoppning om att regeringen ska lyckas genom sina höjningar av 
effektskatten få till en förtida avveckling av kärnkraften och på så vis få upp efterfrågan på vindkraftsel. 
Denna spekulation är emellertid kopplad till stora osäkerheter runt regeringens bristande parlamentariska 
underlag.  
 
Självklart är vi inte mot vindkraftsel och förnyelsebar energi, utan Alliansen har redan sett till att Uppsala 
kommun köper in el till 100% producerad av förnyelsebara energikällor, företrädesvis vattenkraft. Om man 
ska investera i vindkraft så måste kostnaden för detta tydliggöras, så det inte riskerar bli enbart plakatpolitik 
på miljöområdet.  
 
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Marlene Burwick(S):  

- Är det rimligt att inte något av det fullmäktige beslutade i maj 2015 om investering i vindkraft är 
genomfört idag, nästan 1 år senare?  

 
- Kan det vara så att det underlag som fullmäktige fick för beslutet har visat sig bristande och det finns 

anledning att återkomma till fullmäktige för att dra tillbaka beslutet?  
 

- Om Uppsala kommun framhärdar i att producera egen vindkraftel, skulle vi då kunna köpa Knivsta 
Kommuns kraftverk, och på det viset minimera den samlade belastningen på länets 
skattebetalarkollektiv? 
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Jonas Segersam (KD) 
Kommunalråd 
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