
 

KS 10      13 JUNI 2012 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Carlén Göran 
 

Datum 
2012-05-29 

Diarienummer 
KSN-2012-0312 

 
 
 
 

 Kommunstyrelsen 
 

Program för lokalisering av nytt kraftvärmeverk 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att översända program för lokalisering av nytt kraftvärmeverk på samråd (bilaga 1) enligt 
föredragningen. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen gav 8 februari 2012 kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra 
programarbete för lokalisering av nytt kraftvärmeverk. Bakgrunden är att Vattenfall AB:s 
kraftvärmeverk i Boländerna senast inom tio år behöver bytas ut på grund av hög ålder och 
för att kunna använda klimatvänligt bränsle. Kraftvärmeverket är en av flera 
värmeproduktionsanläggningar i Boländerna. Med hänsyn till ett kraftvärmeverks storlek, 
varaktighet och omgivningspåverkan bedömdes att kommunens ställningstagande till 
anläggningens lokalisering bör föregås av ett programarbete. I beslutet pekades tre alternativa 
lägen ut som särskilt intressanta att studera vidare: nuvarande lokaliseringsplats i Boländerna, 
en plats söder om Bergsbrunna samt Fullerö söder om Storvreta. 
 
Föredragning 
Programarbetet har utförts i samarbete med Vattenfall AB. Inledningsvis gjordes en 
översiktlig lokaliseringsutredning där 11 platser identifierades som tänkbara med 
utgångspunkt från såväl verksamhetens teknisk-/ekonomiska lokaliseringskrav som allmänna 
intressen och möjligheten till att åstadkomma synergier. Efter närmare studium har 9 av dessa 
lägen av olika skäl avfärdats. 
 
De två återstående alternativen, Boländerna och Fullerö har därefter beskrivits närmare, men 
fortfarande på en grov nivå. Miljöpåverkan och måluppfyllelse har bedömts så långt som är 
möjligt. 
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Programarbetet tar inte ställning för det ena eller andra alternativet. Avsikten är att synpunkter 
och sakupplysningar som kommer in under samrådet tillsammans med vissa ytterligare 
utredningsinsatser ska bilda underlag för slutligt val av plats. Därefter kan detaljplanearbetet 
vidta. 
 
De bifogade handlingarna i bilaga 1 utgör koncept till program. Efter ytterligare redaktionell 
bearbetning och layout kan materialet skickas ut på brett samråd från sommaren till slutet av 
september. Särskilda informationsinsatser ska göras gentemot markägare, närboende och 
närverksamma till de två olika alternativen. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för samrådet täcks inom ram. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
 


































































































































