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Nr 183. Motion av Emma Wallrup   
m fl (alla V) om att kommunen ska 
satsa på solenergi 
KSN-2012-0954 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till mo-
tionens tre att-satser med ändring att tredje att-
satsen ska lyda:” att uppdra till kommunstyrelsen 
att utreda möjliga ytor i staden för anläggning av 
solceller samt göra kostnadskalkyler.” 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma 
Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Emma Wallrup m.fl.(alla V) yrkar i motion till 
kommunfullmäktige, väckt den 27 augusti 2012, 
 
-att plan- och byggnadsnämnden får i uppdrag att 
planera för möjligheten att sätta solenergi-
anläggningar på nya byggnader, samt uppmuntra 

byggherrar och privatpersoner att anlägga 
solpaneler 
 
-att de kommunala bolagen med fastighetsansvar 
får i uppdrag att utreda vilka byggnader som passar 
bra för solceller och att vid nybyggnad planera för 
solceller 
 
-att MEX-utskottet utreder möjliga ytor i staden för 
anläggning av solceller samt gör kostnadskalkyler. 
 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till plan- och byggnads-
nämnden, fastighetsägarnämnden, Uppsalahem 
AB, Uppsala kommuns industrihus AB, Uppsala 
vatten och avfall AB, samt till Fyrishov AB och 
Uppsala kommuns fastighets AB vilka inte be-
svarat remissen. 
 
Plan- och byggnadsnämnden (ärendets bilaga 2) 
Plan- och byggnadsnämnden (PBN) skriver bland 
annat att nämnden arbetar för att fler sol-
cellsanläggningar ska byggas i Uppsala. Bakgrun-
den är bland annat den utveckling av prisbilden 
som skett de senaste åren. Det har redan byggts 
och är på gång att byggas flera solcellsan-
läggningar i fastighetsägarnämndens regi. 
 
Nämnden framför att kommunen aktivt arbetar 
tillsammans med byggherrar inom stadsutveck-
lingsprojektet Östra Sala backe för att åstadkomma 
solcellsanläggningar. 
 
Fastighetsägarnämnden (ärendets bilaga 3) 
Fastighetsägarnämnden har under 2012 tagit beslut 
om en solenergisatsning. Detta bidrar till kom-
munens klimatmål. Det möjliggörs också i högre 
grad av att prisbilden för solenergi utvecklats gyn-
nsamt, särskilt om man tillämpar ett livscykel-
perspektiv. 
 
Preliminärt planeras för fyra anläggningar men det 
kan komma att bli fler. Av kommunens fastigheter 
skall de som har tak med i huvudsak sydlig orien-
tering och relativt stor tillgänglig takyta väljas. Att 
utreda detta är en del av arbetet. Även solstudier 
ingår som en del av planeringen och bedömningen. 
Detta ska också ses som ett första steg där sol-
energi ingår som en del för åstadkomma nära-noll-
energihus och/eller så kallade plusenergihus, där 
huset ger mer energi än vad det använder. 



2 (3) 
 

Under 2012 har fastighetsägarnämnden tidigare 
beslutat att avsätta 4 000 tkr till att anlägga sol-
cellsanläggningar för skolor. Det gör det möjligt att 
åstadkomma ett tids- och kostnadseffektivt genom-
förande genom stora beställningsvolymer. Installa-
tionen planeras för första halvåret 2013. 
 
(S), (V) och (MP) anför reservation. 
 
Uppsalahem (ärendets bilaga 4) 
Uppsalahem framför att miljö- och energifrågorna 
är av största vikt för som ser mycket positivt på 
solenergi. Uppsalahem framhåller att de har ett 
ägardirektiv som innebär att de ska systematiskt 
stödja tillämpningen av ny energiteknik. De har 
egna mål med fokus på energihushållning och för-
nyelsebar energi. 
 
Bolaget skriver att solenergi, både för el- och 
värmeproduktion, är något som finns med i plane-
ringen av både nybyggnads- och renove-
ringsprojekt. Frågan hanteras i varje projekt för att 
det ska vara möjligt att kunna utreda de tekniska 
och ekonomiska möjligheterna för installation. 
 
Uppsalahem har en stor testanläggning i Håga by 
med drygt 900 kvadratmeter solfångare av två 
olika modeller. De ger också exempel på flera ob-
jekt där solenergi har eller kommer att installeras. 
Frodeparken blir det första med solceller. 
 
De ekonomiska förutsättningarna skulle förbättras 
om det gavs möjlighet till nettodebitering. 
I många fall begränsas användning av solfångare 
och solceller av bestämmelser i samband med 
planarbetet och bevarandekrav gällande fasader 
och takhöjd. Uppsalahem ser positivt på ett upp-
drag till Plan- och byggnadsnämnden att tydligare 
underlätta för byggherren. 
 
Industrihus (ärendets bilaga 5) 
Industrihus har sedan 10 år tillbaka satsat mycket 
på miljöfrågor, och har redan påbörjat att utreda 
möjligheten att använda solceller och att identifiera 
lämpliga byggnader för detta inom bolagets be-
stånd. Ägardirektiven anger också att Industrihus 
skall arbeta aktivt med energifrågorna. 
 
Bolaget framför att det skulle behövas riktlinjer för 
bedömning av bygglovsärenden som inkluderar 
solenergianläggningar. Det skulle underlätta för de 
kommunala bolagen att själva göra en bedömning 

av rimligheten att få ett bygglov för eventuella 
solcellsanläggningar.  
 
Uppsala Vatten (ärendets bilaga 6) 
Bolagets ambition är att verka för en ökad använd-
ning av solceller om de ekonomiska och verksam-
hetsmässiga fördelarna är konkurrenskraftiga 
jämfört med nuvarande energislag. 
 
Uppsala Vattens huvudsakliga uppdrag och in-
riktning är att bedriva verksamheten på ett effek-
tivt, ekonomiskt och kvalitetssäkert sätt både för 
abonnenter och för samhälle. 
 
Föredragning  
Främjandet av solenergi och framförallt elpro-
duktion genom solcellsanläggningar är ett priori-
terat område i kommunens arbete för miljö och 
klimat och arbetet för teknik- och företags-
utveckling. 
 
På lång sikt har det också betydelse för sårbarhet 
och beredskapsfrågor, genom de möjligheter till 
lokal strömförsörjning som solenergi ger. Särskilt 
om det kombineras med energilagring. 
 
Uppsala har unika möjligheter med den etablerade 
solenergiforskning som Uppsala universitet står för 
och det etablerade arbete inom främjande av ny 
energiteknik som sedan många år bedrivits genom 
Stuns, regionens stödorganisation för innovation 
och företagsutveckling. Under 2013 blir det arbetet 
än mer konkret genom uppföljande projekt som 
startas. Ett dussintal aktörer erbjuds att följa en 
annan liknande aktör som installerar en sol-
cellsanläggning. Tanken är sedan att ett flertal av 
följarna sedan själva går vidare. Hittills är det ak-
tuellt med bostadsrättsföreningar, kommuner res-
pektive mindre företag. 
 
I december 2012 anordnade Uppsala klimat-
protokoll tillsammans med nätverket Skapa mor-
gondagen ett seminarium om solenergi där bland 
annat Uppsalas förutsättningar diskuterades. Upp-
sala klimatprotokoll har några av de största fastig-
hetsägarna som medlemmar. Skapa morgondagen 
är ett nätverk mellan kommunen och bygg- och 
fastighetsbranschen som verkar för en hållbar 
utveckling i Uppsala. Anslaget för seminariet var 
”solceller på alla tak”. Som en följd av seminariet 
skapades sedan en särskild fokusgrupp för sol-
energi inom Klimatprotokollet. 
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Uppsala universitet forskar inte bara på sol-
energitekniken som sådan, utan också på be-
byggelsens energisystem och dess försörjning. 
Kommunen har etablerat ett nytt samarbete med 
inriktning på potentialen för solenergi i den geog-
rafiska kommunen, samt hur den kan realiseras. 
Arbetet knyts till bland annat Klimatprotokollet 
och Färdplan klimatneutralt Uppsala.  
 
Av remissvaren framgår att inom kommun-
organisationen pågår arbete med att konkret till-
ämpa solenergilösningar och att systematiskt 
överväga detta. Kommunens energi- och klimat-
rådgivning som plan- och byggnadsnämnden an-
svarar för, informerar aktivt om solenergi. 
 
Solenergianläggningar kan i princip sättas på alla 
typer av byggnader, inte bara bostadshus och 
lokaler utan också på till exempel vattentorn och 
lantbruksfastigheter. Möjligheterna för solanlägg-
ningar blir självklart mer optimalt om byggnadens 
läge och utsträckning medger så mycket yta i syd-
väst- till sydöstläge som möjligt. Detta är ett av ett 
stort antal aspekter som plan- och byggnads-
nämnden tar hänsyn till i det ordinarie arbetet. Det 
är också möjligt att vidareutveckla det arbetet på 
alla nivåer av planframtagande. Ett gott exempel är 
den fördjupade översiktsplanen för Storvreta. Där 
tydliggörs hållbarhetsfrågan och solenergi lyfts 
fram som en möjlig profilskapande karaktär. En 
vision som sedan måste följas upp i det allmänna 
arbetet och konkretiseras i detaljplaner med mera. 
 
Uppsala kommun har valt att utveckla hållbarhets-
arbetet inom stadsutveckling och nybyggnation 
genom dialog och samverkan med byggherrarna. 
Andra kommuner har valt andra vägar där spe-
cifika mål för hur mycket solenergi eller annan 
energi som ska produceras i byggprojekten. I slut-
ändan kan resultat bli ungefär detsamma för håll-
barhetsfrågorna som helhet. Solenergi är ett av de 
strategiska viktiga inslagen som metodiskt angrips 
i plan- och utvecklingsarbetet i Östra Sala backe, 
där Uppsala kommuns metoder för samverkan med 
byggherrarna utvecklas. Det är däremot inte MEX-
utskottets uppgift att generellt utreda möjliga ytor i 
staden för anläggning av solceller och göra kost-
nadskalkyler för detta. 
 
 
 
 

Möjligheterna med solceller och gestaltningsfrågor 
med mera måste utvecklas i dialog framöver. Det 
är därför inte lämpligt att på det här tidiga stadiet 
av utvecklingen låta plan- och byggnadsnämnden 
utreda och fastställa tydliga riktlinjer.  
 
Fem av kommunens bolag, Uppsalahem, Fyrishov, 
Ukfab, Uppsala parkering och Industrihus har se-
dan flera år ett ägardirektiv som anger att de sys-
tematiskt ska tillämpa ny energiteknik. I förslag till 
IVE 2014-2017 utsträcks det omnämnda ägar-
direktivet att gälla samtliga relevanta kommunala 
bolag. Även gatu- och samhällsnämnden har det 
uppdraget från kommunstyrelsen.  
 
Det framgår av yttrandena från bolagen och fas-
tighetsägarnämnden att ett flertal installationer är 
gjorda, är på gång och att arbetet med att beakta 
solenergilösningar är systematiserat. Det blir vik-
tigt att bevaka att de nybildade bolagen som över-
tagit fastigheter från fastighetsägarnämnden först 
fortsätter de projekt som planerades av nämnden 
och sedan systematiskt inventerar sina fastigheter 
för ytterligare solinstallationer.  
 
Sammanfattningsvis är solenergi viktigt för re-
surshushållning, miljö och klimat, forsknings- och 
näringslivsutveckling, arbetstillfällen, sårbarhet 
och beredskapsfrågor. Småskalig energiproduktion 
kan i ett samspel med de storskaliga energi-
systemen i så kallade smarta nät, skapa ett mer ro-
bust och hållbart energisystem. 
 
Uppsala kommun driver ett aktivt arbete på flera 
plan och i samverkan med många aktörer för att 
påskynda utrullningen av solenergianläggningar i 
större skala med sikte på att solceller och sol-
paneler blir ett naturligt inslag i bebyggelsen och 
ger ett märkbart energitillskott.  Tillsammans med 
Uppsala universitet utreds potentialen och reali-
serbar potential för solenergi i hela kommunen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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