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 Kommunstyrelsen 
 

Program för lokalisering av nytt kraftvärmeverk 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna samrådsredogörelse enligt bilaga 1, samt 
att godkänna överenskommelse om det fortsatta arbetet enligt bilaga 2 
 
 
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. Övriga värmeproduktionsanläggningar kommer 
att finnas kvar i Boländerna.  Med hänsyn till ett kraftvärmeverks storlek, varaktighet och 
omgivningspåverkan gjordes ett programarbete som underlag till ställningstagande om 
lokalisering. Ett program togs fram som redovisade 11 tänkbara alternativ, men med två 
huvudalternativ, Boländerna och Fullerö, som beslystes närmare. Förslaget till planprogram 
för lokalisering av nytt kraftvärmeverk samrådsbehandlades under tiden 13 juni till 1 oktober 
2012. Förslaget remitterades till ca 70 sakägare/närboende och instanser. Förslaget har även 
funnits tillgängligt på Uppsala kommuns webbplats samt på bibliotek. Under tiden som 
förslaget varit på samråd har två öppna informationsmöten hållits.  
 
Totalt har 56 yttranden inkommit. Från instanser har 32 svar inkommit och sex av dessa har 
varit utan erinran. Från privatpersoner har 26 yttranden med synpunkter inkommit. Dessa 26 
yttranden har skrivits under av totalt 43 personer. Samtliga är närboende till Fullerö-
alternativet. 
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Föredragning 
Försvarsmaktens yttrande gör - tillsammans med osäkerheter om tidsutdräkt och villkor i 
övrigt för en Fullerölokalisering, de höga infrastrukturkostnaderna samt oron hos närboende   
– att kommunledningskontoret förordar att planarbetet i första hand nu inriktas på 
Bolandsalternativet (se samrådsredogörelsen, bilaga 1).  Försvarsmaktens ställningstagande 
har redovisats för ledningen för SKL som kommer att väcka principfrågan nationellt.  
 
Med hänvisning till anläggningens storlek, omgivningspåverkan, följdinvesteringar och 
varaktighet samt stadsområdets centralitet föreslår kommunledningskontoret att en 
överenskommelse tecknas med Vattenfall om inriktningen i det fortsatta planarbetet (bilaga 
2).  
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