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Kommunstyrelsen 

Samarbetsavtal med Vattenfall 2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att med Vattenfall AB Heat Uppsala teckna uppdaterat samverkansavtal enligt bilaga 1, 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören att ingå i samverkans-
gruppen, samt 

att bemyndiga ordförande att utse ytterligare representanter till samverkansgruppen efter 
överenskommelse med Vattenfall AB Heat Uppsala. 

 
Sammanfattning 
Samverkansavtalet mellan Vattenfall AB Heat Uppsala och Uppsala kommun är i vissa delar 
inaktuellt och behöver uppdateras. I förslaget till nytt avtal har organisationernas aktuella 
klimatmål förts in och ambitionen att få samarbetet att bli mer inriktat på konkreta projekt 
tydliggjorts. 
 
Ärendet 
När Uppsala kommun sålde Uppsala Energi till Vattenfall slöts ett samverkansavtal. Avtalet 
uppdaterades senast 2010. Samverkan mellan kommunen och Vattenfall sker i dag på olika 
områden och i olika frågor. En viktig plattform för samverkan är Uppsala klimatprotokoll. 
 
För samverkans styrning och uppföljning finns en samverkansgrupp. Samverkansgruppen 
tillsätter resurser för arbetsgrupper och för genomförande av projekt. Samverkansgruppen 
ansvarar för uppföljning och rapportering. Samverkansgruppen består idag av Vattenfall AB 
Heats VD, kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet med ansvar för klimat- och 
miljöfrågor, stadsdirektören och miljöansvariga från båda organisationerna.  
 
Avtalet från 2010 har i delar blivit inaktuellt och behöver uppdateras. Samverkansgruppen har 
under våren 2016 sett över avtalet och arbetat fram ett förslag till en ny avtalstext. 
Ändringarna syftar till att uppdatera organisationernas klimatmål och att få samarbetet att bli 
mer inriktat på konkreta projekt. I övrigt görs en del mindre justeringar och uppdateringar. 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



 
Beredning 
Förslaget har arbetats fram av samverkansgruppen gemensamt.  
 
Föredragning 
Syftet med avtalet är att gemensamt främja utvecklingen mot ett tryggt och långsiktigt 
hållbart energisystem ur tre perspektiv: 

• Långsiktig och hållbar energiförsörjning för staden. 

• Ett övergripande perspektiv på stadens energisystem. 

• Energieffektiva lösningar till slutanvändare. 

Parternas ambition är att utveckla samverkan kring två huvudområden: fjärrvärme/kyla som 
en naturlig del av Uppsalas framtid, samt energi- och klimatfrågor som främjar utvecklingen 
mot en klimatneutral och effektiv användning av energi. 
 
Ekonomiska konskevenser 
Inga ekonomiska konsekvenser följer av det nu aktuella avtalet. Om projekt skapas där 
parterna gemensamt söker externt stöd hanteras det som särskilda projekt.   

 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 



 
   

SAMVERKANSAVTAL 
 

Uppsala kommun, nedan Uppsala, och Vattenfall AB Heat Uppsala, nedan Vattenfall, har 
denna dag uppdaterat det befintliga icke exklusiva avtalet gällande ett långsiktigt energi- och 

klimatsamarbete för ett tryggt och hållbart energisystem. 
 
 
1. Bakgrund 
Parterna har enats om att skapa ett energi- och klimatsamarbete med gemensamma ambitioner 
som främjar utvecklingen mot ett tryggt och långsiktigt hållbart energisystem ur tre 
perspektiv: 

• Långsiktig och hållbar energiförsörjning för staden 
• Ett övergripande perspektiv på stadens energisystem 
• Energieffektiva lösningar till slutanvändare 

 
Detta avtal begränsar inte parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig samverka med 
andra aktörer. 
 
Uppsala kommun satsar kraftfullt på olika åtgärder för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. 
Omställning ska ske genom energieffektivisering, förnybar och långsiktigt hållbar 
energianvändning och främjande av ny teknikutveckling.  
 
Vattenfalls vision är att vara en engagerad partner till såväl sina kunder som samhället i stort 
genom att erbjuda lättillgängliga och innovativa energilösningar. Vattenfall har som mål att 
vara ledande inom hållbar produktion och distribution och därigenom trygga en tillförlitlig 
och kostnadseffektiv energiförsörjning. Vattenfall ser Uppsala som ett viktigt referensobjekt 
för hur man tillsammans skapar en långsiktigt hållbar energianvändning i en stad.  

2. Ambition och mål 
Parternas ambition är att utveckla samverkan kring två huvudområden: fjärrvärme/kyla som 
en naturlig del av Uppsalas framtid, samt energi- och klimatfrågor som främjar utvecklingen 
mot en klimatneutral och effektiv användning av energi. Vattenfalls vision är att vara 
koldioxidneutralt i Uppsala senast 2030. Uppsala kommuns mål är ett fossilfritt Uppsala 2030 
och klimatpositivt 2050. 
  
Samverkan omfattar följande områden:   
 

1. Fjärrvärmen/kylan som en naturlig del av Uppsalas framtid.  
Vattenfalls kraftvärmeverk i Uppsala spelar en viktig roll i stadens värmeförsörjning 
och är ur ett samhällsperspektiv en av de mest resurseffektiva uppvärmningslösningar 
som existerar. Genom att gemensamt verka för att sprida kunskap om fjärrvärmens 
fördelar samt om hur systemet kan utnyttjas och utvecklas för att maximera 
fjärrvärmens nyttjandegrad, där så är ekonomiskt försvarbart, kan en mer långsiktig 
energieffektiv och klimatneutral bas för energiförsörjningen av Uppsala erhållas. 
Målet är att fjärrvärme ska vara ett naturligt och konkurrenskraftigt val för stadens 
invånare.  
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a.  Parterna utvärderar fjärrvärme/kyla som alternativ i samtliga nyetableringar 
och renoveringsprojekt. Fjärrvärme/kyla står i samklang med kommunens 
ägardirektiv till de egna bolagen. 

b. Energibesparingar ska mätas i använd energi, inte i köpt energi 
c. Energikvalitet ska beaktas: el ska främst användas där värme inte är ett 

alternativ 
 
 

2. Energi- och klimatfrågor som främjar utvecklingen mot en klimatneutral och effektiv 
användning av energi i Uppsala.  
Genom att ta ett övergripande systemperspektiv på stadens energi- och klimatfrågor 
och genom att skapa en samsyn ska parterna definiera och överenskomma om 
relevanta projekt. Ett övergripande systemperspektiv skall vara ledstjärna för en total 
optimering, från produktion till slutanvändning, för att på så sätt undvika 
suboptimering.  

a. Utveckla samarbetet kring infrastrukturen så som översiktsplaner, energiplaner 
och samrådsförfarande för att i tidiga skeden kunna samverka inom 
energifrågor ur ett övergripande systemperspektiv och samhällsekonomiskt 
effektivt sätt (resursförbrukning och utsläpp) samt koordinering vid etablering. 

b. Klimatprotokollet utgör ett forum för samarbete där färdplan för gemensamt 
klimatarbete tas fram.  

c. Med färdplanen som grund skapa en samsyn och gemensamma projekt.  
d. Samverka med de kommunala förvaltningarna och bolagen samt andra 

intressenter för att identifiera möjliga projekt som bidrar till de långsiktiga 
målen. 

e. Främja ny energiteknik som leder till ökad hållbar energianvändning, t ex 
elektrifiering av transporter inklusive laddinfrastruktur. 

f. Gemensamt och i förekommande fall tillsammans med andra aktörer söka 
pengar från olika bidragsgivare inom EU och Sverige för hållbarhetsprojekt. 

 
Samverkan begränsas dock till de delar där parterna har en direkt möjlighet att påverka. 
 
Samverkan kan komma att omfattas av Vattenfalls övriga verksamheter då parterna finner 
detta av intresse.   
 
 
3. Genomförande 
För samverkans styrning och uppföljning tillsätts en samverkansgrupp. Samverkansgruppen 
tillsätter erforderliga resurser i arbetsgrupper/projektgrupper för arbetets genomförande. 
Dessa kan vara stadigvarande eller projektbaserade. Samverkansgruppen ansvarar för 
uppföljning och rapportering. 
 
Varje större aktivitet och specifikt projekt som parterna kommer överens om bör formaliseras 
i en projektplan där omfattning, mål, tidplan och parternas åtaganden inklusive ekonomi 
formuleras. Det är av speciellt vikt vid extern finansiering. Samverkansgruppen fattar beslut 
om vilka projekt som skall genomföras.  
 
Där inget annat överenskommits är parterna överens om att vardera part skall stå för sina 
kostnader som t ex för deltagande i Samverkansgruppen och för arbete utfört inom ramen av 
detta avtal.  
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4. Ägande av resultat samt kommunikation 
Parterna skall komma överens om hur samverkan ska kommuniceras. 
Samverkansgruppen skall godkänna kommunikationen och marknadsföringsmaterial. 

5. Avtalstid 
Detta avtal träder i kraft när det har undertecknats av båda parter och gäller tillsvidare med 
sex (6) månaders uppsägningstid. Uppsägningen skall vara skriftlig. 
 
Vardera parten äger säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten 
försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i tvångslikvidation eller kan antas ha 
kommit på obestånd. 

6. Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftligt avfattade och undertecknade av 
parterna för att vara bindande. 

7. Lag och tvist 
Avtalet skall tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag.  
 
En eventuell tvist i anledning av giltighet, tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden skall parterna i första hand försöka lösa genom 
förhandling.  
 

___________ 
 
Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Uppsala kommun 2016-    Vattenfall AB 2016- 
 
 
_____________________                                                                 _____________________ 
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