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Förord
I varje kommun ska enligt lagstiftningen finnas ”en aktuell plan för tillför-
sel, distribution och användning av energi i kommunen”. 

Nu gällande energiplan utarbetades av energistyrelsen och antogs av
kommunfullmäktige i november . Från och med  överfördes
ansvaret för kommunens energiförsörjning till kommunstyrelsen samtidigt
som energistyrelsen avvecklades. Det åligger således kommunstyrelsen att
till kommunfullmäktige framföra en aktualiserad energiplan för antagande.
Kommunstyrelsen beslöt  att en sådan aktualiserad plan ska upprättas.
Hörnstenarna i denna miljöanpassade energiplan ska vara energieffektivise-
ring och biobränsleutredning. Vidare ska de tankegångar och idéer beträf-
fande energifrågor som framlagts i form av fullmäktigemotioner ingå i
underlaget vid utarbetandet av planen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit politisk styrgrupp. Under
huvuddelen av utredningstiden har dåvarande kommunalrådet Jan Wik-
ström, dåvarande ordföranden i Uppsala Energi AB John-Erik Thun och
dåvarande vice ordföranden i Uppsala Energi AB Sture Blomgren fungerat
som särskild beredningsgrupp. 

Utredningens arbetsgrupp under ledning av Hans-Olof Hansson, kom-
munstyrelsens kontor, har varit Hans Nordström, Uppsala Energi AB; Eddie
Nord och Hakon Södergren, stadsbyggnadskontoret; Göran Albjär, miljö-
kontoret; Staffan Öhman, tekniska kontoret och Astrid Nyström, kommun-
styrelsens kontor. I arbetet har vidare medverkat Jan Lemming från Uppsa-
la Energi AB (sedermera energirådgivare vid stadsbyggnadskontoret) och
Folke Boström från Uppsala kommun entreprenad.

Utredningens arbete redovisas i två delar: Beslutsdelen innehållande mål
och strategier och Underlagsdelen innehållande bl.a. åtgärdsförslag och mil-
jöbedömning. Till dessa huvudavsnitt redovisas genomförda större utred-
ningar i separat bilagedel.

Beslutsdelen antas av kommunfullmäktige och sammanfattar kommu-
nens energipolitiska intentioner medan underlagsdelen med sin åtgärdskata-
log utgör exempel på inriktningar och åtgärder och är som sådant ett besluts-
underlag för styrelser och nämnder och andra aktörer inom energisystemet.

   

Annika Lindh
 

Energiplanen behandlades och antogs vid kommunfullmäktiges samman-
träde  augusti . (Serie A nr ; KS--)

   

Hans-Olof Hansson




Inledning
Enligt lag ska Sveriges kommuner upprätta energiplaner. Lagen om kom-
munal energiplanering stiftades under en tid av ett mycket starkt oljebero-
ende och turbulens på den internationella oljemarknaden. Till följd av ett
ökat miljömedvetande kompletterades lagstiftningen sedermera så att ener-
giplanerna också ska redovisa miljökonsekvenserna av vald energistrategi.

Sedan den nämnda lagstiftningen infördes har såväl nationellt som inter-
nationellt väsentliga förutsättningar förändrats. 

En djupare och mer allomfattande miljödebatt och ett ökat miljömedve-
tande som följd av Riokonferensens Agenda  arbeten, antagande av FN:s
klimatkonvention, helhetstänkandet etc. har inneburit att energifrågorna
lyfts från ett tekniskt-ekonomiskt plan till ett mer allmänpolitiskt plan. 

Samtidigt har en fortgående avreglering av energimarknaden, senast
manifesterad genom avregleringen av elmarknaden, och en ökad politisk/
ekonomisk integration i Europa inneburit att de marknadsekonomiska
bedömningarna med nödvändighet har fått större betydelse. 

Dagens energipolitik involverar såväl tekniska som allmänpolitiska och
marknadsekonomiska frågor.

1990 års Energiplan
Även om  års energiplan präglas av den då förda debatten om naturgas
innehåller planen en bred bild av det energipolitiska fältet. Nedan följer i
punktform energiplanens handlingsprogram och den uppföljning Uppsala
Energi AB genomfört.

1. Förhandling rörande tillgång och pris på naturgas. Vilande

2. Uppdatering av kalkylerna för en komplettering av Genomfört
kraftvärmeverket med gasturbiner.

3. Förbättring av kvaliteten på det avfall som förbränns Fortlöpande

4. Förhandlingar med avfallsleverantörer om villkor för Fortlöpande 
fortsatt avfallsförbränning.

5. Studier av teknik och kostnader för såväl storskalig som Fortlöpande 
småskalig kraftgenerering med biobränslen. bevakning

6. Uppdatering av materialet i energiplanen då ny energi- Fortlöpande
beskattning och miljöavgifter införs. (annan metodik)

7. Slutföra förhandlingar med Vattenfall om bidrag för Genomfört
övergång till fjärrvärme. 

8. Verka för att energiförsörjning i områden utanför Översyn av
fjärrvärmeområdet utformas i enlighet med vad som fjv. område 
sker anförts i planen.

9. Fortlöpande följa utvecklingen på bl.a. sol- och vind- Fortlöpande 
energiområdet bevakning

10. Intensifiera energihushållningen Fortlöpande
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Energipolitiska förutsättningar
Den svenska energipolitikens mål finns utvecklade i  års energipolitiska
riktlinjer. 

Regeringen konstaterar i propositionen /: ”En uthållig energi-
försörjning” att  års riktlinjer ligger fast. I nämnda proposition formu-
leras vidare en strategi för den fortsatta omställningen av energisystemet.
Centrala teman är elproduktionen (ersättning av kärnkraftsel) och en effek-
tiv energianvändning. 

Riktlinjerna i såväl  års energiöverenskommelse som i ”En uthållig
energiförsörjning” sammanfattas på följande sätt:

Energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och
annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor.

Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv energianvändning och
en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på
hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställning till ett ekologiskt uthål-
ligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i
Sverige.

Energiförsörjningen ska i huvudsak baseras på förnybara energikällor.

Riksdagens beslut  om energipolitiken innebar att två kärnkraftsreakto-
rer i Barsebäck skulle ställas av. Bortfallet av el ( –  TWh) ska, enligt
beslutet, kompenseras genom effektivare elanvändning, konvertering och
hushållning samt tillförsel av el från andra energikällor. 

Målet är att en effektivare elanvändning skall minska elbehovet med 
TWh och konvertering till fjärrvärme beräknas bidra med , TWh. Bio-
bränsleeldad kraftvärme, vindkraft, småskalig vattenkraft och naturgaspro-
ducerad kraftvärme i Sydsverige beräknas kompensera resterande behov.

Den nationella inriktningen av energipolitiken är således koncentrerad till
områdena energieffektivisering, kraftvärme/fjärrvärme och biobränslean-
vändning. Direktiven för kommunens energiplan ligger väl i linje med dessa
nationella intentioner. 

Klimatpolitiska förutsättningar
Insatserna för att reducera växthuseffekten betraktas som en av de absolut
viktigaste frågorna i en global överlevnadsstrategi.

Våren  fastställde riksdagen riktlinjer för den svenska klimatpoliti-
ken. Enligt dessa riktlinjer formulerades den nationella strategin så att kol-
dioxidutsläppen från fossila källor skulle stabiliseras på  års nivå år
 för att därefter minska. Samtidigt fastslogs att klimatpolitiken ska
utformas i ett internationellt perspektiv och i internationellt samarbete.

En viktig grund för det internationella samarbetet är FN:s klimatkonven-
tion. Konventionen undertecknad av  länder i Rio , innebär inte
några kvantitativa eller tidsbestämda åtaganden för enskilda länder men
innebär ett allmänt åtagande att globalt minska utsläppen av växthusgaser,
bl.a. koldioxid. Partsmöten, för att bl.a. precisera åtagandena har genomförts
 och . Ett tredje partsmöte ägde rum i början av december  i
Kyoto. 

Besluten i Kyoto, det s.k. Kyotoprotokollet, innebär att industriländerna
ska minska utsläppen av växthusgaser med drygt  %  jämfört med  års
nivå. Åtagandena ska uppnås under åren  – . (För EU-länderna 
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gemensamt gäller en minskning om % men Sverige tillåts – under förut-
sättningar att EU gemensamt klarar % – öka sina utsläpp med %.) 

Följande klimatförhandlingar i Buenos Aires  resulterade i en
arbetsplan för fortsatt arbete med att reducera  utsläppen genom s.k. flexibla
mekanismer. De flexibla mekanismernas syfte är att länderna ska kunna
klara en del av sina nationella utsläppsmål genom insatser som minskar
utsläppen i andra länder. (Handel med utsläppsrätter). Partsmötet i Haag
november  slutade i oenighet om såväl handeln med utsläppsrätter som
beräkningen av de s.k. kolsänkorna (skog och marks förmåga att ta upp kol). 

Världsbanken, EU och International Energy Agency (IEA) driver olika
metod- och pilotprojekt för att komma fram till ett effektivt och trovärdigt
regelsystem för att nå det globala målet om en minskning av växtgasutsläp-
pen. Inom EU-kommissionen och EU-parlamentet pågår arbete inför genom-
förandet av Kyotoprotokollet. I en s.k. vitbok anger EU strategi och hand-
lingsplan för att nå målet % marknadsandelar för förnybara energikällor i
unionen senast .

I Sverige har en parlamentarisk utredning, klimatkommittén, i april 
avlämnat sitt betänkande. Kommittén föreslår en långsiktig strategi som
sträcker sig fram till år . Dessutom ett handlingsprogram för tiden fram
till . Målet för perioden  –  är att medelvärdet för utsläpp av
växthusgaser ska vara  % lägre än utsläppen . Etappmålet för  är
oförändrade utsläpp jämfört med  års nivå, för att därefter minska.

Kommittén föreslår omfattande informationsinsatser och även lokala kli-
matprogram (KLIMP) i syfte att stödja projekt som reducerar utsläppen av
växthusgaser och främjar energihushållning på lokal och regional nivå.

Kommittén föreslår även ökad satsning på vindkraft och investerings-
bidrag för att stimulera fjärrvärmekonvertering från fossila bränslen till bio-
bränslen.

Klimatkommittén förordar för det internationella agerandet en handel
med utsläppsrätter. Om denna handel inte kan etableras så återstår, enligt
kommittén, höjda koldioxidskatter för att kunna nå åtagandena i Kyotopro-
tokollet.

En särskild utredningsman har utrett systemet med utsläppsrätter och för-
ordar att ett handelssystem för koloxid, och ersättning av koloxidskatten införs
. Systemet bör omfatta Sveriges grannländer och delar av EU. 

Den kommunala energiplanens roll
I takt med förändringarna på nationell och internationell nivå så påverkas
även den lokala nivån. När det gäller de tidigare energiplanerna, påbjudna
av statsmakterna, koncentrerade de sig framförallt på åtgärder för att mini-
mera oljeberoendet. Dagens energidebatt i kommunerna har en betydligt
bredare utgångspunkt. Ett allmänt sett ökat miljömedvetande, arbetet med
Agenda , miljöprogram, EU:s direktiv på energi- och miljöområdet etc.
har inneburit ökade krav på kommunernas agerande och ställningstagande i
energifrågor. Härtill kommer energibolagens de facto ändrade ställningar på
grund av förändringar av marknaden och dess spelregler. De kommunala
energifrågorna ses idag inte enbart som frågor av val av bästa möjliga tek-
niska lösning utan val av tekniska/ekonomiska lösningar inom ramen för
visionen av ett ”hållbart samhälle” och en ”hållbar samhällsutveckling”.

Det är mot denna bakgrund viktigt att klargöra den kommunala energi-
planens roll. Med dagens breda perspektiv på energifrågorna varken kan
eller ska planen vara identisk med en given energileverantörs verksamhets-
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plan, lika lite som en given energileverantörs verksamhetsplan skall vara
identisk med den kommunala energiplanen. 

Den kommunala energiplanens principiella roll är att ange de kommuna-
la intentionerna på energiområdet, oavsett marknadsaktörer och deras even-
tuella grad av monopolställning eller bindning till kommunen. 

Intentionen är således klar. Energiplanens inriktning ska gälla för såväl
Björklinge Energi, Uppsala Energi AB (UEAB)/Vattenfall, myndigheter, ins-
titutioner, företag och enskilda dvs. alla som bor eller verkar inom Uppsala
kommun. Med energiaktörer avses i energiplanen producenter/leverantörer
av olika energiformer och större energikonsumenter t.ex. bostads- och lokal-
förvaltare.

Energiplanen ger inriktningen, men energiaktörerna förfogar själva över
metod- och teknikval liksom tidpunkt för agerande. Självfallet har aktörerna
därvid att följa vad kommunens myndighetsorgan, koncessionsnämnd/mil-
jödomstol, länsstyrelse och andra myndigheter föreskriver. 

Mängder av energipåverkande beslut tas utanför den formella kommunala
organisationens beslutsområde. Merparten av t.ex. energieffektiviseringsåt-
gärderna förutsätter ett aktivt engagemang av organisationer, företag och
inte minst enskilda medborgare. Energiplanens styrförmåga är därför av-
hängig dels den acceptans planens intentioner möter, dels kommunens för-
måga och möjligheter att förverkliga intentionerna.

Det är viktigt att såväl kommunens intentioner som aktörernas planer är
kända för att nå en samlad och samordnad effekt inom energiområdet.
Ansträngningar bör därför göras för att skapa möjligheter till samsyn och
gemensamt agerande. Kommunen bör här vara initiativtagare.

Energiplanens struktur
Kommunstyrelsens direktiv för energiplanearbetet betonade tre huvudfrå-
gor: Energieffektivisering, biobränslen och frågan om avfall som energikäl-
la. Arbetet har koncentrerats till de två förstnämnda. Dessa huvudfrågor
ansluter väl till de ovan beskrivna nationella och internationella energi- och
klimatpolitiska intentionerna.

Grundelementen i ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem är:

Minskad och effektivare energianvändning

Reducering av effekttoppar

Användning av ”rätt” bränsle och energiform

Energiplanen följer denna uppdelning. Vidare görs i energiplanen en åtskill-
nad mellan vad som är inriktningar och mål och vad som är exempel på
åtgärder. 

Åtgärdskatalogen och bakgrundstexter redovisas i en särskild underlags-
del, vilken inte avses bli föremål för formellt ställningstagande i kommun-
fullmäktige. 

Flertalet åtgärder kräver ytterligare utredningar. Oftast är åtgärderna för-
enade med ekonomiska åtaganden varför det krävs en sammanvägning och
bedömning bl.a. i den kommunala planerings- och budgetprocessen. Åtgärds-
katalogen ska därför ses som ett instrument för berörda instanser, inte minst
kommunstyrelsen, i det kontinuerliga arbete att uppnå de formulerade och
antagna målen. 
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Energiplanens struktur kan illustreras på följande sätt:

Inriktning

Minskad och effektivare

energianvänding

Reducering av effekttoppar

”Rätt” bränsle och energi-

form

Strategi

Information och rådgivning

till alla. Särskilt program för

kommunens lokalbestånd. 

Information, rådgivning och

taxekonstruktion.

Elenergi enbart som driv-

energi. Biobränsle för upp-

värmning.

Åtgärder (exempel)

Anställa energirådgivare

Install. av effektvakter.

Regler. Ackumulering.

Utökad fjärrvärmeanslut-

ning. Konvertering av

elvärme. Närvärmecentra-

ler för biobränsle.

Minskad & effektivare energianvändning
Den mest kostnadseffektiva miljöinsatsen på energiområdet är energieffekti-
visering hos användaren och att välja nya och effektiva energiförsörjnings-
system. I båda fallen kan energibehovet och föroreningarna minskas eller
helt elimineras. Det övergripande målet för energieffektiviseringen är att
med bibehållen välfärd utnyttja resurserna så effektivt som möjligt.

Generellt kan sägas att energieffektiviseringsarbetet handlar om hushåll-
ning, teknikutveckling och beteendeförändringar. Erfarenhetsmässigt har
teknikförändring stor genomslagskraft, men för en varaktig effekt krävs
även attitydförändring.

Med teknikutveckling som ett led i energieffektiviseringen menas inte
bara utvecklingen av mer energieffektiva apparater. Hit bör även räknas
infrastrukturinvesteringar i fjärrvärme och närvärmeanläggningar. Investe-
ringarna i dessa system är betydande men ger även stora energi- och miljö-
vinster. Det är angeläget att aktörerna beaktar planerade och gjorda infra-
strukturinvesteringar och inte genom små lokala lösningar skapar subopti-
meringar. Regler och tillämpningar måste utvecklas för att stödja en sådan
utveckling.

Systemtänkande 
I den allmänna debatten är begreppet effektivisering oftast knutet till en min-
skad resursanvändning och dess koppling till ekonomiska termer. När det
gäller energieffektivisering, är bl.a. på grund av relativt sett låga priser och
ingen uppenbar brist på energi, den enskilde aktörens ekonomiska incita-
ment för effektivisering oftast svagt. De ekonomiska argumenten blir först
tydliga i ett större perspektiv; många aktörers gemensamma handlande,
energieffektiviseringen sett från ett regionalt eller nationellt perspektiv,
påtagliga prishöjningar etc. De argument som på det personliga och lokala
planet  kan förstärka de ekonomiska incitamenten knyter an till miljötän-
kande, rationell hushållning och en uthållig utveckling.

En viktig erfarenhet av hittills gjorda ansträngningar inom energieffekti-
viseringsarbetet är att dessa argument var för sig inte är tillräckligt starka för
att nå någon större spontan framgång bland marknadens alla aktörer. Det
måste med andra ord till något ytterligare för att vi (marknaden) skall rea-
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gera. Yttre exceptionella förhållanden till exempel oljekris, upplevda märk-
bara prishöjningar, märkbar omläggning av skattesystem, avstängning av
kärnkraftsreaktorer etc. kan vara startpunkter för nytänkande. 

För att nå framgång i energieffektiviseringsarbetet krävs därför en sam-
verkan mellan en rad sinsemellan olika processer. Allt effektiviseringsarbete
kräver en helhetssyn – ett systemtänkande. Effektiviseringsarbete är lika
mycket arbete med att informera om samspelet mellan byggnadskonstruk-
tion (stommaterial), värmeisolering och ventilationssystem som val mellan
direkta och indirekta värmekällor, drift och skötsel av apparater och att
främja användandet av resurssnål teknik. Det ligger även i en kommunal
energirådgivnings ansvar att föra ut information om energianvändning, kom-
fortnivå, livsstil och dess anknytning till folkhälsan. En annan viktig del i
arbetet är att från ett Agenda  perspektiv främja en allmän resurshushåll-
ning för att inte behöva bygga ut produktionskapaciteten.

Idag sker en betydande energirådgivning från energileverantörerna. För
att komplettera denna företagsspecifika rådgivning har en kommunal energi-
rådgivning etablerats med dels en generell övergripande inriktning (kom-
munperspektivet) dels med uppgift att samordna och samverka med energi-
leverantörernas rådgivning. Det är viktigt att understryka att denna rådgiv-
ning ska komplettera och inte ersätta de rådgivare som finns hos energileve-
rantörerna. 

En annan viktig del i systemtänkandet är att, som ovan antytts, se åtgär-
der för minskad och effektivare energianvändning som investeringar i infra-
struktur. En ”tidig” fjärrvärme/närvärmeutbyggnad  t.ex. ger kanske inte en
kortsiktig företagsekonomisk återbäring men väl både en långsiktig sam-
hällsekonomisk som företagsekonomisk vinst. Differentierad kalkylränta
och olika avskrivningstider är instrument i ett systemtänkande – helhetstän-
kande.

”Rätt” bränsle & energiform
För Uppsala kommun är två principer vägledande. Den ena är att vid ener-
giomvandling (energianvändning) ska inte energi av högre “kvalitet” än
nödvändigt användas. De olika energiformernas värde – exergiaspekten –
måste beaktas.  Den andra huvudprincipen anknyter till klimatkonventionen
och innebär att energislag som bidrar med ett positivt nettoutsläpp av s.k.
växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas m.fl.) ska undvikas. Detta talar för
en satsning på förnybara energislag och i dagsläget är huvudalternativet bio-
bränslen.

Energikvalitet
När man talar om ”energikonsumtion” är det inte energi som konsumeras.
Energi är i sig oförstörbar. Vad som utnyttjas är exergin – energins förmåga
att utföra olika nyttigheter. Ett uthålligt energisystem kräver inte enbart hus-
hållning med energi utan också hushållning med exergin – att använda ”rätt”
energiform till ”rätt” ändamål. Det gäller att anpassa energiformen till den
uppgift som ska utföras. Energiinnehållet i varmt vatten är således utmärkt
för uppvärmningsändamål men inte användbart för att driva fläktar eller
belysning. Energiformer med högt värde är som regel bekväma då de alltid
går att omvandla till energi med lägre värde. Om det är energi i form av
värme som eftersträvas så kan denna erhållas genom elelement eller genom
att elda med olja. Vad som då sker är en användning en onödigt ”högvärdig” 
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energiform för att täcka ett ”lågvärdigt” behov. Den högvärda energiformen
bör användas där den bäst behövs och exempelvis värmebehoven täckas av
mer lågvärdiga energiformer. Detta innebär att uppvärmning inte bör ske
med t.ex. el eller olja.

Kärnkraft och fossila energikällor
En betydande del (%) av den svenska elanvändningen kommer från kärn-
kraftsanläggningar. I dag finns elproducerande anläggningar i Forsmark,
Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck. En reaktor i Barsebäck har stängts.
Enligt riksdagens beslut  ska även den andra reaktorn i Barsebäck
stängas. Själva genereringen av elkraft i kärnkraftverk bidrar inte till ökning
av växthuseffekten. Däremot anses kärnkraften innebära andra potentiella
faror, vad gäller såväl själva driften som förvar och slutförvar av det utbrän-
da kärnbränslet.

De fossila bränslena (olja, kol, gas etc.) är med sitt höga energiinnehåll
och sin relativa lätthet att transportera utomordentliga ingångsmaterial i
många energiomvandlingsprocesser. I många samhällssektorer, t.ex. trans-
portsektorn, är olja det dominerande bränslet. Även om försök görs för att
utveckla alternativa bränslen så torde, under överskådlig tid, oljan dominera
inom motorfordonstrafiken. Utveckling av bränslesnålare motorer, alternativa
bränslen, alternativa transportsystem och direkta trafikrestriktioner är exem-
pel på åtgärder som måste användas för att minska trafikens bidrag till växt-
huseffekten. Även om flertalet av åtgärder av denna typ måste ske på natio-
nell och internationell nivå är det nödvändigt att även på lokal nivå bidra
med lösningar som begränsar trafikens miljöstörande effekter.

Förbränning av naturgas innebär lägre föroreningar än förbränning av olja
och framför allt kol. Naturgasen som fossilt bränsle bidrar emellertid till
växthuseffekten. Naturgas användes bl.a. för uppvärmning i södra och väs-
tra Sverige. Planer finns för ledning upp till Gislaved i Småland och senare
vidare öster om Vättern upp till Mälardalen och Gävle. En annan diskussion
som pågår är att via ledning i Östersjön förbinda det ryska/finska gasnätet
med kontinentens gasnät. I detta sammanhang har framförts möjligheten att
göra ett ”stickspår” till Mälardalen. En ersättning av kontinentens kolkon-
densanläggningar med naturgasanläggningar skulle verksamt bidraga till en
minskning av förorenande utsläpp i Europa. Däremot att ersätta den svenska
utvecklingen mot biobränsleeldade anläggningar med naturgas är att gå ett
steg bakåt i utvecklingen. En sådan utveckling ligger inte i linje med kom-
munens ambitioner. I de fall ett nationellt beslut skulle fattas om storskalig
användning av naturgas finns rådrum att utveckla och revidera energiplanen. 

Förnybara energikällor 
Till gruppen förnybara energikällor hör sol, vind, vattenkraft och biobräns-
len. (För en utförligare beskrivning se underlagsdelen) Av dessa är det bio-
bränslena som idag bedöms vara den största resursen i närområdet för el-
och värmeproduktion.

Solenergi för värmeproduktion
Grundproblemet med solenergi för värmeproduktion på våra breddgrader är
svårigheten att lagra solenergin och att det för mer storskalig användning
krävs betydande ytor för solfångaranläggningar. Vid småskalig användning
kan solfångare användas för exempelvis varmvattenberedning sommartid. 

Solfångartekniken utvecklas kontinuerligt och exempelvis Vattenfalls 
forskningsanläggning i Älvkarleby bedriver statligt finansierad forskning



9

kring tekniken och dess tillämpning. I propositionen ”En uthållig energiför-
sörjning” aviseras bidrag för teknikutveckling av alternativa energisystem. I
detta sammanhang bör solfångar- och energilagringsprojektet i Lyckebo
vara av intresse att vidareutveckla.

Solenergi för elproduktion
Forskningen kring solceller står sannolikt inför ett genombrott. Forskarna
vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala har, med sin tunnfilmsteknik, visat att
det finns förutsättningar för tillverkning av solceller i industriell skala. Ytter-
ligare forsknings- och utvecklingsarbete återstår men olika bedömare räknar
med ett kommersiellt genombrott inom en period på tio till femton år.

Vindkraft
Vindkraften är ett av de teknikområden som utpekas i propositionen ”En
uthållig energiförsörjning”. Uppsala kommun har inte inom sina gränser
vindförhållanden av den klass att det är tillräckligt för en storskalig vind-
kraftsproduktion. I kustnära områden och havsbaserade anläggningar nås ett
betydligt högre energiutbyte – två till tre gånger högre elproduktion. Detta
hindrar inte att vindkraftverk, för den enskilde, kan vara av intresse för små-
skalig lokal produktion.

Vattenkraft
De lokala förutsättningarna för produktion av elkraft från lokala vatten-
kraftverk är starkt begränsad.

Biobränslen
Den ojämförligt största potentialen för att ersätta kärnkraft och växthusgas-
genererande bränslen är, förutom energieffektivisering, att använda bio-
bränslen. För att få underlag för en bedömning av möjligheterna att  basera
el- och värmeproduktion i Uppsala kommun på biobränslen har SIMS (Insti-
tutionen för Skog, Industri, Marknad Studier vid Sveriges Lantbruksuniver-
sitet) och JTI (JordbruksTekniska Institutet) genomfört särskilda studier.
Studierna uppdaterades våren .

Kraven på produkten, produktionstekniken, hanteringstekniken och för-
bränningstekniken skiljer sig beroende på om det är fråga om småskalig,
mellanstor eller storskalig eldning. Även marknaden och distributionssyste-
met är olika beroende på om det är fråga om en småskalig eller storskalig
eldning. För småskalig biobränsleanvändning är fortfarande den traditionel-
la vedeldningen dominerande. Förädlade biobränslen i form av pellets i
kombination med utveckling av förbränningstekniken har introducerats för
småskalig och medelstor eldning. För storskalig eldning finns flera etable-
rade tekniker för såväl fuktiga som förädlade bränslen.

Teknik- och produktutvecklingen inom biobränsleområdets alla områden
är för närvarande intensiv.

Eftersom UEAB genom el- och framförallt fjärrvärmeproduktion är den
ojämförligt största energiproducenten i området har en kärnfråga varit möj-
ligheterna att basera fjärrvärmeproduktionen på biobränslen från närregio-
nen. JTI har, i ovan nämnda studie, bedömt jordbrukets möjlighet att 
leverera biobränsle dvs. salix och rörflen. Skogens möjlighet att leverera
trädbränsle i närregionen har undersökts av SIMS. Vidare så har UEAB,
genomfört studier beträffande bl.a. möjligheterna att leverera träbränsle från
fjärregionen (Härjedalen). 
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När det gäller jordbrukets möjligheter att leverera biobränslen visar
utredningen att potential finns. Problemet är att de beräknade priserna f.n.
inte är konkurrenskraftiga i förhållande till övriga bränslen. Salix (energi-
skog) har här en mer gynnsam prisbild än rörflen. Å andra sidan innebär en
större satsning på salixodling en  radikal produktionsomställning för jord-
bruksföretaget. Från sådd till första skörd  beräknas – år. Kalkylmässigt
behövs  á  skördar för lönsamhet. Ett beslut om salixodling innebär där-
för ”i praktiken” en låsning av produktionsarealen för c:a  år. Förhållan-
det för rörflen är av helt annan karaktär och kräver som andra strågrödor i
princip endast ett eller några års bindning.

Möjligheten att använda skogsråvaror från närregionen för bränsleför-
sörjning, vilket exempelvis görs i Knivstaverket, bedöms som god både vad
avser tillgång och prisbild. Utredningen pekar på ytterligare potential om
– TWh utan att konkurrera med industrins behov av helträdsvirke. Genom
vidareutveckling av produktions- och hanteringsteknik finns god möjlighet
att till konkurrenskraftiga priser använda grenar och toppar (GROT), första-
gångsgallring etc. Statsmakternas tydliga signaler om en satsning på bio-
bränslen kommer med all säkerhet att påskynda teknik- och marknadsut-
vecklingen. Inledningsvis kan detta även innebära viss brist på råvaror och
därmed prishöjningar. Inom en tioårsperiod bör en fungerande marknad ha
etablerats.

Då det kan beräknas ta en viss tid innan en närregional marknad är eta-
blerad, åtminstone vad det gäller leveranser för storskalig eldning, har även
möjligheterna att förse fjärrvärmeproduktionen i Uppsala med torkade trä-
bränslen från Härjedalen undersökts. Fördelen med detta alternativ är att
gjorda investeringar i Sveganläggningen HMAB (Härjedalens Mineral AB)
och transportapparaten kan användas.

Utredningarna visar att potentialen för enbart träbränsle finns men att till-
kommande investeringar erfordras. Priset på bränsle kommer att öka.
Sammantaget innebär detta att värmepriserna för UEAB:s kunder blir högre.

I detta sammanhang kan även noteras att i regeringens proposition ”En
uthållig energiförsörjning” aviseras en kraftig satsning för utveckling av ny
teknik för etanolproduktion från skogsråvaror – en kombination av utvinning
av fordonsbränsle och bränsle för el/värmeproduktion.

Vidare bedömning av etanolkombinat har inte gjorts inom ramen för
energiplanen. Förutom ovan nämnda mera renodlade alternativ kommer det
med säkerhet att utvecklas olika kombinationer av salix, stråbränslen och
skogsbränslen och olika förädlingsprodukter av dessa.

Avfall
Det som traditionellt betecknas som avfall består av en rad olika fraktioner.
Grundfilosofin i såväl kommunens  handlingsprogram för Agenda  som
kommunens avfallsplan är att råvaror som ingår i naturens eget kretslopp ska
användas och återanvändas. Detta innebär att återanvändning och materialå-
tervinning går före energiåtervinning som i sin tur går före deponering. En
utvidgad materialåtervinning genom utsortering av papper, glas, förpack-
ningar m.m. enligt producentansvaret och kommunens beslut att den kom-
posterbara fraktionen av hushållsavfallet inte ska brännas medför mindre
mängder av hushållsavfall till energiåtervinning. Detta kompenseras av en
ökad tillgång till andra utsorterade biobränslebaserade avfallsfraktioner,
främst bygg- och industriavfall. Energiåtervinningen från avfall utgör en
betydande del i energicykeln inte minst genom de möjligheter som en stor-
skalig förbränning av avfall ger att kontrollera och minimera utsläpp av icke
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önskade ämnen. Självfallet ska utsortering av miljöfarliga och skadliga
ämnen, så långt det är möjligt, ske före förbränning. De krav Uppsala kom-
munen ställer på den brännbara avfallsfraktionen bör vara riktningsgivare
för allt avfall som förbränns vid anläggningar i Uppsala.

Gällande koncession för UEAB:s anläggning i Boländerna medger ener-
giåtervinning ur   ton hushålls- och industriavfall per år. Detta täck-
er c:a % av Uppsalas fjärrvärmebehov. UEAB kommer i början av 
att hos miljödomstolen ansöka om tillstånd att bygga ut avfallsbränslean-
läggningen till   ton per år. Anläggningen beräknas vara färdig för
drift .  Anläggningen kommer att bli en av världens mest moderna med
bl.a. långt utvecklad rökgasrening. Anläggningen är en av få anläggningar i
Sverige som klarar de nya krav som diskuteras i EU.

Från energisynpunkt, men även med tanke på nödvändig begränsning av
deponering av avfall, är energiåtervinning en viktig behandlingsform av de
restprodukter som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas. Energiå-
tervinningen blir än viktigare på grund av deponiförbud av brännbart avfall
från och med  och förbud att deponera organiskt avfall från och med
.

Den absoluta huvuddelen av avfallet som användes till energiåtervinning
är biobränslen (c:a %). Resterande del (c:a %) kan betecknas som fos-
silt bränsle och består huvudsakligen av plaster. I och med utökade krav på
utsortering bör den fossila delen på sikt minska.

De från avfallsbränsleanläggningen kvarvarande fraktionerna aska, slagg
och rökgasreningsrester deponeras på Hovgården. Före deponeringen utsor-
teras från slaggfraktionen metallskrotet i görligaste mån. I framtiden bör
slaggruset kunna sorteras ut och användas som fyllnadsmaterial i exempel-
vis vägbankar. För att undersöka urlakningen från slaggrus har en provväg
byggts på Hovgården.

För att minska behovet av deponiutrymme och ytterligare sluta kretslop-
pen måste olika ask- och slaggfraktioner kvalitetssäkras. T.ex. ska askor från
trädbränslen hanteras separat för att kunna återföras till skogsmark. Askor
från torv/träspån planeras att utnyttjas för inblandning i material för ballast-
ändamål.

Reducering av effekttoppar
En av huvuduppgifterna för att nå ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt
energisystem är, förutom att minska energianvändningen totalt sett, att redu-
cera effektuttaget vid elanvändning under höglasttid.

Det bortfall som blir följden av stängningen av Barsebäcksverket, beräk-
nat till c:a  TWh, kompenseras genom minskad elanvändning och minskat
effektuttag. Problemet bedöms bli brist på effekt snarare än brist på energi.
Vid tider och perioder med hög energianvändning kan således bristsituatio-
ner uppkomma. Bl.a. för att minimera dessa bristsituationer bör effektbe-
gränsande åtgärder vidtagas. 

En av huvudlinjerna är att ansluta idag eluppvärmda fastigheter till bio-
bränsleeldade när- och fjärrvärmesystem. Andra åtgärder är installation och
användning av mer effektiv utrustning och apparater som begränsar effekt-
uttaget. (Självfallet bör inte nyinstallation av elvärme i fjärrvärmeområden
ske.)

I eluppvärmda fastigheter (småhus) som inte ligger i områden som är
lämpliga för fjärrvärme/närvärmeutbyggnad behöver det totala effektuttaget
minskas. Därvid krävs, för att bibehålla komforten, ofta installation av kom-
pletterande värmekälla.
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I frågan om komfortnivå, generellt sett och vad gäller de enskilda fastig-
heterna, bör det, som tidigare nämnts, vara de kommunala energirådgivarnas
ansvar att föra ut information om komfortnivå, livsstil och dess anknytning
till folkhälsan.

Tekniska förändringar i fjärrvärmesystemet, av typen att sänka returvat-
tentemperaturen, minskar energiförlusterna och innebär dessutom att basen
för elproduktion i kraftvärmeverket ökar.

Skatte- och taxefrågor
Skattereglerna inom energisektorn är minst sagt snåriga och har i sina detal-
jer ändrats ett antal gånger under de senaste åren. Energiöverenskommelsen
i februari  berör också frågor kring energibeskattningen. Enligt över-
enskommelsen ska följande gälla:

”Energibeskattningen ska ge goda förutsättningar för den svenska indus-
trins internationella konkurrenskraft. Det ska vara lönsamt att investera i
varu- och tjänsteproduktion i Sverige och det ska vara fördelaktigt att inves-
tera i ekologisk energiteknik, bland annat effektivare energianvändning.

Produktionsskatten på kärnkraft ska utformas enligt dessa principer.
Beskattningen bör ge drivkraft för hushållning och konvertering till för-

nybara energislag, samtidigt som den inte skall påverka industrins interna-
tionella konkurrenskraft negativt. 

Beskattningsreglerna bör främja elproduktion med förnybara energislag.
Naturgasens miljöfördelar jämfört med olja och kol ska beaktas”

Förutom ovanstående riktlinjer ska skatteväxlingskommitténs och alterna-
tivbränslekommitténs förslag  samt arbetet med nytt EU-direktiv beaktas.
Dessutom har en rad intresseorganisationer (exempelvis Svensk biobränsle-
förening) presenterat olika förslag till skattesystem.

En sammanställning av nu gällande skatter (januari ) redovisas i
underlagsdelen.

När det gäller taxefrågor kan konstateras att det för storförbrukare råder
en reell förhandlingssituation där energiproducenten/leverantören tecknar
civilrättsligt avtal med köparen. För allmänheten och den mindre förbruka-
ren tillämpas i stor utsträckning fastställda taxor. Dessa taxor skiljer sig
mellan de olika energileverantörerna men de bakomliggande idéerna är rela-
tivt samstämmiga. Huvudidén är ”produktionsriktig” och rättvis taxa mellan
de olika konsumenterna. Detta innebär vanligen, förutom uppdelning i nät-
och energidel, en uppdelning i en fast del och en rörlig del. Vanligen finns
för elleveranser till elvärmekunder också en tidsfaktor (vanligen en lägre
rörlig del under icke hög-lasttid). Elvärmetaxan har således ett icke ovä-
sentligt element för att premiera ”elsparande”. Med tanke på att ett hushåll
kan använda c:a   kWh per år så har taxekonstruktionen också en
direkt och märkbar inverkan på konsumenternas privatekonomi.

När det gäller så kallad hushållsel, där normalanvändningen är cirka en
tiondel av elvärmekundernas, ger den använda elmängden tillsammans med
dagens relativt sett låga elkraftspriser inte något större utrymme för sparin-
citament för den normale hushållskunden. Här finner vi också  relativt sett
höga fasta kostnader. Liksom relativt sett höga nätkostnader. Energipriset är
konkurrensutsatt medan för nätdelen råder ”monopolsituation”. Statens en-
ergimyndighet är den instans som ska övervaka prissättningen vad gäller
nätdelen. Motiven för energieffektivisering och minskad energianvändning 
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för hushållskunderna står bara till en liten del att finna i en konkurrensutsatt
elmarknad och därför måste en komplettering ske med andra argument.

Värmetaxorna är, för villakunder, i princip konstruerade som eltaxorna.
För stora fjärrvärmekunder finns i Uppsala inga fasta avgifter. Från incita-
mentsynpunkt tillkommer problemet med att det inte finns individuell mät-
ning i flerfamiljshus.

Energipolitisk inriktning och strategi
Nedan redovisas i punktform kommunens energipolitiska mål och strategi-
er. Dessa utgör grunden för kommunens energipolitik och ska kompletteras
med de konkreta åtgärder som årligen preciseras i verksamhetsplanen.
Exempel på sådana konkreta åtgärder och huvudsakligen berörda aktörer
redovisas i underlagsmaterialet.

Övergripande mål
Uppsala kommun ska främja omställningen till ett bärkraftigt och långsiktigt håll-
bart energisystem.

Detta innebär att:
Kommunen aktivt ska arbeta för hushållning med energi och prioritera utnyttjandet
av inhemska och förnybara energikällor.

Kommunen ska verka för att elenergi i huvudsak används som drivenergi och att för-
nybara energiformer prioriteras för uppvärmning, samt elproduktion.

Kommunens energiförsörjning ska vara säker, ekonomisk och miljövänlig.

Minskad och effektivare energianvändning 
År 2010 ska elanvändningen per invånare ha minskat med 10 procent i förhållande
till 2000 års nivå.
År 2010 ska mängden energi som åtgår för uppvärmning och varmvatten, räknat
per invånare, ha minskat med 10 procent i förhållande till 2000 års nivå.

Detta innebär att:
Kommunen ska, tillsammans med energiaktörerna i kommunen, ge information och
rådgivning i energieffektiviseringsfrågor.

Kommunen ska i sina egna lokaler och anläggningar genomföra energieffektivise-
ringar där miljö-/hälsovinster och/eller ekonomiska vinster finns att hämta.

Kommunens egen el- och värmeanvändning ska minska med minst  % mellan
 och .
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Reducering av effekttoppar
Senast år 2010 ska effektbegränsande åtgärder ha vidtagits för elleverans i bygg-
nader och tekniska system.

Detta innebär att:
Senast år  bör småhus som fortfarande har elvärme, ha installerat effektvakt
och/eller biobränsleeldad värmeanläggning/värmepump.

Taxefrågorna 
Taxor och avgifter för energileveranser ska i större utsträckning än idag utformas
så att de premierar energihushållning, val av rätt energiform och reducering av
toppbelastningar.

Detta innebär att:
Kommunen ska verka för att taxor som premierar energihushållning, val av rätt
energiform och reducering av toppbelastningar utvecklas.

Kommunen ska verka för att metoder utvecklas för individuell mätning av energile-
veranser (el, värme, kyla).

”Rätt” bränsle och energiform
År 2010 ska energiförsörjningen i Uppsala kommun baseras på bränslen som inte
ökar växthuseffekten. År 2005 ska avgörande steg ha tagits för att nå målet.

Detta innebär att:
Bränslen med träursprung ska vara  den väsentligaste källan för uppvärmning i
Uppsala kommun.

Jordbrukets förutsättningar att leverera/producera biobränslen ska främjas.

Kommunen ska främja introduktionen av nyutvecklad, miljövänlig energiteknik t.ex.
sol- och vindkraft.

Vid nybyggnation ska områden med biobränslebaserad fjärrvärme eller närvärme-
system prioriteras.

I befintlig bebyggelse där fjärrvärme inte finns eller planeras ska biobränsleeldade
närvärmecentraler prioriteras.

Senast år  bör det i tätorter enbart finnas miljögodkända värmepannor. 

Brännbart material som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas  ska använ-
das för energiåtervinning. 

Avfallsbränslenas tungmetallinnehåll och  fossildel ska minimeras.
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Uppföljning
Det är väsentligt att en kontinuerlig uppföljning görs för att kunna följa
utvecklingen inom planens område och ge underlag till successiva förbätt-
ringar och förändringar.

Uppföljningen underlättas om den kan knytas till redan existerande upp-
följningsrutiner.

Uppföljningen av energiplanen ska ske årligen och redovisas i kommunens mil-
jöredovisning. 

En utförligare utvärdering där alla större energiaktörer i kommunen redogör för
uppnådda resultat avseende energiplanens mål bör genomföras vart 4:e år.




