
Energi 
På vilket sä0 vill di0 par4 säkra 4llgången på el, med tanke på energibesparande åtgärder. 

 



Centerpar4et 

Vi står bakom de lokala delmålen för Agenda 2030 som finns i vår budget för Tierps kommun, 
de styr kommunens verksamheter redan idag vad gäller el och energibesparing: 
7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underläHa införandet av 
småskaliga energilösningar.  
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffekKvisering. 
CenterparKet har presenterat en färdplan för aH fördubbla den svenska elprodukKonen redan 
Kll 2030, med målet aH växla upp klimatarbetet och fasa ut den ryska gasen. SamKdigt vill vi 
transportera mer el Kll Europa, så aH vår klimatsmarta energi kan fasa ut de fossila källorna på 
konKnenten. CenterparKet vill: 
Anta eH planeringsmål för aH fördubbla elprodukKonen av alla klimatsmara energikällor Kll 
2030 AH vi snabbt påbörjar nya energisamtal för aH Sverige ska ha en långsikKg energipoliKk 
Öka exporten av grön el Kll Europa 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna:  Prognosen för det framKda elbehovet pekar på aH dubbelt så mycket el 
måste produceras relaKvt omgående. VindkraQ är långt ifrån så miljö- och naturvänlig som 



förespråkarna påstår. VindkraQel är inte planerbar, och driQsäker. Den tekniska utvecklingen går 
med rasande fart, elsnåla och elsmarta system ersäHer de befintliga, men samKdigt måste  

mer el produceras. DeHa sker bäst genom en utvidgning av kärnkraQsbaserad energi.  Sverige 
och det svenska näringslivet behöver en säker, jämn och miljövänlig elprodukKon.  

Naturligtvis ska vi följa den tekniska utvecklingen och utnyHja all ny energibesparande teknik, 
eller infrastrukturlösningar, där det går.  

När Sverige behöver energi som mest (vinter3d), så har vi de sämsta naturliga förutsä<ningarna 
för det, älvarna och va<endragen har frusit ihop, solen skiner inte, och det är o@a vinds3lla 
Många av de planerade satsningarna på ”miljövänliga” alterna4v såsom vindkraAs- och 
solcellsparker är styrda/finansierade av utländska intressen bl.a. den kinesiska staten  
Vi vill även vidta förändringar i så moHo aH elpriset inte ska säHas uKfrån spotpriset på 
exporterad el. Idag får svenska elkonsumenter lida ekonomisk skada av andra länders 
försumlighet aH Kllse adekvat elförsörjning, inte minst Tysklands interna elförsörjningshaveri. 
Den el som exporteras prissäHs uKfrån internaKonell eQerfrågan och driver upp det inhemska 
elpriset i Sverige. 
Vi motsäHer oss även aH utländska energibolag använder Sverige som en arena för aH bygga 
subvenKonerad vindkraQsindustri som man producerar och sedan säljer Kll utländska kunder. 
På så vis kommer elprodukKonen inte oss Kllgodo. Sverige blir en koloni för elproducenter som 
driver rovdriQ på vår natur 



Liberalerna 

Vill på sikt se ett fossilfritt samhälle. En central del av att åstadkomma detta är att skapa 
ett energieffektivare samhälle, bättre isolerade byggnader och dylikt. Vi måste dock inse 
att samhället de åtgärder som är rimliga till trots kommer bli mer energikrävande under 
de nästkommande 20 åren, en energimix innehållande exempelvis kärnkraft är således 
nödvändig. 

Miljöpar4et 

Steg eH är aH kommunen akKvt arbetar för energieffekKvisering i kommunens egna lokaler. 
Enligt ägardirekKv ska Tierps kommunfasKgheter AB (TKAB) verka för energieffekKvisering och 
uZasning av fossila bränslen. Tierpsbyggen har ansluKt sig Kll Sveriges AllmännyHas klimatkliv 
vilket innebär åtagande aH sänka energianvändningen med 30 procent Kll år 2030 räknat från år 
2007. Tierps kommun erbjuder också kostnadsfri energirådgivning Kll kommuninvånarna genom 
Klimat- och energirådgivarna. Vi anser aH kommunen ska ta fram en solkarta som visar var bra 
sollägen finns på fasKgheters tak, deHa är eH bra stöd för enskilda fasKghetsägares 
investeringar i solceller. Kommunens arbete med energieffekKvisering ska givetvis fortsäHa så 
aH energibehovet minskar yHerligare. Vi anser också aH kommunen ska gå med i Uppsala 
Klimatprotokoll där stor erfarenhet finns då det gäller såväl klimat- som energifrågor 



Moderaterna 

Moderaterna åtgärda energikrisen genom aH (1) lägga grunden för nästa generaKons kärnkraQ, 
(2) säkerställa aH miljöprövningarna blir snabbare och mer förutsägbara. EH utbyggt stamnät 
samt mer kärnkraQ som en stabil energiförsörjande ingrediens i svensk energimix. 

Socialdemokraterna 

Redan när vi Socialdemokrater styrde kommunen innan 2018 inventerades kommunens tak för 
aH se om det fanns konstrukKoner som var lämpliga för solceller. Vi införde också principen aH 
solceller allKd ska installeras om så är lämpligt och möjligt.  
Vi är också posiKva Kll vindkraQsutbyggnad, vikKgt dock aH den sker med hänsyn Kll djur och 
natur.  
Vi vill också lyQa det stora arbete som länsstyrelsen i Uppsala län gör kring effektbristen där 
man bjuder in alla kommuner men också fler nyckelspelare i arbetet för aH hiHa räH väg framåt. 
Här vill vi aH Tierps kommun skall finnas med som en drivande part.  



Sverigedemokraterna 

Det är främst en riksfråga och SD:s energipoliKker har nyligen släppt en rapport rörande deHa: 
hHps://sd.se/elsa-widdings-delrapport-om-elforsorjningen-i-sverige/ 

Vänsterpar4et 

Vi får säkrare elKllgång genom eget kommunalt elbolag, kommunala byggnader som är 
energieffekKva med hjälp av värmepumpar och med krav på solceller på nya tak som läggs i 
kommunen. FortsaH förbäHrad cykel- och kollekKvtrafik prioriterad framför bilismen, ger många 
fördelar. 


