
Solcellspark 
Hur tänker ert par1 om solcellsparker och a4 bebygga jordbruksmark? 

 



Centerpar1et 

Vid alla ärenden som berör frågeställningar där jordbruksmark i anspråkstas överväger vi noga 
vårt slutliga ställningstagande då vi anser a9 en hög självförsörjningsgrad är mycket vik=g. 
Avgörande för all annan användning än jordbrukande på jordbruksmark är huruvida åtgärden är 
reversibel, i det fall a9 marker kan återställas är det äganderä9en som bör väga tungt. I annat 
fall är samhällsny9an en avgörande del kopplat =ll exempelvis exploatering och 
detaljplaneläggning och ställningstagande sker i varje område för sig. 

Centerpar=et, precis som övriga par=er i Tierps kommun ställde sig på senaste 
kommunstyrelsen bakom y9rande gällande just e9 aktuellt ärende i en solcellsparksfråga,  

Kristdemokraterna 

I en =d när deba9en om Sveriges maFörsörjning rasar, som en följd av det pågående kriget i 
Ukraina, så känns det ofa9bart a9 bra jordbruksmark ska användas för en solcellspark, som har 
nyligen köpts upp av en stor tysk bank. Vi måste se =ll a9 jordbruksmarken används på bästa 
sä9, vi måste hjälpa landsbygdens befolkning a9 leva kvar och hålla landskapet öppet.   



Liberalerna 

Vi anser att det är bättre att åkermark som inte brukas används till att producera energi, 
samt att solparker är mindre inkräktande på kommunens befolkning än vindkraft och 
således bör främjas över denna. Liberalerna är därför för att solparken byggs 

Miljöpar1et 

Även solenergi är en vik=g del i omställningen =ll 100 % förnybar energi. Sam=digt måste den 
jordbruksmark som finns kvar värnas. Alldeles för mycket odlingsbar mark har redan 
exploaterats. En rimlig metod skulle kunna vara a9 kombinera solceller med jordbruk, så kallad 
agrivoltaics. Etableringen måste all=d vara reversibel så a9 marken kan återgå =ll 
jordbruksproduk=on. Då det gäller permanent bebyggelse/exploatering av jordbruksmark så ser 
vi mycket restrik=vt på det.  

Permanent bebyggelse av jordbruksmark är reglerat i Miljöbalken och här är det vik=gt a9 
kommunen i sin myndighetsutövning lever upp =ll det regelverket. Miljöpar=et anser a9 
kommunen i den kommande översiktsplanen ska ha en tydlig ambi=on om a9 värna 
jordbruksmark. Kommunen bör också underlä9a för a9 befintliga redan exploaterade ytor, som 



tak, f.d. deponier och dylikt kan bli a9rak=va alterna=v för solcellslokalisering, t.ex. genom 
framtagande av en solkarta.  

Moderaterna 

Vi Moderater värnar äganderä9en. Man bör dock göra en prövning i varje enskilt fall och där 
det kan vara aktuellt ta en =9 på placering m.m. 

Socialdemokraterna 

Vi Socialdemokrater är posi=va =ll utbyggnad av solcellsparker om dessa byggs med en teknik 
som möjliggör a9 jorden forFarande går a9 bruka. 

Sverigedemokraterna 

Det beror på vilken påverkan det får på kommunen. 

Vänsterpar1et 

Solenergi är bra hållbar energi. Läggs solcellerna på e9 nedlagt industriområde, på bullerplank 
uteTer motorled eller på någon fördärvad kalyta i skogen eller grusåsen, då är det väldigt bra. 



Åkermarken blir allt mer värdefull för vår livsmedelsförsörjning. Måste solceller placeras på 
åkermark så måste de placeras så högt upp så a9 jorden kan brukas under dessa.  


