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Svar på motion om solcellsprogram förTyresö
kommun
Miljö-och samhällsbyggnadsutskottetsförslagtill
kommunstyrelsen förförslagtill kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter(M) lämnar en blank reservation.
Macus Obligado (V) lämnar en. blank reservadon.

Beskrivning av ärendet
Mlljöpardetde gröna har kommin in med en motion med förslagom att:
- Tyresö komjnun under 2017 tar fram ett solcellsprogram
- solceUsprogrammet Innefattar en inriktning om hur solceller ska installeras
på
kotruTLunens egna byggnader, nuvarande och planerade
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fl.er
privatpersoner och
företagarei Tyresökomniun ska stimuleras att instaUefa solceller
- solceUsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler bygghetrar ska
stimuleras att inldudera solceller i sina byggplaner
Motionen har remitterats av konimunstyrelsen tiU miljö-och
samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet förförslagtill
besvarande.
Förvaltningen ser posldvt på att arbetet med att främja håUbar byggande och
förnybarenergi utvecklas. Stadsbyggnadsfön^altmnghar samrått med
koinmuns tyreis e förvaltningen och anser att innehållet t det av NIiljöpartiet
föreslagnasolceUsprogram redan uppfylls av kommunen.
Stadsbyggnads förvaltningenhar, i och med bifall tiU motion om att Tyresö
kommun tar fram ett miljöprogram på MSU 22 november 2017, fåttansvar för
strategiska miljöfrågoroch föratt ta fram ett strategiskt inilJÖprogramsom ska
fungera som ett paraply föi-kommunens medvetna miljöarbete. Arbetet med
solceller soni en alternativ energikälla förkommunen, privatpersoner, företagare
samt byggherrar kan lyftas fram på ett tydligare sätt i kommande uppdateringar
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av det samlade åtgärdsdokumentetförenergiplanen och eventuellt i det
strategiska miljoprogramtnet.

Yrkande
Marie Åkesdotter(MP) yrkar bifall på modonen.
Marcus Obligado (V) yrkar bifall på motionen.

Beslutsgång
OrdförandeFredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Marie
Åkesdotters(MP) samt Marcus ObUgados (V) yrkanden om att bifalla modonen
och jänner att miljö-och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
OrdförandestäUer frågan om att bifall stadsbyggnadsförvaltningens förslagoch
fmner att miljö-och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.

Bilagor
Motion om solcells program förTyresökommun.pdf
Motion om solcellprogram 20171212.pdf
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Diarienummer
2017/KS 0270 001
Miljö-och samhällsbyggnadsiitskottet

Svar på motion om solcellsprogram förTyresö
kommun
Förslagtill beslut
Miljö- och samhalIsbyggdaclsutskottets förslagull konununstyrclsen förförslag
till kommunfulh'naktige:
Motionen anses besvarad.
Stads^yg^nadsför\rtilungen

f^
Sfi raIKKp pärbcrg
licfsttidsbyggnads förvaltning

Carolina Pintliiig Rue
chef övcrsiktsplancringscnlictcn

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet dc gröna lämnade in ca tnotion clcn 19 juni 2017 mccl förslag
om att:
Tyresökommun uiidcr 2017 tnr frnni ett solccllsprogram
solccllsprogrammct inilcfattnr cn inriktiling om liur solceller ska
iiisralleras på kotnmuncns egna l^yggnaclcr, tlu^·ftl·Anclc ocli planerade

solccllsprogminmet innefattar en inriktning om hur fler
privatpersoner och företagare i Tyresö kommun ska stimuleras att
instaUer!! solceller
solceUsprogrammet innefattar cn inriktning om hur fler byggherrar
sk^ sdmuleras att liikludcra solceller i sina byggplaner
Modonen har remitterats av kommunstyrelsen till miljö- ocli
samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottct förförshgtill
besvarande.
("'örvaltningenser positivt på att arbetet med att främja hållbart byggande
och förnybarenergi uh-ecklas. Stadsbyggnadsfon'altning har samrAtt med
kommunstyrelsefön'flltningen och anser att innehåUct i det av NIUJöparriet
föreslagnasolcellsprogmm redan uppfylls av kommunen.
Stadsbyggnadsfon'altningen har, i och med bifatl till motion om att Tyresö
kommun tar fram ett nitljöprogtam pä MSU 22 november 2017, fåttansvar
förstrategiska miljö&ågoroch föratt ta fram ett strategiskt miljöprogram
som ska fungera som ett paraply förkommunens medvetna iniljöarbetc.
Arbetet med solceller som en alternativ energikälla förkommunen,
privatpersoner, företagare saint byggherrar kftn lyftas fram på ett tydligare
sätti kommande uppdateringar av det s^trdadc atgäfdsdokumcntet för
energiplnnen och eventuellt i det strategiska miljöprogrtimmet.
Stadsbygyiadspin'alltiinffiu syiipiiHkler:
När komniuncn nrbetar med markanvisningar kan lösiiingarsom bidrar till
hållbart byggande främjas till exempel genom ntt diskussioner förstidigt i
processen eller finns nicd som utx'accleringskriterler som p-teniieras i
snmband med markanvisningstavlingai:. Solceller hr exempel på cn sådan
lösningsom kan va-ra aktuell. Enligt kommunens rikthnjcr förmnrkanvisning
ska samtliga projekt ocksåinnefatta någon form av grön design. Genom den
lagändring som trädde i kraft den l januari 2015 kan kominunen dock inte
längre ställa så knllade kommunala särkrav ga.Uande en byggnads tekiiiska
egenskaper vid mArköverlåtelscsom liar samband med genomförandet av cn
dcta.ljplan. Att ställfl uttiycldiga ktiiv på specifika, energilösningnrär dnrför
n'cksamt annat än i de fall då det rörsig om byggna.tion därkommunen
agerar som byggiiktÖreller bygger på kommunagcl mark.

Stads byggnads förvrnltnmg har samrÅttmed kommunstyrelseförvaltningen
om frågorna hur solceller ska instaUeras på kommunens egfla byggiiader,
nuvarande och planerade och hur (ler privatpersoner och företagareska
stimuleras att installera solceller.
Kemmttiistfrelsefmvaltmngens synptinktei-:
Vad gäller kotnmunens inriktning hui solceller ska installeras pä kommunens
egna byggnader» nuvarande och planerade kan kommunstyrelscförvaltningen
tedoviga att en nv kominunens egna fastigheter ärutriistncl med solceller i
motsats till vad som slyivs i mouoiien. Det ar fastigheten Tytesöhallensom
sedan 2015 ätutnistad med solceller pä taket och infällda i fasaden.
Utöverovanstående anläggningansökteFiistighct och Facility 2015 om ett
bidrag på 244 500 kr (total kostnad 815 000 kt) försolceller som ska
monteras pä Strandhallen. Bidraget beviljades 2017.
Vad galler inriktning om hur fler privatpersoner och företagarei Tyresö
kommun ska stimuleras att installera solceller kan förvaltningen berättaatt
pi Tyresökommuns hemsida finns en länk till Solkattan som har tagits fram
av flertalet av kommunerna inom den gemensamma regionala samordnade
energi- och Idimaträdgivningen. Det ärcn kostnadsfri tjänst där
privatpersoner och företagarekan sökaefter en fastighet i kartan föratt se
den potentiella solinstralningen pä takytan. i5ärigenom kali man uppskatta
lönsamheten fören evenhiell investering.
Tyresö,Haninge och Huddmge kommuners getnensamma energi- och
klimattåclgivning har hallir flcm seminarier förprivatpersoner och företfigare
om solceller där tiUfalle har getts att träffa expercer, installatörersamt energioch klinifttrådgivare.

de gröna
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Tyresö

Motion
Kommunfullmäktige19 juni 2017
Motion om solcellsprogram förTyresökommun
Utvecklingen av solcellstekniken har gatt fort. Samtidigt har priserna sjunkit snabbare
ännägon hade räknatmed. Därmedhar solceller blivit ett av de intressantaste
verktygen föratt genomföra den omställningtill 100% förnybarenergi, som samtliga
riksdagspartier utom Sverigedemokraterna och Liberalerna, har ställtsig bakom.
Antalet kommuner som pä olika sättstimulerar solcellsutbyggnad, växersnabbt. Det
handlar dels om stödoch rädglvnlngtill privatpersoner, men ocksåom utbyggnad pä
kommunens egen mark och fastigheter. Att installera solceller pä kommunens
byggnader, har blivit ett populärtsättatt bädeuppfylla miljömäl,och skapa positiv
marknadsföringförkommunen. Dessutom ärdet långsiktigten god ekonomisk affär.
l Tyresöfinns goda möjligheteratt bygga solceller pä säval bostadshus inom Tyresö
bostädersom övrigafastigheter i kommunens ägo.Solcellesprojekt kan med fördel
kombineras med gröna tak, därman läggersolceller pä de delar som har bästsollägen,
och samtidigt läggerväxtlighetsom takbeläggning pä övrigadelar.
l dagslägetfinns möjlighetatt fåstatligt stödmed hela 30 procent förinstallation av
solceller. Förkommuner ska stödetbeviljas innan projektering påbörjas.Det ärdärför
av vikt att komma igångsnabbt om man ska ha möjlighetatt ta del av det nuvarande
stödprogrammet.
Förbrukningav egenproducerad el ärhelt skattebefriad fränanläggningar upp till 255
kW. Pä anläggningstörreän255 kW ärskatten 0,5 öre.Det äralltsåmycket förmänligt
att producera egen el till kommunala byggnader.
Oavsett om statligt stödbeviljas eller inte, sä ärdet idag långsiktigt ekonomiskt
lönsamtatt installera solceller. En anläggningkan vara återbetald pä mellan 10-14 är,
medans livslängden pä solcellerna äromkring det dubbla.
Miljöpartiethar j tvätidigare motioner, 2004 och 2007 söktgehörfören satsning pä
solceller i Tyresö. De kommuner som kom igångtidigt har utvecklat en kompetens
kring förnybarenergi som Tyresö kommun har gåttmiste om. l Tyresö kommun finns
fortfarande inte en enda kvadratmeter solceller pä kommunens byggnader. Det duger
inte. Nu ärförutsättningarnaföratt investera i solceller bättreännågonsin, och det är
dags att gä till handling.
Miljöpartietförslårfullmäktigeatt besluta:
att Tyresökommun under 2017 tar fram ettsolcellsprogram
att solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur solceller ska Installeras pä

kommunens egna byggnader, nuvarande och planerade.
att solcellsprogrammet innefattar en Inriktning om hur fler privatpersoner och
företagarei Tyresökommun ska stimuleras att installera solceller
att solcellsprogrammet innefattar en Inriktning om hur fler byggherrar ska stimuleras
att inkludera solceller i sina byggplaner

FörMiljöpartietde Gröna
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Närvarolista
Beslutande
Fredrik Saweståhl (Ivl)
Mats Lindblom (L)
Marie Åkesdotter(1VIP)
Anki Svensson (M)

- - -^

Marika Marklund (I<D) ersätterAnna Lundh (I<D)
Ulrica Rus-Pedersea (C)
Anita Mattsson (S)
Kristjan Vaigur (S)
Marcus Obligado (V) ersätter Lennart Jönsson (S)

Ersättare
Peter OdelvaU (M)
Helen Dwyer (C)
Peter Bylund (MP)

Övriga
Andrea Ström,tfstabschef, Stadsbyggnadsfärvaltningen
Carohna Fintling Rue, Enhetschef föröversiktsplaneringsenheten,
Stadsbyggnads förvaltningen
Christina Bolinder, Planafkitekt, Stadsbyggnadsfönraltningen
Emelie Häll, Exploateringsingenjöf, Stadsbyggnads förvaltningen
Emilia Reiding, projekdedare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Helena Swahn, Enhetschef förmät- och kartenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen
Helene Hjerdin, avdekiingschef för planavdelningen, Stads byggnads förvaltningen
Ida Ölen,Enhetschef fördetaljplaneringsenheten, Stadsbyggnadsfönraltningen
Jennifef Peel, Projektsamordnare, utskotts sekreterare, Stadsbyggnadsföt-valtningen
Julia Uhrdin, Koordinator, sekreterare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Martin Wallin, enhetschef förbyggledning och projekteringsenheten,
Stadsbyggnadsförvaltningen
Sara Kopparberg, Stads byggnads chef. Stads byggnads förvaltningen
Sofia Eneborg
Elin Elfström,Planarkltekt, Stadsbyggnads förvaltningen
Anna. Bengtsson, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Babak Moazzarru, Planarkitekt, Stadsbyggnädsförvaltningen
Adam Nyman, Plankoordinator, Stadsbyggnadsförvaltningen
Mattias Endrédi, MEX-koordlnator, Stadsbyggnadsföfvaltningen
Johan Nilsson, ByggproJekdedare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Björnsdotter,Landskapsarkitekt, Stadsbyggnadsför^altningen
EugéneTeterin, P.t-ojektcontroUer, Stadsbyggnadsförvaltningen
Johan Smeder, Exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
Carina Lindberg, Masshanterare, Stadsbyggnadsförv-altningen
My Lundblad Wistedt, Arkitekt, Stadsbyggnadsförvaltrungen
Gumtla Berg, Näringslivs chef, Kominunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Dick Bengtson (M)
Anna Steele (L)
Anna Lund (KD)
Lennart Jönsson (S)
Jannice Rochstroch (S)
Anders Linder (S)
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