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Tjänstemän
Fastighetsdirektören Torbjörn Johansson och nämndsekreteraren Eva Olofsson
Vidare tjänstemännen vid kontoret Mikael Forkner Andreas Jaeger, Sandra Holmström,
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§9
Skrivelse (26/8) om att utnyttja stadens tak för solenergi. Svar på
remiss
Dnr 2009/106/325
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta
tjänsteutlåtande.

2

Fastighetsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 september 2009.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Bengt Sandberg
m.fl. (S) ställer dig bakom kontorets förslag (se beslutet).
2) Vice ordförande Martin Michel (MP) lämnar följande förslag till beslut:
godkänna motionen samt i övrigt anföra följande.
När de fossila bränslena börjar fasas ut, främst på grund av negativ miljöpåverkan,
måste andra bättre alternativ utvecklas och introduceras.
Vi vill gärna påminna om att solcellsanläggningen på Kulturhusets tak var
resultatet av miljöpartiets ansträngningar för en modern och framsynt miljöpolitik
under den föregående majoriteten 2002-2006. Borgarrådet Hamilton fick nöjet att
inviga den år 2007. Denna solcellsanläggning har nominerats till en av de bästa
solcellsanläggningarna i Sverige på grund av den höga elproduktionen. Enligt
färska uppgifter från Fastighetskontoret producerar anläggningen ca 32 500
kWh/år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 6,5 normalstora villor. Detta
har även minskat Fastighetskontorets utsläpp av växthusgaser med 3400 kg
koldioxid/år. Vi tycker att detta exempel bland förhoppningsvis många flera
klimatsmarta idéer är en bra väg för att göra Stockholm till en hållbar stad. Vi vill
att detta exempel får en fortsättning och att det utvärderas ytterligare tak som kan
få solcellsanläggning.
Sedan detta skedde har solcellstekniken utvecklats ytterligare och framför allt så
har materialen blivit både bättre och betydligt billigare. Priserna för tekniken är
hälften idag mot vad de var för 5-6 år sedan vilket bör möjliggöra större satsningar
på solcellsteknik.
3) Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:
Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa följande:
Vänsterpartiet menar att motionen bör bifallas och anser att kontorets föreslagna

svar är för passivt och enligt vårt synsätt för enkelspårigt. För att lösa den
klimatkris vi befinner oss i måste många olika metoder användas.
Att solceller i dag inte är energieffektiva på det sätt som Fastighetsförvaltningen
efterlyser är inte ett olösligt problem. Forskningen på solceller får i dag för lite
pengar, bland annat på grund av att det finns en för liten efterfrågan. Om en stor
kund som Stockholm Stad skulle satsa på solceller skulle det med all säkerhet leda
till betydligt bättre solceller eftersom forskningen skulle öka med efterfrågan. På
det sättet blir varje investerad krona en krona satsad på forskning som skulle ge
positiva effekter för övriga samhället.
Även om solceller i dag skulle vara dåligt investerade pengar enligt
Fastighetskontorets synsätt så är det ett svagt argument. Den energieffektivisering s
om sker får vi anta är den bästa möjliga och redan idag gör energianvändningen så
effektiv som möjligt. Det betyder att argumentationen som ställer det ena mot det
andra inte håller. Motionären föreslår inte att solceller ska ersätta
energieffektiviseringen utan det är alldeles tydligt att det ska vara ett komplement.
Med andra ord är det klimatvinster som går utöver den energieffektivisering som
redan i dag sker.
Fastighetsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.
Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.
Reservation

Vice ordförande Martin Michel (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag. Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Kristina Alvendal m fl (M) och
Per Altenberg (FP) enligt följande:
Det är intressant att se hur Miljöpartiet är mer intresserade av symbolfrågor än
verkligt miljöarbete. Att utnyttja solenergi har framtiden för sig, men dagens
solcellsteknik är dyr och verkningsgraden är låg. Hade samma summa som
användes till solcellsinköp använts för att minska energianvändningen hade
fastighetskontoret kunnat åstadkomma en större minskning av koldioxidutsläppen.
Ansvarsfulla politiker kan inte misshushålla med skattebetalarnas pengar.
Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) förslag.

Vid protokollet
Eva Olofsson
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