
 

Sammanställning av fråga 4 – Energi. Bollnäs 

 

I vissa frågor finns ibland följande förkortningar (K) = kommunnivå, (R) = regionnivå, (N) = nationell nivå. Svaren är normalt angivna på kommunal nivå. 

 

FRÅGOR SVAR   

Energi (El och bränsle) Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Tillgänglighet    

Vad görs för att säkerställa 
tillgång vid t ex krissituation? 

En av de stora fördelarna med lokalt 
producerad förnyelsebar energi är just den 
motståndskraft som det innebär vid olika typer 
av samhällsstörningar. Vind- och solel ger i 
kombination med vattenkraften en tillförlitlig 
energiproduktion även i oroliga tider och 
medför inte heller de förhöjda säkerhetsrisker 
som kärnkraften innebär - både avseende 
olycksrisk och som strategiskt mål för en 
illasinnad aktör av något slag. 
 
Främjandet av en alltmer eldriven fordonsflotta 
innebär att denna lokalt producerade energi 
även kan användas som drivmedel vilket 
innebär oerhörda fördelar för samhällets 
förmåga att fungera även vid någon form av 
samhällsstörning. Det innebär att vi inte längre 
behöver vara i händerna på olje-despoter som 
Putin, som använder pengarna från 
försäljningen av fossil energi till att föra krig, 
förtrycka människor och stärka sitt eget 
envälde. På liknande vis har den lokala 
biogasproduktionen en viktig funktion när det 

I Bollnäs kommun behöver vi bli bättre 
förberedda för kriser. Centerpartiet 
kommer att jobba mycket med att 
säkerställa hur vi kan ha tillgång till 
drivmedel vid en krissituation. Men 
även livsmedel, vatten m.m. Var kan vi 
lagra, på vilket sätt och hur säkerställer 
vi att det kommer att fungera. Gällande 
el så fortsätter Bollnäs energi att jobba 
fram en lösning för att kunna leverera el 
lokalt från värmekraftverket till vitala 
funktioner i kommunen. Vi ser också att 
människor och företag på landsbygden 
är mycket bättre förberedda på kriser 
än de som bor mer centralt. 

Moderaterna värnar alla kraftslag och 
energikällor och det är djupt skadligt för 
Sverige med den nedläggning av 
kärnkraft som har skett. Vi måste bygga 
ut kärnkraften på både befintliga 
placeringar men även tillåta SMR 
reaktorer på andra platser. Då blir också 
samhället mindre sårbart vid elöverföring 
mellan olika regioner.  Priserna på el 
måste sänkas kraftigt genom ökad 
produktion 



 

gäller att ersätta fossila drivmedel och stärka 
lokalsamhällets motståndskraft 

Kostnad Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Hur tänker ni kring 
bränslepriser inkl el, 
vindkraft men framförallt 
undrar man OM det gjorts 
konsekvensanalys för dessa 
höjda bränslepriser och hur 
det ser ut när det handlar 
om vindkraft.  

De höga bränslepriser vi ser idag är till stor del 
en följd av Putins invasion av Ukraina och ett 
osäkert omvärldsläge. Det visar varför vi, utöver 
de uppenbara miljöskälen, behöver göra oss 
oberoende av fossila bränslen så snabbt som 
möjligt. 
 
Det ekonomiska läge som Sverige tillsammans 
med många andra länder befinner sig i just nu 
innebär att vi ser ökade kostnader för en rad 
olika varor, inklusive drivmedel. Vårt svar på 
den ekonomiska utvecklingen är att bland annat 
sänka momsen på mat och stärka de 
ekonomiska förutsättningarna för människor 
som bor i landsbygden. Men att hålla kvar 
Sverige i det fossilberoende som bidrar till att vi 
nu sitter i den här situationen vore inte bara att 
svika miljön utan också att svika alla de som 
faktiskt är beroende av att kunna köra bil även 
framöver. Det är framförallt för dem som 
omställningen till hållbara drivmedel behöver 
ske så snabbt som möjligt 

Gällande bränslepriserna anser 
Centerpartiet att vi ska jaga utsläppen 
och inte bilarna. Men det är också 
viktigt att vi försöker ställa om från vårt 
beroende av fossila drivmedel så snart 
vi kan. Centerpartiet i Bollnäs kan inte 
svara på om det gjort någon 
konsekvensanalys av det i dagsläget 
skyhöga drivmedelspriset. Vi har på 
riksnivå medverkat till den 
skattesänkning på drivmedel som 
gjordes i maj, men av den märks inte så 
mycket nu i juli då priset fortsatt att 
stiga. Då behöver vi i snabbare takt 
ställa om. Och för det behövs el. De 
insatser vi snabbast kan göra för att få 
mer el till rimligt pris i vårt system är att 
bygga vindkraft. Att vänta i 15-20 år på 
att få kärnkraft är inget alternativ anser 
Centerpartiet.  

M vill se sänkt skatt på drivmedel och vi 
motsätter oss regeringens kraftigt 
försämrade reseavdrag vilket kan öka 
kostnaden för att pendla med åtskilliga 
tusenlappar för en arbetspendlare i 
Gävleborg. M värnar det kommunala 
vetot som betyder att kommuner ska 
kunna säga nej till vindkraft och vi anser 
att vindkraften ska stå för sina egna 
kostnader i alla avseenden. Den 
oplanerbara energiproduktionen måste 
vara med och finansiera den planerbara 
dvs vattenkraft och kärnkraft. Ja, vi ställer 
krav på bensinbolagen och står bakom 
den lagstiftning som finns idag om att 
varje bensinstation ska kunna 
tillhandahålla drivmedel även vid elen 
utslagen 

Vindkraft - kommunens roll 
för att verka för bra parker 

Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Hur kan detta göras bättre? Vindkraftens utbyggnad är som sagt oerhört 
viktig för såväl lägre elpriser, ett minskat 
beroende av andra länders fossila energikällor 
och klimatomställningen, men det finns också 
utmaningar med branschen. Därför har 
Miljöpartiet identifierat sex punkter som ger 

I Kommunerna behöver vi vara bättre 
förberedda på vindkraftsetableringar. 
Alla kommuner behöver ha krav på sig 
från riksdag att upprätta översiktsplaner 
i kommunerna där platser är utpekade 
för ev. etablering för vindkraft. Detta 

Vi moderater värnar det kommunala 
vetot när det gäller 
vindkraftsetableringar. Beslut ska tas så 
nära de medborgare som berörs som 
möjligt och byggnationer ska ske på 
ställen som inte skapar påtagliga 



 

privatpersoner som blir närboende till vindkraft 
stärkta rättigheter, och kommunerna mer 
intäkter. Vi vill se:  
1. Alla närliggande markägare ska ha rätt till 
ersättning. Idag fungerar det så att när nya 
vindparker ska byggas så har enbart den 
markägare där vindkraftverket ställs rätten att 
förhandla fram ett arrendeavtal. Det innebär att 
markägare i närheten inte får ut något av 
etableringen. MP föreslår att alla markägare 
inom en viss radie från kraftverken ska ha rätt 
att delta i förhandlingen om ersättning vid 
etableringen. Om en överenskommelse inte kan 
nås ska det finnas en fastlagd modell för hur 
närboende och markägare ska ersättas. I denna 
modell ska hänsyn tas till påverkansfaktorer 
såsom ljud och ljus. 
2. Utred möjligheterna till stärkt rätt till 
rättshjälp för mindre markägare och enskilda 
villaägare i närheten av etableringen. Dessa 
upplever ofta en osäkerhet i processerna vid en 
nyexploatering. Därför är det rimligt att utreda 
hur rätten till rättshjälp/ekonomisk ersättning 
för processer kan stärkas för den här gruppen.  
3. Inför en lokal elbonus för förnybar 
elproduktion.  Miljöpartiet föreslår en statligt 
finansierad kompensation till Sveriges 
kommuner för förnybar elproduktion. Detta 
tjänar två syften. Dels att skapa ett tydligt 
ekonomiskt incitament för kommunerna att 
säga ja till vindkraft på fler platser än i dag. Men 
också att flytta över resurser från staten till 
kommunerna, som sedan många år haft det 

leder till att kommuner tidigt i 
processen kan ta ställning kring 
vindkraftsetableringar och på så sätt 
snabba upp processerna och minska 
risken för överklagningar och missnöje 
hos medborgare. 

konflikter med lokalbefolkningen eller där 
den stör natur och miljö. Vi anser att 
utbyggnaden av vindkraft i vårt län ska 
ske mycket restriktivt. Ska det byggas så 
anser vi att vindkraftsparker byggs längre 
ut i havet på internationellt vatten 



 

tufft ekonomiskt. Vi föreslår en utdelning på 10 
miljoner kronor per år för varje befintlig TWh 
förnybar el, och 30 miljoner kronor per år under 
tio års tid för varje ny tWh förnybar el. 
4. Rätt att bli andelsägare för närboende, samt 
skattereduktion för den del som ägs. MP 
föreslår att Sverige implementerar den danska 
modellen för rätt till andelsägande. Alla som bor 
inom en viss radie ska erbjudas andelar i parken 
och denna andel ska vara skattereducerad på 
samma sätt som villaägares solenergiproduktion 
reduceras. Detta blir en direkt ekonomisk 
vinning för närboende. 
5. Uppdra åt Almi Invest att underlätta för lån 
till närboende. Vid en nyetablering ska det vara 
enkelt att dra nytta av sin rätt till att bli 
andelsägare. Miljöpartiet vill därför att Almi 
Invest ska ha ett särskilt uppdrag att ge lån till 
privatpersoner och lokala föreningar att ta del 
av erbjudandet genom att erbjuda lån för detta. 
6. Medborgardialogen ska utvecklas och 
kommunerna ska samverka för att säkerställa 
att rekreations- och naturområden i 
gränsmarker planeras gemensamt. Samtidigt 
behöver samebyarnas roll i samrådsprocessen 
stärkas enligt principen om fritt och informerat 
förhandssamtycke. 
 
  
 

Bygdemedel – ett sätt att 
motivera. Vilken inställning 
har ni? 

 Centerpartiet tycker att det ska vara ett 
krav vid etableringar att bygdemedel 
ska utdelas. Inte bara markägare ska ha 

Att de som berörs av 
vindkraftsutbyggnaderna kan 
kompenseras till viss del med 



 

ersättning utan även närboende. 
Centerpartiet jobbar också för att 
regionalisera fastighetsskatten för 
vindkraft så att den går tillbaka till de 
kommuner som upplåter sin mark för 
energiproduktion. På så sätt blir det 
också en återbetalning på det intrång 
som sker på marken i kommunen. 

bygdemedel är bra. Däremot ska inte 
bygdemedlen användas på ett 
oproportionerligt sätt 

 


