
 

Sammanställning av fråga 4 – Energi. Sandviken 

 

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) Moderaterna Centerpartiet 

Tillgänglighet   

Vad görs för att säkerställa 
tillgång vid t ex krissituation? 

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 

Tillgång vid krissituation? Vattenfall har regeringens uppdrag tillse 
att det finns el. Övergripande behöver vi minst fördubbla 
elproduktionen, samt kunna lagra densamma. En möjlighet finns 
redan i dag genom lagring i vätgas – eller batterier. Vindkraft och 
solceller motsvarar hållbar energiproduktion 

Kostnad   

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.  

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 är jämte vattenkraft det absolut billigaste 
elproduktionssättet. Vad inrymmer frågeställaren inom 
”konsekvensanalyser genom högre bränslepriser”? 
Energiförsörjningen övergripande finns analyserad i regionen och 
Handelskammarens utredning. Sandvikens kommun har tillsatt en 
form av energiutredningen då elen är en stor knäckfråga för dagens 
verksamheter i kommunen, liksom för nya etableringar. 

Vindkraft - kommunens roll 
för att verka för bra parker 

  

Hur kan detta göras bättre? Vi moderater värnar det kommunala vetot när det gäller 
vindkraftsetableringar. Beslut ska tas så nära de medborgare som 

Frågan har accelererat och kommer belysas mer genomgående i 
arbetet med ny översiktsplan.  



 

berörs som möjligt och byggnationer ska ske på ställen som inte 
skapar påtagliga 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 

 
  
 

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

Att de som berörs av vindkraftsutbyggnaderna kan kompenseras 
till viss del med bygdemedel är bra. Däremot ska inte 
bygdemedlen användas på ett oproportionerligt sätt 

Självklart måste bygder, närboende, få en rimlig kompensation som 
utgår från de intrång som samhällsbyggnad skapar. En statlig 
utredning genomförs som kommer ge förslag till modeller för detta. 

 


