
 

Sammanställning av fråga 4 – Energi. Söderhamn 

 

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        SoS 

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 
elområden och regio 
ner. Prissänkning av el är nödvändigt. Genom ökad 
produktion av planerbar el kan priserna kraftigt 
sänkas.  
  
Översyn och uppgradering av den kommunala 
krisorganisation samt nödvändiga depåer pågår för att 
klara tillgången för viktiga verksamheter i kris. 
 

Centerpartiet driver frågan inom 
kommunen för en god 
krishanteringsförmåga och 
planläggning för att upprätthålla 
samällsviktig försörjning. 

Mer lokal el-produktion. Arbeta 
bort fossil energi. Arbeta för 
småskaliga innovativa lösningar. 
Beredskapsarbete behöver 
utvecklas generellt.  

Kostnad    

Hur tänker ni kring 
bränslepriser inkl el, 
vindkraft men framförallt 
undrar man OM det gjorts 
konsekvensanalys för dessa 
höjda bränslepriser och hur 

Moderaterna 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.   
Moderaterna värnar det kommunala vetot som 
betyder att kommuner ska kunna säga nej till vindkraft 

Nationellt - MINSKA BRÄNSLEPRISET 
PÅ HÅLLBART SÄTT  
Europa måste omedelbart minska 
beroendet av fossil energi, särskilt 
rysk olja och gas. Samtidigt ökar 
bränslekostnaderna dramatiskt i 
spåren av kriget. Centerpartiet vill 

Pris diesel känt och vetat ska 
komma. Utveckling av landsbygden 
viktigt politiskt arbete i samverkan 
med loka utvecklingsgrupper för 
att hantera detta faktum och 
minska behoven av energi.   



 

det ser ut när det handlar 
om 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 det vill säga 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.   
 

sänka bränsleskatten rejält, utan att 
offra klimatet.  
Centerpartiet vill:  
… Sänka energiskatten på diesel och 
bensin till EU:s miniminivå under 
fem månader, men behålla 
reduktionsplikten.  
… Att EU ger Sverige ett undantag 
för att kunna ta bort energiskatten 
på diesel och bensin under fem 
månader.  
..  EU ger Sverige ett undantag att ta 
bort energiskatten på andelen 
biodrivmedel i låginblandad diesel 
och bensin, fram till införandet av 
det nya energiskattedirektivet. 
 

Vindkraft - kommunens roll 
för att verka för bra parker 

   

Hur kan detta göras bättre? Frågan gäller kommunens roll för att verka för bra 
parker. Vad är en bra park? Svaret på frågan torde bli 
olika beroende av vem du frågar. Bolagen söker goda 
förutsättningar för etablering av vindparker för 
maximal effektutvinning för lägst investeringskostnad. 
Det som är bra för bolagen kan vara dåligt eller direkt 
olämpligt för boende, bebyggelse, djur, naturvärden 
eller infrastruktur. Kommunens roll anser vi 
moderater är att tillvarata kommunmedborgarnas 
intressen i första hand i frågan om ja eller nej till 
etablering av vindkraft på visst område. Inför en 
etablering är det av största vikt att medborgarna får 
adekvat information i god tid och är delaktiga i 
processen hela vägen.   

Centerpartiet i Söderhamn jobbar 
ständigt för att få så bra parker som 
möjligt till Söderhamn. Vi gör det 
utifrån;   
… Att vi vill öka andel förnyelsebar 
energi i energisystemet.  
… Att grön energi stärker såväl 
Söderhamn som Regionens 
attraktivitet för nuvarande näringsliv 
som t.ex. etablering av nya företag.  
… Att vi är övertygad att detta 
kommer leda till fler företag och 
arbetstillfällen i Söderhamn.  

 



 

  
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 konflikter 
med lokalbefolkningen eller där den stör natur och 
miljö. Vi anser att utbyggnaden av vindkraft i vårt län 
ska ske mycket restriktivt. Med ny teknik och 
kunskaper om vindkraftens negativa konsekvenser 
anser vi att, ska det byggas mer vindkraft så bygg 
dessa vindkraftsparker längre ut i havet på 
internationellt vatten.  
  
Generellt behöver staten skapa stöd och se över 
regelverk för att inte kostnader för utbyggnaden läggs 
på de privata elkunderna.   
 

… Att bygdemedel från vindkraften 
kommer stärka föreningslivet.  
… Att en etablering av 
vindkraftsparker även leder till 
etablering av vätgastillverkning i 
kommunen, det är något vi kommer 
arbeta för.  
… Att vi aktivt ska jobba för att få till 
så många fördelar som möjligt när 
det gäller hamnarna, infrastrukturen, 
näringslivet och turistnäringen i vår 
kommun. Alla förutsättningar finns i 
samband med en stor grön 
industriinvestering.  
  
Vi tycker det är viktigt att vara en 
aktiv del i den gröna omställningen. I 
perspektivet hela landet skall leva 
och utvecklas är detta en bra 
satsning som kommer 
gynna  kommunen och 
medborgarna.  
 

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

Att de som berörs av vindkraftsutbyggnaderna kan 
kompenseras till viss del med bygdemedel är bra men 
att använda bygdemedel som statlig morot är 
förkastligt. Kommuner med sämre ekonomi kan 
därmed lockas att säga ja till etablering av vindkraft 
för att kunna ge medborgarna ökad kommunal 
service. Kommuner med god ekonomi behöver inte 
säga ja, utan kan skydda naturtillgångar från 
exploatering. Polarisering mellan rika och fattiga 
kommuner riskerar att öka. Risker finns att kommuner 

Centerpartiet är positivt inställd till 
bygdemedel. Det är ett bra sätt för 
att värden som tas i kommunen och 
stannar i kommunen. Centerpartiet 
vill även ha del av vattenkraften så 
att värden även därifrån stannar i 
kommunen 

En grund i omställningen är att 
bryta beroendet av fossil energi. En 
annan är att våra förutsättningar 
för ett bra liv är stabila ekosystem. 
För att klara detta behöver vår 
energianvändning och vår 
konsumtion minska. Fossilfri 
energi, t.ex. vindkraft ska byggas 
där ekosystemen tar minst skada. 
Vid en exploatering bör 



 

inte heller ser tillräckligt långt fram i tiden då dessa 
parker är uttjänta eller föråldrade och kommer 
därmed stå för stora avetableringskostnader som inte 
täcks av de deponerade medlen från bolagen.   
Bygdemedel som sådana ska inte kunna användas till 
lagstadgad kommunal service. Det ska gå till de som 
drabbas av vindkraftens negativa konsekvenser. De 
ska heller inte användas på ett oproportionerligt sätt. 
Vindkraftsbolagen med sina resurser till förfogande 
och aktieägares krav ser till affären i första hand, inte 
den lokala påverkan av etableringen. Därför behöver 
generella riktlinjer tas fram som kan gälla för alla 
kommuner och som stöd för lokala byaföreningar och 
enskilda markägare. Idag ser ersättningen olika ut 
beroende av hur och på vilket sätt förhandling med 
bolagen genomförts.   
 

utgångspunkten vara att en större 
del av vinsten går tillbaka till 
kommunen för att bland annat 
återinvesteras i satsningar som 
stärker ekosystemens funktioner 
då det i sin tur stärker 
förutsättningarna för 
livsmedelsproduktionen, men 
också återinvesteringar på att 
stärka lokala värden och 
kommunen i sin helhet. Vi menar 
också att omställningen behöver 
vara mer demokratisk och 
lokalsamhället bli mer delaktig. Ett 
sätt kunde vara att kommunen går 
in som delägare eller att 
lokalsamhället går in som delägare 
vid en sådan exploatering. Ett 
exempel på detta finns på danska 
Samsö. 

 


