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Tekniska verken, solcellspark Gärstad, förvärv av
aktier i Eneo Xi AB

Dnr KS 2019-721
Ärende
Tekniska verken i Linköping AB (Tekniska verken) har länge samarbetat med
företaget Eneo Solutions AB kring erbjudandet ”Bixia Solklart”. Samarbetet
resulterade i att de i oktober 2018 började att undersöka förutsättningarna för
en solcellspark i Linköping. Under januari 2019 undertecknades en
avsiktsförklaring kring ett gemensamt projekt och att Eneo Solutions svarar på
Swedbanks anbudsförfrågan om ett energiköpsavtal (sol-PPA) via en stor
solcellspark i Linköping. Anbudet har kompletterats med diverse handlingar
samt ansökan gjorts för bygglov, samråd, strandlov och vägzon med mera.
Avtal har också tecknats med parter i projektet. Den 1 juni 2020 beräknas
första leverans av el kunna ske.
Solcellsparken avses byggas på en yta som är ca 13 ha och ligger strategiskt
längs med E4:an, Stångån och bränslehanteringsytan vid Gärstad
kraftvärmeverk. Förväntad årlig produktion ca 11,5 GWh.
Investeringen kommer att ske i Eneo Xi AB (dotterdotterbolag till Eneo
Solutions). Där skulle Tekniska verken förvärva 18,2 % av aktierna. Total
investering beräknas uppgå till 88 mnkr. Med ett ägande på 18,2 % av aktierna
skulle Tekniska verkens kapitalinsats vara maximalt 16 mnkr.
Tekniska verken bedömer lönsamheten i investeringen som acceptabel.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka att Tekniska verken i Linköping AB ges mandat
att förvärva 18,2 % av aktierna i Eneo Xi AB för maximalt 16 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Tekniska verken, solcellspark Gärstad, förvärv av aktier i
EneoXi AB, 2020-01-23
Bilaga 1 – Ojusterat protokollsutdrag Linköpings Stadshus AB, 2020-01-22 §
10
Bilaga 2 – Protokollsutdrag Tekniska verken i Linköping AB, 2019-09-25 § 66
Bilaga 3 – Godkännande av aktieförvärv i solcellspark Gärstad, Tekniska
verken i Linköping AB
Bilaga 4 – Presentation, Förslag till godkännande av förvärv av aktier,
Tekniska verken i Linköping AB, 2019-11-22

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (3)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-02-11

Yrkanden
Chris Dahlqvist (SD) yrkar avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut.
Niklas Borg (M), Muharrem Demirok (C), Kristina Edlund (S) och Rebecka
Hovenberg (MP) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Chris
Dahlqvist (SD) yrkande om avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Tekniska verken i Linköping AB ges mandat att förvärva 18,2 % av
aktierna i Eneo Xi AB för maximalt 16 mnkr.
Jäv
Annika Krutzén (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Reservationer
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
"Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tekniska Verken i Linköping AB
ska ges mandat att förvärva 18,2 % av Eneo Xi AB.
Det finns många frågetecken med hela projektet som gör att det inte är
självklart att Tekniska Verken ska gå in i bolaget som delägare. Swedbank har
visserligen tecknat avtal om att de förbinder sig att köpa all elektricitet som
kommer att produceras i anläggningen under 20 år. Men vi har däremot inte
fått garantier för när solcellsparken kommer att generera vinst och Tekniska
verken kan få tillbaka satsade pengar. Om nu solcellsprojektet beräknas bli
lönsamt finns ingen anledning att ett kommunalt bolag ska vara ägare.
Hela projektet tycks vara ett skrytbygge eftersom anläggningen är
dimensionerad att bli störst i jämförelse med andra kommuner som investerat i
solcellsparker. Som skrytbygge kommer solcellsparken ändå inte att inte uppnå
önskad effekt eftersom Strängnäs kommer att ha en solcellspark klar samma år
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som solcellsparken i Linköping förväntas bli klar, som är nästan dubbelt så stor
som Linköpings.
Sverigedemokraterna är dock starka förespråkare för ny teknik och lovprisar
företag som är beredda att satsa och investera i miljövänlig teknik. Vi vet att
det bästa sättet att uppnå effektiva och ekonomiskt hållbara lösningar är att låta
den fria marknaden driva utvecklingen framåt. Självklart ska kommunen
underlätta för företag att verka i och från Linköping, därför ska Linköpings
kommun fatta beslut som underlättar goda etableringar av företag.
Därför reserverar Sverigedemokraterna sig mot beslutet att förvärva aktier i
Eneo Xi AB."
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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