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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Marie Hägglund

2020-08-20

Dnr SBN 2019-529
Dnr BMN 2020-107
Dnr KS 2019-470

Samhällsbyggnadsnämnden

En kontakt för solel, svar på motion (S)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till bygg- och miljönämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att det redan idag finns kostnadsfri,
opartisk energi- och klimatrådgivning i kommunen som informerar om
solel och laddstolpar för elfordon. Vidare erbjuder många leverantörer stöd
i processen att installera solceller.
Ärende
Mari Hultgren (S) föreslår i en motion daterad 2019-06-12 att
-

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

-

Linköpings kommun, med Tekniska verken i spetsen, tar fram en
”Nyckelfärdig” lösning för de villaägare som vill producera solel och
sälja överskottet till Tekniska verken.
Det ska finnas en lösning som också omfattar ett alternativ med
installation av laddstolpe för elbil.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås med
hänvisning till att eftersom det redan idag finns kostnadsfri, opartisk energioch klimatrådgivning i kommunen och många leverantörer på marknaden som
erbjuder stöd i processen att installera solceller. Att det finns en mångfald av
leverantörer och installatörer av solceller ser vi som positivt både i fråga om att
det ger ett större utbud men också ekonomiskt då det kan pressa priserna och
inget företag ges monopol eller fördel. Information om solceller, elfordon och
laddstolpar ingår som en del i energi- och klimatrådgivning.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – En kontakt för solel, svar på motion (S), 2020-08-20
Motionen
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Bakgrund
Motionen föreslår att genom ett samtal in ska villaägaren få hjälp med en
nyckelfärdig lösning för tillståndsansökan, nätanslutning, försäkring och
installation där allt blir ombesörjt. Genom att ta över det som konsumenterna
tycker är svårast – upphandling, tillstånd - kan fler villaägare välja solel.
Det finns idag kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning att få i
Linköpings kommun. Information ges vid olika event som solcellskvällar,
enskild rådgivning, solkarta för hustak på webben, information om stödbidrag
med mera.
Denna tjänst bygger till stor del på att den ska vara just opartisk att kunden ska
kunna känna sig trygga med att inte behöva oroa sig för att en leverantör eller
försäljare försöker sälja på dem något de inte behöver eller ta ett överpris.
Många leverantörer erbjuder idag mycket stöd i processen att installera
solceller. Finns en osäkerhet och frågor i processen erbjuds rådgivning från
kommunens energi- och klimatrådgivare. Leverantörer och installatörer av
solceller har i vissa fall standardiserade lösningar för villatak och många
hjälper till genom hela processen med att till exempelvis hjälpa till med
ansökan om statliga stödet eller vid eventuellt ansökan om bygglov.
Att införa en funktion likt förslaget med ”En kontakt in” skulle hämma den
marknadsfria konkurrens som idag råder. Att det finns en mångfald av
leverantörer och installatörer av solceller ses som något positivt både i fråga
om att det ger ett större utbud men också ekonomiskt då det kan pressa priserna
och inget företag ges monopol eller fördel.
Alla solcellsinstallationer är inte likadana, även om det finns mer eller mindre
standardiserade installationer finns det i de allra flesta fall specifika saker att ta
hänsyn till. Det kan vara byggnadens elförbrukning, skuggning av taket,
utbyggnader eller skorstenar på taket, hur kunden vill att det estetiskt ska se ut
och så vidare. Detta talar också emot att ha en ”nyckelfärdig” lösning eftersom
det i många fall ändå måste göras ändringar och anpassningar. Det är till
exempelvis bygglovsfritt för många solcellsinstallationer men för byggnader
med högt kulturhistoriskt värde krävs bygglov.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns idag många aktörer som erbjuder stöd inom leverans och uppförande
av solcellsanläggningar och det är en fungerande marknad. För konsumenten är
det troligen en ekonomisk fördel att det finns flera aktörer så att man kan ta in
offerter från flera.
Kommunala mål
Ärendet kan relateras till kommunfullmäktiges mål Ett klimatsmart Linköping.
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Jämställdhet
Förslaget bedöms inte innebära någon skillnad för flickor, pojkar, män eller
kvinnor.
Samråd
Samråd har skett med Hållbarhetsenheten på Kommunledningsförvaltningen
samt med Tekniska Verken AB som tillstyrker förslag till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Paul Håkansson

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Hållbarhetschef, Linda Malmén
Motionären

