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Motion till Alingsås kommunfullmäktige

Ta initiativ till en samägd solcellspark

Den gröna omställningen i Alingsås kommun går för långsamt och
kommunen både kan och måste göra mer för att underlätta för företag
och privatpersoner att leva klimatvänligt.
De senaste åren har utvecklingen när det gäller solceller varit närmast
explosiv, både i världen och i Sverige. I Alingsås har allt fler solceller
installerats men fortfarande är det tomt på taken i flertalet privata som
offentliga byggnader.
Genom att ansluta sig till Allmännyttans klimatinitiativ verkar vårt
kommunala bostadsbolag Alingsåshem för en fossilfri allmännytta senast
år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år
2007). Enligt Alingsås Energi är argumenten för att investera i solceller
många, samt att det är bra och hållbart val för miljön.
Med knappt åtta år kvar behöver kommunen öka takten för att vår
verksamhet ska vara ekologisk hållbar. Priset på solceller har fallit,
intresset ökar stadigt och flera kommuner har kommit igång med så
kallade solcellsfält. Vi tycker att förutsättningarna nu finns för att i bred
samverkan bygga en större markbaserad anläggning också i Alingsås.
Vi vill göra det möjligt för både företag och privatpersoner att på ett
enkelt sätt bli delägare i en solcellsanläggning, även de som själva inte
har mark eller ett tak att montera en anläggning på. Därför föreslår vi att
Alingsås kommun tar initiativ till en ekonomisk förening, enligt förebild
från Helsingborg och Kalmar. Se länkarna:
http://solarpark.se https://energirepubliken.se/kalmarsundsol/
Företag och medborgare bör involveras i ett tidigt skede.
Basen för projektet är givetvis att bidra med ett tillskott av hållbart
producerat elenergi, En solcellsanläggning kan med små drifts- och
underhållskostnader förväntas producera under mer än 30 år.
Anläggningen bör placeras väl synligt och vara förberedd för att kunna ta
emot studiebesök. På så sätt kan den bli en kunskapsbank och inspiration
för både alingsåsare och för gäster utifrån. Ytterligare en möjlighet är att
erbjuda våra kommunala skolor i kommunen att besöka och följa
produktionen vid anläggningen, som en del i undervisningen om energi
och miljö.

Företag och privatpersoner som av olika skäl inte på egen hand kan
investera i egen solenergi ges på detta en möjlighet att bli delägare.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
… att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta undersöka
möjligheterna och ta initiativ till en samägd solcellspark enligt
motionens intention och särskilt beakta följande:
• Det skall vara möjligt för privatpersoner, företag, kommunal bolag och
förvaltningar att köpa och äga andelar i solcellsparken.
• För att driva på föreslår vi att de kommunala bolagen/förvaltningarna
erbjuds möjlighet till klimatkompensation genom investeringar i
solceller.
• Fältet bör placeras väl synligt till exempel vid väg, järnväg och/eller
gångstråk.
• Solcellsparken skall vara öppen för visningar för inspiration och
kunskapsförmedling
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