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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson om kommunens
elavtal

Beslut om upphandling av kommunens elavtal togs av kommunstyrelsen den 4 maj

2020. Detta avtal sträcker sig till slutet p3 ZOZZ och står sannolikt nu i tur att
omförhandlas.

I förutsättningarna till det förra avtalet så fanns krav på att elen skulle vara "förnybar"
(se tjänsteutlåtande avseende upphandling av Elenergi från 2O2O-O4-20, Dnr KS

2O2O/BL-05). Detta är ett begrepp som utesluter kärnkraft.

Förnybar energi låter bra på pappret men är det inte i praktiken. I själva verket så är det

Tysklands satsning på fornybar energi som gör att landet nu är så beroende av rysk gas.

Det beror på att så kallad förnybar energi och då främst vindkraft inte ensam kan klara

energiförsörjningen då den inte är planerbar.

I Sverige kan en viss mängd vindkraft någorlunda fungera eftersom vattenkraften kan

balansera den. Men den gränsen är nu nådd och mer vindkraft kommer att allvarligt
destabilisera det svenska elnätet. Dessutom behövs gigantiska investeringar i nätet som

beror på vindkraftens begränsningar.

Det är mycket olyckligt om Täbys elförbrukning bidrar till detta. Dessutom kommer

naturligtvis varje begränsning i avtalen att riskera att leda till högre priser än

nödvändigt. I det allvarliga läge som den okloka och ensidiga satsningen på förnybar
energi har lett till så får kommunen antagligen vara glad för att kunna få el

överhuvudtaget till ett någorlunda rimligt pris.

Kärnkraft har länge jämte vattenkraften utgjort stommen i den svenska elförsörjningen.

Det har varit en lyckosam situation som dock nu har medvetet kraftigt försämras av den

sittande regeringen (april 2022), Det är nu osäkert om kärnkraftselen kommer att räcka

men annars är den säkert det bästa valet för Täby.

Kommer du, Erik Andersson, att verka för att Täby kommun framgent får
elprisavtal som blir så kostnadseffektiva som möjligt?
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