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Avsiktsförklaring med Stockholm Skavsta flygplats 
AB gällande köp av grön lokalproducerad energi 
 
Som ett led i kommunens arbete att nå Agenda 2030-målen föreslås att grön 
lokalproducerad energi köps in som ett komplement till den 
egenproducerade 
vattenkraften. Nyköpings Vattenkraft AB föreslås ges i uppdrag att 
undersöka om det är möjligt att möta behoven om ca 20 000 kWh årligen till 
marknadsmässiga priser med solenergi från Stockholm Skavsta flygplats AB. 
 
Nyköpings Vattenkraft AB producerar idag vattenkraft i en omfattning som 
delvis möter kommunens behov. Överstigande del köps in utifrån. 
Stockholm Skavsta Flygplats AB kommer i samarbete med Vattenfall AB att 
bygga en större anläggning för solenergi på sin mark. Anläggningen 
beräknas tas i drift sommaren 2021 och kommer att ge kraft till flygplatsen 
och till det verksamhetsområde som planeras för området, men som ligger 
några år framåt i tiden. Stockholm Skavsta Flygplats AB har därför hört av 
sig till kommunen med ett erbjudande om att tills vidare köpa 
överskottsenergin till marknadsmässiga priser. 
 
Många kommuner i Sverige bygger idag egna solelsanläggningar som ett 
sätt att få grön el. Nyköpings kommun skulle genom ett samarbete mellan 
Nyköpings Vattenkraft AB och Stockholm Skavsta Flygplats kunna få tillgång 
till grön närproducerad el utan investera i egna solcellsparker. 
Näringslivsenheten är positiv till frågan och föreslår Kommunstyrelsen att 
frågan utreds närmare. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att teckna avsiktsförklaring mellan Nyköpings kommun och Stockholm 
Skavsta Flygplats AB gällande el producerad på solcellsanläggning, 
 
att uppdra åt Näringslivsenheten att hålla samman arbetet utifrån 
avsiktsförklaringen, samt 
 
att Näringslivsenheten återrapporterar uppdraget till kommunstyrelsen 
senast den 31 januari 2021. 
 
Beslut till: 
Stockholm Skavsta Flygplats AB 
Nyköpings Vattenkraft AB 
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Avsiktsförklaring med Stockholm Skavsta flygplats 

AB gällande köp av grön lokalproducerad energi 

Sammanfattning 

Nyköpings Vattenkraft AB levererar idag den el som används inom 

kommunens verksamheter. Detta sker delvis genom egenproducerad 

vattenkraft och delvis genom inköp av kraft från elbolag. Som ett led i 

kommunens arbete att nå Agenda 2030-målen föreslås att förutsättningarna för 

att köpa in grön lokalproducerad el som ett komplement till den 

egenproducerad vattenkraften utreds.   

Det årliga komplementbehovet beräknas ligga runt 20 000 kWh. En större  

solcellsanläggning planeras byggas i Nyköping i ett samarbete mellan en 

affärspartner och Stockholm Skavsta Flygplats AB.  

Om kommunens elbehov kan fyllas genom köp av solenergi till 

marknadsmässiga priser av en lokal leverantör är det önskvärt av flera skäl och 

bör därför utredas. Arbetet leds av Näringslivsenheten i samarbete med Inköp- 

och upphandlingsenheten och Nyköpings Vattenkraft AB.  

En avsiktsförklaring tecknas mellan Nyköping kommun och Stockholm Skavsta 

Flygplats AB som gäller under tiden utredningsarbetet pågår.   

Bakgrund 
Nyköpings Vattenkraft AB producerar idag vattenkraft i en omfattning som 

delvis möter kommunens behov. Överstigande del köps in utifrån.  

Stockholm Skavsta Flygplats AB planerar i samarbete med en affärspartner att 

bygga en större anläggning för solenergi på sin mark. Anläggningen beräknas 

tas i drift sommaren 2021 och kommer att ge kraft till flygplatsen och till det 

verksamhetsområde som planeras för området, men som ligger några år 

framåt i tiden. Stockholm Skavsta Flygplats AB har därför hört av sig till 

kommunen med ett erbjudande om att tills vidare köpa överskottsenergin till 

marknadsmässiga priser.  
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Många kommuner i Sverige bygger idag egna solelsanläggningar som ett sätt 

att få grön el. Nyköpings kommun skulle kunna få tillgång till grön 

närproducerad el utan investera i egna solcellsparker genom samarbete. Ett 

samarbete skulle samtidigt göra det möjligt att en större anläggning kommer 

till stånd inom kommunens gränser. Näringslivsenheten är positiv till frågan 

och föreslår Kommunstyrelsen att frågan utreds närmare. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

☐  Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa.  

☐  En prövning av barnets bästa har genomförts. 

☐  Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 

prövningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att teckna avsiktsförklaring mellan Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta 

Flygplats AB gällande el producerad på solcellsanläggning,  

att uppdra åt Näringslivsenheten att hålla samman arbetet utifrån 

avsiktsförklaringen, samt 

att Näringslivsenheten återrapporterar uppdraget till kommunstyrelsen senast 

den 31 januari 2021. 

 

  

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Maria Karlsson 

 Näringslivschef 

 

Beslut till: 

Inköps- och upphandlingsenheten 

Stockholm Skavsta Flygplats AB 

Nyköpings Vattenkraft AB 
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Avsiktsförklaring mellan 

(1) NYKÖPINGS KOMMUN, org.nr. 212000-2940, Stora Torget 2, 611 32 
Nyköping 

Kontaktperson Maria Karlsson, e-post:  maria.karlsson.1@nykoping.se 
(”Kommunen”) 

(2)STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS AB, General Schybergs plan 22, 611 92 
Nyköping,  

org.nr. 556237-4313. Kontaktperson Joakim Lindholm e-post: 
joakim.lindholm@skavsta.se  (”Bolaget”) 

Gemensamt benämnda (”Parterna”) 

Sammanfattning 
En avsiktsförklaring tecknas mellan Nyköping kommun och Stockholm Skavsta 
Flygplats AB för perioden då kommunen undersöker förutsättningarna för om 
närproducerad grön el kan komplettera kommunens egenproducerade 
vattenkraft.  

1 Inledning 
Stockholm Skavsta Flygplats AB planerar i samarbete med en affärspartner att 
bygga en större anläggning för solenergi på flygplatsområdet. Anläggningen 
beräknas tas i drift  2021 och kommer att ge lokal producerad grön energi till 
flygplatsen och till det verksamhetsområde som planeras för området, men 
som ligger några år framåt i tiden.  

Nyköpings Vattenkraft AB levererar idag den el som används inom 
kommunens verksamheter. Detta sker delvis genom egenproducerad 
vattenkraft, men också genom att bolaget köper in kraft från elbolag. Behovet 
bedöms ligga runt 20 000 kWh per år.  

Som ett led i Nyköpings kommuns arbete att nå Agenda 2030-målen skulle 
grön lokalproducerad energi kunna köpas in som ett komplement till den 
egenproducerade vattenkraften. Frågan behöver utredas och under tiden som 
det sker är det fördelaktigt för båda parter att ha en överenskommelse.   
Många kommuner i Sverige bygger idag egna solcellsanläggningar. 
Nyköpings kommun skulle genom ett samarbete mellan Nyköpings Vattenkraft 
AB och Stockholm Skavsta Flygplats kunna få tillgång till grön närproducerad 
el utan egen investering.   
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2 Bakgrundsanalys och överväganden 
Stockholm Skavsta Flygplats AB kommer i samarbete med en affärspartner att 
bygga en större anläggning för solenergi på sin mark. Anläggningen beräknas 
tas i drift sommaren 2021 och kommer att ge kraft till flygplatsen och till det 
verksamhetsområde som planeras för området, men som ligger några år 
framåt i tiden. Stockholm Skavsta Flygplats AB har därför hört av sig till 
kommunen med ett erbjudande om att teckna avtal för överskottsenergin till 
marknadsmässiga priser.  

Många kommuner bygger idag egna solcellsanläggningar som ett led i 
ansträngningarna att nå Agenda 2030-målen. För Nyköpings kommun är det 
av stort värde om verksamheten får tillgång till lokalproducerad grön el till 
marknadsmässiga priser. Förutsättningarna för att köpa detta från Stockholm 
Skavsta Flygplats AB ska därför utredas enligt beslut i kommunstyrelsen 26 
oktober 2020.       

3 Förutsättningar och Organisation 

3.1 Förutsättningar 
En avsiktsförklaring tecknas mellan Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta 
Flygplats AB som gäller under det att en utredningsprocess kring 
förutsättningarna för köp av lokalproducerad grön el pågår.  

Om detta bedöms vara möjligt kan nästa steg i processen inledas. Frågan 
kommer då att föreläggas kommunfullmäktige för beslut. I och med detta bryts 
avsiktsförklaringen.   

3.2 Organisation  
I Nyköpings kommun kommer Inköp- och upphandlingsenheten och 
Näringslivsenheten att beröras av avsiktsförklaringen i samarbete med 
Nyköping Vattenkraft AB. Arbetet hålls samman av Näringslivsenheten.  

I Stockholm Skavsta Flygplats AB är Joakim Lindholm kontaktperson. 

4 Tidplan, Förutsättningar  
Parterna har för avsikt att försöka nå klarhet i frågan i enlighet med denna 
avsiktsförklaring under första kvartalet 2021.  

Parterna är ense om att rättsligt bindande verkan uppkommer först då ett Avtal 
tecknats av behöriga företrädare för relevanta Bolag.   

5 Sekretess  
Vardera parten förbinder sig att inte lämna Konfidentiella uppgifter till en 
tredje man under utredningsperioden. 

Med ”Konfidentiella uppgifter” avses i denna bestämmelse varje uppgift som 
av den uppgiftslämnande parten lämnas till den mottagande parten med 
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hänvisning till denna avsiktsförklaring och som den uppgiftslämnande parten 
betraktar vara av konfidentiell natur. 

Konfidentiella uppgifter omfattar inte uppgifter som (i) vid uppgiftslämnande 
är allmänt kända; (ii) Eller uppgiftslämnande blivit allmänt kända genom 
publicering eller på annat sätt, dock ej genom brott mot denna 
avsiktsförklaring; (iii) den mottagande parten kan bevisa var kända för denne 
vid tiden för uppgiftslämnandet; (iv) den mottagande parten får kännedom om 
genom tredje man, om inte tredje man i förtroende erhöll denna uppgift direkt 
eller indirekt från den uppgiftslämnande parten; (v) den mottagande parten 
egenhändigt tagit fram att använda kända uppgifter eller (vi) krävs för att part 
ska kunna fullgöra skyldigheter i enlighet med lagar och förordningar. 

Part ska vidare tillse att anställda, konsulter och andra rådgivare iakttar 
ovanstående. 

6 Förhandlingsexklusivitet  
Under perioden från dag för ingående av denna avsiktsförklaring till som 
längst 2021-05-31 åtar sig Bolaget att inte förhandla med andra parter 
avseende Samarbetsavtal. Samtidigt försäkrar Nyköpings kommun 
motsvarande exklusivitet rörande inköp av grön närproducerad el.  

7 Kostnader 
Vardera parten ska bära sina egna kostnader som uppkommer med anledning 
av förhandlingarna i denna avsiktsförklaring samt kostnader som uppkommer 
under Förhandlingsperioden.  

Ingen part kan vid bruten avsiktsförklaring ställa ersättningsanspråk på den 
andre. 

8 Icke bindande verkan 
 

Med undantag för punkterna 5,6,7,8 och 9 utgör denna avsiktsförklaring inte 
ett avtal, och är inte avsett att skapa förpliktelser eller skyldigheter. 

9 Tvistelösning 
Tvist i anledning av denna avsiktsförklaring ska i första hand lösas genom 
förhandling mellan parterna och i andra hand/slutligt avgöras i allmän svensk 
domstol. 

Denna avsiktsförklaring har upprättats i 2 stycken likalydande original av vilka 
parterna erhållit varsitt. 
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Nyköping 2020-11-01  Nyköping 2020-11-01 

  

Nyköpings Kommun STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS AB  

 

 

__________________________ _________________________ 

Urban Granström  Joakim Lindholm 

Kommunstyrelsens ordförande Driftschef                 

 

 

 

__________________________ 

Mats Pettersson 

Kommundirektör  
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