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Synpunkter på förslag till Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen 
Ert diarienummer TRN 2016-0082 


Söderenergi AB har beretts möjlighet att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget. 


Kort om Söderenergi 


Söderenergi AB är ett kommunalägt bolag som producerar fjänvänne till kommunerna 
Södertälje, Nykvarn, Huddinge, Botkyrka och Salem. Vännen produceras i fem 
anläggningar och distribueras till ett sammankopplat fjärrvärmenät. Förutom fjärrvärme 
produceras också el i Igelsta kraftvärmeverk. Fjärrvärmen säljs till slutkunder av Telge Nät 
AB och Södertörns Fjärrvärme AB. 


Söderenergi AB har även ett fjärrvärmesamarbete med Forum Värme som innebär att 
bolagen sinsemellan kan leverara värme till varandra via en överföringsledning i 
Skärholmen. Söderenergi har en betydande nettoexport av värme till Fortum Värme. En 
förbindelspunkt finns också mellan Fortum Värmes fjänvännesystem och Norrenergis 
fjârrvârmesystem i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. 


Synpunkter på förslaget 


Det bränsle som används till fjärrvärme- och elproduktionen utgörs till ca 99 procent av 
fômyelsebara/återvunna bränslen i fonn av skogsflis, returträ och bränslekross. 
Bränslekross utgörs av en mix av källsorterat och upparbetat papper, trä och plast. 
Plastandelen i bränslet utgörs för närvarande av ca 4-5 viktsprocent. 


Söderenergis synpunkter begränsas till att den del i klimatplanen som behandlar fjärrvârme 
och energiförbrukning i bebyggelsesektorn. 


Söderenergi bedömer att utsläppsbanan för bebyggelsesektorn i stort är rimlig och 
genomförbar. Söderenergi vill dock invända mot den förenklade syn som framkommer i 
förslaget kring användningen av avfall, inklusive plast, vid produktionen av värme och el I 
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första stycket på sidan 15 anges "Eftersom det är lönsamt använder sig energibolagen även 
av avfall som bränsle." På sidan 40, tredje stycket, anges " .. men det krävs att det fossila 
materialet (tex plast) i avfallet som går till förbränning tas bort för att sektorn ska bli 
fossilfri, " 


([} Söderenergi 


Genom att beskriva frågan om avfall och plast i avfallet på detta sett sker en kraftig 
förenkling av såväl förhållandena inom energisektorn som inom avfallssektorn och 
sambanden mellan dessa två sektorer. Skrivningarna kan också uppfattas som att det enbart 
är negativt att förbränna avfall inklusive plast. Övergången från fossila bränslen som kol 
och olja till förnyelsebara och återvunna bränslen som skogsbränslen och avfallsbränslen 
stimuleras förvisso av att det är lönsamt. Skälet till detta är förutom "materialpriset" på 
olika bränslen också ekonomiska styrmedel i fonn av t ex koldioxidbeskattning och 
handeln med utsläppsrätter som styr energibolagens bränsleanvändning. På motsvarande 
sida finns inom avfallssektom styrmedel i fonn av t ex deponiskatt och förbud mot 
deponering av brännbart avfall som styr avfall till förbrânning. Motivet för detta är att 
organiskt material i deponier vid nedbrytningen bildar bl a metan som är en mycket kraftig 
växthusgas. Vid deponier bildas också lakvatten som måste omhändertasför att förhindara 
spridning av miljögifter. 


Förbränning eller annorlunda uttryckt energiåtervinning av avfall som inte kan 
materilaåtervinnas är därför något som är samhällsviktigt både inom avfallssektorn och 
energisektorn. Dvs en miljötjänst som energisektorn bistår samhället med. Söderenergi har 
tillsammans med Södertörns Fjârrvârme och Telge Nät låtit utföra ett klimatbokslut för år 
2015 där nettoeffekten av energiproduktionen med hänsyn tagen till alternativ 
avfallshantering och värme- och elproduktion klarlagts. Resultatet visar att Söderenergis 
verksamhet de facto inte ledde till ett nettoutsläpp av klimatgaser utan att produktionen 
som den såg ut 2015 resulterade i minskade utsläpp av nästan 800 000 koldioxid 
ekvivalenter per år, dvs redan idag ett negativt utsläpp av koldioxidekvivalenter, se 
bilagan. Förutom denna effekt sker också en "avgiftning" av samhället då organiska 
föroreningar i avfallet bryts ned vid förbränningen. Energiåtervinning av avfall är självklart 
också viktig ur ett resurshushållningsperspektiv eftersom avfallet kan ersätta andra mer 
jungfruliga bränslen. 


Även när det gäller plast i avfall så måste den förenklade bilden nyanseras för att hitta 
effektiva sätt att lösa de faktiska problemen och kunna nå hållbarhet. Huvuddelen av 
plasten har fossilt ursprung och leder vid energiåtervinning till utsläpp av fossil koldioxid. 
I Sverige har vi i dag väl utbyggda system för materialåtervinning av plast och den plast 
som av kvalitetsskäl inte kan materialåtervinnas energiåtervinns i hög grad. Alternativet till 
förbränning i dagsläget deponering där plasten så småningom konuner att brytas ned och 
bidra till ovannämnda problem. Att separera ut plasten ur avfallet ilman 
energiåtervinningen löser därför inga problem, dessutom skulle det innebära ett 







resursslöseri och ökad risk för spridning av plaster i miljön. Även här bistår energisektorn 
samhället med en viktig miljötjänst. 


Problemet med plasten måste i stället lösas högre upp i avfallstrappan dvs inom produktion 
och konsumtion av plastartiklar. Det stora problemet i dag är att plast förekommer i många 
typer av polymerer och sammansättningar vilket försvårar en effektiv materialåtervinning. 
Detta måste styras upp i produktionsledet så att plasten faktiskt kan materialåtervinnas. 
Sedan bör också konsumtionen av plast begränsas genom olika fonner av styrmedel, t ex 
på det sätt som nu görs vad gäller plastpåsar i handeln. 
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Med vänliga hälsningar 
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