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Synpunkter på förlag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050



Ert diarienummer TRN 2017-0052

Södertörns Energi AB, Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB lämnar här gemensamma synpunkter på det utsända planförslaget. Våra verksamheter finns beskrivna i bilaga 1, Samråd om nästa utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Söderenergi har tidigare lämnat separata synpunkter på den parallella Klimatfärdplan 2050 för Stockholms-regionen, se bilaga 2.



Kopplingen mellan regionens avfallshantering och energiförsörjning

Det är mycket positivt att samhällets och avfallshanteringens beroende av energiåter-vinning nu lyfts fram på ett tydligt sätt i planförslaget (sidorna 65, 88-89 och 171).

Bränslen för värme- och kraftvärmeanläggningar

Vi ställer oss helt bakom synen på hur avfallsproblematiken i samhället bör lösas och som kommer till uttryck i avfallstrappan som finns med i planförslaget, t ex på sidan 177.

En särskild fråga är här avfallets innehåll av fossilt material som plast och tekniskt gummi. I planförslaget anges, vilket vi helt ställer oss bakom, i andra stycket på sidan 175 att plast i avfallsförbränningen måste minska stegvis och upphöra senast år 2045. 

Energiåtervinningen av plast i avfallet är helt nödvändig under en övergångsperiod för att lösa andra stora samhällsfrågor kring resurshushållning och förorening av miljön som plast ger upphov till. Detta innebär att energiåtervinningen av avfall bidrar till samhället med en miljötjänst utöver att leverera hållbar energi. Att sortera ut plast som inte kan material-återvinnas ur avfall som går till energiåtervinning löser inte de problem som plasten ger upphov till. För att komma tillrätta med de problem som plast orsakar måste åtgärder sättas in högre upp i avfallstrappan, dvs genom att minska produktion och konsumtion av plast och genom olika former av styrmedel, t ex krav på eco design, se till att den plast som ändå måste finnas tillverkas på ett sådant sätt att plastföremål antingen uthålligt kan återanvändas eller materialåtervinnas. Plastfrågan dikuteras något mer utförligt i bilaga 2.

Denna syn återfinns också i planförslaget där det på sidan 171 anges ”I Stockholms-regionen är avfall en viktig energiråvara som har bidragit till att fossila bränslen i kraftvärmeverk har kunnat fasas ut. Även fortsättningsvis finns det en stor mängd avfall som inte kan materialåtervinnas och där energiåtervinning är det bästa alteranativet.”

Med denna bakgrund finns det åtminstone ett par olyckliga, mindre korrekta och ologiska formuleringar i planförslaget kring bränsleanvändningen inom energisektorn som behöver justeras;

· På sidan 120 i fjärde punktsatsen bör ”fossilfria” ersättas med någon formulering kring att fossilfria bränslen ska användas i stället för fossila bränslen som kol och olja. Jämför t ex med det bättre och mer korrekta begreppet ”förnybar eller återvunnen energi” i näst sista stycket på sidan 170.


· På sidan 167, andra stycket, första punktsatsen anges ”Byt ut samtliga fossila källor…”. Bör formuleras om.

När det gäller bränsleval för energiproduktionen finns det också en lite olycklig formulering i andra stycket på sidan 177. Där anges att vid beslut om nya anläggningar så görs bränslevalet sent i processen. Utgångspunkten för beslut kan vara att ny fjärrvärme-produktion behövs men det kan också handla om att ersätta befintlig värmeproduktion med mer effektiv produktion. I båda dessa fall kommer bränslevalet med mycket tidigt i beslutsprocessen.

Skydd av nuvarande och framtida lokaliseringar av energianläggningar

Det är mycket positivt att vikten av att skydda nuvarande och tänkbara framtida lokaliseringar av energianläggningar lyfts fram i förslaget. I en storstadsregion finns ett antal motstående intressen, inte minst vad gäller byggande av bostäder, som riskerar att försvåra och fördyra en hållbar energiförsörjning. 

Genom att en stor del av fjärrvärmenäten i den centrala delen av regionen är sammankopplade så är i princip alla värme- och kraftvärmeanläggningar inte bara av lokal/kommunal betydelse utan också av regional betydelse. Detta gäller även anläggningarna Geneta Panncentral och Huddinge maskincentral som Söderenergi äger. Dessa anläggningar fungerar numera som reservanläggningar men kan fortsatt ha mycket stor betydelse i ett regionalt perspektiv vid störningar och haverier etc. i regionens huvudproduktionsanläggningar. 

Söderenergi äger och driver också Fittja värmeverk. Denna anläggning är en mellanlastanläggning och är av stor regional betydelse i såväl Södertörns Fjärrvärmes som Fortum Värmes fjärrvärmesförsörjning. Fittja värmeverk bör därför anges som en regionalt viktig anläggning på kartan på sidan 93 i planförslaget och på den stora plankarta som bifogas planförslaget. Även Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn bör markeras på plankartan eftersom den är mycket viktig för den regionala värmeförsörjningen.

När det gäller Söderenergis huvudanläggning Igelstaverket förekommer en del motsägelsefulla uppgifter i planförslaget vad gäller framtida lokalisering av nya anläggningar. På kartan på sidan 176 anges Igelsta som en lämplig lokalisering för ett nytt kraftvärmeverk. Detta är mycket bra och plankartan bör också kompletteras med att Igelsta är en viktig lokalisering för en ny kraftvärmeanläggning. På sidan 90 anges dock, så som det får förstås, Igelsta som en eventuell plats för en ny anläggning. I samma stycke och i sista stycket på sidan 174 anges något om kolfångst/infångning av koldioxid, uppgifter vi inte känner igen.







Ulrika Snellman	     Lillemor Ottergren	            Karin Medin
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Södertörns Energi AB	     Södertörns Fjärrvärme AB        Söderenergi AB







2



image1.jpeg



image2.jpeg



image3.jpeg




		      Södertörns Energi AB

		Datum

2016-09-26



		Rnr

1.08.100







		

		

		



		

		Stockholms Läns Landsting
Ulrika Palm
Box 225 50
104 22 Stockholm









		Bilaga 1





Samråd om nästa utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050

Ert diarienummer TRN 2016-0047

Södertörns Energi AB, Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB lämnar här gemensamma synpunkter på det utsända samrådsmaterialet.

Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi AB förser gemensamt Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner med fjärrvärme. Södertörns Fjärrvärme levererar också fjärrkyla i mindre utsträckning. 

Södertörns Fjärrvärme ägs till 100 % av Södertörns Energi AB som i sin tur ägs av Huddinge och Botkyrka kommuner. Södertörns Energi AB äger 58 % av Söderenergi AB, resterande 42 % ägs av Södertälje kommun via Telge AB. Söderenergi AB förser också Södertälje och Nykvarns kommuner med fjärrvärme. 

Huvudelen av den fjärrvärme som behövs i de fem nämnda kommunerna produceras av produktionsbolaget Söderenergi vid Igelstaverket, i ett värmeverk och ett kraftvärmeverk, i Södertälje. I kraftvärmeverket produceras även el som matas ut på det nationella elnätet. Förutom Igelstaverket driver Söderenergi AB tre värmeverk i vardera Södertälje, Botkyrka och Huddinge kommuner och Södertörns Fjärrvärme AB driver en egen fjärrvärme-anläggning i Skogås. 

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 fjärrvärmesystem och Norrenergis fjärrvärmesystem i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. Även mellan Södertörns Fjärrvärmes fjärrvärmesystem i Skogås finns en hopkoppling till och därmed samarbete med Fortum Värmes system.

Övergripande synpunkter på samrådsförslaget

Samrådsförslaget är textmässigt mycket omfattande och skulle ha mycket att vinna på att kortas ned och koncentreras. Som RUFS nu är utformad förekommer många upprepningar och svepande formuleringar vilket gör att det är svårt att se konkreta mål och åtgärder för önskad regional utveckling. Det är också många gånger svårt att förstå den bakomliggande analysen av de mål som formuleras t ex vad gäller regionens energiförsörjning och avfallshantering. I detta avseende förefaller denna RUFS mindre konkret och tydlig jämfört med tidigare regionala planer.

Sambandet mellan fjärrvärme, avfallshantering och miljö

Av beskrivningen ovan framgår att fjärrvärmeförsörjningen i södra Storstockholmsområdet är ett utmärkt exempel på ett mellankommunalt samarbete av mycket stor regional betydelse.

Fjärrvärmen i regionen nämns på några ställen i samrådsförslaget. Med hänsyn till att fjärrvärmen, tillsammans med den kommunala VA-verksamheten, är de enskilt största offentliga miljösatsningarna som gjorts i samhället hade det varit värdefullt och rimligt att ytterligare understryka den stora betydelse fjärrvärmen har haft och fortsättningsvis kommer att ha för att uppfylla lokala, regional och nationella miljömål.

I våra fjärrvärmeanläggningar används i dag nästan uteslutande förnyelsebara/återvunna bränslen. Mycket stora investeringar och utvecklingsarbete har genomförts för att ersätta fossil olja och kol som var de dominerande bränslen fram till för knappt 20 år sedan.

Förutom skogsbränslen som flis och träpellets är nu också olika typer av avfallsbränslen viktiga för fjärrvärmeproduktionen. Vi stödjer helt EU:s avfallstrappa och vi har i regionen en väl utbyggd sortering och återvinning av avfall. Allt avfall kan dock inte återanvändas eller materialåtervinnas, t ex beroende på att avfallet består sammansatta material eller av kvalitetskäl. Detta material kan energiåtervinnas på ett resurseffektivt sätt i våra fjärr- och kraftvärmeanläggningar i stället för att deponeras och leda till såväl klimatutsläpp som andra miljöproblem. Detta innebär att fjärrvärme- och kraftvärmeproduktionen gör en miljötjänst i samhället som är mer omfattande än enbart att producera el och värme på ett klimatsmart sätt. Detta gäller även vid import av avfall för energiproduktion då deponeringen av brännbart material i andra europeiska länder är mycket mer omfattande än i Sverige och att klimatfrågan är ett globalt problem oavsett var på jorden utsläppen av klimatgaser sker. 

Söderenergi har tillsammans med Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät låtit utföra ett klimatbokslut för år 2015. I bokslutet ställs frågan hur stora utsläppen av klimatgaser skulle ha varit om inte fjärrvärmesystemet i södra Storstockholm hade funnits. Resultatet är att utsläppen av växthusgaser skulle ha varit nästan 800 000 ton koldioxidekvivalenter större år 2015 jämfört med de faktiska utsläppen. Detta beror på de utsläpp av klimatgaser som annars skulle ha uppkommit från alternativ el- och värmeproduktion och avfallshantering. Det är därför både olyckligt och felaktigt ur ett resurshushållnings-perspektiv att ha som mål att kraftvärmeanläggningar enbart ska drivas med biobränslen (sid 41, 43-44). Begreppet biobränsle bör bytas ut mot begreppet förnyelsebara/återvunna bränslen vilket också väl speglar ett fokus på resurshushållning och cirkulär ekonomi. 

Med hänsyn till fjärrvärmens stora betydelse för klimat- och miljöfrågan i regionen bör RUFS understryka vikten av att skydda lokaliseringen av befintliga produktions-anläggningar i kommunernas översiktsplanering. Även tänkbara lokaliseringar av produktions- och bränslelagerplatser bör identifieras och skyddas från annan exploatering. I regionen finns på sikt förutsättningar och behov av ytterligare värme- och kraftvärme-anläggningar för att kunna nå såväl lokala som regionala och nationella klimat- och miljömål. Det bör redan nu finnas bra förutsättningar för att i regionplanen peka ut områden som är lämpliga och viktiga för den framtida energiförsörjningen. Detta är ett viktigt samhällsintresse.

Av samrådsförslaget framgår att en Klimatfärdplan ska tas fram parallellt med RUFS, vi deltar gärna i detta arbete.







Ulrika Snellman	     Thomas Forsberg	            Karin Medin
VD		     VD		            VD
Södertörns Energi AB	     Södertörns Fjärrvärme AB        Söderenergi AB
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		Bilaga 2



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 fjärrvärme till kommunerna Södertälje, Nykvarn, Huddinge, Botkyrka och Salem. Värmen 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 fjärrvärmesystem och Norrenergis fjärrvärmesystem i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd.

Det bränsle som används till fjärrvärme- och elproduktionen utgörs till ca 99 procent av förnyelsebara/återvunna bränslen i form 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.

Synpunkter på förslaget 

Söderenergis synpunkter begränsas till att den del i klimatplanen som behandlar fjärrvärme 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 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 (t ex plast) i avfallet som går till förbränning tas bort för att sektorn ska bli fossilfri. ”

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 form av t ex koldioxidbeskattning och handeln med utsläppsrätter som styr energibolagens bränsleanvändning. På motsvarande sida finns inom avfallssektorn styrmedel i form av t ex deponiskatt och förbud mot deponering av brännbart avfall som styr avfall till förbränning. 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 Fjärrvärme 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 kommer att brytas ned och bidra till ovannämnda problem. Att separera ut plasten ur avfallet innan 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 former av styrmedel, t ex på det sätt som nu görs vad gäller plastpåsar i handeln. 



Med vänliga hälsningar 





Jan-Erik Haglund 

Miljöchef 
Söderenergi AB
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Synpunkter på förlag till regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 


Ert diarienummer TRN 2017-0052 


Södertörns Energi AB, Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB lämnar här 
gemensamma synpunkter på det utsända planförslaget. Våra verksamheter finns beskrivna 
i bilaga 1, Samråd om nästa utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Söderenergi har 
tidigare lämnat separata synpunkter på den parallella Klimatfärdplan 2050 för Stockholms 
regionen, se bilaga 2. 


Kopplingen mellan regionens avfallshantering och energiförsörjning 


Det är mycket positivt att samhällets och avfallshanteringens beroende av energiåter 
vinning nu lyfts fram på ett tydligt sätt i planförslaget (sidorna 65, 88-89 och 171). 


Bränslen för värme- och kraftvärmeanläggningar 


Vi ställer oss helt bakom synen på hur avfallsproblematiken i samhället bör lösas och som 
kommer till uttryck i avfallstrappan som finns med i planförslaget, t ex på sidan 1 77. 


En särskild fråga är här avfallets innehåll av fossilt material som plast och tekniskt gummi. 
I planförslaget anges, vilket vi helt ställer oss bakom, i andra stycket på sidan 175 att plast 
i avfallsförbränningen måste minska stegvis och upphöra senast år 2045. 


Energiåtervinningen av plast i avfallet är helt nödvändig under en övergångsperiod för att 
lösa andra stora samhällsfrågor kring resurshushållning och förorening av miljön som plast 
ger upphov till. Detta innebär att energiåtervinningen av avfall bidrar till samhället med en 
miljötjänst utöver att leverera hållbar energi. Att sortera ut plast som inte kan material 
återvinnas ur avfall som går till energiåtervinning löser inte de problem som plasten ger 
upphov till. För att komma tillrätta med de problem som plast orsakar måste åtgärder sättas 







in högre upp i avfallstrappan, dvs genom att minska produktion och konsumtion av plast 
och genom olika former av styrmedel, t ex krav på eco design, se till att den plast som ändå 
måste finnas tillverkas på ett sådant sätt att plastföremål antingen uthålligt kan 
återanvändas eller materialåtervinnas. Plastfrågan dikuteras något mer utförligt i bilaga 2. 


Denna syn återfinns också i planförslaget där det på sidan 1 71 anges "I Stockholms 
regionen är avfall en viktig energiråvara som har bidragit till att fossila bränslen i 
kraftvärmeverk har kunnat fasas ut. Även fortsättningsvis finns det en stor mängd avfall 
som inte kan materialåtervinnas och där energiåtervinning är det bästa alteranativet." 


Med denna bakgrund finns det åtminstone ett par olyckliga, mindre korrekta och ologiska 
formuleringar i planförslaget kring bränsleanvändningen inom energisektorn som behöver 
justeras; 


På sidan 120 i fjärde punktsatsen bör "fossilfria" ersättas med någon formulering 
kring att fossilfria bränslen ska användas i stället för fossila bränslen som kol och 
olja. Jämfört ex med det bättre och mer korrekta begreppet "förnybar eller 
återvunnen energi" i näst sista stycket på sidan 170. 


På sidan 167, andra stycket, första punktsatsen anges "Byt ut samtliga fossila 
källor ... ". Bör formuleras om. 


När det gäller bränsleval för energiproduktionen finns det också en lite olycklig 
formulering i andra stycket på sidan 177. Där anges att vid beslut om nya anläggningar så 
görs bränslevalet sent i processen. Utgångspunkten för beslut kan vara att ny fjärrvärme 
produktion behövs men det kan också handla om att ersätta befintlig värmeproduktion med 
mer effektiv produktion. I båda dessa fall kommer bränslevalet med mycket tidigt i 
beslutsprocessen. 


Skydd av nuvarande och framtida lokaliseringar av energianläggningar 


Det är mycket positivt att vikten av att skydda nuvarande och tänkbara framtida 
lokaliseringar av energianläggningar lyfts fram i förslaget. I en storstadsregion finns ett 
antal motstående intressen, inte minst vad gäller byggande av bostäder, som riskerar att 
försvåra och fördyra en hållbar energiförsörjning. 


Genom att en stor del av fjärrvärmenäten i den centrala delen av regionen är 
sammankopplade så är i princip alla värme- och kraftvärmeanläggningar inte bara av 
lokal/kommunal betydelse utan också av regional betydelse. Detta gäller även 
anläggningarna Geneta Panncentral och Huddinge maskincentral som Söderenergi äger. 
Dessa anläggningar fungerar numera som reservanläggningar men kan fortsatt ha mycket 
stor betydelse i ett regionalt perspektiv vid störningar och haverier etc. i regionens 
huvudproduktionsanläggningar. 
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Söderenergi äger och driver också Fittja värmeverk. Denna anläggning är en 
mellanlastanläggning och är av stor regional betydelse i såväl Södertörns Fjärrvärmes som 
Fortum Värmes fjärrvännesförsörjning. Fittja värmeverk bör därför anges som en regionalt 
viktig anläggning på kartan på sidan 93 i planförslaget och på den stora plankarta som 
bifogas planförslaget. Även Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn bör markeras på 
plankartan eftersom den är mycket viktig för den regionala värmeförsörjningen. 


När det gäller Söderenergis huvudanläggning Igelstaverket förekommer en del 
motsägelsefulla uppgifter i planförslaget vad gäller framtida lokalisering av nya 
anläggningar. På kartan på sidan 176 anges Igelsta som en lämplig lokalisering för ett nytt 
kraftvärmeverk. Detta är mycket bra och plankartan bör också kompletteras med att Igelsta 
är en viktig lokalisering för en ny kraftvärmeanläggning. På sidan 90 anges dock, så som 
det får förstås, Igelsta som en eventuell plats för en ny anläggning. I samma stycke och i 
sista stycket på sidan 174 anges något om kolfångst/infångning av koldioxid, uppgifter vi 
inte känner igen. 


~/;ellman 
VD 
Södertörns Energi AB 


Oli/_ í.)ú . , J. r. <, 
'tvvPLi2-Wf/~ D(~~ 
Lillemor Ottergren Karin Medin 
tlVD VD 
Södertörns Fjärrvärme AB Söderenergi AB 
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Bilaga 1 


(¡y Söderenergi Datum 


2016-09-26 
Rnr 


1.08.100 


Stockholms Läns Landsting 
Ulrika Palm 
Box 225 50 
104 22 Stockholm 


Samråd om nästa utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050 
Ert diarienummer TRN 2016-0047 


Södertörns Energi AB, Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB lämnar här 
gemensamma synpunkter på det utsända samrådsmaterialet. 


Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi AB förser gemensamt Huddinge, Botkyrka och 
Salems kommuner med fjärrvärme. Södertörns Fjärrvärme levererar också fjärrkyla i 
mindre utsträckning. 


Södertörns Fjärrvärme ägs till 100 % av Södertörns Energi AB som i sin tur ägs av 
Huddinge och Botkyrka kommuner. Södertörns Energi AB äger 58 % av Söderenergi AB, 
resterande 42 % ägs av Södertälje kommun via Telge AB. Söderenergi AB förser också 
Södertälje och Nykvarns kommuner med fjärrvärme. 


Huvudelen av den fjärrvärme som behövs i de fem nämnda kommunerna produceras av 
produktionsbolaget Söderenergi vid Igelstaverket, i ett värmeverk och ett kraftvärmeverk, i 
Södertälje. I kraftvärmeverket produceras även el som matas ut på det nationella elnätet. 
Förutom Igelstaverket driver Söderenergi AB tre värmeverk i vardera Södertälje, Botkyrka 
och Huddinge kommuner och Södertörns Fjärrvärme AB driver en egen fjärrvärme 
anläggning i Skogås. 


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 fjärrvärmesystem och Norrenergis 
fjärrvärmesystem i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. Även mellan Södertörns 
Fjärrvärmes fjärrvärmesystem i Skogås finns en hopkoppling till och därmed samarbete 
med Fortum Värmes system. 







Övergripande synpunkter på samrådsförslaget 
Samrådsförslaget är textmässigt mycket omfattande och skulle ha mycket att vinna på att 
kortas ned och koncentreras. Som RUFS nu är utformad förekommer många upprepningar 
och svepande formuleringar vilket gör att det är svårt att se konkreta mål och åtgärder för 
önskad regional utveckling. Det är också många gånger svårt att förstå den bakomliggande 
analysen av de mål som formuleras t ex vad gäller regionens energiförsörjning och 
avfallshantering. I detta avseende förefaller denna RUFS mindre konkret och tydlig jämfört 
med tidigare regionala planer. 


Sambandet mellan fjärrvärme, avfallshantering och miljö 
Av beskrivningen ovan framgår att fjärrvärmeförsörjningen i södra Storstockholmsområdet 
är ett utmärkt exempel på ett mellankommunalt samarbete av mycket stor regional 
betydelse. 


Fjärrvärmen i regionen nämns på några ställen i samrådsförslaget. Med hänsyn till att 
fjärrvärmen, tillsammans med den kommunala VA-verksamheten, är de enskilt största 
offentliga miljösatsningarna som gjorts i samhället hade det varit värdefullt och rimligt att 
ytterligare understryka den stora betydelse fjärrvärmen har haft och fortsättningsvis 
kommer att ha för att uppfylla lokala, regional och nationella miljömål. 


I våra fjärrvärmeanläggningar används i dag nästan uteslutande förnyelsebara/återvunna 
bränslen. Mycket stora investeringar och utvecklingsarbete har genomförts för att ersätta 
fossil olja och kol som var de dominerande bränslen fram till för knappt 20 år sedan. 


Förutom skogsbränslen som flis och träpellets är nu också olika typer av avfallsbränslen 
viktiga för fjärrvärmeproduktionen. Vi stödjer helt EU:s avfallstrappa och vi har i regionen 
en väl utbyggd sortering och återvinning av avfall. Allt avfall kan dock inte återanvändas 
eller materialåtervinnas, t ex beroende på att avfallet består sammansatta material eller av 
kvalitetskäl. Detta material kan energiåtervinnas på ett resurseffektivt sätt i våra fjärr- och 
kraftvärmeanläggningar i stället för att deponeras och leda till såväl klimatutsläpp som 
andra miljöproblem. Detta innebär att fjärrvärme- och kraftvärmeproduktionen gör en 
miljötjänst i samhället som är mer omfattande än enbart att producera el och värme på ett 
klimatsmart sätt. Detta gäller även vid import av avfall för energiproduktion då 
deponeringen av brännbart material i andra europeiska länder är mycket mer omfattande än 
i Sverige och att klimatfrågan är ett globalt problem oavsett var på jorden utsläppen av 
klimatgaser sker. 


Söderenergi har tillsammans med Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät låtit utföra ett 
klimatbokslut för år 2015. I bokslutet ställs frågan hur stora utsläppen av klimatgaser 
skulle ha varit om inte fjärrvärmesystemet i södra Storstockholm hade funnits. Resultatet 
är att utsläppen av växthusgaser skulle ha varit nästan 800 000 ton koldioxidekvivalenter 







större år 2015 jämfört med de faktiska utsläppen. Detta beror på de utsläpp av klimatgaser 
som annars skulle ha uppkommit från alternativ el- och värmeproduktion och 
avfallshantering. Det är därför både olyckligt och felaktigt ur ett resurshushållnings 
perspektiv att ha som mål att kraftvärmeanläggningar enbart ska drivas med biobränslen 
(sid 41, 43-44). Begreppet biobränsle bör bytas ut mot begreppet förnyelsebara/återvunna 
bränslen vilket också väl speglar ett fokus på resurshushållning och cirkulär ekonomi. 


Med hänsyn till fjärrvärmens stora betydelse för klimat- och miljöfrågan i regionen bör 
RUFS understryka vikten av att skydda lokaliseringen av befintliga produktions 
anläggningar i kommunernas översiktsplanering. Även tänkbara lokaliseringar av 
produktions- och bränslelagerplatser bör identifieras och skyddas från annan exploatering. 
I regionen finns på sikt förutsättningar och behov av ytterligare värme- och kraftvärme 
anläggningar för att kunna nå såväl lokala som regionala och nationella klimat- och 
miljömål. Det bör redan nu finnas bra förutsättningar för att i regionplanen peka ut 
områden som är lämpliga och viktiga för den framtida energiförsörjningen. Detta är ett 
viktigt samhällsintresse. 


Av samrådsförslaget framgår att en Klimatfärdplan ska tas fram parallellt med RUFS, vi 
deltar gärna i detta arbete. 


Ulrika Snellman 
VD 
Södertörns Energi AB 


Thomas Forsberg 
VD 
Södertörns Fjärrvärme AB 


Karin Medin 
VD 
Söderenergi AB 







Bilaga 2 


Söderenergi Datum 


2017-10-02 
Rnr 


1.08.100 


registrator. trf@sll.se 


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 fjärrvärme till kommunerna 
Södertälje, Nykvarn, Huddinge, Botkyrka och Salem. Värmen 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 fjärrvärmesystem och Norrenergis 
fjärrvärmesystem i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. 


Det bränsle som används till fjärrvärme- och elproduktionen utgörs till ca 99 procent av 
förnyelsebara/återvunna bränslen i form 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. 


Synpunkter på förslaget 


Söderenergis synpunkter begränsas till att den del i klimatplanen som behandlar fjärrvärme 
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. " 


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 form av t ex koldioxidbeskattning och 
handeln med utsläppsrätter som styr energibolagens bränsleanvändning. På motsvarande 
sida finns inom avfallssektorn styrmedel i form av t ex deponiskatt och förbud mot 
deponering av brännbart avfall som styr avfall till förbränning. 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 Fjärrvärme 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 kommer att brytas ned och 
bidra till ovannämnda problem. Att separera ut plasten ur avfallet innan 
energiåtervinningen löser därför inga problem, dessutom skulle det innebära ett 
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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 former av styrmedel, t ex 
på det sätt som nu görs vad gäller plastpåsar i handeln. 


Med vänliga hälsningar 


Jan-Erik Haglund 
Miljöchef 
Söderenergi AB 







llJ Söderenergi Energi 
Datum 

2017-10-30 
Rnr 

1.08.100 

registrator.trf@sll.se 

Synpunkter på förlag till regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Ert diarienummer TRN 2017-0052 

Södertörns Energi AB, Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB lämnar här 
gemensamma synpunkter på det utsända planförslaget. Våra verksamheter finns beskrivna 
i bilaga 1, Samråd om nästa utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Söderenergi har 
tidigare lämnat separata synpunkter på den parallella Klimatfärdplan 2050 för Stockholms 
regionen, se bilaga 2. 

Kopplingen mellan regionens avfallshantering och energiförsörjning 

Det är mycket positivt att samhällets och avfallshanteringens beroende av energiåter 
vinning nu lyfts fram på ett tydligt sätt i planförslaget (sidorna 65, 88-89 och 171). 

Bränslen för värme- och kraftvärmeanläggningar 

Vi ställer oss helt bakom synen på hur avfallsproblematiken i samhället bör lösas och som 
kommer till uttryck i avfallstrappan som finns med i planförslaget, t ex på sidan 1 77. 

En särskild fråga är här avfallets innehåll av fossilt material som plast och tekniskt gummi. 
I planförslaget anges, vilket vi helt ställer oss bakom, i andra stycket på sidan 175 att plast 
i avfallsförbränningen måste minska stegvis och upphöra senast år 2045. 

Energiåtervinningen av plast i avfallet är helt nödvändig under en övergångsperiod för att 
lösa andra stora samhällsfrågor kring resurshushållning och förorening av miljön som plast 
ger upphov till. Detta innebär att energiåtervinningen av avfall bidrar till samhället med en 
miljötjänst utöver att leverera hållbar energi. Att sortera ut plast som inte kan material 
återvinnas ur avfall som går till energiåtervinning löser inte de problem som plasten ger 
upphov till. För att komma tillrätta med de problem som plast orsakar måste åtgärder sättas 



in högre upp i avfallstrappan, dvs genom att minska produktion och konsumtion av plast 
och genom olika former av styrmedel, t ex krav på eco design, se till att den plast som ändå 
måste finnas tillverkas på ett sådant sätt att plastföremål antingen uthålligt kan 
återanvändas eller materialåtervinnas. Plastfrågan dikuteras något mer utförligt i bilaga 2. 

Denna syn återfinns också i planförslaget där det på sidan 1 71 anges "I Stockholms 
regionen är avfall en viktig energiråvara som har bidragit till att fossila bränslen i 
kraftvärmeverk har kunnat fasas ut. Även fortsättningsvis finns det en stor mängd avfall 
som inte kan materialåtervinnas och där energiåtervinning är det bästa alteranativet." 

Med denna bakgrund finns det åtminstone ett par olyckliga, mindre korrekta och ologiska 
formuleringar i planförslaget kring bränsleanvändningen inom energisektorn som behöver 
justeras; 

På sidan 120 i fjärde punktsatsen bör "fossilfria" ersättas med någon formulering 
kring att fossilfria bränslen ska användas i stället för fossila bränslen som kol och 
olja. Jämfört ex med det bättre och mer korrekta begreppet "förnybar eller 
återvunnen energi" i näst sista stycket på sidan 170. 

På sidan 167, andra stycket, första punktsatsen anges "Byt ut samtliga fossila 
källor ... ". Bör formuleras om. 

När det gäller bränsleval för energiproduktionen finns det också en lite olycklig 
formulering i andra stycket på sidan 177. Där anges att vid beslut om nya anläggningar så 
görs bränslevalet sent i processen. Utgångspunkten för beslut kan vara att ny fjärrvärme 
produktion behövs men det kan också handla om att ersätta befintlig värmeproduktion med 
mer effektiv produktion. I båda dessa fall kommer bränslevalet med mycket tidigt i 
beslutsprocessen. 

Skydd av nuvarande och framtida lokaliseringar av energianläggningar 

Det är mycket positivt att vikten av att skydda nuvarande och tänkbara framtida 
lokaliseringar av energianläggningar lyfts fram i förslaget. I en storstadsregion finns ett 
antal motstående intressen, inte minst vad gäller byggande av bostäder, som riskerar att 
försvåra och fördyra en hållbar energiförsörjning. 

Genom att en stor del av fjärrvärmenäten i den centrala delen av regionen är 
sammankopplade så är i princip alla värme- och kraftvärmeanläggningar inte bara av 
lokal/kommunal betydelse utan också av regional betydelse. Detta gäller även 
anläggningarna Geneta Panncentral och Huddinge maskincentral som Söderenergi äger. 
Dessa anläggningar fungerar numera som reservanläggningar men kan fortsatt ha mycket 
stor betydelse i ett regionalt perspektiv vid störningar och haverier etc. i regionens 
huvudproduktionsanläggningar. 
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Söderenergi äger och driver också Fittja värmeverk. Denna anläggning är en 
mellanlastanläggning och är av stor regional betydelse i såväl Södertörns Fjärrvärmes som 
Fortum Värmes fjärrvännesförsörjning. Fittja värmeverk bör därför anges som en regionalt 
viktig anläggning på kartan på sidan 93 i planförslaget och på den stora plankarta som 
bifogas planförslaget. Även Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn bör markeras på 
plankartan eftersom den är mycket viktig för den regionala värmeförsörjningen. 

När det gäller Söderenergis huvudanläggning Igelstaverket förekommer en del 
motsägelsefulla uppgifter i planförslaget vad gäller framtida lokalisering av nya 
anläggningar. På kartan på sidan 176 anges Igelsta som en lämplig lokalisering för ett nytt 
kraftvärmeverk. Detta är mycket bra och plankartan bör också kompletteras med att Igelsta 
är en viktig lokalisering för en ny kraftvärmeanläggning. På sidan 90 anges dock, så som 
det får förstås, Igelsta som en eventuell plats för en ny anläggning. I samma stycke och i 
sista stycket på sidan 174 anges något om kolfångst/infångning av koldioxid, uppgifter vi 
inte känner igen. 

~/;ellman 
VD 
Södertörns Energi AB 

Oli/_ í.)ú . , J. r. <, 
'tvvPLi2-Wf/~ D(~~ 
Lillemor Ottergren Karin Medin 
tlVD VD 
Södertörns Fjärrvärme AB Söderenergi AB 
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Ulrika Palm 
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Samråd om nästa utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050 
Ert diarienummer TRN 2016-0047 

Södertörns Energi AB, Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB lämnar här 
gemensamma synpunkter på det utsända samrådsmaterialet. 

Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi AB förser gemensamt Huddinge, Botkyrka och 
Salems kommuner med fjärrvärme. Södertörns Fjärrvärme levererar också fjärrkyla i 
mindre utsträckning. 

Södertörns Fjärrvärme ägs till 100 % av Södertörns Energi AB som i sin tur ägs av 
Huddinge och Botkyrka kommuner. Södertörns Energi AB äger 58 % av Söderenergi AB, 
resterande 42 % ägs av Södertälje kommun via Telge AB. Söderenergi AB förser också 
Södertälje och Nykvarns kommuner med fjärrvärme. 

Huvudelen av den fjärrvärme som behövs i de fem nämnda kommunerna produceras av 
produktionsbolaget Söderenergi vid Igelstaverket, i ett värmeverk och ett kraftvärmeverk, i 
Södertälje. I kraftvärmeverket produceras även el som matas ut på det nationella elnätet. 
Förutom Igelstaverket driver Söderenergi AB tre värmeverk i vardera Södertälje, Botkyrka 
och Huddinge kommuner och Södertörns Fjärrvärme AB driver en egen fjärrvärme 
anläggning i Skogås. 

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 fjärrvärmesystem och Norrenergis 
fjärrvärmesystem i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. Även mellan Södertörns 
Fjärrvärmes fjärrvärmesystem i Skogås finns en hopkoppling till och därmed samarbete 
med Fortum Värmes system. 



Övergripande synpunkter på samrådsförslaget 
Samrådsförslaget är textmässigt mycket omfattande och skulle ha mycket att vinna på att 
kortas ned och koncentreras. Som RUFS nu är utformad förekommer många upprepningar 
och svepande formuleringar vilket gör att det är svårt att se konkreta mål och åtgärder för 
önskad regional utveckling. Det är också många gånger svårt att förstå den bakomliggande 
analysen av de mål som formuleras t ex vad gäller regionens energiförsörjning och 
avfallshantering. I detta avseende förefaller denna RUFS mindre konkret och tydlig jämfört 
med tidigare regionala planer. 

Sambandet mellan fjärrvärme, avfallshantering och miljö 
Av beskrivningen ovan framgår att fjärrvärmeförsörjningen i södra Storstockholmsområdet 
är ett utmärkt exempel på ett mellankommunalt samarbete av mycket stor regional 
betydelse. 

Fjärrvärmen i regionen nämns på några ställen i samrådsförslaget. Med hänsyn till att 
fjärrvärmen, tillsammans med den kommunala VA-verksamheten, är de enskilt största 
offentliga miljösatsningarna som gjorts i samhället hade det varit värdefullt och rimligt att 
ytterligare understryka den stora betydelse fjärrvärmen har haft och fortsättningsvis 
kommer att ha för att uppfylla lokala, regional och nationella miljömål. 

I våra fjärrvärmeanläggningar används i dag nästan uteslutande förnyelsebara/återvunna 
bränslen. Mycket stora investeringar och utvecklingsarbete har genomförts för att ersätta 
fossil olja och kol som var de dominerande bränslen fram till för knappt 20 år sedan. 

Förutom skogsbränslen som flis och träpellets är nu också olika typer av avfallsbränslen 
viktiga för fjärrvärmeproduktionen. Vi stödjer helt EU:s avfallstrappa och vi har i regionen 
en väl utbyggd sortering och återvinning av avfall. Allt avfall kan dock inte återanvändas 
eller materialåtervinnas, t ex beroende på att avfallet består sammansatta material eller av 
kvalitetskäl. Detta material kan energiåtervinnas på ett resurseffektivt sätt i våra fjärr- och 
kraftvärmeanläggningar i stället för att deponeras och leda till såväl klimatutsläpp som 
andra miljöproblem. Detta innebär att fjärrvärme- och kraftvärmeproduktionen gör en 
miljötjänst i samhället som är mer omfattande än enbart att producera el och värme på ett 
klimatsmart sätt. Detta gäller även vid import av avfall för energiproduktion då 
deponeringen av brännbart material i andra europeiska länder är mycket mer omfattande än 
i Sverige och att klimatfrågan är ett globalt problem oavsett var på jorden utsläppen av 
klimatgaser sker. 

Söderenergi har tillsammans med Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät låtit utföra ett 
klimatbokslut för år 2015. I bokslutet ställs frågan hur stora utsläppen av klimatgaser 
skulle ha varit om inte fjärrvärmesystemet i södra Storstockholm hade funnits. Resultatet 
är att utsläppen av växthusgaser skulle ha varit nästan 800 000 ton koldioxidekvivalenter 



större år 2015 jämfört med de faktiska utsläppen. Detta beror på de utsläpp av klimatgaser 
som annars skulle ha uppkommit från alternativ el- och värmeproduktion och 
avfallshantering. Det är därför både olyckligt och felaktigt ur ett resurshushållnings 
perspektiv att ha som mål att kraftvärmeanläggningar enbart ska drivas med biobränslen 
(sid 41, 43-44). Begreppet biobränsle bör bytas ut mot begreppet förnyelsebara/återvunna 
bränslen vilket också väl speglar ett fokus på resurshushållning och cirkulär ekonomi. 

Med hänsyn till fjärrvärmens stora betydelse för klimat- och miljöfrågan i regionen bör 
RUFS understryka vikten av att skydda lokaliseringen av befintliga produktions 
anläggningar i kommunernas översiktsplanering. Även tänkbara lokaliseringar av 
produktions- och bränslelagerplatser bör identifieras och skyddas från annan exploatering. 
I regionen finns på sikt förutsättningar och behov av ytterligare värme- och kraftvärme 
anläggningar för att kunna nå såväl lokala som regionala och nationella klimat- och 
miljömål. Det bör redan nu finnas bra förutsättningar för att i regionplanen peka ut 
områden som är lämpliga och viktiga för den framtida energiförsörjningen. Detta är ett 
viktigt samhällsintresse. 

Av samrådsförslaget framgår att en Klimatfärdplan ska tas fram parallellt med RUFS, vi 
deltar gärna i detta arbete. 

Ulrika Snellman 
VD 
Södertörns Energi AB 

Thomas Forsberg 
VD 
Södertörns Fjärrvärme AB 

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

Kort om Söderenergi 

Söderenergi AB är ett kommunalägt bolag som producerar fjärrvärme till kommunerna 
Södertälje, Nykvarn, Huddinge, Botkyrka och Salem. Värmen 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 fjärrvärmesystem och Norrenergis 
fjärrvärmesystem i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. 

Det bränsle som används till fjärrvärme- och elproduktionen utgörs till ca 99 procent av 
förnyelsebara/återvunna bränslen i form 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. 

Synpunkter på förslaget 

Söderenergis synpunkter begränsas till att den del i klimatplanen som behandlar fjärrvärme 
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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Söderenergi AB 
Box 7074 
152 27 SÖDERTÄLJE 

Besöksadress 
Söderenergi AB 
Nynäsvä:gen 43 
152 57 SÖDERTÄLJE 
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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. " 

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 form av t ex koldioxidbeskattning och 
handeln med utsläppsrätter som styr energibolagens bränsleanvändning. På motsvarande 
sida finns inom avfallssektorn styrmedel i form av t ex deponiskatt och förbud mot 
deponering av brännbart avfall som styr avfall till förbränning. 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 Fjärrvärme 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 kommer att brytas ned och 
bidra till ovannämnda problem. Att separera ut plasten ur avfallet innan 
energiåtervinningen löser därför inga problem, dessutom skulle det innebära ett 
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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 former av styrmedel, t ex 
på det sätt som nu görs vad gäller plastpåsar i handeln. 

Med vänliga hälsningar 

Jan-Erik Haglund 
Miljöchef 
Söderenergi AB 
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