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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 fjärt- 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 2015.1 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 

Karin Medin 
VD 
Söderenergi AB 

VD 
Södertörns Energi AB Södertörns Fjärrvärme AB 


