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Landstingsstyrelsen

Motion 2008:25 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (mp) om tredjepartsinträde på
el- och fjärrvärmenäten

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson

ÄRENDET
Motionärerna föreslår tredjepartsinträde på el- och fjärrvärmenäten.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Det är en angelägen fråga att göra det möjligt för olika producenter att sälja sitt överskott av el och värme till kraft- och fjärrvärmenäten. Detta gäller såväl större som
mindre el- och värmeproducenter. Fördelarna med ökad konkurrens i fjärrvärmenäten är flera, bland annat ökad energihushållning när spillvärme tas tillvara.
I dag finns både tekniska och regelmässiga hinder för att öppna upp fjärrvärmenätet
för olika energiproducenter. De tekniska hindren är bland annat att den fjärrvärme
som kan återvinnas inom Locums fastighetsbestånd inte har den temperatur som
krävs för att värmen ska kunna levereras direkt till fjärrvärmenätet, vilket motionären
föreslår. Elproduktionsanläggningar måste också ha en viss storlek och teknisk standard för att kopplas till fjärrvärmenäten.

Bilagor
1 Motion
2 Locum AB:s yttrande
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Näringsdepartementet har nu tillsatt en utredning som ska studera förutsättningarna
för att införa ett lagstadgat tredjepartsinträde till fjärrvärmenäten, vilket kan leda till
en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och förbättrad miljö.
Landstingsstyrelsen avvaktar utredningens förslag på lösningar på de lagliga och
tekniska hinder som finns för att öppna upp fjärrvärmenäten för mindre energiproducenter.

Catharina Elmsäter-Svärd

Gustav Andersson

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Vivianne Gunnarsson m.fl. (mp) har i en motion (bilaga), väckt den 10 juni 2008,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att Locum AB
omedelbart gör ett avtal med Fortum om att få sälja överskottsvärme från landstingets fastigheter till fjärrvärmenätet, att omedelbart begära att få betraktas som mindre
elproducent och därmed bli berättigad att sälja överskott av el till elnätet, att hemställa hos regeringen om att göra det möjligt för envar att kunna sälja överskott av el
till nätet, s.k. tredjepartsinträde.
Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och Locum AB.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 9 januari 2009 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen.
Förvaltningen har berett detta tjänsteutlåtande dels genom att göra en egen bedömning och dels genom att beakta Locums tjänsteutlåtande. Eftersom motionen berör
dels fjärrvärmemarknaden och dels elmarknaden är svaret uppdelat med hänsyn till
detta.
Fjärrvärmemarknaden
Locum anför i sitt svar att den fjärrvärme som kan återvinnas inom fastigheterna inte
är av den temperatur som erfordas för direkt leverans till fjärrvärmenätet. På grund
härav nyttjas i stället överskottsvärmen i så hög grad som möjligt i interna värmeåtervinningssystem. Locum följer emellertid den tekniska utvecklingen inom energiområdet för att bevaka förändringar i energiproduktion, energianvändning och regelverk i sådan riktning att annan användning av överskottsvärmen än den nuvarande
kan bli aktuell. För närvarande bedöms dock inte direktleverans av överskottsvärme
in i fjärrvärmenätet vara möjlig.
Elvärmemarknaden
Frågan om regelverk för mindre elproducenters leverans av el till nätet utreds för
närvarande i Näringsdepartementet. En proposition kan komma att läggas fram för
Riksdagen under första kvartalet 2009. Inriktningen för propositionsarbetet är att
åstadkomma en regelförenkling kopplad till elproduktionsanläggningens tekniska
utförande och storlek. Om propositionen resulterar i lagstiftning kommer envar som
har en elproduktionsanläggning att kunna leverera el till nätet. Mot bakgrund av sakläget bedömer därför Locum att några åtgärder av det slag som föreslås i motionen
inte är nödvändiga.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön jämfört med nuläget.
Locum AB har den 23 december 2008 avgett yttrande (bilaga).
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Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 maj 2009.
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