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Miljöpartiet de gröna i Täby Kommun
Ärende 9 – Yttrande över förslag till detaljplan för den del av
fastigheten Hagby 8:1 samt fastigheterna Hagby 8:16 och 8:17 i
Täby kommun.
Miljöpartiet är i grunden positiv till anläggningar vilka reducerar nettoutsläppen av
växthusgaser genom förbränning av förnyelsebara bränslen. Det föreslagna
kraftvärmeverket i Hagby är ett ambitiöst och prestigefyllt miljöåtagande vilket ger Täby
och angränsande kommuner fjärrvärme samt levererar el till det nationella nätet.
Planerna har emellertid mött omfattande kritik från allmänheten. Materialet som
presenterats vid programrådet emanerar i stor utsträckning från E.ON. själv vilket spätt på
kritiken. Det vore ytterst beklagligt om verket visar sig inte kunna uppnå de högt ställda
miljömålen. För att öka trovärdigheten i utredningarna föreslår därför Miljöpartiet att
kontroversiella frågor tas upp av sakkunniga utredare vilka är oberoende av både E.ON.
och kommunen.
Exempelvis bör samtliga konsekvenser för den närmaste omgivningen utredas mer och
anläggningens storlek analyseras. Risken för självantändning i depåer med flis- och
träpellets är stor och spridning av brandhärdar till omgivande skogsområden och
intilliggande bostäder ställer krav på stora säkerhetsavstånd vilket bör utredas.
Flera privata aktörer finns på fjärrvärmemarknaden i Täby och därför behöver det
framtida fjärrvärmebehovet utredas mer. Vidare behövs mer information om innehållet i
bränslet och utsläppen behöver också granskas av en oberoende utredare.
I dag finns inte svaret från Miljödomstolen på den av E.ON. inskickade miljöprövningen
och det vore oansvarigt att fatta något avgörande beslut innan innehållet analyserats.
Miljöpartiet ställer också krav på att de transportfordon som används ska drivas med
förnyelsebara bränslen för att reducera bidraget från den ökade trafiken.
Informationen från kommunens sida till medborgarna har varit undermålig vilket vi
påpekat vid ett flertal tillfällen. Informationen skulle förts i dialog i ett så tidigt skede som
möjligt. Den måste också kommuniceras genom olika kanaler.
E.ON.s MKB visar på ökade utsläpp av växthusgaser lokalt i Täby från värmekraftverket i
drift. E.ON. uppskattar att detta skall kompenseras genom att kraftvärmeverket

exporterar el till andra länder där elproduktion från kolkraftverk minskas i samma mån.
En förutsättning är dock att överföringskapaciteten till kontinenten räcker till när Sverige
har överskott i elproduktionen. Mångårig eftersatt utbyggnad av överföringskapaciteten
har lett till att denna i själva verket är ytterst begränsad vilket utgör ett hinder för
kompensation för de i Täby utsläppta växthusgaserna. Det finns heller inget
kompensationsåtagande presenterat eller någon metod föreslagen för att kontrollera i
vilken mån kompensation verkligen sker. Driften i kraftvärmeverket i Hagby kan därför
istället komma att bidra till totalt ökade utsläpp av växthusgaser. Frågan är komplicerad
och måste granskas av en sakkunnig och oberoende utredare.
Med särskild hänvisning till:
Att det idag inte föreligger något svar från Miljödomstolen på den av E.ON. inskickade
miljöprövningen vilket gör det oansvarigt att fatta något avgörande beslut innan innehållet
analyserats, yrkar Miljöpartiet på avslag till förslaget.

För Miljöpartiet de gröna i Täby Kommun

Thomas Elevant (MP)

