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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har inkommit med en motion. Förslagen i motionen är följande:
- att en biogasanläggning för produktion och distribution ska vara i drift 2025 i Ekerö
kommun
- att utreda möjligheten att använda det hästgödsel och organiska avfall från
jordbruket samt det hushållsavfall som produceras i kommunen i anläggningen
- att kommunen utreder en lämplig placering av anläggningen i samverkan med hästoch jordbruksnäringen
- att utreda intresset bland jordbruksproducenter, hästgårdar och gasbolag att ingå
ett partnerskap med Ekerö kommun för att driva anläggningen.
Planenheten vid miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att ovanstående förslag
bör hanteras i samband med beredningen av energistrategi och efterföljande
handlingsplan och att motionen därför ska avslås.
Beslutsunderlag
Motionssvar – Etablering av biogasanläggning för produktion och distribution,
2018-10-25
Motion – Etablering av biogasanläggning för produktion och distribution,
2018-03-06
Ärendet
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en
aktuell energiplan. Ekerö kommuns gällande energiplan återfinns i kommunens
tidigare översiktsplan från år 2005. I samband med att en ny översiktsplan har
arbetats fram, har därför även en ny energiplan tagits fram.
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Ett första utkast till energiplan arbetades fram i samarbete med ett konsultföretag
och ställdes ut för samråd under vintern år 2016/2017. Efter samrådet omarbetades
energiplanen och flera viktiga synpunkter inarbetades. Energiplanen delades upp till
en energistrategi och separat handlingsplan. Omarbetningen var så pass omfattande
att beslut fattades att skicka ut strategin på en mindre intern remissrunda i juni 2018.
Nu har samtliga remissvar inkommit och några sista detaljer kvarstår i arbetet med
energistrategin. Strategin förväntas hanteras politiskt under våren 2019.
Som miljöpartiet nämner i motionen ingick åtgärder kring biogasproduktion i det
tidigare förslaget till energiplan. Möjligheten att genomföra åtgärder bör med fördel
sättas i relation till andra åtgärder för att kunna prioritera dem emellan. Avsikten är
att nya förslag till åtgärder i en handlingsplan ska behandlas politiskt under våren
2019. Planenheten vid miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att motionen avser
ärenden (energistrategi respektive handlingsplan) som redan bereds och att
eventuella förslag bör hanteras i samband med beredningen av dessa ärenden.
Därtill bedömer planenheten att kommunen i första hand bör prioritera anläggningar
som ansluter till kommunal verksamhet. Det kan vara en biogasanläggning som
behandlar matavfall eller en anläggning i anslutning till ett avloppsreningsverk för att
hantera avloppsslam, eventuellt tillsammans med matavfall. I dessa två fall saknas
för närvarande förutsättningar för att planera och besluta om åtgärder i kommunen.
Framtiden Ekebyhovs reningsverk planeras just nu att utredas kring 2025 (ha kvar
verksamheten eller bygga en överföringsledning till ett annat avloppsreningsverk).
Det kommer sannolikt även inom kort att ställas andra krav på hygienisering av
avloppsslam. Vad gäller matavfall så använder kommunen just nu ett
insamlingssystem med grön påse där kommunen inte har möjlighet att själva bedriva
optisk sortering som krävs för systemet. Om kommunen ska kunna ta tillvara på
matavfall för biogasproduktion så krävs att kommunen byter system (exempelvis till
papperspåsar). Det här är frågor som bevakas och är avstämt med avfallsenheten.
Detta beskrivs även i energistrategin och handlingsplanen.
Att anlägga en biogasanläggning som inte ansluter till kommunal verksamhet kan bli
aktuellt i framtiden, när kommunen har få kvarvarande möjligheter att vidta åtgärder
för att uppnå målen i energistrategin alternativt när kommunen har en mer uppbyggd
struktur och organisation kring strategisk planering och energifrågor. För närvarande
prioriteras projekt som gynnar kommunal verksamhet som samtidigt är
kostnadseffektiva. Motionen förslås därför avslås.
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