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Kraftringens remissvar i ärende: Motion från Lars Wirtén (MP) Ge
Kraftringen i uppdrag att avskilja och lagra koldioxid, så kallad bioCCS

CCS är bra men kräver tydligare spelregler
Kraftringens ambition är att erbjuda våra kunder, våra ägarkommuner och övriga
samhällsbyggarsektorer smarta, hållbara och energieffektiva lösningar. Detta gör vi genom att ta
en ledande roll i utvecklingen av framtidens energi. Vårt bidrag till koldioxidneutralitet började
med byggandet av Örtoftaverket, som innebär att vi sedan 2018 kan erbjuda alla kunder helt
fossilfri energi. Nästa steg är en fossilfri fordonsflotta på väg mot målet att bli ett helt fossilfritt
företag 2025. Vi har också beslutade investeringar om drygt 1,2 miljarder kronor de kommande
åren för att upprätthålla trygga och säkra elleveranser, vilket är avgörande för att klara
omställningen till ett hållbart samhälle.

Därför är Kraftringen även positiva till koldioxidlagring som ett bidrag till att minska utsläppen,
och till och med skapa negativa utsläpp. Kraftringen är ett av de bolag som idag deltar aktivt
när det gäller att analysera möjligheterna för bio-CCS. Dels har Kraftringen varit en aktiv part i
initiativet ”Fossilfri Värmemarknad” (inom initiativet Fossilfritt Sverige), där värmemarknadens
målsättning bland annat är att bidra med negativa utsläpp, dels är Kraftringen en del av
energibranschens gemensamma färdplan för negativa utsläpp. Därtill håller Kraftringen internt
på att inleda en s.k. pre-feasibility study för att få bättre kunskap om hur en analys av
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möjligheter till bio-CCS med Kraftringens utgångspunkter skulle kunna genomföras. Det
saknas fortfarande kunskap för få en klar bild av förutsättningar och möjligheter. Detta gäller
för frågor som t.ex. styrmedel för att möjliggöra deltagande på en internationell marknad (i
synnerhet när det gäller bolag som Kraftringen, i sammanhanget en liten utsläppspunkt), olika
tekniker för infångning, effekter på lokal eleffektbalans och kapacitetsproblematik, frågor som
rör transport, lagring, etc.

Kraftringen är positiva till bio-CCS och alla initiativ som bidrar till ett mer hållbart klimat. Men
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precis som Miljöpartiet påpekar är det avgörande att det inte sker på bekostnad av andra
viktiga satsningar. Som satsningar gällande energieffektiviseringar och tillvaratagande av
överskottsenergi, till vilka bio-CCS blir ett komplement. Förutsättningarna för införandet av
bio-CCS är idag otydliga och vi måste komma längre i vår förståelse. Det gör att vi idag inte
kan fatta ett investeringsbeslut utan att det riskerar ske på bekostnad av alla andra
investeringar vi behöver göra för att klara omställningen.

Därför förordar vi starkt att en nationell strategi skyndsamt tas fram. En sådan strategi kan
göra spelreglerna tydliga för alla, vilket hade gjort att Kraftringen och liknande företag kan
fatta beslut om att ta klivet till att bli klimatnegativa.

Med vänlig hälsning,
Sezgin Kadir
Koncernchef Kraftringen
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