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Yttrande över motion från Lars Wirtén (MP) Ge
Kraftringen i uppdrag att avskilja och lagra koldioxid,
så kallad bio-CCS
Förslag till beslut
Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar
att

yttra sig in enlighet med upprättat förslag samt att översända
yttrandet till kommunstyrelsen, för fortsatt beredning

Sammanfattning
Lars Wirtén (MP) föreslår i en motion att Lunds Rådhus AB ska få i
uppdrag att tillsammans med andra ägarkommuner ta fram förslag
på nytt ägardirektiv som tydliggör att Kraftringen ska leda
utvecklingen inom så kallad bio-CSS, med målet att investera i en
anläggning för koldioxidavskiljning för vidare koldioxidlagring.
Vidare föreslås att detta beslutas i en för Kraftringen extra
bolagsstämma för att det nya ägardirektivet skyndsamt ska få laga
kraft.
Kraftringen AB har inkommit med remissvar och Lunds Rådhus AB
har ombetts yttra sig i ärendet.
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Ärendet
Bakgrund
Motionen ”Ge Kraftringen i uppdrag att avskilja och lagra koldioxid,
så kallad bio-CCS” har sänts till Lunds Rådhus AB för yttrande. Svar
har även inhämtats från Kraftringen.

Beredning
Ärendet har beretts i Lunds Rådhus AB.

Kraftringens yttrande
Kraftringen ställer sig i sitt remissvar positiv till bio-CSS och dess
möjlighet att skapa negativa utsläpp men menar att tydligare
nationella spelregler krävs. Bolaget har initierat en egen förstudie för
att få bättre kunskap om bio-CCS och dess möjligheter för bolaget.
Kraftringen siktar på att vara ett helt fossilfritt företag år 2025 och
har beslutat om investeringar i storleksordningen 1,2 miljarder de
kommande åren för att upprätthålla trygga och säkra elleveranser,
vilket är avförande för att klara omställningen till ett hållbart
samhälle. Bolaget är en aktiv part i energibranschens gemensamma
färdplan för negativa utsläpp.
Kraftringen är positiv till alla initiativ som bidrar till ett mer hållbart
klimat. Investeringar får dock inte ske på bekostnad av andra viktiga
satsningar såsom energieffektiviseringar och tillvaratagande av
överskottsenergi, till vilka bio-CCS blir ett komplement.
Bolaget menar att det finns många frågor som behöver förtydligas
från nationellt håll såsom spelregler för deltagande på internationell
marknad, tekniker för infångning, kapacitetsfrågor, transport och
lagring etc. Man förordar därför att en nationell strategi skyndsamt
tas fram som tydliggör spelreglerna för Kraftringen och liknande
företag.

Föredragning
Bio-CCS (Carbon Capture and Storage) innebär att koldioxid fångas
in från rökgaserna vid förbränning, att gasen komprimeras till
flytande form och därefter lagras i porösa bergarter under högt
tryck, t. ex. under havsbotten. På så sätt hindras koldioxiden från att
nå atmosfären. Tekniken kan även användas vid förbränning av
biobränslen och därmed möjliggöra negativa koldioxidutsläpp.
Kraftringenkoncernen ägs av Lunds kommun (83 %), Lomma
kommun (2 %), Eslövs kommun (12 %) och Hörby kommun (3 %).
Kraftringen AB fungerar som holdingbolag, aktiv verksamhet bedrivs
i Kraftringen Energi AB (publ.) och övriga dotterbolag.
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Kraftringen har högt ställda klimatmål och siktar på att vara ett helt
fossilfritt företag 2025. Redan idag levererar Kraftringen 100 %
fossilbränslefri fjärrvärme.
Gällande ägardirektiv anger att:
Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva energiproduktion
och energidistribution, att äga och förvalta fastigheter och
anläggningar för rörelsens behov samt att bedriva till rörelsen
anknytande tjänster.
Bolaget ska även ha till föremål för sin verksamhet att bedriva ITkommunikation på affärsmässiga grunder avsedd att tillgodose
ägarkommunernas egna behov eller anknuten till ägarkommunernas
verksamhetsområden och riktad till dess medlemmar.
Bolaget ska svara för en god och allsidig energiförsörjning.
På affärsmässiga grunder ska bolaget tillgodose behov av elenergi,
naturgas, fjärrvärme, fjärrkyla och andra energitjänster.
Energileveranserna skall ske med hög leveranssäkerhet, på en hög
servicenivå gentemot kunderna och – med hänsynstagande till
bolagets konsolideringsbehov och investeringsberedskap – till rimligt
pris.
Rationell energianvändning, liten miljöpåverkan och skälig
kapitalavkastning ska eftersträvas.

Revidering av ägardirektiv pågår
Ägarna har tagit initiativ till en översyn av bolagsordning och
ägardirektiv för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB. Arbetet
har pågått en lägre tid och förslag på nya styrdokument har tagits
fram.
Vid styrelsemöte i Lunds Rådhus AB den 7 december 2020
behandlades förslagen till nya styrdokument. Styrelsen beslutade att
uppdra åt VD att förankra förslag till nya bolagsordningar för
Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB (publ) samt förslag till
nytt ägardirektiv för Kraftringen AB bland de andra
ägarkommunerna. Det planeras för att de nya styrdokumenten ska
tas i respektive kommunfullmäktige under 2021 och därefter antas
på Kraftringens bolagsstämma.
Det nya förslaget till ägardirektiv för Kraftringen AB och
dotterbolagen tydliggör ägarnas syn på den framtida inriktningen för
bolaget. Detaljstyrningen har tagits bort och ersatts av öppnare
skrivningar som möjliggör olika vägar till klimatomställning. Det är
av vikt då utvecklingen av nya miljötekniker går fort och att bolaget
inte ska låsas fast till en specifik teknik.
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I korthet innebär förslaget till nytt ägardirektiv att Kraftringen ska
 bidra till samhällets klimatomställning
 att eftersträva att vara den ledande energileverantören i
ägarkommunerna och dess närområde
 att säkerställa hög leveranssäkerhet och service
 att priset ska vara marknadsmässigt
 att bolaget ska verka för en skälig utdelning till ägarna, med
hänsyn taget till bolagets konsolideringsbehov.
Revideringen av ägardirektivet innebär att Kraftringen tillåts att
göra satsningar inom bio-CSS. Kraftringen AB bevakar noggrant
utvecklingen och lagstiftning inom området och ser tekniken som en
möjlighet att skapa negativa utsläpp. Parallellt görs andra olika
satsningar inom energieffektivisering och tillvaratagande av
överskottsenergi.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
VD

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:

