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Motion	  till	  Naturskyddsföreningens	  riksstämma	  2016	  

Komplettering	  och	  uppdatering	  av	  Naturskyddsföreningens	  (NFs)	  Klimatpolicy.	  
	  
Täby	  Naturskyddsförening	  har	  sedan	  flera	  år	  uppmärksammat	  frågor	  om	  fjärrvärme.	  	  
Täby	  NF	  stöder	  utbyggnad	  av	  fjärrvärme	  men	  ser	  stora	  problem	  i	  valet	  av	  bränslen.	  
Vår	  motion	  torde	  ha	  relevans	  för	  flera	  kretsföreningar	  i	  Sverige.	  
	  
Det	  är	  mycket	  angeläget	  för	  Täby	  kretsförening	  att	  få	  stöd	  av	  Naturskyddsföreningen	  att	  
i	  enlighet	  med	  föreningens	  policys	  driva	  ovanstående	  fråga	  gentemot	  Täby	  kommun	  och	  
aktuellt	  kraftbolag.	  	  Vi	  menar	  att	  det	  i	  nuvarande	  klimatpolicy	  inte	  finns	  tillräckligt	  
underlag	  och	  en	  uppdatering	  behövs	  särskilt	  i	  frågor	  om	  bränsle,	  t.ex.	  förbränning	  av	  
avfall.	  	  Den	  frågan	  belyses	  delvis	  i	  ”Klimatmaxa”.	  
	  
Val	  av	  bränsle	  har	  mycket	  stora	  konsekvenser	  för	  lokal	  och	  regional	  miljö,	  det	  gäller	  
både	  mark,	  vatten	  och	  luft.	  	  Utsläpp	  till	  luften	  sprids	  även	  utanför	  Sveriges	  gränser.	  	  
Fjärr-‐/kraftvärmens	  miljöpåverkan	  har	  en	  direkt	  koppling	  till	  global	  uppvärmning	  och	  
därmed	  till	  Naturskyddsföreningens	  Klimatpolicy.	  	  	  
	  
Under	  senare	  år	  har	  det	  blivit	  allt	  vanligare	  att	  avfall/sopor	  från	  Sverige	  och	  framförallt	  
från	  andra	  länder,	  används	  som	  bränsle	  i	  fjärrvärmeverk.	  	  För	  kraftbolag	  står	  valet	  ofta	  
mellan	  biobränsle	  och	  att	  elda	  sopor.	  	  Det	  handlar	  om	  sorterat	  eller	  osorterat	  
hushållsavfall,	  byggrester	  och	  osorterat	  avfall	  från	  många	  olika	  källor.	  	  Många	  material	  
har	  ett	  fossilt	  ursprung,	  vissa	  har	  nått	  slutet	  i	  återvinningsprocessen	  där	  alternativet	  är	  
deponi.	  	  Frågan	  har	  även	  ekonomiska	  aspekter,	  för	  kraftbolag	  innebär	  biobränsle	  en	  
kostnad	  och	  sopor	  en	  intäkt.	  	  
	  
En	  uppdaterad	  policytext	  anser	  vi	  ska	  innehålla	  aktuella	  definitioner	  av	  bioenergi	  och	  
biobränsle	  samt	  förnybar	  energi.	  	  Det	  är	  angeläget	  att	  klarlägga	  hur	  avfall	  förhåller	  sig	  
till	  dessa	  begrepp.	  	  Kan	  t.ex.	  energi	  framställd	  genom	  bränning	  av	  avfall,	  som	  i	  många	  fall	  
är	  importerat	  osorterat	  avfall,	  enligt	  NF	  ses	  som	  förnybar	  energi?	  	  Det	  har	  även	  
uppdagats	  att	  importerat	  avfall	  varit	  radioaktivt	  eftersom	  kontrollerna	  av	  importen	  är	  
mycket	  bristfällig.	  	  I	  sammanhanget	  är	  det	  även	  betydelsefullt	  att	  beakta	  utsläpp	  till	  luft,	  
vatten	  och	  mark.	  
	  
	  
Täby	  Naturskyddsförening	  föreslår	  riksstämman	  besluta	  att:	  
	  

-‐	  	  uppdatera	  föreningens	  Klimatpolicy	  
-‐	  	  Naturskyddsföreningens	  syn	  på	  utökad	  förbränning	  av	  importerat	  avfall	  klargörs.	  
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