
 

Utred flytt av biogas och vattenkraft till VEAB 
Bakgrund 

I budget för 2019 finns ett tydligt uppdrag om att färdigställa vårt lokala hållbarhetsprogram 
och stärka förutsättningarna för den kommunala servicen gentemot kommuninvånarna. En 
viktig del i vårt fortsatta arbete med att minska vår miljö- och klimatpåverkan är att bättre ta 
tillvara på de resurser vi har. Framställning av värme och energi från restprodukter är därför två 
viktiga utvecklingsområden för kommunen.  

Biogasproduktionen är ett tydligt exempel på hur organiskt avfall faktiskt är en tillgång och en 
tydlig energiresurs. En tillgång som även öppnar upp för stora samordnings- och 
kvalitetsvinster, om delar av den kommunala verksamheten flyttas över från Tekniska 
förvaltningen och läggs under Växjö energi AB. 

Vid en förstudie 2013 bedömde VEAB att biogas som fordonsgas, var mer lönsamt än 
alternativen att förvandla den till el eller fjärrvärme. Tekniken utvecklas snabbt och 
produktionsförutsättningarna med den. Vi behöver därför vara proaktiva och på nytt undersöka 
möjligheterna till omställning av biogasproduktionen. Hur rustar vi oss bäst för framtiden? Är 
det genom att behålla biogas eller ställa om till vätgas eller el? 

Växjö kommuns miljöprogram tydliggör vårt mål om att elproduktion från sol, vind och vatten 
ska vara minst 4 500 MWh senast år 2020.  

Tekniska förvaltningen har idag tre vattenkraftverk. Tidigare utredning utifrån 2015 års budget 
rekommenderade att VEAB inte borde ta över vattenkraften eftersom det fanns stora 
samordningsvinster med ägande och drift av vattenkraftverken och sjöregleringsanordningar 
inom en och samma organisation. Förra året kom dock nya nationella regler för vattenkraft, 
varpå frågan om vattenkraftens placering i kommunkoncernen åter är aktuell. 

Det borde därför tillsättas ett nytt uppdrag om att utreda för- och nackdelar med att föra över 
vattenkraft, samt biogas till VEAB. Uppdraget bör ta avstamp utifrån Agenda 2030 och 
kommunens hållbarhetsarbete. För att därigenom belysa de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenserna i ett långsiktigt perspektiv. 

 

Med anledning av detta vill vi att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag: 

• Att utreda gränsdragningen mellan VA och biogasverksamheten på tekniska 
förvaltningen och beskriva vilka konsekvenserna blir utifrån att biogasverksamheten 
flyttas över till VEAB. 

• Att utreda om biogasproduktionen ska riktas om från nuvarande inriktning på drivmedel 
mot exempelvis energi eller vätgas.  

• Att utreda gränsdragningen mellan vattenkraft och sjöreglering på tekniska 
förvaltningen och beskriva vilka konsekvenserna blir utifrån att 
vattenkraftverksamheten flyttas över till VEAB. 

• Att återkoppla till kommunstyrelsen med rekommenderade åtgärder och förslag utifrån 
utredningsresultatet. 
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