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Hej!
Här kommer Käppalaförbundets svar i rubricerat ärende.

Med vänlig hälsning,

Marcus Frenzel
Miljöingenjör
Käppalaförbundet

Telefon, direkt: 08-766 67 21
Telefon, växel: 08-766 67 00
E-post: marcus.frenzel@kappala.se
Webbplats: www.kappala.se
Facebook: www.facebook.com/kappalaforbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva kommuner. Vi
tar också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och
värme till samhällets kretslopp.

Bli kemist - då löser det sig!
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Angående förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen



För närvarande pågår utställningen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Parallellt med det skickar även landstinget också ut förslag till klimatfärdplan 2050. Syftet är vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-nollutsläpp år 2045.

Landstinget vill ha svar på följande frågor:

· Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och genomförbara?

· Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?

· Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra åtgärder föredras?

· Hur kan Käppalaförbundet som regional aktör bidra till genomförandet?



Käppalaförbundet berörs i huvudsak utifrån bebyggelse- industri- och agrarsektorn. Idag är Käppalaförbundet nettoproducent av energi, främst i form av biogas men även en mindre mängd fjärrvärme. 



Utsläpp av kväveoxider till luft sker från kvävereningsprocesserna och är proportionell mot mängden reducerad kväve i avloppsvattnet. Lustgasbildningen motsvarar 1-2% av mängden reducerad kväve. Ökad kväveavskiljning på avloppsvattnet medför således ökade utsläpp av lustgas, men korrelationen mellan processtyrning och lustgasutsläpp är en inte fullt utredd fråga. Framtida processförändringar görs utifrån ett LCA-perspektiv och valet av framtida slam- och rejektvattenbehandling kommer att bedömas utifrån LCA, där inte bara klimatförändringarna utvärderas utan också övergödning, försurning och förbrukning av fossila resurser.

Skulle krav på minskade lustgasutsläpp från Käppalaverket komma skulle troligtvis både energi- och kemikalieförbrukningen (kolkälla) öka. Sammanfattningsvis är lustgasbildning i avloppsreningsverk en komplex fråga och varje verk har unika förutsättningar samtidigt som själva mätningen av metan och lustgas är problematisk då tillförlitliga mätpunkter måste hittas för att utsläppen ska kunna kvantifieras



Idag har Käppalaförbundet en stor outnyttjad värmepotential i det utgående renade avloppsvattnet och diskussioner förs med Fortum om hur detta kan tas tillvara. Den bedömda potentialen är att ca 40 MW kan utvinnas med värmepumpar och det skulle i så fall täcka värmebehovet för 20 000 till 30 000 hushåll på Lidingö.

Den producerade biogasen levereras idag till SL för drift av stadsbussar. Under hösten 2017 ska Käppalaförbundet tillsammans med SL se över biogasens fortlevnad i busstrafiken efter 2026.

I samband med Käppalaförbundets nya tillståndsansökan har förbundet också ansökt om att årligen få ta emot 30 000 ton matavfall för rötning tillsammans med slammet och därigenom öka biogasproduktionen. Metanutsläpp kan relativt enkelt kontrolleras och minimeras genom exempelvis förbränning.



Sannolikt påverkas Käppalaförbundet mest av regleringar inom agrarsektorn då restprodukten från reningsprocessen (avloppsslammet) bör återföras till åkermarken. 2016 spreds drygt 80% av rötslammet på åkermark och med dagens teknik är det fortfarande den bästa metoden för att återföra näringsämnen och mullbildande ämnen i kretsloppet. Det innebär att ca 200 ton fosfor återfördes i kretsloppet, vilket därmed minskar behovet av motsvarande mängd fosfor i mineralgödsel. Detta avspeglas också i den slamstrategi som fastställdes 2016:

”Käppalaförbundet ska sluta kretsloppet genom att sprida minst 75 % av slammet på åkermark. Övriga 25 % ska gå till alternativa användningar där fosfor och andra nyttigheter i slammet återförs i så hög grad som möjligt till kretsloppet”.

Eftersom Käppalaverket är Revaq-certifierat är kontrollen på rötslammets innehåll av metaller och andra organiska ämnen god. Dock uppdagas hela tiden nya föroreningar vilket gör att ett fortsatt systematiskt uppströmsarbete är viktigt. 



Folkmängden i Käppalaverkets upptagningsområde ökar med ca 2% per år förutom att fler kommuner vill ansluta sig till verket. Det kan på sikt medföra att verket når sitt kapacitetstak. En annan risk med ett för stort geografiskt upptagningsområde är att medborgarna förlorar känslan för vad som händer med avloppsvattnet och att man därmed inte heller bryr sig om vad som hälls ut i avloppet. Det är också svårare att bedriva ett effektivt uppströmsarbete mot miljöfarliga verksamheter när området är för stort. Det skapar ett större tryck på att anordna robusta lokala avloppslösningar samtidigt som utsläpp från miljöfarliga verksamheter kontrolleras hårdare.
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