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med Bioenergi i Pressen

Energimyndigheten presenterade 18 oktober sitt för-
slag till elcertifikatsystem för perioden efter 2020. För-
slaget innehåller ingen effektkomponent, dvs någon 
typ av stöd för den nya elproduktion som kan erbjuda 
en garanterad effekt när andelen variabel produktion 
ökar kraftigt inom elsystemet. 

Energimyndigheten har dessutom gjort en kvotkurva som 
lägger en stor del av den tillkommande produktionen i slutet 
av perioden, nära 2030. 

Rapporten från Energimyndigheten är ett uppdrag från  
regeringen, och grundas på beslutet i den partipolitiska ramö-
verenskommelsen 10 juni, där man kom överens om att tillföra 
ytterligare 18 TWh i elcertifikatsystemet under 2020-talet. 
Svebio har fått Energimyndighetens rapport på remiss och 
ska svara före 25 november. 

Här är Energimyndighetens förslag i sammanfattning: 
• Huvudförslaget till 2045 är en baktung kvotkurva med 

större tyngdpunkt mot slutet av 2020-talet. Kvothöjningen 
påbörjas 2022 när möjligheten för nya norska anläggningar 
att få elcertifikat upphör. FORTS. s.2  4
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AEBIOM:s bioenergistatistik
AEBIOM publicerade 20 oktober sin statistiska rapport, och 
i pressmeddelandet konstaterar den europeiska bioenergi-
organisationen att det inte går att nå EU:s åtagande enligt 
Parisavtalet utan att använda bioenergi. SID 6.     

Så används biogasen

Nästan två tredjedelar av den biogas som produceras i Sverige uppgraderas  
för att användas som fordonsbränsle. Det visar årets biogasstatistik, se sidan 5. 
Källa: Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015,  
Energimyndigheten, ES 2016:04
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FORTS FRÅN SID 1.

• Sverige har idag ett elöverskott som förväntas öka ytterligare 
med en ökad ambition i elcertifikatsystemet. Förutsättningarna 
att hantera en stor mängd förnybar el är större mot slutet av 
2020-talet. 

• Överutbyggnad till och med 2020 bör undvikas. Med den 
baktunga kvotkurvan vill man ge en kraftigare signal till mark-
naden ”att inte överinvestera i dagsläget då efterfrågan initialt 
kommer att vara låg”. 

• Den årliga efterfrågan på elcertifikat kommer att ge en ut-
byggnadstakt på 1 – 3 TWh per år, vilket är i nivå med den tidi-
gare utbyggnaden inom systemet. Utbyggnaden kommer nu att 
dämpas under de första åren efter 2020. 

• Kostnaden för elkunden bedöms bli låg. 
• Ambitionshöjningen bör ske inom det befintliga elcertifi-

katsystemet. Det är viktigt för systemets kostnadseffektivitet att 
behålla ett marknadsbaserat och teknikneutralt system som styr 
mot konkurrens mellan kraftslag i anläggningens hela livscykel, 
skriver Energimyndigheten. 

• Elcertifikatsystemet bör inte ges nya funktioner för att styra 
mot något annat än att den mest kostnadseffektiva produktionen 
byggs ut först. Systembehov för att bättre optimera elsystemet 
bör genomföras utanför elcertifikatsystemet.   

• Mikroanläggningar upp till 68 kW bör uteslutas ur elcerti-
fikatsystemet. Dessa anläggningar (solceller) stöds idag också på 
andra sätt och mikroproducenterna har också svårt att agera på 
marknaden. Stöd till mikroproducenter ger också stora adminis-
trativa kostnader. 

• Tiden mellan tilldelningsperioder bör regleras. Idag kan en 
ägare till en anläggning som genomför en omfattande ombygg-
nad när som helst ansöka om en ny tilldelningsperiod. Energi-
myndigheten vill begränsa den möjligheten så att det gått minst 
20 år från att den första tilldelningen skett till att en ny tilldel-
ningsperiod kan påbörjas. 

• Inga elcertifikat bör tilldelas om spotpriset på el är noll eller 
lägre, eftersom det då inte finns någon efterfrågan på produk-
tionen. 

• En nedtrappningsmodell, som en del föreslagit, bör inte ge-
nomföras. Däremot föreslås en stoppmekanism 2030 för att und-
vika överutbyggnad vid slutet av perioden. Man vill också utreda 
om elcertifikaten borde ha en begränsad giltighetstid. 

När det gäller konsekvenser av förslaget skriver Energimyn-
digheten att den samlade utbyggnaden av förnybar energi netto 
kommer att bli lägre än 18 TWh genom att det också kommer att 
ske avveckling av anläggningar. ”Sannolikt rör det sig om några 
få TWh”. Elkundernas kostnad kommer att vara oförändrad eller 
minska något. Befintliga elcertifikatberättigade elproducenter får 
en mer förutsägbar intäkt. Övriga elproducenter ”påverkas mar-
ginellt”, skriver man först, men tillägger sedan: ”eftersom elpriset 
kommer att sjunka med en ny ambition kommer intäkterna för 
övriga elproducenter att bli lägre”. 

En större överutbyggnad till 2020 riskerar att ge låga elpriser 
i början av 2020-talet, men den baktunga kvotkurvan bör samti-
digt minska sannolikheten för en överutbyggnad. 

Svebio kommentar: 

Elcertifikatsystemet fungerade till en början bra för att stimulera 
utbyggnad av ny förnybar elproduktion. Men nu skapar det problem. 
Genom de stora volymerna och en stagnerad elefterfrågan har vi fått 
ett stort överskott på elmarknaden som pressar marknadspriserna på 
el långt under kostnaden för ny produktion. Störst blir problemen för 
de producenter som fasats ut ur elcertifikatsystemet och de som in-
vesterade tidigt i vindkraft. Genom att systemet nu byggs ut ytterligare 
förstärks överskottsproblemen och vi kan räkna med mycket låga el-
priser under lång tid. Det bekräftas också i Energimyndighetens rap-
port. Visserligen läggs fyra kärnkraftsreaktorer ner före 2020, men det 
räcker inte för att skapa balans på elmarknaden. Efter 2020 förstärks 
åter obalansen genom att samtliga övriga reaktorer blir kvar. Genom 
att effektskatten tagits bort kommer kärnkraften att få bättre lönsamhet 
och bolagen genomför nu investeringar som ökar livslängden. Energi-
myndigheten inser problemet med varaktiga överskott och har därför 
lagt en ”baktung kvotkurva”, som ger mest ny produktion i slutet av 
2020-talet. 

Ett tydligt systemfel med certifikaten är att dessa ges för varje pro-
ducerad MWh oberoende av pris och därmed också oberoende av 
efterfrågan på el. När det blir mycket variabel elproduktion från vind 
och sol ökar produktions- och prissvängningarna på marknaden, och 
man kan få effektproblem vissa tider samtidigt som man har ett stort 
överskott totalt. Man borde därför ändra styrsystemet så att man också 
ersätter tillgången på garanterad effekt. Biokraft borde stimuleras efter-
som den är styrbar och kan fungera både som baskraft och balanskraft. 
Svebio har skickat in ett konkret förslag till förändring av elcertifikat-
systemet till Kontrollstation 2017, men inte fått gehör för detta förslag. 
Tvärtom vill Energimyndigheten fortsätta med samma modell som idag 
och bara ersätta elproduktion, inte effekt. Den enda modifiering som 
föreslås är att man inte ska få certifikat när elpriset är 0 öre/kWh eller 
lägre. Det är ett erkännande att det nuvarande systemet inte är rimligt. 
Det måste finnas en koppling mellan förmån och nytta i systemet. 

Energimyndighetens rapport med en ”baktung kvotkurva” bekräftar 
också att det finns ett bestående överskott på marknaden även sedan 
fyra reaktorer avvecklats, under hela 2020-talet. Den logiska lösningen 
på detta problem, om målet är ett 100 procent förnybart elsystem, vore 
att stänga fler reaktorer under 2020-talet, inte investera nya miljarder i 
livstidsförlängning. 

Rapporten visar också att en hel del fullt fungerande förnybar el-
produktion, till stor del ett resultat av elcertifikatsystemet, kommer att 
avvecklas under perioden. Det innebär en omfattande kapitalförstöring. 

Rapporten heter ”Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet, Del-
redovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19)” 
och kan laddas ner från Energimyndighetens hemsida. 
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Nu har den nivån överskridit på årsbasis. Under 2015 var den glo-
bala medelnivån över 400 ppm, och vi kommer sannolikt inte 
att komma under den nivån under överskådlig tid. I år kommer 
koncentrationen att öka ännu mer. Ökningen har varit särskilt 
stor under 2015 och 2016 som ett resultat av el Nino, ett återkom-
mande väderfenomen som ger extra höga temperaturer och mer 
torka. Det leder till mindre upptag av koldioxid i den globala växt-
ligheten och ökar därmed den andel av koldioxidutsläppen som 
hamnar i atmosfären. Mellan 1990 och 2015 hade vi en ökning av 
uppvärmningseffekten från de långlivade växthusgaserna med 37 
procent, enligt WMO.

Så här skriver WMO om de olika växthusgaserna: 
Koldioxid. CO2 svarar för 65 procent av uppvärmningseffek-

ten (radioactive forcing) bland växthusgaserna. Den förhistoriska 
nivån var 278 ppm, som representerade en långsiktig balans mel-
lan atmosfär, biosfär och hav. För 2015 var den globala medelni-
vån 400,0 ppm, en ökning med 44 procent mot förindustriell 
tid. Ökningen från 2014 till 2015 större än någon gång under den 
föregående tioårsperioden. Förutom att el Nino minskade väx-
lighetens upptag av koldioxid inträffade också mer omfattande 
skogsbränder med utsläpp av koldioxid. Utsläppen från skogs-
bränder i Asien, främst i Indonesien, var dubbelt så stora som 
medeltalet för åren 1997 – 2015. 

WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas säger så här om CO2: 
”Den verkliga elefanten i rummet är koldioxiden, som stan-

nar kvar i atmosfären i tusentals år och i oceanerna ännu längre. 
Utan att tackla koldioxidutsläppen kan vi inte tackla klimatför-
ändringen och hålla temperaturökningen under 2°C jämfört med 
förhistorisk tid. Det är därför av yttersta vikt att Parisavtalet trä-
der i kraft före tidtabell och att avtalet snabbt börjar tillämpas.”

WMO: CO2-halten definitivt över 400 ppm
FN:s meteorologiska organisation WMO publicerade 24 
oktober sin årliga Greenhouse Gas Bulletin, och den fick 
i år extra stor uppmärksamhet. För tio år sedan var det 
ett vanligt argument i klimatdebatten att man måste hålla 
koncentrationen av koldioxid i atmosfären under 400 ppm 
(parts per million = miljondelar). 

Metan: Är den näst viktigaste växthusgasen och svarar för 17 
procent av uppvärmningseffekten. Ungefär 40 procent av meta-
net kommer från ”naturliga källor” som våtmarker och termiter, 
och 60 procent kan kopplas till mänsklig aktivitet som boskaps-
uppfödning, risodling, fossilbränsleproduktion (gasläckage, kol-
gruvor), soptippar och förbränning av biomassa. Metanhalten 
har ökat med 156 procent jämfört med förindustriell tid. Ök-
ningen stannade upp mellan 2000 och 2007, men de senaste åren 
har det åter skett en snabb ökning. 

Lustgas (N2O): Står för 6 procent av växthuseffekten. 60 pro-
cent av utsläppen kommer från naturliga källor och 40 procent 
från mänsklig aktivitet, som användning av gödsel, eldning av 
biobränslen och olika industriella processer. Halten i atmosfären 
är idag 21 procent högre än under förindustriell tid. Lustgasen 
spelar en viktig roll också för nedbrytningen av ozonskiktet, till-
sammans med ”freonerna”. 

Svavelhexafluorid, CFC, HCFC, HFC m fl: Gruppen ”öv-
riga” står för de återstående 12 procenten av växthusgaseffekten 
från långlivade växthusgaser, där HFC ökat snabbt under de se-
naste åren, men där man nu gjort en global överenskommelse om 
att fasa ut ämnet (se separat text). 

Svebio kommentar: 

Den dominerande växthusgasen är koldioxid, som svarar för två tred-
jedelar av uppvärmningen. Den är också den mest långlivade. Metan 
bryts ner mycket snabbare medan koldioxiden stannar i atmosfären 
under tusentals år, om den inte tas upp av ökad växtlighet. Att snabbt 
minska förbränningen av fossila bränslen och minska utsläppen av fos-
sil koldioxid är den helt avgörande frågan för att möta klimatutmaningen. 
Koldioxidens dominans är ännu större genom att ”utsläppen” av metan 
och lustgas är direkt kopplade till de biologiska processerna. En del av 
metanutsläppen har fossilt ursprung, som från läckage av naturgas och 
metan från kolgruvor. Det är inte självklart var man ska dra gränsen mel-
lan ”naturliga” och ”mänskliga” utsläpp. Vi borde ägna oss mindre åt att 
bekymra oss om metan från kor och termiter (!) och mer åt den fortsatta 
exploateringen och användningen av olja, kol och fossil gas. 

Parisavtalet i kraft inför Marrakech 

Parisavtalet träder i kraft 4 november, bara tre dagar före Marra-
kech-konferensen. Vid förhandlingarna i Paris kom man överens 
om att avtalet skulle träda i kraft 30 dagar efter att 55 länder med 
sammanlagt minst 55 procent av de globala utsläppen av växthus-
gaser hade ratificerat. Detta uppnåddes i och med att EU ratifice-
rade den 5 oktober. EU togs på sängen av att USA och Kina snabbt 
ratificerade avtalet i samband med E20-mötet i Hangzhou i Kina 3 
september. Det såg ett tag ut som om EU skulle hamna vid sidan 
av på klimatmötet i Marrakech och inte få vara med på det första 
partsmötet. Unionens ledare bestämde sig för att ta ett snabbspår, 
och att inte invänta beslut av de enskilda medlemsstaternas parla-
ment. Den svenska Riksdagen tog också ett snabbt beslut, och den 
svenska ratificeringen kom in till FN den 13 oktober. 

Att avtalet kunde träda i kraft så snabbt överraskade alla in-
blandade parter, och ställer till en del formella problem för orga-
nisatörerna i Marrakech. I och med att avtalet är i kraft kan man 
samla det som kallas CMA1 det första mötet med de länder som 

Klimatmötet COP22 hålls i Marrakech i Marocko 7-18  
november. Det är det första klimatmötet efter att det 
globala klimatavtalet förhandlades fram i Paris för ett 
knappt år sedan.  

ratificerat avtalet. Det är idag 85 länder + EU, med sammanlagt 
omkring 60 procent av utsläppen. 

CMA betyder: The Conference of the Parties serving as the 
Meeting of the Parties to the Paris Agreement. Det är ytterligare 
en i raden av obegripliga förkortningar i det globala klimatarbe-
tet. EU kan nu, tack vare sin snabba ratificering, delta fullt ut i 
CMA1, som hålls 15 november. Även Sverige kan delta, eftersom 
vår anslutning gäller från 12 november. 

Problemet är bara att man inte riktigt vet vad CMA ska göra 
med så kort varsel. När avtalet antogs förra året skrev man in en 
rad olika uppdrag till olika arbetsgrupper, t ex kring transparens, 
mätning, beräkningar och regler för ländernas återkommande rap-
portering. Man vill också undvika att de länder som ännu inte 
hunnit ratificera ska hamna utanför den fortsatta processen. Det är 
viktigt att inte tappa tempo, utan utnyttja den positiva kraft som 
nu skapats genom den snabba ratificeringen. 

Sveriges förhandlingar leds av den nya klimatambassadören 
Lars Ronnås och vår klimatminister Isabella Lövin. Svebio och 
World Bioenergy Association (WBA) kommer också att finnas på 
plats i Marrakech för att visa på bioenergins betydelse i klimatom-
ställningen. 
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Rapport från Världsbanken om pris på CO2-utsläpp

ICAO-avtal för reglering av flygets utsläpp

WTO underkänner EU:s strafftull på biodiesel

Överenskommelse om HFC-utsläpp

Rapporten heter ”State and Trends of Carbon Pricing” och är en 
140-sidig genomgång av hur långt olika länder kommit med att 
införa koldioxidskatter. Rapporten innehåller också pedagogiska 
kartor och diagram, som illustrerar utvecklingen och jämför pris-
nivåerna mellan olika system. 

Världsbanken har under ledning av Christine Lagarde höjt pro-
filen i klimatfrågan och tagit som sin uppgift att propagera för 
marknadsstyrmedel för att minska koldioxidutsläppen på ett ratio-
nellt sätt, genom att låta förorenarna betala. 

Rapporten visar att det idag finns 40 nationella jurisdiktioner 
och över 20 städer, delstater eller regioner som sätter pris på koldi-
oxidutsläpp, endera genom utsläppsrättshandel eller genom koldi-
oxidskatter. De största är EU genom sin utsläppsrättshandel (EU-
ETS) och Kinas utsläppsrätthandel, som hittills skett i sju regioner, 
men som kommer att omfatta hela landet 2017. Den särklassigt 
högsta koldioxidskatten finns i Sverige. Därnäst är priset högst 
i Schweiz, Finland och Norge. Frankrike införde koldioxidskatt 

Beslutet, som antogs av FN:s flygorganisation ICAO i Montreal 
6 oktober av 191 medlemsländer, är sannolikt långt från tillräck-
ligt, men det är en första start. Beslutet innebär att utsläppen från 
flyget inte längre ska öka efter 2020. De första åren, 2021 – 2026, 

WTO ställer sig på Argentinas sida i konflikten, som handlar om 
att EU 2013 införde en tull på biodiesel på 24,6 procent, som en 
åtgärd mot påstådd prisdumpning på den europeiska marknaden. 
Argentina vände sig till WTO i februari 2014 och protesterade mot 

Beslutet gäller ett tillägg till Montrealprotokollet, det framgångs-
rika internationella miljöavtal som man enades om 1987 för att 
sluta använda CFC och rädda ozonskiktet. Nu ska man också fasa 
ut HFC, som är en samling mycket potenta växthusgaser och som 
ensamma skulle kunna höja jordens medeltemperatur med 0,5°C. 
De är ett mindre problem för klimatet än koldioxiden, men är 

Inför klimatmötet i Marrakech har Världsbanken gett ut en 
uppdaterad rapport om pris på koldioxidutsläpp. 

FN:s medlemsstater är överens om åtgärder för att  
begränsa flygets klimatpåverkan. 

Den 13 oktober publicerade WTO, World Trade Organi-
sation, ett utslag i ett mål mellan Argentina och EU-
kommissionen. 

Den 15 oktober enades 170 länder i Rwandas huvudstad 
Kigali om att begränsa användningen av HFC, som an-
vänds främst i kylaggregat. 

2014 och den ska höjas stegvis under kommande år. Kanadas pre-
miärminister Justin Trudeau arbetar för att införa pris på koldioxid 
i alla provinser. Chile och Sydafrika kommer att få koldioxidskatt 
nästa år. 

Svebio kommentar: 

Trots att Sverige har den särklassigt högsta koldioxidskatten står 
det ingenting i rapporten om de svenska erfarenheterna. Man undrar 
om ingen från de svenska departementen eller myndigheterna haft kon-
takt med Världsbanken. I rapporten finns en omfattande genomgång 
av alla de inlämnade åtagandena (INDC:er) som länderna gjorde inför 
COP21 i Paris. Där finns en särskild kolumn där man noterar om län-
derna tagit upp frågan om pris på koldioxidutsläppen. De flesta länder 
har inte gjort det, och de som tar upp frågan föreslår att man inför 
internationella åtgärder. EU tar över huvud taget inte upp frågan om 
pris på koldioxid i sin INDC! Det är också anmärkningsvärt att EU-
kommissionen sällan eller aldrig nämner koldioxidbeskattning i sina  
energi- och klimatdokument. 

ska man lita till frivilliga åtgärder från medlemsländerna. De allra 
flesta länder ställer upp på de frivilliga insatserna, men Ryssland, 
Indien och en del andra länder gör det inte.

Tyvärr talar man allra mest om olika typer av ”offsets”, dvs 
att betala för kompenserande åtgärder, som trädplantering. Men 
beslutet öppnar också vägen för en större satsning på förnybart 
bioflygbränsle. 

tullen. I våras kom ett första utslag från WTO, där man konstate-
rade att EU:s tull var ett brott mot GATT-avtalet från 1994 och ett 
utslag av otillåten protektionism. EU överklagade, men nu kom 
alltså ett bekräftande beslut, som EU måste rätta sig efter. EU har 
alltså inte rätt att stänga ute argentinsk biodiesel från EU:s mark-
nad genom tullen. Beslutet kommer att ha stor positiv betydelse 
för den växande internationella handeln med biodrivmedel. 

lättare att åtgärda eftersom det finns flera bra och mindre skadliga 
alternativ som man kan använda för kylning och luftkonditione-
ring. EU har redan börjat fasa ut HFC och förbjöd användningen 
i bilars AC-utrustning 2011. Många stora bolag, som Coca-Co-
la, Pepsico och Unilever håller också på att ta bort HFC. Avta-
let innebär att utfasningen globalt ska ske från 2019, med start i 
de rika länderna. Etthundra utvecklingsländer ska vidta åtgärder 
från 2024 och några länder, Indien, Pakistan och Gulfstaterna, får  
respit till 2028. 
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Produktionen av biogas närmar sig 2 TWh per år

European Forest Institute ger ut rapport om kolbalans i skog

”Sverige har ökat sin kapacitet för att producera biogas vilket lett 
till en ökning av produktionen mellan åren 2014 och 2015. Dess-
utom fortsätter trenden att alltmer biogas blir uppgraderad, vilket 
innebär att biogasen kan användas som drivmedel till fordon. Det 
framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Biogasproduktionen i Sverige var 1 947 GWh år 2015 vilket är 
cirka 9 procent mer jämfört med år 2014 då den totala produk-
tionen uppgick till 1 784 GWh. Där uppgraderad biogas stod för 
cirka 63 procent.

– Trenden uppåt för biogas fortsätter. Ökningen är en följd av 
större kapacitet för biogasproduktion i Sverige. Gasproduktionen 
från förgasning kom igång på allvar under 2015 och biogaspro-
duktionen från samrötningsanläggningar ökade med 16 procent. 
Gårdsanläggningarnas och avloppsreningsverkens produktion 
ökade med 14 procent respektive 3 procent medan de andra an-
läggningarna minskade sin produktion, säger Johan Harrysson på 
Energimyndighetens analysavdelning.

I 2015 års statistikrapport införs en ny användningskategori för 
biogas, Övrig användning, för att undvika att använd gas till annat 
ändamål än nedan definierade kategorier listas i fel kategori eller 
som saknad data.

Skriften tar upp de frågor kring bioenergins kolbalans och betydel-
se för klimatet som har varit mycket diskuterade de senaste åren, 
inte minst inom EU. Författare är elva ledande experter inom om-
rådet från Europa och Nordamerika. Förstanamn är Göran Bern-
des från Chalmers, och bland författarna finns också Gustaf Egnell 
från SLU. Så här sammanfattas EFI innehållet och syftet med rap-
porten (vår översättning):

”Parisavtalet och EU:s ramverk för klimat och energi anger am-
bitiösa och samtidigt nödvändiga mål. Att minska utsläppen av 
växthusgaser genom att fasa ut teknik och infrastruktur som ger 
utsläpp av fossilt kol är en av de viktigaste utmaningarna idag. I 
EU är bioenergi nu den största förnybara energikällan. De flesta 
medlemsstater har i absoluta tal ökat sin användning av biomassa 
från skogen för att nå sina 2020-mål för förnybar energi. 

Energimyndigheten presenterade 3 oktober årets biogas-
statistik. Vi citerar ur pressmeddelandet: 

European Forest Institute, med huvudkontor i Joensuu i 
Finland och med 25 europeiska länder och 115 associe-
rade medlemmar i 36 länder, gav 12 oktober ut en rapport 
med titeln ”Forest biomass, carbon neutrality and climate 
change mitigation”. 

Syftet med Energimyndighetens statistik är att öka informa-
tionen kring produktion och användning av biogas. Energimyn-
digheten tar fram statistiken i samarbete med Energigas Sverige, 
Lantbrukarnas Riksförbund, Avfall Sverige och Svenskt Vatten. 
Statistiken finns årligen sedan 2005.”

Svebio kommentar: 

Av statistiken kan man också se att mer än hälften av produktio-
nen sker i tre län - Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Det finns 
en stark koppling mellan befolkningscentra med stora avfallsmängder 
och biogasproduktion. Allt större andel av biogasen uppgraderas för att 
användas för fordonsdrift. För tio år sedan var det mindre än en tion-
del som uppgraderades medan hälften av gasen användes som värme. 
Idag uppgraderas mer än 60 procent, 1 219 GWh av 1 947 GWh. Det 
betyder att biogasen till stor del används i transportsektorn, inte minst 
för bussar. Utbyggnaden av biogasen, både produktionen och distribu-
tionen, har skett med omfattande extra investeringsstöd utöver gynn-
samma skattevillkor. Idag sker det främst med pengar från Klimatklivet. 
Det är mot den här bakgrunden märkligt att staten nu ger ett generöst 
stöd till konkurrerande teknik genom en elbusspremie, som hotar att slå 
undan benen för biogasbussarna. 

Under senare år har frågan om ”kolneutralitet” debatterats 
kopplat till bioenergi producerad från skogsbiomassa. Det finns 
inte entydigt konsensus bland vetenskapsmän i denna fråga och 
forskarnas budskap kan till och med framstå som motsägelsefulla 
för politiska beslutsfattare och medborgare. Skillnaderna uppstår 
därför att forskarna angriper frågan från olika utgångspunkter, 
vilka alla kan vara relevanta. Det är emellertid viktigt att kunna 
enas om några grundläggande principer, för att kunna ge informa-
tion till beslutsfattare. Vägledning behövs också om hur resultaten 
ska tolkas. 

Den här rapporten erbjuder insikter om den rådande ve-
tenskapliga debatten om skoglig biomassa, om kolneutralitet 
och om åtgärder mot klimatförändring. Den grundas på aktuell 
vetenskaplig litteratur för att ge en balanserad och policyrele-
vant syntes, både från ett EU-perspektiv och från ett globalt 
perspektiv.” 

Rapporten kan hämtas hem från EFI:s hemsida på www.efi.int

MISSA INTE!
STORA BIOKRAFT- OCH VÄRMEKONFERENSEN 
8-9 november, Lidingö

REDUKTIONSPLIKT SOM STYRMEDEL  
FÖR SVERIGES DRIVMEDEL 
24 november, Stockholm

PELLETS 2017 
31 januari - 1 februari 2017, Kalmar

NORDIC BALTIC BIOENERGY CONFERENCE 
29-31 mars 2017, Helsingfors, Finland

ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE 
18-19 maj 2017 (prel.), Göteborg

Läs mer på www.svebio.se
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AEBIOM:s bioenergistatistik 

Budskapet är riktat både till de miljöorganisationer som i Bryssel 
motarbetar bioenergin och de politiker som ska fatta beslut om 
energi- och klimatpolitiken till 2030. Vi översätter och sammanfat-
tar pressmeddelandet: 

”Efter ratificeringen av COP21 visar ny statistik att bioenergi 
utgör en central del av Europas klimatåtagande, och har potential 
att bidra med mycket mer till 2030. I anslutning till den pågåen-
de debatten på EU-nivå om förnybar energi och bioenergi bidrar 
AEBIOM:s statistik med klara fakta. 

Idag, när produktionen av förnybar energi i de 28 EU-länderna 
har passerat produktionen av fossila bränslen, svarar bioenergi för 63 
procent av den förnybara energiproduktionen. Bioenergi, i form av 
värme, el och drivmedel för transporter, är också på väg att passera 
produktionen av stenkol i EU28, och har redan passerat produktio-
nen av olja respektive naturgas. 

Enligt AEBIOM har bioenergin möjlighet att leverera mycket 
mer inom olika marknadssegment. Man förbiser ofta att uppvärm-
ning och kylning svarar för hälften av EU:s energianvändning, och 
att fossila bränslen svarar för 82 procent av försörjningen med vär-
me/kyla. Installation av pelletseldning i enskilda bostäder och flis-
pannor i skolor, hotell och lokaler skulle dramatiskt kunna öka EU:s 
självförsörjning med energi. AEBIOM:s ordförande Gustav Melin 
kommenterar: ”Bioenergi håller på att bli den ledande inhemska 
energikällan i Europa, och ger stora möjligheter för ökat energiobe-
roende, för tillväxt och för jobb.” 

Europa har naturliga förutsättningar för en hållbar utveckling av 
bioenergi. Två tredjedelar av de biobränslen som används i Europa 
utgörs av trädbränslen. Tvärtemot den vanliga föreställningen att 
skogarna minskar, har Europas skogar stadigt ökat både i yta och i 
volym – med 332 800 hektar per år, motsvarande en fotbollsplan per 
minut. Under 2015 svarade energianvändningen för 22 procent av all 
användning av trä, främst genom tillvaratagande av restprodukter 
och virke av sämre kvalitet. Genom aktivt hållbart skogsbruk och 

AEBIOM publicerade 20 oktober sin statistiska rapport, och 
i pressmeddelandet konstaterar den europeiska bioenergi-
organisationen att det inte går att nå EU:s åtagande enligt 
Parisavtalet utan att använda bioenergi. 

skörd av skogprodukter kan man öka produktiviteten i skogen och 
därmed också skogens stående volym och kolinnehåll. Det här är ett 
skäl till att vi sett en parallell ökning av bioenergianvändning och 
skogsvolym under det senaste årtiondet. 

Trots att bioenergin är den ledande förnybara energikällan 
i Europa, är den fortfarande mycket mindre än den samlade an-
vändningen av fossila bränslen i EU28. Medan Kina och USA är 
till mindre än 20 procent beroende av importerad energi, fortsätter 
EU att vara starkt importberoende – 53 procent av energianvänd-
ningen bygger på import. I debatten lyfter man ofta fram importen 
av biobränslen, men de står bara för 4,4 procent av användningen av 
biobränslen – bara en droppe i havet jämfört med det stora import-
beroendet för fossila bränslen. 

Hinder för ökad användning av bioenergi är framför allt osäker-
het om villkor och styrmedel, både på nationell nivå och på EU-
nivå. Det har lett till mindre investeringar i vissa sektorer och en 
avstannande tillväxt.

”Tillväxten för förnybar energi kan aldrig tas för given. Om bio-
energin förlorar sin konkurrenskraft i Europa kommer det att hota 
uppnådda resultat och fossila bränslen kommer att fylla utrymmet”, 
säger Gustav Melin. 

Svebio kommentar: 

EU kommer under det närmaste året att fatta avgörande beslut 
om energi- och klimatpolitiken på 2020-talet. Tyvärr är kunskapen om 
bioenergins roll och potential dålig bland många beslutsfattare i EU, 
och bioenergin motarbetas idag aktivt av många organisationer. Dels 
av miljöorganisationer, som anser att användning av biobränslen hotar 
skogarna, dels av industrigrupper som är oroliga för konkurrens om 
råvaran. AEBIOM lägger ner ett stort arbete på att ta fram grundläg-
gande statistik om bioenergins betydelse idag och om de framtida möj-
ligheterna. På global nivå tas liknande statistik fram av WBA, World 
Bioenergy Association. Det här statistikarbetet har mycket stor bety-
delse. Fortfarande kan man på konferenser och i media se helt missvis-
ande siffror om bioenergi. Företagen kan stötta AEBIOM.s och WBA:s 
arbete genom att vara medlemmar.   

Oljepris kring 50 dollar/fat

Ont om vatten i magasinen

MARKNADERNA

Den utdragna högtrycksperioden under eftersommaren och bör-
jan av hösten med mycket liten nederbörd och svaga vindar har 
satt spår på elmarknaden. Tillrinningen i de svenska vattendammarna 
har varit låg, vattenkraftsproduktionen har hållits tillbaka och 
vindkraften har för första gången på många år backat. Det senare 
är också ett resultat av minskade investeringar orsakade av de låga 
el- och certifikatpriserna.  Följden har också blivit att elpriset stigit 
en del, både på spotmarknaden och på terminsmarknaden. Bristen 
i vattenkraftsmagasinen motsvarar ungefär 5,6 TWh elproduktion. 
Underskotten i de norska dammarna är inte alls lika stora. 

Oljepriset har under de senaste veckorna stabiliserats strax över 50 
dollar/fat. Det speglar en tilltro till att Opecs nya regim ska hålla. 
När det gäller marknaden för olika drivmedel har Svebio börjat 
publicera löpande analyser av statistik från SCB för att ge en bättre 

En följd av den lägre elproduktionen är att exportöverskottet 
minskar i år jämfört med den rekordhöga exporten 2015. 

Spotpriserna har rört sig uppåt, och legat kring mellan 30 och 
40 öre/kWh, mot tidigare kring 20 – 30 öre. Terminspriset har 
stigit kraftigt från den tidigare låga nivån. Helårspriset 2017 ligger 
kring 30 öre/kWh och priset för första kvartalet 2017 ligger kring 
40 öre/kWh. Elcertifikaten betalas med 14 – 15 öre/kWh, och ut-
släppsrätterna ligger kring 6 euro/ton, en uppgång med 2 euro från 
bottenpriset i augusti.   

bild av utvecklingen framför allt för biodiesel. SPBI har tidigare 
bara redovisat månadsstatistik för bensin, diesel och E85. Se även 
sidan för Pressmeddelanden. 
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REMISSVAR

Miljömålsberedningen förslag

Sveriges utsläpp och LULUCF (kt CO2 ekv ) enligt  
Naturvårdsverket/Klimatrapporteringen.

Svebio yttrade sig den 20 oktober över Miljömålsbered-
ningens betänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för 
Sverige (SOU 2016:47). Vi återger Svebios omfattande 
yttrande i sin helhet:

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Vi ser positivt på att det finns en bred politisk enighet om 
ett tydligt och ambitiöst klimatmål för 2045, med etappmål 2030 
och 2040 för den icke-handlande sektorn och ett utsläppsmål 
för inrikes transporter 2030. Vi anser att de föreslagna målen är 
realistiska och möjliga att uppnå, men anser att transportmålet 
kan sättas till 80 procents minskning. Bioenergi kan ge ett stort 
bidrag till måluppfyllelsen.

• De största insatserna för att klara målet behöver göras i 
transportsektorn. Det är angeläget att utan dröjsmål få tydliga 
och långsiktiga styrmedel på plats både för en snabb omställning 
från fossila till förnybara drivmedel och för att få igång investe-
ringar i produktion av biodrivmedel i Sverige. 

• Vid sidan av vägtrafiken behövs insatser för att byta bränsle 
i arbetsmaskiner, flyg, sjöfart och tåg. 

• Omställningen av industrin i den handlande sektorn bör 
påskyndas genom att Sverige inför ett golvpris i ETS på samma 
sätt som skett i Storbritannien och nu även övervägs i Frankrike. 

• En ny syn behövs på jordbrukets roll som producent av bio-
energi och omvandlare av koldioxid till nyttiga, energirika pro-
dukter. 

• Man bör skilja på förnybara biogena och icke-förnybara fos-
sila flöden, inte bara för koldioxid utan också för metan och an-
dra växthusgaser. 

Några delar ur yttrandet: 

Förslag till mål i klimatpolitiken

Vi har kommenterat frågan om mål 2045 i vårt remissvar på 
utredningens första betänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för 
Sverige (SOU 2016:21).

Målet är att Sverige ska ha nettonollutsläpp till atmosfären 
2045 och därefter uppnå negativa utsläpp, att utsläppen från 
verksamheter på svenskt territorium ska vara minst 85 procent 
lägre 2045 än utsläppen år 1990, samt att man får räkna in CCS 
(avskiljning och lagring av koldioxid). Kompletterande åtgärder 
får tillgodoräknas enligt internationellt beslutade regler. 

Målet är mycket ambitiöst och innebär en tidigareläggning 
jämfört med det tidigare målet om nettonollutsläpp 2050.

Vi anser, sammanfattningsvis: 
• Att det svenska målet enbart ska gälla utsläpp inom Sverige, 

de utsläpp som vi har full rådighet över. 
• Att man inte nu bör förutsätta att man kan tillgodoräkna 

sig CCS med tanke på den höga kostnaden och den energiförlust 
som görs med CCS. 

• Att det finns betydande svårigheter att klara reduktioner av 
utsläppen i jordbruket eftersom dessa är direkt kopplade till bio-
gena processer och jordbrukets produktionsförmåga bör utnytt-
jas fullt ut. 

Slutsatsen av detta är att Sverige sannolikt inte kan nå negativa 
utsläpp efter 2045. Men med tanke på den stora inbindningen av 
koldioxid i den svenska skogen och åkermarken är detta inte ett 

problem. Redan inom några år kommer Sverige att ha negativa 
utsläpp om man räknar tillsammans alla utsläpp och LULUCF. 
Se diagram.

Vi ser positivt på den strategi som föreslås för att uppnå må-
len och de flesta av de styrmedel som anges. Vi instämmer i be-
dömningen att fokus bör ligga på att ställa om transportsektorn, 
som har de stora återstående koldioxidutsläppen. Detta gäller 
framför allt för perioden fram till 2030. För att nå nettonollut-
släpp 2045 föreslås fokus på omställning av basmaterialindustrin, 
jordbrukssektorn och samhällsplaneringen. Här finns större ut-
maningar, särskilt för jordbrukssektorn, där utsläpp av metan 
och lustgas är direkt kopplade till de biologiska processerna, och 
för samhällsplaneringen, där åtgärder tar lång tid att få genomslag. 

Politiken bör inriktas på att ersätta all förbränning av fossila 
bränslen för att ta bort alla utsläpp av fossil koldioxid. Metan 
och lustgas som släpps ut som en del av biologiska processer har 
i jämförelse marginell betydelse och är instabila gaser som med 
tiden bryts ner, och är en del av ett naturligt kretslopp. 

Utredningens förslag till etappmål

Vi stödjer förslagen om att sätta etappmål för 2030 och 2040, 
men vi anser att dessa mål endast bör gälla för utsläpp i Sve-
rige och inte inkludera internationella kompletterande åtgärder. 
En indikativ utsläppsbana kan vara ett bra stöd för uppföljning, 
men vi anser att utvecklingen ska styras med generella styrmedel 
och inte med detaljreglering. Sverige är en marknadsekonomi 
och man bör arbeta med marknadsstyrmedel, inte detaljstyrning 
typ planekonomi.

Utredningen förslag om utsläppsmål för inrikes transporter

Vi delar utredningens bedömning att utvecklingen i trans-
portsektorn blir avgörande för möjligheterna att nå både etapp-
målen och det långsiktiga målet till 2045. Sverige måste genom-
föra samma omställning från fossila bränslen till förnybar energi 
i transportsektorn som redan genomförts i uppvärmningssek-
torn. Vi är övertygade om att denna omställning är möjlig inom 
den föreslagna målperioden. För detta krävs inget ”trendbrott” 
som utredningen skriver, utan en fortsättning på den trend vi 
ser idag. Under första halvåret 2016 var en sjättedel av alla driv-
medel i Sverige förnybara biodrivmedel, och andelen var ännu 

FORTS 4
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högre inom dieselanvändningen: hela 23,8 procent av all diesel 
var biodiesel. Sverige har alltså redan kommit en lång bit på väg 
när det gäller att ersätta fossila drivmedel. Att minska utsläppen 
från transportsektorn med 70 procent till 2030 är fullt möjligt, 
men vi kan nå längre. Enligt Vägverkets rapport i juni 2016 är 
det möjligt att reducera utsläppen med 80 procent till 2030 jäm-
fört med 2010, i ett alternativ med stor satsning på biodrivme-
del. Detta alternativ innebär samtidigt att man undviker dyra 
investeringar i ny infrastruktur genom att befintliga system kan 
utnyttjas. Det avgörande är att nu få styrmedel på plats som ga-
ranterar att denna utveckling kommer till stånd. 

Kopplingen till EU ETS - golvpris

Vi delar analysen att ett ambitiöst svenskt mål förutsätter 
höjda ambitioner inom EU:s utsläppshandelssystem. Det är idag 
en mycket stor skillnad mellan kostnaden för koldioxidutsläpp 
inom ETS och i övriga sektorer, vilket framgår tydligt av figur 6.1 
i betänkandet, från 40 – 50 kr/ton CO2 i den handlande sektorn 
till omkring 1 150 kr/ton CO2 i de flesta sektorer utanför ETS, 
en skillnad på 1:20 eller mer. Skillnaden innebär stora risker för 
suboptimering, felinvesteringar och onödigt hög samhällsekono-
misk kostnad för utsläppsminskningen. Skillnaden mellan olika 
grenar av näringslivet och olika företag blir mycket stor. 

Vi anser att man bör överväga att införa ett inhemskt golvpris 
i ETS, en lösning som redan valts av Storbritannien och som 
övervägs i Frankrike. Det skulle i praktiken innebära att ETS 
i Sverige omvandlas till en koldioxidskatt, om än till en början 
på låg nivå. Golvet kan läggas på samma nivå som man valt i 
Storbritannien, kring 200 kr/ton CO2( 20 öre/kg). Skälet till 
ett sådant golvpris är att alla utsläpp av CO2 bör ha en kännbar 
kostnad, vilket skapar ett omvandlingstryck och en grund för 
teknikutveckling i de berörda branscherna. Golvet kan till en 
början läggas på en relativt låg nivå för att inte skapa onödigt sto-
ra konkurrensnackdelar mot annan europeisk industri. Sverige 
måste parallellt med denna åtgärd arbeta för att stärka EU-ETS 
för att få upp utsläppskostnaden till minst samma nivå i hela EU. 
Den reduktion av utsläppen som golvpriset leder till i Sverige, 
Storbritannien (om landet kvarstår i EU-ETS efter Brexit) och 
Frankrike bör leda till en motsvarande reduktion av tilldelningen 
av utsläppsrätter inom EU-ETS för att inte leda till prisfall och 
ökade utsläpp i de länder som inte har golvpris. 

Felaktig syn på lantbrukets klimatroll

Växtligheten fungerar som en gigantisk solfångare som med 
hjälp av solens energi skapar energirika kolväteföreningar som 
samtidigt binder atmosfärisk koldioxid. Den biomassa som 
byggs upp används sedan som energikälla för människor, djur 
och mikroorganismer som föda eller kan användas som bioen-
ergi. Också den biomassa som används som material, exempelvis 
i form av trä, papper, textiler och baskemikalier, kan i slutet av 
livscykeln utnyttjas som bioenergi. Utnyttjandet av de biogena 
kolföreningarna sker alltid med förbränning, alltifrån cellernas 
förbränning (cellandning) till bilmotorer, villapannor och stora 
kraftvärmeverk. 

Vissa delar av den totalt producerade och av samhället an-
vända biomassan räknas som energi, andra delar gör det inte. 
Livsmedel och foder, som ger energi till människor och djur, 
räknas inte som energi. Det skapar oreda och inkonsekvens i kli-
matpolitiken.

Istället för att ses som en energikälla och ett bidrag i växthus-
gasbalansen ses jordbruket generellt som en ”energiförlust” och 
enbart emissionerna av vissa växthusgaser räknas. 

Odling av en energigröda räknas som ett tillskott, medan od-
ling av livsmedelsgrödor och djurhållning ses som orsak till ut-
släpp av växthusgaser, metan, lustgas och koldioxid. Att avveckla 
svenskt jordbruk och ersätta med importerade livsmedel ger med 
dagens räknesätt en vinst för växthusgasbalansen. 

Att enbart räkna på förlusterna och inte kartlägga vinsterna 
i odlingen leder till att jordbruket sätts på ”klimatsvält”. Istället 
för att använda olika produktionsmedel för att öka produktionen 
och därmed inbindningen av koldioxid prioriteras reduktion av 
utsläpp. Beräkningar visar att det lönar sig att öka gödsling upp 
till relativt höga gödslingsnivåer och få en förbättrad energi- och 
växthusgasbalans. Ökad inbindning av koldioxid kompenserar 
mer än väl en viss ökning av utsläpp av andra växthusgaser. 

Synen på metan och antropogen påverkan

Metan är en aggressiv växthusgas som förekommer naturligt 
och bildas i en lång rad olika sammanhang. Metan har kortare 
livslängd som växthusgas än koldioxid. 

Enligt vår uppfattning bör man skilja på metan som är en del 
av det naturliga kolkretsloppet och fossil metan som tas upp ur 
berggrunden i samband med utvinning av kol, olja och naturgas. 
Naturgas är sig själv i huvudsak metan, och läckage i samband 
med utvinning, distribution och användning av fossil gas innebär 
ett stort nettotillskott av växthusgas jämfört med ett naturligt, 
förindustriellt tillstånd. Kunskapen om dessa läckage är bristfäl-
lig och det finns starkt delade meningar om hur mycket metan 
som läcker i samband med gasutvinning, inte minst i samband 
med frackning. Stora metanutsläpp sker också från kolgruvor. 

Metan bildas också vid djurhållning, dels genom idisslar-
nas utsläpp, dels genom utsläpp från gödselbrunnar. De senare 
kan åtgärdas genom biogasproduktion. Där man medvetet ökar 
mängden metan och använder som bränsle, och därmed undvi-
ker utsläppen. Förutsatt att man har en icke-läckande produk-
tion och användning av biogasen. 

Utsläppen från idisslarna kan däremot inte undvikas om vi 
vill ha boskapsskötsel med djur som kan ta vara på grovfoder 
från betesmarker och vallgrödor. Denna boskapsskötsel har stora 
andra miljöfördelar, för biologisk mångfald och för ett i övrigt 
miljövänligt jordbruk, och därmed uppfyllande av andra miljö-
mål som biologisk mångfald och levande landskap. 

SVEBIOS SYN PÅ UTREDNINGENS FÖRSLAG  
TILL STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER

Koldioxidskatten 

Svebio delar utredningens uppfattning att koldioxidskatten 
även i fortsättningen ska vara basen i styrmedelssystemet. Det 
är viktigt att klimatstyrningen sker med generella styrmedel, och 
att man så långt som möjligt undviker att ge direkta subven-
tioner till särskilda tekniska lösningar. Sådana stöd driver upp 
kostnaden för klimatomställningen.

Vi har under senare år fått en flora av sådana riktade stöd till 
teknik som är mer kostsam än den teknik som skulle användas 
vid styrning med generella styrmedlen. Sådana stöd bör avveck-
las eller begränsas kraftigt i tid.  

Vi instämmer också i att regeringen bör följa upp hur miljö-
styrningen i transportsektorn kan ske i en framtid med allt ef-
fektivare fordon. Framför allt måste man utveckla modeller som 
innebär att alla fordon bidrar till gemensamma kostnader för 
vägnät (investeringar och underhåll), olyckskostnader mm. Man 
måste relativt snart utforma regelverk för en riktig beskattning 
av elfordon. FORTS 4
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EU-politiken

Vi delar utredningens uppfattning att Sverige inom EU måste 
driva frågor som ett reviderat energiskattedirektiv, med möjlig-
het till koldioxidbeskattning, och ett skärpt utsläppshandelssys-
tem. Det är angeläget att den svenska regeringen skärper profilen 
i dessa frågor, för att göra det möjligt för Sverige att bedriva en 
ambitiös klimatpolitik och för EU att fullt ut bidra till genom-
förandet av Paris-avtalet. 

Närings- och innovationspolitik

Det bästa stödet regering och riksdag kan ge innovationer i 
klimatpolitiken är att skapa en växande marknad genom starka 
generella styrmedel. Inom biståndspolitiken bör Sida lägga större 
fokus på energiförsörjning med förnybar energi, inte minst bio-
energiteknik, där Sverige har stor kompetens. 

Bioekonomi och cirkulär ekonomi

Det svenska näringslivet är redan idag i stor utsträckning en 
del av en bioekonomi. Det gäller inte minst skogsindustrin, men 
också kraftvärmeverken, energiindustrin i övrigt och livsmedelsin-
dustrin. Anläggningar som Domsjö fabriker, Värö bruk, Iggesunds 
bruk, Agroetanol, Sunpine, kraftvärmeverken i Falun, Uddevalla 
och Skellefteå, är exempel på anläggningar som helt eller delvis 
kan betecknas som bioraffinaderier. Staten kan understödja ut-
vecklingen av bioekonomin genom stöd till forskning, utveckling 
och demonstration och genom att skapa marknader för de nya 
produkterna. Vi stödjer förslaget om offensiv strategi för bioeko-
nomin för att främja att nya hållbara material och bränslen utveck-
las för att ersätta fossila motsvarigheter. Material och energipro-
dukter kan produceras i synergi för bästa totalekonomi. Marknad 
och ekonomi får avgöra vilka lösningar som väljs. 

Begreppen bioekonomi och cirkulär ekonomi är i viss mån 
modeord. Sverige har allt sedan 1990-talet aktivt utvecklat den 
cirkulära ekonomin, genom producentansvar, deponeringsför-
bud och andra åtgärder. Ytterligare steg kan tas, men man måste 
också vara medveten om begränsningar som finns, exempelvis 
risken för kontaminering av återvunna material. Ofta är det 
bättre att genom energiutvinning ta vara på restprodukternas 
energiinnehåll. 
Det lokala och regionala klimatarbetet

Kommunerna och landstingen kan ofta gå före genom upp-
handling och strategiska investeringar i infrastruktur, trafik- och 
bostadsplanering, utbyggnad av fjärrvärme mm. Men i huvudsak 
bör utvecklingen ske genom användning av generella styrmedel 
som har likartad verkan i hela landet. Det finns annars en risk 
att man genomför olönsamma åtgärder som inte är långsiktigt 
hållbara och som ger löpande höga kostnader. 

Det är viktigt att byggreglerna utformas så att alla typer av 
klimatvänlig förnybar värmeförsörjning har goda villkor, och så 
att fjärrvärme och biobränslen inte missgynnas jämfört med el-
baserad uppvärmning. 

Transporteffektivt samhälle

Med alltmer energieffektiva bilar som drivs med förnybar 
energi (biodrivmedel och förnybar el) minskar skälen för att ur 
klimat- och miljösynpunkt reducera biltrafiken. Det kan finnas 
andra skäl, exempelvis trängsel i städerna och höga kostnader för 
att bygga ut vägnätet. För stora delar av landets befolkning finns 
inga fungerande alternativ till att använda bilen. 

Vi kan inte bedöma om målet att 25 procent av antalet per-
sonkilometer ska vara kollektivtrafik, cykel eller gång 2025 är 

rimligt. Vi anser att målet istället bör formuleras som ett ut-
släppsmål: att reducera utsläppet av klimatpåverkande gaser 
och att minska halterna av miljöskadliga ämnen som partiklar 
och kväveoxider från trafiken. Politikens inriktning bör vara att 
minska den negativa miljöpåverkan, inte styra invånarnas val av 
fortskaffningsmedel eller livsstil. 

När det gäller klimathänsyn i infrastrukturplaneringen anser 
vi att fokus nu bör ligga på att förbättra underhållet av befint-
liga järnvägar och vägar och genomföra kompletteringar av det 
befintliga nätet. Det bästa sättet att åstadkomma överflyttning av 
trafik till järnväg och annan kollektivtrafik är att se till att kollek-
tivtrafiken fungerar väl, att tågen kommer i tid, att turtätheten är 
hög och att komforten är god. 

Energieffektiva fordon

Transportsektorns miljö- och klimatpåverkan bör i första 
hand begränsas genom generella styrmedel som ökar kostnaden 
för utsläpp. Effektivitetskraven på nya fordon bör successivt 
skärpas, men det är viktigt att arbeta efter principen om teknik-
neutralitet. Vi motsätter oss därför styrmedel och system som 
innebär att man förbjuder vissa tekniker eller fastställer att alla 
fordon från ett visst årtal ska drivas med en viss teknik. Den 
typen av beslut grundas ofta på en förhärskande uppfattning vid 
en viss tidpunkt eller på lobbying från vissa industrier eller bran-
scher. Marknaden måste utvecklas fritt utifrån de styrmedel som 
belastar klimatpåverkan.  

Vi har tidigare i ett remissyttrande lämnat synpunkter på bo-
nus-malusutredningens förslag. 

Förnybara drivmedel

En snabb övergång från fossila drivmedel till förnybara bio-
drivmedel är nödvändig för att nå målet om att reducera utsläp-
pen av koldioxid med 80 procent till 2030, så som vi föreslår. 
Utredningen uttalar sig för lågsiktiga stabila spelregler för bio-
drivmedel för att stimulera inhemsk produktion och marknads-
utveckling, och anger att ett kvotsystem med en reduktionskvot 
är ett lämpligt styrmedel. Men utredningen lämnar över frågan 
om hur ett sådant system kan utformas till fortsatt utredning. 
Det innebär att introduktionen av ett nytt styrmedel ytterligare 
skjuts på framtiden. Svebios nätverk BioDriv, som engagerar ett 
60-tal aktörer verksamma inom biodrivmedel, har utarbetat ett 
förslag om hur en reduktionskvot kan utformas. Vi bilägger det-
ta förslag till remissyttrandet. 

Vi är starkt kritiska till hur frågan om styrmedel för biodriv-
medel har hanterats, både av EU och av den svenska regeringen. 
Det finns betydande resurser och råvarupotentialer som kan ut-
nyttjas för att producera biodrivmedel i Sverige, både från råvara 
från skogsbruket och skogsindustrin, och från outnyttjade mark- 
och produktionsresurser i jordbruket. De potentialer som angavs 
i FFF-utredningen och som nämns i föreliggande betänkande 
gäller bara på mycket kort sikt. Den långsiktiga potentialen, på 
20 – 30 års sikt, är mycket större, och Sverige har goda förutsätt-
ningar för att bli ett exportland för biodrivmedel. 

Arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner har samma möjlighet att byta bränsle som 
tunga fordon. Den diesel som används kan relativt enkelt bytas 
ut mot biodiesel. För jordbrukets del kan ett avskaffande av skat-
tereduktionen på diesel kombineras med åtgärder som innebär 
att jordbruket kan producera råvara för produktion av biodie-
sel. Regeringen bör ge jordbrukets myndigheter och Sveriges  

FORTS 4

FORTS FRÅN SID 8.
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Lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att utveckla teknik för ett 
fossilfritt lantbruk. 

Målet för reduktion av utsläppen från arbetsmaskiner bör vara 
lika ambitiöst som målet för minskning av utsläppen i transport-
sektorn, dvs 80 procent till 2030. 

Vi instämmer i förslaget att fasa ut skattenedsättningen för ar-
betsmaskiner inom areella näringar och gruvnäringen. Jordbru-
ket bör kompenseras med någon annan skatte- eller kostnadsre-
duktion för att undvika försämrad konkurrensförmåga gentemot 
jordbruket i andra EU-länder. 

INHEMSKT FLYG OCH SJÖFART SAMT FOSSILT 
BRÄNSLE TILL TÅG

Utredningen tar inte upp åtgärder för inhemskt flyg och sjö-
fart, och inte heller användningen av diesel till tåg. På alla tre 
områden sker drivmedelsförsörjningen idag i huvudsak med fos-
silt bränsle, och det är möjligt att byta till biobaserade bränslen. 

För inrikesflyget bör man införa en volymskvot för andel för-
nybart biojetbränsle, som kan driva inblandning av biokompo-
nenter i befintlig bränslevolym. Det är ett bättre alternativ för 
minskad klimatpåverkan än den flygskatt som nu utreds. 

För inrikes sjöfart och tåg som drivs med diesel är proble-
matiken annorlunda eftersom det sannolikt handlar om att helt 
byta bränsle i båtar och lok, från ett fossilt bränsle till ett rent 
biobränsle. För tåg som drivs med biobränsle kan man införa 
reducerade banavgifter för drift med koldioxidneutralt bränsle. 

Industrisektorn

Som framgår av tabell 8.1 har utsläppen från industrin 
minskat med 19 procent mellan 1990 och 2014. Utsläppen har 
minskat kraftigt i vissa branscher. Exempelvis har det skett en 
omfattande omställning från fossila bränslen till biobränslen i 
skogsindustrin; användningen av fossila bränslen har minskat 
med mer än 70 procent under de senaste tio åren. Utvecklingen 
har skett trots att dessa företag har mycket billiga utsläppsrätter, 
men har stimulerats genom möjligheten att få elcertifikat för sin 
mottrycksproduktion av biokraft. 

Det sker nu även en omfattande konvertering i industrin ut-
anför ETS genom att nedsättningen av koldioxidskatten nu av-
vecklas, och de berörda företagen får betala full koldioxidskatt. 
Åtgärden kommer att leda till att en stor del av fossilbränslean-
vändningen försvinner och ersätts med biobränslen i de berörda 
företagen och branscherna. Asfaltverk, bryggerier och mejerier är 
exempel på verksamheter som idag byter bränsle. 

För de flesta företag med utsläppsrätter är utvecklingen min-
dre positiv, som ett resultat av de låga priserna på utsläppsrätter. 
Vi instämmer i förslaget om att satsa på att utveckla ny teknik 
för järn- och stålindustrin med låga utsläpp av koldioxid. Vid 
sidan av vätgasteknik bör man också studera teknik med biogent 
kol/träkol. 

Cementindustrin har redan idag ambitiösa mål och arbetar 
utifrån en vision om nollutsläpp. 

När det gäller CCS är det naturligt att börja med att studera 
företag med stora utsläpp av biogen koldioxid, helst där det finns 
koncentrerade flöden. Etanolfabriker och biogasanläggningar är 
exempel på sådana företag.

El- och värmeproduktion

Figur 8.2 illustrerar tre problem i sektorn: 
• Investeringarna i naturgaseldade kraftvärmeverk i Malmö 

och Göteborg, samt i kolkraftvärmeverket i Värtan har haft till 
följd stora onödiga utsläpp i sektorn. Vi vet idag att det hade va-
rit möjligt att försörja storstäderna med biobaserad kraftvärme, 
och idag måste en sådan omställning prioriteras för att så snart 
som möjligt få bort dessa stora punktutsläpp. I Stockholm har 
den ut vecklingen inletts genom investeringen i det nya biokraft-
värmeverket i Värtan.

• Topparna i utsläpp under kalla år som 1996 och 2010 illus-
trerar att man använder fossila bränslen, främst eldningsolja, i 
topplastpannor. I den mån fossiloljeeldade topplastpannor finns 
kvar bör man byta bränsle till pellets eller bioolja. Koldioxidbe-
skattning kan vara ett sätt att påskynda denna utveckling.

• Fossilt innehåll i avfallsbränslen är svårare att åtgärda. Ge-
nom övergång till biobaserad plast kommer de fossila koldioxid-
utsläppen med tiden att minska. Energiåtervinning är ett bra sätt 
att hantera avfallet, och det finns ingen anledning att undvika 
avfallsförbränning av klimatskäl även om den innehåller plast. 
Ökad återvinning av plast kan reducera volymerna. 

Med en riktig styrning kan utsläppen från sektorn minskas till 
att enbart komma från återstående volymer fossilbaserat avfall. 

Bostäder, lokaler och byggande

All återstående användning av fossila bränslen för uppvärm-
ning av bostäder, lokaler, jordbruk och skogsbruk kan avvecklas 
med befintlig teknik, och utvecklingen kommer sannolikt att ske 
med befintliga styrmedel.

Det är viktigt att slå vakt om den svenska fjärrvärmen, som 
ger ett effektivt utnyttjande av förnybara och återvunna ener-
giresurser. Byggreglerna måste utformas så att fjärrvärmen inte 
missgynnas. Vi instämmer i utredningens bedömning att system-
gränsen för byggnaders energiprestanda bör fokusera på använd 
energi istället för levererad (inköpt) energi. 

Elbaserad uppvärmning innebär en risk att vi på marginalen 
ökar växthusgasutsläppen i våra grannländer så länge dessa an-
vänder fossila bränslen för elproduktion. Mycket elvärme skapar 
också effektbalansproblem. 

När all fjärrvärme är baserad på förnybara och klimatneutrala 
bränslen finns det inga klimatskäl för energieffektivisering. En-
ergieffektiviseringen i bostads- och lokalbeståndet bör då ske i 
enlighet med kostnadseffektivitet. 

I bygg- och anläggningssektorn sker idag en omställning ge-
nom att asfaltverken ersätter fossilt bränsle med biobränsle. Ar-
betsmaskinerna i sektorn kan och lätt konverteras från fossila 
drivmedel.   

Vi stödjer utredningen förslag om översyn av plan- och bygg-
lagens bestämmelser om särkrav på byggnaders tekniska egen-
skaper. Det borde vara möjligt för kommunerna att föreskriva 
visst byggnadsmaterial, exempelvis trä. Möjligheten att utnyttja 
mer trä i byggnader och konstruktioner är en central del av en 
utvecklad bioekonomi, men också en fördel för klimatet. Frågan 
har också stor betydelse för utveckling av den svenska skogs- och 
träindustrin. Om man inrättar ett nationellt kunskapscentrum 
för energieffektivt byggande enligt utredningens förslag bör en 
viktig uppgift för ett sådant centrum vara frågan om ökat byg-
gande i trä. FORTS 4
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Jordbruket

Jordbruket bör i klimatsammanhang i första hand ses som en 
positiv faktor, som kan binda koldioxid och leverera biobränslen 
och bioråvaror som kan ersätta fossila bränslen och råvaror. En 
ökad insats av produktionsmedel kan ge utväxling i ännu större 
biomasseproduktion och klimatnytta. För att kunna tillvarata 
potentialen krävs det att EU omprövar det så kallade ILUC-be-
slutet, som begränsar möjligheterna att utnyttja jordbruket för 
effektiv produktion av biodrivmedel. 

Jordbrukets insatsvaror kan göras fossilfria. Jordbrukets trak-
torer, tröskor, spannmålstorkar och transportmedel kan alla dri-
vas med biobränslen. Kvävegödsel kan produceras med förnybar 
energi. Visionen bör vara ett fossilfritt lantbruk. 

Utsläpp av metan och lustgas, liksom koldioxid från organo-
gena jordar, är svårare att åtgärda. Det finns möjlighet att något 
reducera utsläppen, men utsläpp kommer att kvarstå om man 
vill fortsätta med jordbruk, och dessa utsläpp bör ses som en 
del av det naturliga kretsloppet. Ensidiga åtgärder i Sverige kan 
innebära ökade utsläpp i andra länder. Det finns också starka 
kopplingar till andra miljömål, som Ett rikt odlingslandskap och 
Ett rikt växt- och djurliv. 

Utredningens egna formuleringar illustrerar målkonflikterna. 
Man föreslår å ena sidan mindre konsumtion av kött, å andra 
sidan ökad betesdrift och vallodling!  

Enligt vår uppfattning bör man undvika att ge kostråd av kli-
matskäl. De utsläpp som sker från boskapsskötsel är i ett globalt 
perspektiv försumbara jämfört med utsläppen från förbränning 
av fossila bränslen. Boskapen tar ofta vara på näring från marker 
som inte kan användas för åkerbruk och utnyttjar grovfoder som 
inte kan ätas direkt av människan. 

Skogen i klimatpolitiken

Vi ställer oss bakom utredningens bedömningar. Biobränslen 
och material från skogsbruket har stor betydelse för klimatom-
ställningen, för ersättning av fossila bränslen och fossila material, 
eller material som producerats med stor insats av fossila bränslen. 
Det finns stora potentialer att öka produktionen av biobränslen 
från den svenska skogen. Det är ett bra övergripande mål att bio-
baserade produkter och bränslen ska användas där de gör störst 
klimatnytta. Men det går inte att styra detta med planekonomi, 
utan allokeringen av bioråvaran kommer att ske efter betalnings-
förmåga i de olika delarna av ekonomin, där generella styrmedel, 
exempelvis koldioxidbeskattning, kommer att ha stor inverkan. 
Vi motsätter oss all typ av samhällelig reglering av råvaruflöden, 
exempelvis genom kaskad-reglering. Den svenska regeringen 
måste motarbeta sådan reglering från EU-nivå. 

Den svenska skogen tar netto upp koldioxid i en omfattning 
som inom en nära framtid kommer att motsvara alla utsläpp 
av klimatgaser i andra sektorer. Det är bra, men det finns inget 
självändamål i ett stort nettoupptag. Den avgörande nyttan är 
istället skogens förmåga att binda koldioxid genom tillväxt, och 
möjligheten att använda skogens produktion för substitution. 
Det kan i vissa skeden vara fördelaktigt att öka avverkningen för 
att på sikt få en bättre tillväxt. Balansen enskilda år eller under 
kortare perioder är av underordnad betydelse. 

Kompletterande åtgärder

Frågan om kompletterande åtgärder för att nå netto-noll el-
ler netto-negativa utsläpp får inte leda till kontraproduktiva el-
ler orimligt dyra åtgärder. Ambitionen att öka inbindningen av 

biogent kol i skog och mark får inte leda till att vi avstår från att 
fullt ut använda produktionsförmågan i skogsbruket och jord-
bruket. Substitution av fossila bränslen och material, i Sverige 
och utomlands, och export av biogena klimatsmarta produkter 
och material, bör prioriteras framför osäkra kolsänkor. 

BECCS-teknik kan på sikt ge så kallade negativa utsläpp. 
Sverige har stora flöden av biogen koldioxid vid massabruk och 
kraftvärmeverk och fortsatt forskning och utveckling kan visa 
om det är möjligt att tillämpa BECCS vid dessa anläggningar till 
rimlig kostnad. Hittillsvarande kostnadskalkyler visar att många 
andra klimatåtgärder, inklusive stöd till beskogning i länder som 
haft stor avskogning, är avsevärt billigare per kg CO2, och därför 
att föredra av kostnadsskäl. Olika typer av åtgärder bör värderas 
inom samma styrmedelssystem, och CCS-projekt i EU bör fi-
nansieras inom ramen för utsläppshandeln. 

Sverige bör öka de internationella klimatpolitiska insatserna 
genom bistånd och stöd till förnybar teknik, inte minst bioener-
giteknik, där vi är ledande. Resultaten av internationella åtagan-
den bör inte räknas med i den svenska utsläppsbalansen. 

Utsläpp kopplade till import och export

Höga utsläpp kopplade till konsumtion av importerade pro-
dukter beror på att många av de länder som exporterar till Sve-
rige har stor användning av fossila bränslen. Det bästa sättet att 
reducera de konsumtionsrelaterade utsläpp är därför att Sverige 
bedriver en aktiv global klimatpolitik med introduktion av pris-
sättning av koldioxidutsläpp och avveckling av användningen av 
fossila bränslen. Enskilda importörer och konsumenter kan ställa 
krav på att leverantörerna har produktion med låga utsläpp. 

Statistiken över import- och exportrelaterade utsläpp är miss-
visande genom att man inte beräknar den globala klimatnyttan 
av den svenska exporten. Svenska skogsprodukter som trä, pap-
per och kartong har mycket lågt klimatavtryck i produktionsle-
det. Länder som importerar de svenska produkterna får därmed 
låga utsläpp från dessa produkter och genom att de ersätter an-
dra produkter med stort klimatavtryck. På samma sätt får den 
svenska konsumtionen av importerade livsmedel ett högt klimat-
avtryck, medan exporten av livsmedel med lågt klimatavtryck 
inte tillgodoräknas. 

Utrikes flyg och sjöfart

Vi noterar att man inom ICAO nått en överenskommelse om 
att begränsa utsläppen från det internationella flyget. Program-
mets åtgärder är otillräckliga, men det är ändå en bra början på 
ett globalt samarbete för att begränsa flygets klimatpåverkan. 

Biobränslen är det enda alternativ som finns tillgängligt för 
att minska flygets koldioxidutsläpp. Här öppnas en möjlighet för 
svensk produktion av biojetbränsle. 

Sverige bör verka för att inom EU införa ett kvotsystem för 
successivt ökad andel förnybart flygbränsle. Ett kvotsystem kan 
också övervägas för inomeuropeisk sjöfart. 

STRATEGI FÖR EN SAMLAD LUFTVÅRDSPOLITIK

Förslag till etappmål för luftföroreningar

Det är viktigt att begränsa utsläppen från vägtrafik i tätort. 
Som framgår av utredningens analys kommer dessa utsläpp i 
huvudsak dels från slitage av dubbdäck, dels från utsläpp från 
dieselfordon. Mot den bakgrunden är det inkonsekvent att målet 
för begränsade utsläpp från vägtrafik i tätort formuleras som ett 

FORTS 4

FORTS FRÅN SID 10.
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mål att öka andelen persontransporter med kollektivtrafik, gång 
och cykel (15.2.1). Målet måste istället formuleras som en önskad 
reduktion av utsläppen från dieselfordon och minskning av par-
tikelutsläppen från däck. 

När det gäller utsläppen från dieselfordon är det viktigt att de 
svenska myndigheterna sätter ökat tryck på fordonstillverkarna 
och följer upp det fusk som förekommit i testning av bilar och 
motorer. Genom att snåla dieselbilar definierats som miljöbilar 
har den svenska staten subventionerat tiotusentals bilar som i 
verklig drift inte klarat klimat- och miljökraven. Sverige och öv-
riga EU måste, precis som USA, begära ekonomisk gottgörelse av 
de berörda fuskande biltillverkarna. 

Vi stödjer ambitionen att minska utsläppen av bens(a)pyren, 
partiklar och sot från småskalig vedeldning. Som framgår av 
tabell 16.3 är utsläppen från moderna, effektiva pannor mycket 
lägre än från äldre pannor. Också på detta område har vi sett en 
snabb teknisk utveckling som gett miljövänlig utrustning. För 
vissa ämnen kan en äldre panna släppa ut tusen gånger mer än 
en ny panna. Pannor som byggs enligt nya Ecodesignregler kom-
mer att ha mycket låga utsläpp. Målet (15.2.2) bör formuleras 
tydligare och i kvantitative termer.

När det gäller intransport av luftföroreningar anser vi att det 
är meningslöst att formulera svenska mål, eftersom vi saknar rå-
dighet. Däremot behöver de internationella insatserna och sam-
arbetet intensifieras, särkilt mot bakgrund av att så stor andel 
av de svenska luftföroreningarna beror på gränsöverskridande 
utsläpp. 

Sverige ska självklart uppfylla de direktiv och konventioner 
som Sverige åtagit sig att följa internationellt och i EU. 

STYRMEDEL FÖR LUFTVÅRDSPOLITIKEN

 Begränsade utsläpp från vägtrafik i tätort

Åtgärderna bör i första hand inrikta sig på att ställa krav på 
biltillverkarna för att få ner utsläppen, och att införa testcykler 
och kontroller som garanterar att kraven följs i praktisk drift. 
Moderna bilar med förbränningsmotorer kan tillverkas med 
mycket låga utsläpp, som gör det möjligt att använda dem också 

i stadstrafik. Även med en betydande elektrifiering kommer det 
under många årtionden framåt att finnas ett mycket stort antal 
fordon som drivs med förbränningsmotorer, både som personbi-
lar och som olika typer av transportfordon. Med en riktig total 
miljövärdering av fordon och bränslen well-to-wheels har också 
elfordon miljö- och klimatpåverkan.

Begränsa utsläppen från småskalig vedeldning

Enligt vår uppfattning är kunskapen om utsläppen från små-
skalig vedeldning och beståndet av eldningsanläggningar bristfäl-
lig och vi instämmer i bedömningen att det behövs klarläggande 
studier av sambanden. Eftersom en stor del av utsläppen sker 
från ett mindre antal äldre och dåligt fungerande anläggningar, 
samt genom felaktig eldningsteknik och dåligt bränsle, bör man i 
första hand utforma åtgärder och strategier som inriktas på dessa 
problem. Modern vedeldning kan ske med mycket låga utsläpp.

Att tidigarelägga implementeringen av ecodesignkraven har 
jämförelsevis lite betydelse, särskilt som skillnaden i utsläppen är 
relativt liten mellan pannor med ecodesignkrav och de pannor 
som idag finns på marknaden. Det finns ett betydande värde i att 
kraven tillämpas likartat i hela EU. 

Vi stödjer förslaget om att återinföra ett nationellt sotnings-
register som också kan användas för miljöutvärdering. Det kan 
ske genom att MSB:s register för uppföljning av lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) kompletteras med uppgifter om pannornas 
tillverkningsår och effekt. 

Uppfylla takdirektivets utsläppsåtaganden

Vi instämmer i bedömningen att den omställning av en-
ergisystemet som följer av utredningens ambitiösa klimatmål 
också kommer att underlätta för Sverige att nå åtagandena i 
takdirektivet. 

Vi instämmer i förslaget att kartlägga utsläpp från fordon och 
maskiner som är dåligt kartlagda, som skotrar, gräsklippare, små-
båtsmotorer, etc. Vi vill framhålla att det nu också finns bioba-
serad akrylatbensin med mycket låg klimat- och miljöpåverkan 
på marknaden. 

PRESSMEDDELANDEN

Försäljningen av 100-procentig biodiesel, både rapsdiesel (B100) 
och HVO-diesel (HVO100) ökade kraftigt i augusti till årshögsta 
nivåer. Jämfört med juli var ökningen 33 procent för B100 och 
22 procent för HVO100. Samtidigt minskade den totala volymen 
HVO, vilket innebär att andelen biodiesel i vanlig diesel minskat. 
Försäljningen av etanol i E85 låg på oförändrad nivå, trots att skat-
ten sänktes 1 augusti både på rapsdieseln och på etanolen.

Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsan-
vändningen för fordonsdrift för augusti.

– Vår bedömning är att skattesänkningen på biodrivmedel 1 
augusti fick stor effekt på yrkestrafiken, men nästan ingen effekt 
i privattrafiken för E85. Privatbilisterna verkar inte vara medvetna 

Pressmeddelande 2016-10-21 

Ökad användning av ren biodiesel i augusti
om att det efter 1 augusti är billigare att köra på E85 än på bensin 
om man har en flexifuelbil, säger Svebios vd Gustav Melin i en 
kommentar.

– Om vi kan informera bilisterna om att det lönar sig att köra 
på E85 kan de både spara pengar och bidra till kraftigt minskade 
utsläpp av koldioxid från trafiken.

– Inom yrkestrafiken pågår nu en omfattande omställning till 
ren biodiesel. Många åkerier och beställare av transporter agerar 
för att minska sin klimatpåverkan. Det syns nu tydligt i statistiken. 
Varför andelen biodiesel minskat i övrig diesel kan vi bara speku-
lera om, säger Gustav Melin.

FORTS FRÅN SID 11.
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BIOENERGI I PRESSEN

INTERNATIONELLT

Bornholm storsatsar på träflis
Det blir inga vindkraftverk på ön, men Bornholms Energi og 
Forsyning storsatsar nu på biomassa som i högre utsträckning ska 
värma Bornholm. Och Sverige ska stå för en del av flisen.

Det senaste året har produktionen av träflis på Bornholm ökat 
från 8.000 kubikmeter till 40.000 kubikmeter.

Ungefär hälften av den träflis kraftverket på ön använder till 
energi är från Bornholm, och resten från Sverige.

– Det är viktigt för att trygga försörjningen att vi har flera leve-
rantörer att hämta från, säger Jan Christensen, produktionschef på 
Bornholms Energi og Forsyning, till Danmarks Radio.
Ur artikel i Nytt från Öresund 2016-10-19

NORRBOTTENS LÄN

Klartecken för bygge av ny panna
Bodens Energi AB får tillstånd av Mark- och miljödomstolen att 
bygga en ny avfallseldad panna vid värmeverket. Tillståndet är 
förenat med en rad villkor, men domstolen skjuter samtidigt upp 
vissa frågor i avvaktan på vidare utredning.

En av pannorna (P14) vid värmeverket byggdes om från bio-
bränsle till avfallsförbränning och togs i drift kring 1980. För att 
minska drifttiden på P14 och därmed öka livslängden vill Beab 
bygga den nya pannan.

Mark- och miljödomstolen bedömer att bygget av den nya pan-
nan framstår som en miljömässigt bättre lösning och då kommer 
användningen av P14 att minska. Dessutom bör de åtgärder som 
Beab åtagit sig att genomföra för att förbättra P14:s rening minska 
utsläppen. Åtgärderna ska vara genomförda senast den 1 januari 
2018. 
Ur artikel i  Norrländska Socialdemokraten 2016-10-16

Skogens hårda restprodukt  
ska bli svenskt drivmedel
I en pilotanläggning i Piteå ska en del av träet som blir över vid 
pappersbruk få nytt liv. Målet är att få fram en ny bas för drivme-
del - som ska tillverkas i Sverige. 

Råvaran lignin hämtas från framställningen av pappersmassa, 
och är i dag en restprodukt som används som bränsle i pappers-
brukens pannor. 

Senare i år ska en pilotanläggning komma till Piteå, hos SP 
ETC (Energy Technology Centre). Den byggs just nu hos företa-
get Vinci i Frankrike. 

– Det ska vara en öppen och neutral anläggning, där alla ak-
törer är välkomna att göra tester. Det kan vara universitet och 
forskningsinstitut, men också kommersiella aktörer, säger Markus 
Norström, affärsområdeschef på SP, Sveriges tekniska forsknings-
institut. Anläggningen ska använda sig av processen slurry-hydro-
krackning, som används för att omvandla den kemiska strukturen 
i en produkt. 

Produkten blir en bioolja, som sedan går vidare till vanliga raf-
finaderier. 

Projektet har en budget på 13,5 miljoner kronor, varav Energi-
myndigheten står för drygt cirka hälften. 
Ur artikel i Ny Teknik 2016-09-28

VÄSTERBOTTENS LÄN

Svartlut blir biobränsle
SCA har utvecklat en teknik som omvandlar en restprodukt vid 
massatillverkning, svartlut, till förnybart drivmedel. Pilotanlägg-
ningen i Obbola utanför Umeå blir först i sitt slag när den öppnas 
i början av 2017. 

– Målet är att producera biodrivmedel i större skala vid någon 
eller flera av våra anläggningar. Men först ska vi bygga och få igång 
pilotanläggningen, säger Anders Hultgren på SCA Energy i ett 
pressmeddelande. 
Ur artikel i Skogen 2016-09-27

JÄMTLANDS LÄN

Flygskatt negativt för näringslivet i länet
Med anledning av regeringens utredning kring införandet av flyg-
skatt besökte branschorganisationen Svenskt flygs generalsekrete-
rare Anna Wilson Åre Östersund Airport.

En flygskatt påverkar inte miljön men ger däremot en stor ne-
gativ påverkan på näringslivet, säger Anna Wilson.

– En skatt på flygresor skulle leda till färre avgångar, ett mindre 
utbud och svårare att locka direktlinjer från Arlanda.

Det som behövs är ett globalt tak och starka incitament för att 
öka användningen av biobränsle, något som branschen försöker 
göra. Priset och tillgången på biobränsle är problemet.

– Ska vi nå resultat som spelar roll behöver det komma upp 
i nivå politiskt, och att flyget ska innefattas i satsningen på bio-
bränslen. 
Ur artikel i Länstidningen Östersund 2016-10-28
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VÄSTERNORRLANDS LÄN

Fyra klimatmiljoner till Västernorrland
Åtta projekt i Västernorrland beviljades under onsdagen samman-
lagt drygt fyra miljoner kronor för att minska utsläpp som påver-
kar klimatet. 

Pengarna ska bland annat användas för satsningar på laddstatio-
ner, tankställen för biogas och biodiesel och en cykelbana.

Stödet är en del av satsningen Klimatklivet, som är ett stöd för 
investeringar som minskar utsläpp av växthusgaser. Sedan införan-
det hösten 2015 har sammanlagt 14 stöd beviljats till investeringar 
i Västernorrland, där åtgärder för att minska utsläppen från trans-
portsektorn är prioriterat, enligt länsstyrelsens pressmeddelande.
Ur SvT Västernorrland 2016-09-28

Sly kan bli kassako
Många ser nog med ett ont öga på sly som växer upp i vägkanter, 
gamla betesmarker och kalhyggen. Ofta är det bara en kostnad för 
markägaren, men nu visar forskning från SLU att slyet kan bli en 
kassako. 

När allt större delar av samhället ska gå över till bioenergi från 
biomassa har slyet en stor potential. 

Och det finns sly i det här landet. Cirka 1,8 miljoner hektar 
består av sly. Omräknat i vikt handlar det 58 miljoner ton. 
Ur artikel i Nordsverige 2016-10-20

GÄVLEBORGS LÄN

Sågverket i Färila är effektivare än någonsin
Det senaste året har Setras sågverk i Färila investerat i ny utrust-
ning. Ny teknik har gjort processen snabbare och effektivare, vilket 
också börjat märkas på produktionen. 

– Efter en del barnsjukdomar under uppstarten har den nya 
utrustningen nu verkligen börjat ge resultat, förklarar platschefen 
Mattias Forslund om själva sågen som suttit på plats i knappt ett 
år nu. I september effektiviserades även justerverket, som gör den 
slutliga sorteringen av virket, något som omedelbart gett resultat. 

Restprodukterna från hela kedjan används för att göra verket 
självförsörjande på biobränsle för värmeproduktionen. Helhets-
tänket är påtagligt överallt. 
Ur artikel i Ljusdals-Posten 2016-10-22

Hundra år av hållbarhet
När Iggesund byggde sin första massafabrik 1915 fanns ingen miljö-
lagstiftning och företagen var i stort sett fria att släppa ut fiberres-
ter och kemikalier till vatten och luft. Under det första halvseklet 
ledde det till en påtagligt negativ lokal miljöpåverkan. Först 1963 
kom de första utsläppsbegränsningarna.

– I mitten av 60-talet hade kombinerade utsläpp av processke-
mikalier och cellulosafibrer ödelagt havsbottnarna kring bruket. 
Vattnet luktade illa och fick en brunaktig färg. 

Dagens processer hushåller bättre med råvaran vilket ger ett 
bättre resursutnyttjande, och mindre utsläpp av organiskt mate-
rial. Kemikalieutsläpp på 1950-talets nivåer är idag en otänkbarhet, 
istället återvinns processkemikalierna till mer än 99 procent.  

Utsläppen till luft har utvecklats i samma riktning.
Iggesund Paperboard har dessutom under de senaste fem åren 

investerat 3,4 miljarder för att göra sina anläggningar i Sverige 
och England så gott som fossilfria genom att gå över till att driva 
bruken i Iggesund och Workington med bioenergi.
Ur artikel i Svensk Papperstidning 2016-09-28

DALARNAS LÄN

Romme Alpin satsar miljoner för  
att göra biobränsle av matavfall
20 miljoner kronor satsar Romme Alpin på nya projekt inför vin-
terns säsong. Bland annat har en 40 kubikmeter stor tank för mat-
avfall grävts ner, det här för att göra matavfall till biobränsle.

– Vi tycker att vi har för mycket matsvinn och bestämde oss för 
att göra något åt det. Vi ramlade över en bra idé, ett matavfalls-
system där allt matavfall ska bli ett slags slam i en tank istället, 
berättar Viktor Funke, som är försäljningschef på Romme Alpin.

Avfallet kommer alltså brännas och gå till värme och el. Och det 
här kostar företaget en hel del pengar.
Ur Sveriges Radio P4 Dalarna 2016-10-31

Bryggrester sparar miljoner
Spendrups bryggeri i Grängesberg har en helt ny, specialbyggd an-
läggning för att elda drav, en restprodukt från ölbryggningen. Ge-
nom att själva behålla draven och omvandla den till biobränsle slår 
det anrika företaget två flugor i en smäll - dels blir produktionen 
betydligt billigare, dels blir bryggeriet till stor del självförsörjande 
på förnybar energi. 

Den nya anläggningen - levererad av Göteborgsbaserade Petro-
bio och danska Haarslev industries - gör det möjligt att ångtorka, 
pelletera, lagra och sedan mala draven till ett pulver att elda med. 
Vid förbränning skapas ånga som används för att driva bryggeriet.

– Det gör att vi på sikt kommer kunna täcka hälften av pro-
duktionens årliga energibehov med biobränsle som vi framställer 
själva. 
Ur artikel i Ny Teknik 2016-10-19

Satsar miljoner på fjärrvärme
Efter flera år av funderande och diskuterande är det nu bestämt att 
1,3 kilometer av fjärrvärmenätet i Söderbärke ska bli nytt - och tätt. 

Problematiken hänger samman med plaströrssystemet 
GRUDIS, som Bärkehus (tidigare Stiftelsen Byggherren) med 
hjälp av statsbidrag grävde ned i slutet av 1980-talet. Men med 
tiden har missnöjet över GRUDIS växt. Plaströrskulvertar var vis-
serligen billigare och enklare att gräva ned jämfört med stål. Men 
läckage och värmeförluster är efter drygt ett par decennier mer 
regel än undantag. 

Enligt Seabs värmechef Lars Engberg handlar det cirka 1,3 kilome-
ter plaströr som ska ersättas med konventionella fjärrvärmerör i stål. 
Ur artikel i Nya Ludvika Tidning 2016-10-11
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VÄRMLANDS LÄN

Värme transporteras i rören
Miljövänligt biobränsle ger fjärrvärme i Årjängs kommun. Bioföre-
taget Neova AB står för leveranserna ut till tätorten Årjäng. 

Neovas värmeverk ligger på arrenderad mark hos värden och 
samarbetspartnern Moelven Årjäng såg AB. Vapogruppen, där 
Neova AB ingår, är världens största torvproducent och ledande 
inom bioenergi i Östersjöregionen. 

Fjärrvärmenätet i tätorten Årjäng är cirka åtta kilometer långt.
– Nätet byggdes på 1990-talet till 70 procent och resten tillkom 

under 2000-talet. Totala energimängden per år ligger på cirka 17 
till 20 gigawattimmar.

– Moelvensågen förser Neovas fjärrvärmeverk med energi från 
sin flispanna. I huvudsak är det hyreshus samt kommun- och fö-
retagsbyggnader som fjärrvärmeverket försörjer med värme. Reser-
verna består av pelletspannor som har en totaleffekt på två MW 
och oljepannor på totalt åtta MW. 
Ur artikel i Länstidningen Värmlandsbygden 2016-10-28

ÖREBRO LÄN

Biogas satt under tryck 
På torsdagen besökte riksdagsledamoten Matilda Ernkrans (S) 
Biogasbolaget i Mosserud. Den dominerande frågan under besöket 
var osäkerheten om framtiden för biodrivmedel. 

Matilda Ernkrans som är ordförande i riksdagens miljö- och 
jordbruksutskott förklarar att EU:s statsstödsregler är något som 
både tidigare och nuvarande regeringar fått kämpa med. Kvoter el-
ler reduktionsplikt skulle vara en enkel väg till acceptans från EU.

– Vi är många som är övertygade om att vi behöver biogasen. 
Därför måste vi hitta ett system som minskar våra utsläpp mycket 
snabbare än i dag och samtidigt klarar att bygga en långsiktig mark-
nad för höginblandade biodrivmedel som biogas, svarar Ernkrans.

På frågan om Biogasbolaget har röda eller svarta siffror i bokfö-
ringen svarar Östlund diplomatiskt.

– I dag är det svarta siffror, just för dagen. Det är tufft läge för 
branschen överlag och därför är de långsiktiga spelreglerna avgö-
rande, säger han.

Huvudspåret för biogasen i dag är bussar och andra tunga fordon. 
Ur artikel i Karlskoga Tidning 2016-10-06

VÄSTMANLANDS LÄN

Mälarenergi lägger av med kol:  
”Ett historiskt beslut”
På tisdagen beslutade Mälarenergis styrelse att fasa ut gamla delar 
av kraftvärmeverket som använder kol och olja som bränsle. De 
äldre anläggningarna block 1 och 2 i kraftvärmeverket ska ersättas 
av en ny anläggning som ska innehålla en panna och en turbin 
med den totala effekten 150 megawatt och använder återvunnet 
trä som bränsle. 

– Det är ett historiskt beslut, säger Staffan Jansson (S), styrel-
seordförande i Mälarenergi. I skrivande stund använder kraftvär-
meverket 50 procent avfallsbränsle, 40 procent biobränsle och 10 
procent fossila bränslen. 

Om fyra år ska alltså de fossila bränslena vara borta. 
– Hösten 2019 tänder vi den nya pannan och hösten 2020 ska vi 

vara i full produktion, säger Niklas Gunnar, affärsområdeschef för 
värme på Mälarenergi. Den nya anläggningen innebär en investe-
ring på 1,7 miljarder kronor. 
Ur artikel i Vestmanlands Läns Tidning 2016-10-19

Sluteldat med olja och kol
När de äldre anläggningarna fasas ut kommer de att ersättas av ett 
nytt kraftvärmeblock. Den nya anläggningen Block 7 ska innehålla 
en panna och en turbin med en totaleffekt på 150 MW. Bränslet 
kommer att bestå av returträ. 

De delar av Kraftvärmeverket som fasas ut 2020 startade 1963. 
– Riktiga trotjänare som varit i drift 57 år när de stängs, berättar 

Niklas Gunnar, affärsområdeschef värme. 
– Vi räknar med att importera hälften av bränslebehovet initi-

alt, säger Staffan Jansson. För närvarande är det ett stort överskott 
på returträ, men det byggs och planeras nya anläggningar med  
returträ som bränsle som kan ändra förhållandet. 
Ur artikel i Västerås Tidning 2016-10-22

STOCKHOLMS LÄN

Kommunen säger nej till torrlagt kalkbrott 
Nynäshamns kommun säger nej till Stora Vika Kalkbrottet AB:s 
ansökan om att avvattna kalkbrottet i Stora Vika. Stora Vika Kalk-
brottet AB vill nyttja de blottlagda ytorna för lagring av biobränslen.

Ärendet ska avgöras av Mark- och miljödomstolen. I sitt ytt-
rande ställer sig Nynäshamns kommun negativt till att tömma 
kalkstensbrottet på vatten.

Kommunen vill heller inte tillåta utökad lagring av biobränslen 
i brottet eftersom grundtanken ju är att göra området till ett natur-
reservat, förklarar Daniel Adborn, kommunalråd (L).
Ur artikel i Nynäshamns Posten 2016-10-11

SÖRMLANDS LÄN

Åkeri satsar på etanollastbilar 
På lastbilssidan dominerar dieselmotorerna men bland annat for-
donstillverkaren Scania satsarpå utveckling av motorer för alterna-
tiva bränslen.

– Dagens etanolmotorer är bättre än vad de någonsin varit och 
kan på allvar konkurrera med diesel vad gäller bränsleeffektivitet. 
När det gäller klimatnyttan är det en enorm skillnad med etanol i 
tanken, säger Robert Sobocki, vd för Scania-bilar Sverige.

Ett företag som tagit fasta på detta är Berglunds åkeri i Eskil-
stuna. En tidigare inköpt etanoldriven lastbil kompletteras nu med 
en nyinvestering.

– Den etanolbil vi redan har fungerar jättebra och varit i drift 
lika mycket som våra diesellastbilar, säger Patrik Skoog, vd för 
Berglunds åkeri.
Ur artikel i Eskilstuna-Kuriren 2016-10-20
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VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Hur kan asfalt vara ekologisk?
Håkan Jacobsson, vd på Peab asfalt, som kallar till debatt i Kållered 
på fredag om asfalt fri från fossila bränslen. 

– Asfalten består av fin- och grusmaterial, samt ett bindemedel, 
som blandas i våra asfaltsverk. Själva uppvärmningen av materialet 
till 160 grader kräver mycket energi. Historiskt sett så har det skett 
med fossil förbränningsolja och det har vi velat ändra på. Nu byter 
vi ut det gamla smutsiga bränslet och ersätter med bioolja, som är 
en restprodukt från livsmedelsindustrin. 

Avsikten från vår sida är att utmana kunderna, stora kunder 
som Trafikverket, kommunerna och Swedavia, att verkligen skriva 
in i sina förfrågningar att man vill handla upp en så ren produkt 
som möjligt och att man värnar om miljön. 
Ur artikel i Mölndals-Posten 2016-10-20

Biogas i rampljuset på konferens i Trollhättan
– Biobränsle har den senaste tiden kommit lite i skugga av upp-
märksamheten kring elbilen men nu ökar intresset för biobränsle, 
säger Fredrik Grund på Innovatum i Trollhättan.

Där hålls den två dagar långa konferensen som är Skandina-
viens största om biobränslefrågor.

– Vi samlar både producenter, forskare och fordonstillverkare. 
Deltagarna kommer framför allt från Sverige, Norge och Dan-

mark. Förutom utställningar och föreläsningar kommer de också 
att göra studiebesök på bland annat Biogas Brålanda.
Ur artikel i Sveriges Radio P4 Väst 2016-10-25

GoBiGas väcker intresse i Bryssel 
Göteborg Energis unika anläggning GoBiGas som producerar bio-
gas från biomassa, fortsätter väcka internationellt intresse. Kyria-
kos Maniatis, tjänsteman inom EU-kommissionens energidirekto-
rat, besökt nyligen GoBiGas och Chalmers i Göteborg.

Samarbetet mellan forskningen och industrin är viktig, poäng-
terade Kyriakos Maniatis under ett välbesökt lunchseminarium 
på Chalmers, som avslutade Kyriakos Maniatis besök i Göteborg 
nyligen.

Elisabeth Undén, miljöpartist och ordförande i Göteborg En-
ergi var nöjd efter seminariet: 

– GoBiGas behövs, säger Elisabeth Undén, det är en superviktig 
anläggning för Göteborg, för Sverige, Europa och världen. Men 
det är klart att jag är bekymrad över att vi inte hittar den marknad 
och den betalningsvilja som vi behöver.
Ur Sveriges Radio P4 2016-10-23

Ökad beläggning ska  
höja bussarnas miljövinst
För snart ett år sedan, på nyårsafton 2015, gick den sista turen med 
dieseldriven buss. Sedan dess har alla 225 bussar i länets kollektiv-
trafik körts med förnybara drivmedel i tankarna. Satsningen på en 
fossilfri fordonsflotta som drivs av gas, biodiesel eller el pressar ner 
utsläppen av kväveoxider, partiklar och kolväten ytterligare. 

Vi vill ha så få tomkörningar som möjligt och har också lyck-
ats få ner andelen till omkring åtta procent av det totala antalet 
kilometer, säger Oskar Jonsson, chef för strategisk utveckling på 
Sörmlandstrafiken. Kollektivtrafikens andra stora miljömål är att 
öka beläggningen. 
Ur artikel i Katrineholms-Kuriren 2016-10-17

De har tagit klimatklivet
Sedan 2015 har Klimatklivet möjliggjort 26 lokala satsningar i  
länet för att möta klimathotet. Den vanligaste åtgärden nationellt 
är vanligast också här: utbyggnaden av laddstationer för elfordon.

Drygt 1,5 miljoner bidragskronor har gått till detta i nästan alla 
länets kommuner. Naturvårdsverket har även betalat ut drygt 2,1 
miljoner till biodieselmackar i Katrineholm, Valla, Eskilstuna och 
Strängnäs. 

Satsningar på biogas utgör den största delen av bidragskakan: 
75 miljoner kronor. Nya anläggningar i Strängnäs och Stigtomta 
ska producera gas till drivmedel. Swedish biogas i Katrineholm har 
fått 1,2 miljoner kronor till destruktion av restgaser. Också Par-
ken zoo samt Lindeborgs development i Vrena har fått biokolstöd:  
850 000 respektive 700 000 kronor. Lantmännen har fått två  
miljoner till ett biovärmeverk. 
Ur artikel i Katrineholms-Kuriren 2016-10-24

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Svensktillverkad ”finetanol” går på export
Utanför Norrköping finns Sveriges största spritfabrik. Här till-
verkas en etanol med klimatprestanda som slår de flesta bränslen. 
Men skatteregler gör att den svenska etanolen mest går på export. 
Samtidigt importerar vi smutsigare etanol till svenska bilar. 

– Det är egentligen jättekonstigt och ger en massa onödiga 
transporter hit och dit, men vi får bättre betalt i Tyskland, säger 
Carl von Schantz, energichef på Lantmännen som äger Norrkö-
pingsfabriken. 

Att klimatbelastningen från etanolen i Norrköping räknas så låg 
beror på flera faktorer. Det börjar med strikta krav på konstgödsel, 
och klimatbelastning från gårdarna där vetet odlas. 

I Norrköping används spillvärme från kraftverket några hundra 
meter bort som eldar biomassa.  

Man försöker också ta vara på hela grödan. Av tre kilo vete blir 
det ett kilo etanol, ett kilo proteinrikt foder till lantbruket av de 
delar av vetet som inte behövs för etanolen och till sist  – ett kilo 
kolsyra, som säljs till livsmedels- och läskindustrin. 
Ur SvT Nyheter (Rapport/Aktuellt) 2016-10-06
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Viktigt steg mot fossilfri fjärrvärme
Göteborg Energi ska nu minska koldioxidutsläppen med hela 95 
000 ton per år. Det motsvarar årsutsläppen från en fjärdedel av 
alla bilar i Göteborg. Ett modigt beslut vi är stolta över, skriver 
Elisabeth Undén (MP) med fler från Göteborg Energis styrelse. 

För att nå målet att Göteborgs fjärrvärme år 2030 ska komma 
från förnybara eller återvunna källor planeras för en nykraftvärme-
anläggning baserad på biobränsle. Eftersom anläggningen också 
producerar el förstärker vi elbalansen vilket gör det lättare att nå 
Energiöverenskommelsens målsättning om ett fossilfritt elsystem. 
Ur artikel i Göteborgs-Posten 2016-10-12

Burö kör på slaktavfall 
Västtrafik provar just nu ett fossilfritt bränsle i färjan Burö som kör 
i Öckerö kommun.

Det så kallade HVO-bränslet framställs av tallolja och anima-
liskt avfall som som minskar det fossila koldioxidutsläppet med 
upp till 90 %. Dessutom minskas utsläppen av sot. 

I ett pressmeddelande skriver Västtrafik att eftersom färjetrafi-
ken släpper ut sex gånger mer koldioxid än den övriga kollektivtra-
fiken vill man testa HVO-bränslet i ett och ett halvt år och se hur 
det påverkar fartyget Burös drift.
Ur Sveriges Radio P4 Göteborg 2016-10-15

JÖNKÖPINGS LÄN

Kikade in i ett kraftverk
Det var cirka 85 deltagare som anmält sig till träffen och kvällen in-
leddes med en rundvandring i kraftvärmeverkets enorma byggnad. 
Enligt vd Niklas Johanssonhar bolaget 1 300 fastigheter anslutna 
till fjärrvärme. Majoriteten, knappt tusen, är bostadsvillor och res-
ten utgör industrier och flerbostadshus. För kunderna väntas en 
höjning av fjärrvärmen nästa år. Styrelsen fattar beslut nästa vecka 
och förslaget är att priset stiger med i genomsnitt 1,52 procent. 

Av Tranås totala fastighetsbestånd värms 70 procent med fjärrvärme. 
Ur artikel i Tranås Tidning 2016-10-07

Rätt produkter i rätt tid nyckeln för sågverk
Varje dygn anländer 40 till 45 timmerbilar med släp till Vida 
Bruzas sågverk i Hjältevad. Timret kommer från skogen i när-
området. 

I Hjältevad sågas och hyvlas gran- och furutimmer till kon-
struktionsvirke. 90 procent exporteras till främst Danmark, Hol-
land, England och USA. Magnus Petersson tror att framtiden 
innebär att man måste specialisera sig och kunna leverera virke i 
de dimensioner och längder som kunder efterfrågar, samt kunna 
vara så flexibel att man kan leverera vid rätt tidpunkt. 

Under året har koncernen förvärvat Tranemosågen och ett 
sågverk i Nössemark i Dalsland. I Vidakoncernen ingår 18 pro-
duktionsanläggningar, varav 9 sågverk. verksamheten omfattar, 
förutom sågverk, även emballagetillverkning, hustillverkning, 
strö- och pelletstillverkning samt biobränslehandel. 
Tranås Tidning, Vetlanda-Posten och Smålands-Tidningen 2016-10-13

Tioårsjubilerande kraftvärmeverk i Torsvik 
ger värme åt Jönköpingsborna
Pannan för avfall firar i år tioårsjubileum. I den andra pannan, som 
byggdes 2014, eldas biobränsle så som flis. 

De båda blocken för eldning av avfall respektive flis på kraft-
värmeverket i Torsvik har kostat lite styvt en miljard vardera och 
en innebär en enorm miljösatsning, som bland annat innebär att 
Jönköpingsborna tillsammans har undvikit koldioxidutsläpp med 
310 000 ton. Som en jämförelse kan man dra slutsatsen att detta 
ger samma resultat som om alla kommuninvånare skulle ställa  
bilen ett och ett halvt år.

Sammanlagt producerar Jönköping Energi 150 Megawatt fjärr-
värme i Torsvik. Dessutom tillkommer 45 Megawatt elproduktion. 

– Principen är att vi eldar det billigaste bränslet först, vilket är 
avfallet. Avfallspannan klarar temperaturer ner till 8-9 grader. 
Ur artikel i Smålands Näringsliv 2016-10-11

KALMAR LÄN

Brand i ett bränsleintag på Värmeverket
En panna som bränner upp avfall havererade i fredags. Vad som 
orsakat olyckan är inte klarlagt ännu. Flera brandbilar, ambulanser 
kallades till platsen och till en början såg det ut att vara allvarligt. 

Skyddsombud Patrik Thörnblom, vid Värmeverket, berättar att 
det inte rör sig om någon brand. 

– Det har gått hål i en panna. Vid ett brandlarm stängs elen av 
automatiskt och all förbränning stoppas. Vatten tas in i byggnaden 
för att kyla ner pannorna. Det som ryker är vattenånga, säger han. 

Han säger att branden kom helt oväntat och efter inspektionen 
kommer man att ha diskussioner med försäkringsbolaget och leve-
rantören till pannan. För att inga fjärrvärmekunder ska bli lidande 
har Värmeverket startat upp sin oljepanna som nu levererar värme 
till fjärrvärmenätet. 

– I början av nästa vecka kommer vi att starta upp en bio-
bränslepanna. 
Ur artikel i Linköpings Tidning/Kinda-Posten 2016-10-22

Framtidens tåg går direkt till Stockholm
Länstrafiken har varit i Berlin för att studera tåg som går både på 
el och diesel/ biobränsle. De nya tågen skulle göra det möjligt att 
resa direkt från Kalmar till Stockholm, utan byte i Linköping. 

Med de nya tågen skulle det om några år vara möjligt att ta 
direkttåg från Kalmar tillStockholm, via Stångådalsbanan. Läns-
trafiken planerar att köpa in tåg som kan flera olika drivmedel. 

För några veckor sedan presenterade Yvonne Aldertun på KLT, 
en utredning om hur dagensmiljöovänliga dieseltåg skulle kunna 
bytas ut mot sådana som drivs med andra bränslen. 

Stångådalsbanan trafikeras för närvarande av elva motorvagnar. 
Motorvagnarna drivs i dag med diesel och förbrukade 2015 1 825 
783 liter diesel, vilket genererade enorma koldioxidutsläpp. Det 
är bakgrunden till att Länstrafiken nu beslutat att det är fossilfria  
alternativ som ska gälla i framtiden. 
Ur artikel i Östra Småland 2016-10-06 
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Träföretag saknar stöd från kommunen
Pelletsfabriken i Stockhorvans ägare ansökte om avgiftsbefrielse 
när man bygger upp den nya anläggningen efter branden i som-
ras. Men ett första svar från kommunen var negativt. 

Företaget framställde en begäran om att få slippa kostnader 
för rivningsoch bygglov men också för hyra av elaggregat. Miljö- 
och byggnadsnämnden avslog dock ansökan om befrielse från 
avgifter förrivnings- och bygglov i en första runda. Men ären-
det är inte avgjort ännu då det nu hamnat på kommunstyrelsens 
bord för vidare behandling. 
Ur artikel i Nyheterna Östra Småland 2016-10-13

Miljoner till klimatprojekt 
Verksamheter med anknytning till Kalmar län får 26,5 miljoner 
kronor i stöd av det så kallade Klimatklivet, som administreras av 
Naturvårdsverket.

Målsättningen är ett fossilfritt län 2030. Ett stort steg var upp-
handlingen av ny länstrafik där 65 procent av bränslet nu ska vara 
biogas.

Ett problem att klara att driva bussarna med biobränsle har va-
rit att det saknas tankställen. Nu beviljas 19 miljoner kronor till 
att bygga en biogasdepå i Linköping, den ska också kunna serva 
kollektivtrafiken i Västervik, Oskarshamn och Mönsterås.

Orkla Foods i Frödinge får 2,5 miljoner till energikonvertering; 
Ansgarius Svensson AB i Kalmar får 1,3 miljoner för fjärrvärme-
anslutning och Skanska asfalt och betong får 2,8 miljoner för att 
konvertera asfaltbrännare till förnybar energi.
Ur artikel i Östra Småland 2016-09-30

BLEKINGE LÄN

Unik ångturbin ger grön el 
Först var det oklart om den ens skulle dyka upp. Men strax efter 
klockan elva på tisdagsförmiddagen rullade den in från Tyskland; 
den drygt elva ton tunga ångturbinen som ska tillverka miljövänlig 
el åt fjärrvärmeverket.

Det är tack vare EU-projektet ”Småskalig kraftvärme” som 
Ronneby Miljöteknik nu kan börja tillverka el i en mindre ång-
turbin. En alldeles unik satsning som fjärrvärmeverket är ensamt 
om i Sverige

Projektet drivs av Energikontor Sydost och enligt Hans Nilsson 
har den här möjligheten lett till att Sörbyverket kommer locka 
studiebesök från hela Europa.

Installationen av ångturbinen, som ska kopplas ihop med den 
befintliga biobränslepannan, beräknas ta cirka tre veckor. I mitten 
av november tas sedan turbinen i drift.
Ur artikel i Sydöstran 2016-10-18

Bekvämare i nya bussarna
Blekingetrafiken sätter in nya, större och bekvämare bussar på 
sträckor som Karlskrona-Ronneby. 

I första omgången är det tio nya bussar som sätts i trafik. Men 
sammanlagt kommer ett 40-tal bussar att bytas ut. Kenny Börnes-
son kör premiärbussen: 

– Den går lite lättare. Att den är lite längre är inget problem, 
det vänjer man sig snart vid, säger han. De nya bussarna går på 
HVO, en fossilfri diesel tillverkad av tallolja och slaktavfall. 
Ur artikel i Sydöstran 2016-10-26

HALLANDS LÄN

Tomal renar svavelröken från 
kryssningsfartyg
Tomal AB i Vessigebro sätter bokstavligen skruven i miljöproblemen.

Tomals svavelreducerande doseringsmaskin kostar cirka 1 Mkr 
exklusive installation och ingår som en av kuggarna i en fartygs-
skrubber. 

– Det är inte bara fartygsbranschen som blivit mer miljömed-
veten. NCC värmde tidigare upp sin asfalt med olja eller gas, men 
2014 byggde vi silos för träpulver med en doseringsapplikation åt 
dem. Nu värmer de asfalten med träpulver/ biobränsle istället. Det 
gör att de minskat sina utsläpp av koldioxid, fått en hållbarhets-
stämpel och en bättre ekonomi i sin asfaltproduktion. Nu har även 
Skanska börjat visa ett intresse för den här lösningen, säger Teddy 
Eriksson. 

Och för att verka som de lär håller Tomal på att fasa ut sitt eget 
oljeberoende och installerar just nu sin egen silo med doseringsut-
rustning för biobränsle, med invigning den 21 oktober. 
Ur artikel i Hallands Affärer 2016-10-12

Bruket fick en kunglig invigning
– Det är en stor ära att få plantera detta träd, sa kungen. 

Regnet höll sig på avstånd när det på fredagen var dags för 
Södras stora nyinvigning av massabruket på Värö. Bland de 350 
inbjudna gästerna fanns alltifrån kunder och leverantörer till riks-
dagspolitiker och Sveriges statschef kung Carl XVI Gustaf. 

Fyra miljarder kronor har investerats i utbyggnaden av Södra 
Cell på Värö. 

– I dag skriver vi historia tillsammans, konstaterar Södra skogs-
ägarnas ordförande Lena Ek. 

Utbyggnaden av Värö bruk kommer att bidra till att fabriken 
blir världens största barrmassabruk, vilket i sin tur sätter Värö och 
Sverige på kartan. Med ved som råvara produceras bland annat 
grön el, fjärrvärme och biobränsle på Södra Cell. 
Ur artikel i Hallandsposten 2016-09-30
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Dags för optisk sopsortering
Om lite mer än ett halvår kommer hela Halmstad att snacka om 
gröna soppåsar. Det är hit de ska, för att sedan tömmas på sitt 
matavfall. 

Markarbetena påbörjades redan i våras, men efter semestern 
började byggnaden som ska bli Halmstad Energi och Miljös nya 
sorteringsanläggning att skjuta i höjden. 

– Svenska hushåll slänger mat för mellan 3 000 och 6 000 
kronor årligen. Varor motsvarande nästan var fjärde kasse som 
bärs hem slängs.

Själva sorteringen är helt automatisk, därav de gröna soppå-
sarna till matavfallet. Hushållen i Halmstad ska även i fortsätt-
ningen slänga såväl matavfall som hushållsavfall i samma gröna 
sopkärl. 

– I dag bränns matavfallet, fjärrvärme är jättebra, men om vi 
kan använda avfallet till biobränsle och biogödsel går näringen 
tillbaka till lantbruket, till jorden, som i sin tur blir ny mat. 
Ur artikel i Hallandsposten 2016-10-18

SKÅNE LÄN

Så återvinns fallfrukten
Årets skörd har varit en av de bästa på många år, men en stor del 
av frukten i hushållens odlingar kastas. Därför tar nu återvin-
ningscentralerna i Åhus och Tollarp emot fallfrukt som blir till 
biobränslen. 

– Cirka fyra ton fallfrukt har samlats in på en månad, säger 
Mathilda Gylling, informatör på Renhållningen Kristianstad. 

– Vi kör frukten själva till biogasanläggningen i Karpalund, 
som drivs av C4 energi. Allt går ner där och blir till biogas, säger 
Mathilda Gylling. Hon berättar att biogasen sedan används av 
fordon inom kommunen. 
Kristianstadsbladet 2016-10-03 
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