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med Bioenergi i Pressen

Den 10 juni kunde energiminister Ibrahim Baylan bjuda 
in till presskonferens och tillsammans med represen-
tanter från ytterligare fyra partier redovisa en ener-
gipolitisk överenskommelse i Energikommissionen. 
Bakom uppgörelsen står Socialdemokraterna, Mode-
raterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokra-
terna. Vi redovisar här innehållet i överenskommelsen 
och ger Svebios kommentarer. 

Det man kommit överens om mellan de fem partierna finns 
redovisat i ett 6-sidigt dokument som kallas en ”ramöverens-
kommelse”. 

Överenskommelsens viktigaste delar är: 
• Ett nytt mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040, 

men med en öppning för att det fortfarande kan finnas kärnkraft. 
• Utbyggnad av elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh 

under 2020-talet. 
• Slopad effektskatt på kärnkraften och sänkt skatt för vatten-

kraft, samt lättnader i placeringsreglerna för kärnavfallsfonden.
• Samma regler för investeringar i kärnkraft som i Alliansens 

överenskommelse 2009, dvs rätt att bygga, men inget statligt stöd. 
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Tung vetenskaplig rapport:  
Ingen motsättning mellan mat och biodrivmedel
Den vetenskapliga artikeln har rubriken ”Reconciling food 
security and bioenergy: priorities for action” och finns publi-
cerad på Global Change Biology – Bioenergy den 14 juni 2016. 
Artikeln har fått stöd från det amerikanska energidepartemen-
tet (USDE).     SID 5.

Allt mindre fossilt i den svenska energimixen
Energimyndigheten presenterade 7 juni årets upplaga av Energi-
indikatorer och lyfte fram de långsiktiga trenderna för använd-
ning av fossila bränslen i den svenska energimixen. Använd-
ningen av fossila bränslen minskar i Sverige, men sektorerna 
skiljer sig mycket åt. 

Användning av fossila bränslen i Sverige inom sektorerna bostäder,  
transporter och industri - en jämförelse mellan 1983 och 2014.  
Läs mer på sid. 6. Källa: Energiindikatorer, Energimyndigheten
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FORTS 4

FORTS FRÅN SID 1.

Meningen är nu att kommissionen ska arbeta vidare under hös-
ten med att utforma texterna i ett betänkande som ska vara färdigt 
vid årsskiftet. Därefter ska de partier som gjort överenskommelsen 
samverka i en genomförandegrupp, på samma sätt som man gjort 
efter pensionsbeslutet 1998 mellan Socialdemokraterna och de fyra 
borgerliga partierna. 

Utanför uppgörelsen står Liberalerna, Vänsterpartiet och Sve-
rigedemokraterna. Bakom energiöverenskommelsen står tre fjär-
dedelar av Riksdagen, vilket är en bredare majoritet än för någon 
tidigare energipolitisk uppgörelse. Nytt är också att Moderaterna 
och Kristdemokraterna är med i den energipolitiska majoriteten. 
Inte heller Miljöpartiet har tidigare ingått i en stor energipolitisk 
uppgörelse, även om partiet samverkade med Socialdemokraterna 
om den gröna skatteväxlingen och andra beslut under början av 
2000-talet. 

Svebio kommentar: 

Det är en betydande politisk framgång för Ibrahim Baylan att lyckas 
samla en så bred majoritet i Energikommissionen. Med uppgörelsen 
över blockgränsen skapas en stabilare politisk grund och långsiktig-
het för energipolitiken. Det har blivit möjligt genom att gamla låsningar 
kring kärnkraften luckrats upp. Den breda överenskommelsen har skett 
till priset av minskad tydlighet. Alla har fått med sina hjärtefrågor, och 
partiföreträdarna valde att vid presskonferensen att göra egna och 
sinsemellan motstridiga tolkningar av uppgörelsen och lyfta fram sina 
egna framgångar, snarare än att försöka ge en gemensam bild av vad 
man åstadkommit. 

Att både bibehålla en stor kärnkraftsproduktion och genomföra en 
massiv ytterligare utbyggnad av ny förnybar elproduktion skapar en 
fortsatt obalans på elmarknaden med låga elpriser, lönsamhetsproblem 
och en orättvis konkurrens gentemot andra energibärare. 

Grundpelare och mål

Överenskommelsen bygger på samma grundpelare som EU:s 
gemensamma energipolitik: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft 
och försörjningstrygghet. ”Sverige ska ha ett robust elsystem med 
hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrens-
kraftiga priser.”  

Tre mål anges:
• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växt-

husgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
• Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett 

mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte 
heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.

• Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 
ska tas fram och beslutas senast 2017.

När det gäller de allmänna förutsättningarna för den svenska 
elmarknaden skriver man att det behövs bättre förutsättningar för 
investeringar i förnybar energi, energiteknik och energieffektivi-
sering, och att ”utvecklingen av energisystemet ska utgå från en 
mångfald av storskalig och småskalig förnybar produktion”. Där-
efter följer ett stycke om energi och effekt: 

”En stor utmaning är att förändra energipolitiken från att näs-
tan enbart fokusera på levererad mängd energi (TWh) till att även 
se till att det finns tillräckligt med effekt (MW). Ett viktigt steg 
bör vara att se över regelverk på energiområdet och modifiera dem 
så att de är anpassade till effektutmaningen.”

Svebio kommentar: 

I en del kommentarer har man tolkat målet om 100 procent 2040 
som att det gäller hela energisystemet, men formuleringen gäller bara 
elproduktionen. Detsamma gäller hela ramöverenskommelsen och En-
ergikommissionens arbete: fokus är helt och hållet på elsystemet. 

Stycket om energi och effekt handlar också om elproduktionen. Det 
är bra att utredningen tydligt anger att styrningen måste ske mot effekt 
och inte bara produktion, men en brist är att man inte anger hur detta 
kan ske. Med den kraftiga utbyggnaden av elcertifikatsystemet som fö-
reslås måste regelverket ändras. 

Målet om 100 procent förnybart stämmer med det Svebio verkat för, 
bland annat genom Förnybarhetsrådets arbete. Men formuleringarna 
om att det fortfarande kan finnas kärnkraft kvar 2040 är ologiska efter-
som kärnkraft inte är förnybar energi.  

Kärnkraften

Man noterar att kärnkraftverken måste byggas om före 2020 
för att klara nya säkerhetskrav, och att fyra reaktorer ska avveck-
las till 2020. Kärnkraften ska bära sina egna kostnader och inte 
subventioneras. Alliansens överenskommelse från 2009 ska gälla, 
dvs rätt att bygga nya reaktorer på de platser där det idag finns 
kärnkraftverk.

Nytt är följande: 
Effektskatten avvecklas stegvis under en tvåårsperiod. 
Placeringsreglerna för kärnavfallsfonden förändras så att place-

ringsmöjligheterna utökas, och man ska utreda behovet av föränd-
ringar av drifttider. Principen ska fortfarande vara att kostnaden 
för avfallet ska bäras av dem som genererar avfallet. Nivån på av-
gifterna ska beslutas av regeringen (Strålsäkerhetsmyndigheten har 
föreslagit kraftiga höjningar). 

Utökningen av ansvaret för kärnkraftsolyckor ska höjas till 1,2 
miljarder euro. 

Svebio kommentar: 

Överenskommelsen har av en del, inte minst utländska kommenta-
torer, tolkats som att det nu är fritt fram att satsa på kärnkraft i Sverige. 
Men villkoren har inte förändrats jämfört med den borgerliga överens-
kommelsen 2009. Det är lika lite troligt nu som då att någon kommer-
siell aktör vill investera i ny kärnkraft, även om det formellt är möjligt att 
söka tillstånd. Kraftindustrin har också tydligt uttalat detta i debattin-
lägg under den senaste tiden. Nedläggningen av fyra reaktorer före 
2020 ligger också fast från industrins sida. 

Däremot innebär överenskommelsen en viss lättnad för driften av 
de återstående sex reaktorerna, och möjligheten att genomföra de sä-
kerhetshöjande investeringar som är ett resultat av Fukushima och som 
krävs av EU. Borttagandet av effektskatten ger en lättnad med omkring 
8 öre/kWh. 

Formuleringen att ”kärnkraften ska bära sina egna kostnader” fanns 
också med i Alliansens överenskommelse 2009. Det är inte ett trovär-
digt påstående. Lättnaderna i villkoren för kärnavfallsfonden skapar tvi-
vel om att inte staten en gång i framtiden kommer att få stå för en del av 
kostnaden för avfallet. Det utökade ansvaret för kärnkraftsolyckor fanns 
med redan 2009, men har aldrig genomförts. De 10 – 12 miljarder som 
nu sätts som tak för kärnkraftsföretagen är en spottstyver jämfört med 
den sannolika kostnaden för en stor olycka, som kan hamna i storleken 
1000 miljarder eller mer. I verkligheten har kärnkraften statliga garantier 
för att inte behöva stå för avfalls- och olyckskostnader över en viss nivå. 
Det är en indirekt subvention. 
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FORTS FRÅN SID 2.

Vattenkraft

”Vattenkraften spelar idag en central roll för Sveriges förnybara 
elförsörjning. En fortsatt hög produktion av vattenkraft är en vik-
tig del i arbetet för att uppnå en ökad andel el från förnybara en-
ergikällor som vind- och solkraft” (varför nämns inte biokraften 
här?). 

Efter denna inledning anges en rad åtgärder med syfte att un-
derlätta för vattenkraften när det gäller att uppfylla EU-rätten 
(Vattendirektivet), hur detta kan finansieras samt förslag om en 
sänkning av fastighetsskatten till 0,5 öre/kWh. 

Stöd till förnybar energi, elcertifikatsystemet

Vi citerar hela texten:
”Den förnybara energin ska fortsätta att byggas ut. Sverige har 

fantastiska förutsättningar för förnybar elproduktion och det är 
rimligt att Sverige är nettoexportör av elektricitet även på sikt. 
Genom exempelvis effektivt utnyttjande av befintlig vattenkraft 
och bioenergi kan effektuttaget ökas. En konkurrenskraftig fjärr-
värmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är för-
utsättningar för att klara den förnybara el- och värmeförsörjningen 
under kalla vinterdagar.

Effektfrågan är viktig att beakta när det gäller utbyggnad av 
förnybar elproduktion. Hänsyn behöver tas till behoven under 
hela året och situationer med låga elpriser. Denna fråga får berörda 
myndigheter i uppdrag att analysera.

Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft 
bör slopas. 

För elcertifikatsystemet gäller följande: 
• Elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh 

nya elcertifikat till 2030. 
• Ingen ytterligare ambitionshöjning ska göras fram till 2020.
• Tekniska justeringar för att förbättra marknadens funktion, 

utan att öka ambitionsnivån, ska dock göras för att öka tilltron 
till systemet. 

• Energimyndigheten ska få i uppdrag att ta fram förslag på 
utformningen av kvotkurvan för elcertifikaten efter 2020 och ska 
optimera systemet för att få fram den mest kostnadseffektiva el-
produktionen.”

I ett följande stycke sägs allmänt att ”det ska bli enklare att vara 
en småskalig producent av el” och att ”möjligheterna till energilag-
ring ska tas tillvara och utvecklas”. 

Svebio kommentar: 

Den stora ökningen av elcertifikatsystemet efter 2020 innebär fort-
satt elöverskott och låga elpriser under överskådlig tid. Nedläggningen 
av fyra reaktorer före 2020 motsvarar en minskning med omkring 20 
TWh. Men vi har redan idag ett exportöverskott under år med normal 
vattenföring på omkring 20 TWh, och det gemensamma elcertifikat-
systemet med Norge ger ett tillskott på ytterligare omkring 15 TWh 
mellan 2016 och 2020. Elefterfrågan har samtidigt sjunkit något under 
de senaste åren genom fortgående effektivisering. Det finns formule-
ringar i överenskommelsen om hur man borde ändra styrsystemet för 
att garantera effekt, men det slutar med att man vill ge uppdrag till 
berörda myndigheter att utreda frågan. Under tiden som man utreder 
kommer det att tillföras mycket ny produktion, som till stor del kommer 
att vara variabel vindkraft som inte garanterar tillgång till effekt. Minskad 
elvärme nämns som ett sätt att minska effekttopparna, men i en över-
skottssituation med mycket låga elpriser kommer det knappast att ske 

en sådan utveckling. Tvärtom kommer den förda politiken att leda till att 
el slår ut bränslebaserad uppvärmning. Det gäller både storskalig och 
småskalig användning, t ex elpannor i fjärrvärmen, värmepumpar och 
annan elvärme. 

 
Övriga frågor

Ett stycke handlar om effektivisering, där man nämner möjlig-
heten att genomföra ett effektiviseringsprogram i industrin (mot-
svarande PFE), och att utreda ekonomiska styrmedel, exempelvis 
vita certifikat. 

Överföringskapaciteten i elnäten inom Sverige och till grannlän-
derna ska öka och Sverige ska driva på en sådan utveckling i EU. 

Finansieringen av de sänkta skatterna på kärnkraft och vatten-
kraft ska ske genom en höjning av energiskatten, där den elinten-
siva industrin ska undantas. 

Genomförandegrupp

Arbetet ska fortsätta under hösten i Energikommissionen, med 
en rad underlag och förslag utifrån överenskommelsen. De partier 
som står bakom överenskommelsen bildar en genomförandegrupp 
för att kontinuerligt följa upp överenskommelsen. Man nämner 
särskilt att myndigheterna ska följa upp effektsituationen för att 
skapa ”ett robust elsystem med hög leveranssäkerhet, en god över-
föringskapacitet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraf-
tiga priser.” Vart fjärde år ska man göra en särskild sammanställ-
ning med slutsatser och förslag och därefter en kontrollstation, 
den första redan 2018. 

Svebio kommentar: 

Genom förslaget om genomförandegrupp och kontrollstationer vart 
fjärde år finns det nu förslag på en återkommande uppföljning både för 
klimatpolitiken (Miljömålsberedningens förslag till ramverk) och energi-
politiken. Det skapar stadga och struktur. Den stora risken är att man 
låser sig starkt till detaljerna i överenskommelserna och inte förmår jus-
tera politiken efter boven och en förändrad verklighet. 

Gång på gång tas effektfrågan upp i texten, men utan att man anger 
några lösningar. För Svebios del blir det viktigt att fortsätta dialogen 
med politikerna och utredarna för att hitta fungerande lösningar som 
kan ge biokraften sin plats i systemet när kärnkraft avvecklas. Alla inser 
att det behövs styrbar elproduktion som kan erbjuda effekt när den 
behövs. Svebio har utformat ett förslag till justering av regelverket för 
elcertifikat med den innebörden. 
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Miljömålsberedningens åtgärdsförslag

Utredning om avfallsskatt

De huvudsakliga förslagen från utredningen presenterades redan 
17 juni av utredningens ordförande Anders Wijkman tillsammans 
med representanter från sex av de sju partierna i beredningen i 
en debattartikel på DN Debatt. Precis som i Energikommissionen 
står Vänsterpartiet utanför den breda uppgörelsen. Däremot är Li-
beralerna denna gång med. Sverigedemokraterna har inte ingått i 
arbetet. 

Miljömålsberedningens ledamöter noterar att klimatföränd-
ringen nu tycks gå snabbare än man tidigare räknat med, med 
rekordhöga globala medeltemperaturer både 2014 och 2015, och 
ännu högre temperaturer hittills i år. ”Vetenskapliga fakta under-
stryker vikten av att takten i omställningen bort från det globala 
beroendet av fossil energi måste öka”, sammanfattar de. De kon-
kreta förslagen sammanfattas i fem punkter: 

• Kraven måste skärpas inom handeln med utsläppsrätter, ETS, 
men beredningen vill inte införa någon ”kostnadsdrivande svensk 
dubbelstyrning”, dvs man avvisar den typ av åtgärder som genom-
förts i Storbritannien (prisgolv), och som Frankrike förespråkar 
inom EU. Man vill utveckla klimatneutral processteknik inom 
järn- och stålindustrin. 

• Utsläppen inom den del av ekonomin som ligger utanför ETS 
vill man minska med 63 procent 2030 jämfört med 1990. Men må-
let ska nås med flexibilitet: ”Därför föreslår vi att högst 8 procent-
enheter av utsläppsminskningarna får, men måste inte, ske genom 
så kallade ”kompletterande åtgärder”, till exempel ökat upptag i 
mark och skog eller åtgärder i andra länder. Man vill vidare att 
etappmålet 2040 ska vara minst 75 procent lägre än 1990, varav 
högst 2 procent kan vara genom kompletterande åtgärder. 

”Utredning ska se över behovet av skatt på avfallsförbränning”:
”Regeringen har idag beslutat att utreda behovet av att införa 

skatt på förbränning av avfall. 
Utredaren ska även se över om kväveoxidavgiften kan göras mer 

verkningsfull och samhällsekonomiskt effektiv och lämna förslag 
på hur prissignalen på utsläpp av fossil koldioxid inom EU:s sys-
tem för handel med utsläppsrätter kan kompletteras med andra 
ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion.

Utredningen ska göra en grundläggande analys av förutsätt-
ningarna för avfallsförbränning i Sverige och analysera hur avfalls-
förbränning och avfallsimport påverkas av befintliga ekonomiska 
styrmedel, rådande EU-reglering samt branschspecifika förhållan-
den. Analysen bör även belysa hur avfallsförbränningsanläggningar 
påverkas om de inte omfattas av EU:s system för handel med ut-
släppsrätter efter 2020.

Om utredaren bedömer det lämpligt att införa en skatt eller 
annat ekonomiskt styrmedel eller att förändra ett befintligt ekono-
miskt styrmedel, ska ett förslag presenteras på hur det tekniskt ska 
utformas samt lämna författningsförslag.

Miljömålsberedningen presenterade sitt betänkande med 
förslag till åtgärder den 22 juni. Redan i mars kom förslag 
om klimatlag, klimatpolitiskt ramverk och klimatmål.  

Regeringen tillsatte 2 juni en utredning om avfallskatt, 
som också ska se på kväveoxidavgifterna och frågor kring 
beskattningen av utsläpp inom utsläppsrätthandeln. Så här 
skrev regeringen på sin hemsida under rubriken:

• Mot bakgrund av att utsläppen från transportsektorn står för 
50 procent av utsläppen utanför den handlande sektorn och inte 
minskade alls 2015 vill man ha ett särskilt mål för transporterna, 
med en reduktion av utsläppen med 70 procent 2030 jämfört med 
2010 års nivå. Man nämner en rad åtgärder inom samhälls- och 
trafikplanering. 

• En central fråga är att skapa långsiktigt stabila förutsättningar 
för introduktionen av biodrivmedel och en snabb ökning av ny-
försäljningen av bilar med mycket låga koldioxidutsläpp, framför 
allt olika typer av elbilar. Man uttalar också ett starkt stöd för ut-
vecklingen av en biobaserad ekonomi. 

• Samordning med de luftrelaterade miljömålen. De åtgärder 
som förelås kommer att minska luftföroreningarna, som förorsa-
kar stora samhällsekonomiska kostnader. 

Svebio kommentar: 

Miljömålsberedningens arbete har, liksom Energikommissionens, 
lett till betydande politisk samsyn och samarbete över blockgränsen. 
Åtgärderna är inte lika kontroversiella som inom energipolitiken; alla vill 
minska utsläppen och minska klimatpåverkan. Det är mycket positivt 
att man har fokus på utsläppen av koldioxid från fossila bränslen, och 
inte förvillar sig i frågor kring kost och naturliga metanutsläpp. På en 
punkt har beredningen halkat lite snett, när man öppnar för att Sverige 
ska räkna sig tillgodo upptag av koldioxid i skog och mark. Skogen ska 
användas för att producera material och energi som kan ersätta fos-
sila bränslen, och vi ska inte belöna sparande av kol i skogen (se även 
pressmeddelande från Svebio sid 8). 

Inga författningsförslag på förändringar av regelverken kring 
elcertifikatsystemet eller EU ETS ska läggas fram.

Utredare ska vara kammarrättslagman Petter Classon. Uppdraget 
ska redovisas senast den 1 juni 2017.”

Svebio kommentar: 

Det är svårt att se logiken i att utredaren å ena sidan ska ”lämna 
förslag på hur prissignalen för utsläpp av fossil koldioxid inom EU:s 
system för handel med utsläppsrätter kan kompletteras med andra eko-
nomiska styrmedel för el- och värmeproduktion”, men samtidigt inte ska 
få lägga några författningsförslag kring EU ETS. En möjlig åtgärd kunde 
vara att införa ett prisgolv i ETS på samma sätt som Storbritannien 
gjort. Det borde utredaren analysera. 

När det gäller kväveoxidavgifterna har vi svårt att förstå varför de 
behöver förändras. Det nuvarande systemet upplevs som positivt av 
företagen eftersom det stimulerar till åtgärder i branschen utan att man 
som kollektiv förlorar pengar. Kan syftet vara att Finansdepartementet 
ser en möjlig inkomstkälla? I så fall innebär det en belastning främst för 
den biobränslebaserade el- och värmeproduktionen. 
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Tung vetenskaplig rapport: Ingen motsättning mellan mat och biodrivmedel

Första författare är Keith L. Kline vid Oak Ridge National Labora-
tory. Bland författarna finns fler tunga namn från Imperial College 
i London, Universitetet i Sao Paulo, Stockholms Environment In-
stitute, Världsbanken, ett par holländska universitet, m.fl. Experter 
som vet vad de skriver om. 

Artikelns författare noterar i sin inledning att det finns en all-
män föreställning om att biodrivmedel från åkergrödor konkurre-
rar med matproduktion, typiskt illustrerat av politiska teckningar 
på hur ”majs tankas i bilen medan svältande barn ser på”. Samban-
den har kartlagts i många modellberäkningar där forskare använt 
förenklade och felaktiga antaganden. Få forskare har ägnat sig åt 
att beskriva möjligheterna att odla både för energi och livsmedel, 
och rättelser av felaktigheterna har fått litet utrymme. 

Några fakta och samband som lyfts fram i artikeln: 

• Det finns ingen brist på mark för livsmedelsproduktion. Tvär-
temot det vanliga påståendet att marktillgången för odling av mat 
är begränsad, och att odling av energigrödor därför tränger undan 
livsmedelsproduktion inom den givna ytan. 

• Den areal som behövs för livsmedelsproduktion har inte ökat 
under de senaste årtiondena. Markåtgången för matproduktion 
per individ har minskat mycket kraftigt, från 0,45 hektar 1961 till 
0,19 hektar idag. En tredjedel av den odlingsbara arealen, eller 1,7 
miljarder hektar, räcker för att föda 9 miljarder människor, med 
denna produktivitet.

• Avkastningen ligger fortfarande långt under den möjliga av-
kastningen. Den areal som verkligen ”behövs” för att föda befolk-
ningen ligger därför också långt under dessa 1,7 miljarder hektar. 
Behovet av mark för livsmedelsproduktion kommer troligen att 
minska framöver. 

• Sambanden mellan ökad livsmedelsproduktion och avskog-
ning är sällan så enkla som de ofta beskrivs i forskningsmodel-
lerna. De finns en lång rad olika faktorer bakom avskogning, och 
de direkta kopplingarna mellan ökad efterfrågan på livsmedel, 
markomvandling och avskogning ger en förenklad bild. 

• De länder som producerar stora mängder livsmedel har under 
de senaste årtiondena haft större problem med överproduktion än 
med svårigheter att få fram livsmedel. Följden har blivit olika pro-
gram för att begränsa produktionen, t ex lägga mark i träda. 

• Långvariga perioder med låga livsmedelspriser är ett större 
problem än de kortvariga prisspikar som vi sett, t ex 2007 – 2008. 
De alltför låga priserna håller tillbaka investeringar i jordbruket 
och missgynnar framför allt mindre producenter. De korta pris-
uppgångarna på världsmarknaden har bara i mindre grad slagit 
igenom i de lokala prisnivåerna. 

• Felkonsumtion och överkonsumtion som leder till övervikt 
och ohälsa berör fler människor idag än hunger och livsmedels-
brist. Trots en ökande befolkning minskade antalet hungrande 
med 167 miljoner mellan 2005 och 2015. De här tendenserna – 
färre hungrande och fler överviktiga – kommer att förstärkas under 
de kommande årtiondena.

Den vetenskapliga artikeln har rubriken ”Reconciling food 
security and bioenergy: priorities for action” och finns pu-
blicerad på Global Change Biology – Bioenergy den 14 juni 
2016. Artikeln har fått stöd från det amerikanska energide-
partementet (USDE). 

• Under samma period 2005 – 2015 ökade produktionen av bio-
drivmedel från cirka 30 miljoner kbm till över 130 miljoner kbm. 

Bilden är entydig. Det finns livsmedel och potential att öka 
livsmedelsproduktionen kraftigt på befintlig areal, vilket kommer 
att minska behovet av åkermark. Det finns utrymme att också odla 
energigrödor för biobränslen. 

Problemet med ”livsmedelsosäkerhet” (food insecurity) har 
ingen koppling till biodrivmedlen. Den beror på fattigdom (man 
har inte råd att köpa mat), dåliga kommunikationer (man kan inte 
frakta mat till områden som drabbas av missväxt), olika politiska 
faktorer (krig, konflikter, dålig politik). 

Läget kan förbättras genom en satsning på energigrödor inom 
ramen för en generell satsning på jordbruket, som ger en mer va-
rierad produktion, ökade inkomster för odlarna, bättre priser på 
livsmedlen för odlarna, vilket stimulerar produktionen, osv. 

Det finns mängder av synergieffekter mellan livsmedelsgrödor 
och energigrödor. Artikeln understöder med sina fakta och argu-
ment den nya linjen från FAO, där man säger att det inte handlar 
om ”food versus fuel” utan ”food and fuel”. 

På en punkt förbättras livsmedelssäkerheten entydigt. Genom 
att odla det artikelförfattarna kallar ”flex crops”, grödor som 
både kan användas som livsmedel (mat eller djurfoder) eller för 
energiproduktion, som majs eller sockerrör, förbättras försörj-
ningstryggheten. Om det blir torka, som i USA 2012, kan man 
styra om råvaruflödet och minska tillverkningen av etanol eller 
biodiesel. Livsmedelstillgången kan garanteras, medan bilarna 
får stå tillbaka. 

Svebio kommentar: 

Det behövs en förnyad debatt om att utnyttja åkermark för odling av 
energigrödor. EU:s ILUC-beslut för ett år sedan stoppar utvecklingen 
genom att man satt ett tak för användandet av biodrivmedel från stär-
kelse-, socker- och oljegrödor, på maximalt 7 procent av drivmedels-
marknaden. Satellitbildsanalyser som gjorts av andra forskare har visat 
att det finns mer än 50 miljoner hektar nedlagd åkermark i Central- 
och Östeuropa. EU har en trädesareal på omkring 10 miljoner hektar, 
och bönderna måste dessutom avsätta miljontals hektar för så kallade 
”ekologiska fokusarealer”, marker som inte kan användas för odling. 
EU-politiken försvårar möjligheterna att ställa om transportsektorn och 
reducera utsläppen av fossil koldioxid. 
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Allt mindre fossilt i den svenska energimixen

”Användningen av fossila bränslen minskar i Sverige, men sekto-
rerna skiljer sig mycket åt, visar Energimyndighetens rapport En-
ergiindikatorer 2016. I bostäder är de fossila bränslena nästan helt 
borta, medan transporter ännu till största delen är beroende av olja.

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer 
som följer upp de energipolitiska målen för Sverige med olika in-
dikatorer. Årets rapport visar att de fossila bränslena olja, kol och 
naturgas har minskat sedan början av 80-talet. De har gått från 48 
procent av den totala energianvändningen till 30 procent 2014.

– Användningen av fossila bränslen har minskat mycket i  
bostadssektorn. 2014 var andelen fossilt 2 procent jämfört med 
36 procent för 30 år sedan, säger Anna Andersson, utredare på 
Energimyndigheten.

Energimyndigheten presenterade 7 juni årets upplaga av 
Energiindikatorer och lyfte fram de långsiktiga trenderna 
för användning av fossila bränslen i den svenska energi-
mixen. Så här sammanfattar myndigheten utvecklingen 
i sitt pressmeddelande under rubriken ”Fossila bränslen 
minskar även i transportsektorn”: 

För transporter har fossila bränslen ända fram till början av 
2000-talet stått för över 95 procent av energianvändningen, men 
2014 har de minskat till 84 procent.

– Transportsektorn är den sektor som använder mest fossila 
bränslen men där börjar nu omställningen ta fart. Det sista året 
har 3 procentenheter av det fossila fasats ut och biodieseln ökar 
kraftigt, säger Anna Andersson.

Industrin är den andra tunga sektorn som använder fossila 
bränslen. Där har andelen fossila bränslen ändå halverats sedan 
början av 80-talet till 19 procent år 2014. Minskningen har skett 
eftersom biobränslen och el har ersatt en stor del av den tidigare 
oljeanvändningen.

– Energin som används i bostäder och för elproduktion är re-
dan nästan fossilfri. Den stora utmaningen att ställa om till fos-
silfritt ligger inom sektorerna transporter och industri, säger Anna 
Andersson.

Rapportens indikatorer ger tillsammans en bild av det svenska 
energisystemet och dess utveckling. Indikatorer finns bland annat 
för förnybar energi, energiintensitet, pris- och kostnadsutveckling-
en på olika energimarknader och skatter på energi.”

BOKA DATUMEN FÖR SVEBIOS

STORA BIOKRAFT & 
VÄRMEKONFERENS

Arrangerat av:

När: 8-9 november 2016
Plats: Scandic Foresta, Lidingö
Boka boende till rabatterat pris före 12 september
Läs mer på: www.svebio.se

BIOENERGI 
– SVERIGES 

STÖRSTA 
ENERGISLAG!

Den viktigaste mötesplatsen 

 för folk i branschen!
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Oljan över 50 dollar - dieselförsäljningen rusar

Mindre vårflod och högre terminspriser

MARKNADERNA

Elmarknaden präglas kortsiktigt av att 2016 verkar bli ett sämre 
vattenkraftsår än 2015. Vårfloden har varit svagare än förra året, 
både i Sverige och i Norge, som fram till vecka 24 hade fått nära 
15 TWh mindre nederbörd än normalt till sina vattenmagasin. 
De svenska magasinen var samtidigt fyllda bara till 55,7 procent 
mot normalt 62 procent. Vattenkraftsproduktionen är därför bra 
mycket lägre. Terminspriserna har de senaste veckorna stigit betyd-
ligt, och det kan göra att vattenkraftsproducenterna i Norge gärna 
sparar energi i dammarna för leverans längre fram. Forwardpriset 
för leverans första kvartalet 2017 har stigit från omkring 20 öre/
kWh i vintras till omkring 28 öre/kWh nu. Priset på elcertifikat är 

I början av juni låg världsmarknadspriset på olja tidvis över 50 dol-
lar/fat. Det är dubbelts så högt som lägstapriset i februari på 27 
dollar, men en bra bit under prisnivån förra sommaren på 65 dollar 
– men därefter inträffade stora prisfall under hela hösten. 

SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet), som 
rapporterar försäljningen av drivmedel varje månad, rapporterar 
för maj en mycket kraftig ökning av försäljningen av diesel, med 
11 procent jämfört med maj förra året. Hittills i år har dieselför-
säljningen ökat med 4 procent. Också bensinförsäljningen ökade i 
maj med 1 procent, jämfört med året innan, men har sjunkit med 3 
procent hittills i år. Dieselsiffran inkluderar inblandad diesel, men 
inte all försäljning av ren biodiesel, medan bensinsiffran inkluderar 
låginblandad etanol. E85 redovisas separat, och försäljningen har 

däremot fortsatt mycket lågt, under 14 öre/kWh, både på spot- och 
på forwardmarknaden. Elpriset på spotmarknaden har haft några 
pikar på 50 – 60 öre/kWh under juni (södra Sverige), men gene-
rellt har systempriset pendlat mellan 20 och 25 öre. Elefterfrågan 
visar en mindre ökande tendens. Elexporten de senaste 12 måna-
derna ligger på drygt 20 TWh, men under början av juni hade 
Sverige nettoimport. Kabeln till Litauen har under långa perioder 
varit ur drift. 

Priset på utsläppsrätter ligger kring 6 euro/ton, efter att tidigare 
i vår varit nere kring 5 euro/ton. Debatten kring reformering av 
ETS pågår inom EU. 

sjunkit till hälften, 50 procent, jämfört med maj 2015, och med 
69 procent hittills i år. Kollapsen på E85-marknaden tycks alltså 
ha bottnat. Siffrorna återspeglar samma trend som vi sett i andra 
rapporter. Efter flera år av minskande total försäljning av drivme-
del ökar försäljningen nu, och det gäller främst en mycket kraftig 
ökning av försäljningen av diesel. Tyvärr finns ännu ingen löpande 
separat statistik som visar hur försäljningen av biodiesel förändras 
månad för månad. 

Försäljningen av eldningsolja minskade mycket kraftigt, i maj 
med hela 74 procent, och för 2016 hittills är nedgången 39 procent. 

Statistiken kan ha påverkats av att maj 2016 hade en leveransdag 
mer än maj 2015, påpekar SPBI. 

REMISSVAR

Klimatpolitiskt ramverk och klimatlag 
Svebio svarade 10 juni på en remiss om Miljömålsbered-
ningens förslag om Klimatpolitiskt ramverk och en svensk 
klimatlag (SOU 2016:21). Så här sammanfattas Svebios 
ståndpunkter:

• Vi noterar med tillfredsställelse att det finns en bred politisk 
enighet om den svenska klimatpolitikens inriktning och om ett 
skärpt klimatmål.

• Införandet av ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag 
och det regelverk som föreslås i utredningen är ingen trollformel 
för att reducera de svenska utsläppen av fossil koldioxid och an-
nan klimatpåverkan. Avgörande är istället de marknadsmässiga 
styrmedel som utnyttjas för att minska utsläppen och övergå till 
ett 100 procent förnybart energisystem. 

• Men systemet kan skapa ett stabilt system för återkommande 
utvärdering och skärpning av åtgärder. Vi stödjer därför förslaget 
om regelbunden rapportering med uppföljande beslut under var-
je mandatperiod, men anser att införandet av en klimatlag är en 
överflödig åtgärd, som dessutom är främmande för det svenska 
statsskicket. 

• Det föreslagna klimatpolitiska rådet bör alltid utses av Re-
geringen efter samråd med Riksdagens partier. Rådet bör bestå av 

fristående experter men inte förnyas genom att rådet självt utser 
nya ledamöter. 

• Klimatmålet bör formuleras som ett mål för reduktion av de 
svenska utsläppen av växthusgaser, utan internationella åtgärder. 

• Sverige har stora möjligheter att bidra till reducerade ut-
släpp i andra länder genom produktion och export av förnybar 
energi och förnybara produkter, som kan ersätta fossil energi och 
fossila produkter, och därmed minska utsläppen globalt. En ut-
redning bör tillsättas för att se hur Sverige kan minska de globala 
utsläppen genom produktionsinsatser och hur dessa utsläpps-
minskningar kan bokföras. 

• Som ett bidrag till den globala utfasningen av fossila bräns-
len bör Sverige införa en lag mot utvinning av fossila bränslen, 
olja, kol, skiffergas och naturgas, på svenskt territorium. 

• En utredning bör tillsättas för att analysera hur de svenska 
torvmarkerna bäst kan utnyttjas och hanteras ur ett långsiktigt 
klimatperspektiv. 

Yttrandet finns i sin helhet på Svebios hemsida, www.svebio.
se/remisser



8

PRESSMEDDELANDEN

Det är positivt att en bred politisk majoritet är ense om en radikal 
svensk klimatpolitik. Men tyvärr finns det brister i förslagen, som 
idag presenteras av Miljömålsberedningen i DN.

– För det första är det ett riktigt dåligt förslag att inkludera 
”ökat upptag i skog och mark” i de svenska klimatmålen för år 
2030 och 2040. Skogen kan visserligen användas som kollager 
men har sin absolut största roll som producent av klimatvänliga 
produkter och förnybar energi. Skogens avgörande roll för klima-
tet är att ersätta fossila produkter och fossila bränslen. På så sätt 
minskas utsläppen av fossil koldioxid. Det säger Gustav Melin, 
vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, som kommentar till 
artikeln på DN Debatt.

– Det är särskilt olyckligt att Miljömålsberedningens majori-
tet sänder ut den här signalen nu, när EU förhandlar om klimat-
styrmedlen för 2020-talet. Polen argumenterar starkt för att få 
tillgodoräkna sig tillväxten i sina skogar för att kunna fortsätta 

– Partierna öppnar i energiöverenskommelsen för att man ska ta 
större hänsyn till effektbehovet, dvs behovet av el när behovet är 
stort. Det är en linje som vi i Svebio länge drivit. Vi har lämnat 
konkreta förslag på hur elcertifikatsystemet kan förändras i denna 
riktning. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, som kommentar till 
energiöverenskommelsen.

– Det är mycket angeläget att det finns styrbar elproduktion 
som biokraft och vattenkraft i ett 100 procent förnybart elsys-
tem. Regelverket behöver ändras så snart det är möjligt, för att 
garantera tillgång på effekt när kärnkraftverk avvecklas. Det finns 
stora möjligheter att bygga ut biokraften både i fjärrvärmen och 
i industrin.

Allt fler tillverkande företag väljer att köpa leveranser av värme och 
ånga för sina tillverkningsprocesser istället för att sköta energian-
läggningen själva. Industriguiden 2016, som är en del av Bioenergi 
nummer 3-2016, innehåller flera exempel på företag som ställt om 
till förnybar värme och ånga samt aktörer som satsar på att un-
derlätta omställningen för tillverkande industri i både Sverige och 
Finland.

Genom att överlåta investeringen till en extern aktör som ock-
så sköter drift och underhåll av företagets energianläggning kan 
företaget istället göra större investeringar och lägga mer fokus på 
kärnverksamheten. Outsourcing gör att omställningen från fossilt 
till förnybart går snabbare och kan ge lägre energikostnad, enklare 

Pressmeddelande 2016-06-17 

Miljömålsberedningen hjälper Polen  
med argument för fortsatt koleldning

Pressmeddelande 2016-06-10 

Stödsystemet måste belöna  produktion när el behövs 

Pressmeddelande 2016-06-10 

Outsourcing av energiförsörjning underlättar  
omställning till bioenergi i industrin

omfattande förbränning av kol. De svenska politikerna bör inte 
ge Polen argument för den typen av EU-politik.

– För det andra är det olyckligt att Miljömålsberedningen 
avfärdar alla möjligheter att använda kompletterande styrmedel 
inom systemet för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) för in-
dustrier och kraftverk. Utsläppen från den tunga industrin har 
idag en mycket lägre kostnad än andra klimatgasutsläpp, därför 
blir åtgärder i den här sektorn bland de mest effektiva. Storbri-
tannien införde för flera år sedan ett prisgolv för sina utsläppsrät-
ter nära 20 euro per ton koldioxid. Frankrike vill följa efter, och 
dessutom införa ett minimipris för hela EU. Sverige borde stötta 
Storbritannien och Frankrike och se till att utsläppsrätterna inte 
får kosta hur lite som helst. Svensk industri har låga elpriser på 
grund av elcertifikatsystemet och kan därför klara en något högre 
kostnad för fossila utsläpp.

– Vår samlade bedömning av energiöverenskommelsen är ett 
den bäddar för fortsatt elöverskott och mycket låga elpriser under 
lång tid. Det drabbar alla elproducenter, och särskild de företag 
som tidigt investerade i vindkraft, liksom biokraftproducenter 
som inte längre får elcertifikat. De här företagen producerar mil-
jövänlig el, men kommer att ha betydande ekonomiska problem 
under många år.

– De låga elpriserna snedvrider också konkurrensen på vär-
memarknaden och drivmedelsmarknaden. Prisnivån ligger långt 
under kostnadsnivån för nyproduktion av el, oberoende av tek-
nik, säger Gustav Melin.

skötsel samt bättre klimatprofil, för företaget.
– Outsourcing av energianläggningen blir vanligare vilket lett 

till att etablerade aktörer inom outsourcinglösningar växer och nya 
kommer till, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bio-
energi.

En sådan aktör Niclas Jonsson, Böta Kvarn, entreprenören som 
ser till att industrin ökar farten i energiomställningen från fossilt 
till förnybart. Böta Kvarn omsatte drygt 20 miljoner under 2014 
och räknar med att omsätta över 200 miljoner kronor under 2016.

Läs mer i Bioenergi Industriguiden 2016 som du hittar på www.
bioenergitidningen.se
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BIOENERGI I PRESSEN

NORRBOTTENS LÄN

Swebo bränner hästskit bäst 
Nya Swebo Bioenergy utökar nu sin verksamhet då de startat sin 
egen tillverkning i lokalerna i Boden och tagit över hela produk-
tionen av pannor själva. 

Totalt kommer Swebo sysselsätta 14 personer då samtliga  
tjänster är tillsatta. 

Produktchef Magnus Jansson berättar att förhandlingar med ett 
bolag utomlands pågår om en affär. Att Swebos pannor för eldning 
av hästgödsel är världsledande har bolaget nyligen fått papper på.

– Vi har ju börjat med forskningen kring hur man bränner häst-
gödsel redan 1998, vilket betyder att vi hunnit långt före konkur-
renterna på området. Men tidigare har vi inte haft mätvärden att 
bevisa våra låga utsläpp med. Nu har vi fått mätningar godkända 
och de visar att vi nästan inte släpper ut några oönskade restpro-
dukter alls! 
Ur artikel i Norrbottens Affärer 2016-06-04

Workshop kring pilotanläggning
Intresset för den pilotanläggning SP ETC bygger i Piteå för att 
forska fram nytt biobränsle är stort. Under veckan genomfördes en 
workshop med deltagare från bland annat skogsnäringar och uni-
versitet och nu finns idéer om en större produktionsanläggning.

PT skrev nyligen om forskningsinstitutet SP ETC:s investering 
på 13 miljoner kronor i en pilotanläggning, köpt i Frankrike och 
som kommer till Piteå för att driftsättas i december. Syftet är att ta 
fram en råolja byggd på biobränsle, i huvudsak lignin.

Partners i projektet är, förutom SP ETC, Suncarbon, Preem 
och Chalmers i Göteborg. 

Någon röst vid workshopen ifrågasatte varför anläggningen  
placeras långt i från marknaden.

–  Därför att forskningsinstitutet RISE som äger SP-ETC finns 
i hela Sverige. Och i Piteå finns kompetens. SP ETC har stor erfa-
renhet av att bygga den här typen av pilotanläggningar, och vi ville 
ha ett oberoende forskningsinstitut, replikerade Sören Eriksson, 
affärsutvecklingschef vid Preem.
Ur artikel i Piteå-Tidningen 16-06-16 

Sunpine invigde hartsfabriken
200 miljoner kronor. Det har Sunpine vid Haraholmen investerat 
för att tillverka harts som säljs till kemiföretaget Lawter, och på 
måndagen invigdes anläggningen.

–  Det är en fantastisk dag för mig och alla andra som arbetat 
med att förverkliga idén med en råtalldieselfabrik, sade Sunpines 
grundare och delägare Lars Stigsson till PT.

–  Under 2015 tillverkade vi 1143 ton harts, hittills under 2016 
5 220 ton. Prognosen för i år ligger på 24000 ton men det kom-
mer vi att slå, uppgav Edin till PT, när anläggningen invigdes på 
måndagen av Yoshihiro Hasegawa, grundare och vd för japanska 
Harima Chemicals. Den koncernen äger kemiföretaget Lawter, 
tioprocentig delägare i Sunpine och köpare av hartsen.

Lars Stigsson och Magnus Edin sade att nu ska tillverkningen 
skruvas upp. Sedan kan det bli aktuellt att utvinna fler produkter 
ur tallolja, som fytosterol som används vid tillverkning inom läke-
medelsindustrin.
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-06-13

VÄSTERBOTTENS LÄN

Ny verksamhet till Bureåfabrik
Modos gamla fabrikslokaler i Bureå får nytt liv. Det är Skellefteå-
företaget Envigas som ska öppna en demonstrationsanläggning för 
sin biokolstillverkning. 

– Biokol är ett väldigt grönt material och användbart till mycket, 
säger företagets styrelseordförande Kurt Sjöblom. 

Biokol skapas genom att olika typer av biomassa - som till ex-
empel avfall, gödsel eller bark - hettas upp och nyttjas inom flera 
olika områden. 

Anläggningen i Bureå kommer att skapa biokol kontinuerligt 
enligt den process Envigas har utarbetat men tanken är också att 
det ska vara en demonstrationsanläggning.

Än så länge arbetar bara tre personer i verksamheten men det 
kan komma att bli betydligt fler arbetstillfällen i Bureå längre fram. 
Ur artikel i Västerbottens Mellanbygd 2016-06-08

Terminalen i Bastuträsk med  
i gränsöverskridande projekt
Botnia-Atlantica har beviljat EU-medel till det finsk-svenska  
projektet BioHub där terminalen i Bastuträsk är en partner till  
Naturresursinstitutet i Finland som leder arbetet. 

Andra svenska partners är SLU och BioFuel Region.
För att öka värdet på skogen kan en terminal ha fler funktio-

ner än omlastning och lagring. Biomassan kan exempelvis barkas, 
kvistas, krossas, flisas och kompaktares. Dessutom kan råvaran för-
behandlas på plats, till exempel genom torkning och torrefiering.

– Vi är oerhört glada att på detta sätt få fortsätta bygga upp  
kompetens, nätverk och bidra till den bioekonomiska utveck-
lingen i regionen, säger Magnus Matisons, projektledare på Bio-
Fuel Region.
Ur artikel i Norran 2016-06-22
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Morgonaktion på Skellefteå  
Airport mot flygskatten
Resenärerna som idag åkte med morgonflyget från Skellefteå Air-
port fick möta representanter från Västerbottens Handelskammare 
som berättade om den planerade nya flygskatten som skulle kosta 
norra Sverige 300 miljoner kronor. 

Annica Bray konstaterar att de flesta verkade överens med Han-
delskammaren om att en höjd skatt skulle vara förödande, speciellt 
med tanke på att det inte finns något alternativ i dagsläget.

Annica Bray betonar att kampanjen som Handelskammaren 
genomför inte är emot förändringar och förbättringar av miljön 
men de menar att en ren fiskal skatt inte ger någon bättre miljö. 
Handelskammaren säger därför nej till flygskatt men ja till:

– En flygstrategi som säkerställer tillgänglighet och jobb i hela 
Sverige.

– En satsning på biobränslen och tekniska innovationer som 
skapar jobb och exportmöjligheter.
Ur artikel i Norran 2016-06-09

Prischock på fjärrvärme
Fjärrvärmen chockhöjs i Vilhelmina. Bara värmekostnaden för 
en trerumslägenhet stiger med mellan 60 och 100 kr i månaden. 
Norska Solör köpte fjärrvärmen av EON i Vilhelmina, Dorotea, 
Nordmaling och Vännäs. Efter misslyckade förhandlingar och 
medling får nu hyresgästerna betala notan.

Det var 2014 som norskägda Solör Bioenergi köpte fjärrvärme-
nätet i fyra inlandskommuner i Västerbotten. Direkt efter köpet 
började Solör prata med kommunerna om prishöjningar.

Förhandlingarna med kommunerna strandade. Det blev med-
ling som också strandade och nu kommer alltså prishöjningarna. 
Varken Solörs vd eller regionchef vill kommentera höjningarna när 
SVT Västerbotten hör av sig. 

Nu utreder Vilhelminabostäder möjligheten att koppla bort 
Solörs fjärrvärme på Strandvägen. 

– Vi utreder möjligheten att bygga en bergvärmeanläggning 
här. Det skulle ge en betydande vinst. Allt är billigare än Solörs 
fjärrvärme, till och med att värma husen med direktverkande el 
skulle vara billigare, säger Jerker Nyström.
Ur SvT Nyheter Västerbotten 2016-06-20

Umeå är årets klimatstad
Umeå har utsetts till Årets klimatstad i Sverige. Nu tävlar Umeå om 
titeln Årets globala klimatstad i konkurrens med 20 andra städer.

Stadens kraftfulla åtgärder för sol-, vind- och biobränsleproduk-
tion, gratis hållbarhetsrådgivning till organisationer, kampanjer för 
att uppmuntra samåkning, främjande av elfordon och upprustning 
av kommunala byggnader gjorde starkt intryck på juryn.

Umeå belönas för sin förmåga att omsätta klimatstrategi till 
handling och engagera kommunens invånare och företag att agera.

Världsnaturfondens tävlingsjury noterar att Umeå gjort stora 
satsningar på förnybar energi och minskade utsläpp, och att Umeå 
Energi har målet att vara klimatneutralt till 2018.
Ur artikel i Västerbottens-Kuriren 2016-05-31

Mer skog bättre än biobränsle 
Svensk och europeisk klimatpolitik stödjer användningen av bio-
bränslen eftersom det är förnybar energi. 

Mathilda Eriksson menar att det finns ett stort problem,  
åtminstone på kort sikt. 

– Våra skogar växer väldigt sakta, så det tar lång tid innan de har 
fångat upp koldioxiden igen. 

Hennes slutsats är att den mest effektiva klimatpolitiken samhälls-
ekonomiskt och miljömässigt är att öka mängden skog i världen. 

De som planterar skog och låter skogen binda och lagra kol bör 
subventioneras. 

Samtidigt föreslår hon att utsläpp av koldioxid ska beskattas på 
samma sätt, oavsett om utsläppen kommer från fossila bränslen 
eller biobränslen. 

Det är en bättre klimatpolitik att öka mängden skog i värl-
den än att använda den som biobränsle. Det är en slutsats i en 
avhandling i nationalekonomi av Mathilda Eriksson, Handels-
högskolan i Umeå. 
Ur artikel i Västerbottens-Kuriren VK/VF 2016-06-20

JÄMTLANDS LÄN

Renewa levererar till Härjeån Energi
Nu har Renewa och Härjeåns Energi tecknat ett avtal om leverans 
av en biopanna till Sveg, i Härjedalen. Den nya biopannan ska 
byggas i anslutning till en brikett- och pelletsfabrik. 

Det blivande kraftvärmeverket kommer att producera ånga till 
brikett- och pelletstorkar, överhettad ånga till en elturbin samt 
värme till fjärrvärmenätverket i Sveg.

Avtalet mellan Renewa och Härjeåns Energi omfattar leverans 
av en 32 megawatts bioenergipanna till Sveg. Som bränsle kommer 
den nya kraftvärmeanläggningen att använda frästorv och skogsflis 
som anskaffas kring Sveg.

Projektet med Härjeåns Energi är vår fjärde leverans till Sverige 
och den andra CHP-anläggningen i rad, säger Kari Liukko, försälj-
ningschef på Renewa Oy.

Tillverkningen av pannan har påbörjats och den kommer att tas 
i drift under 2017.
Ur Energinyheter.se 2016-06-13

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Miljoner till Sundsvallsföretag för  
att minska utsläppen av växthusgas
Organisationer i länet får dela på drygt fyra miljoner kronor till 
investeringar som ska minska utsläppen av växthusgaser.

Alltank AB, i Sundsvall och Sekab i Örnsköldsvik får tillsam-
mans 2 550 000 kronor i investeringsstöd för att introducera bio-
drivmedlet ED95 i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. 

Byberg Nordin Busstrafik får också 210 000 kronor i inves-
teringsstöd för att uppföra en tankanläggning för biodiesel i 
Sundsvall.

Även miljö- och vatten i Örnsköldsvik får 1,2 miljoner kro-
nor för att minska utsläppen av växthusgaser från Må deponi i 
Örnsköldsvik. 
Ur artikel i Sundsvalls Tidning 2016-06-02



11

GÄVLEBORGS LÄN

Lavskrika stoppar avverkning
Två skogsägare i Arbrå utanför Bollnäs har fått besked från länssty-
relsen att deras planerade avverkningar bör stoppas. Anledningen 
är att den relativt sällsynta fågelarten lavskrika finns i området.

– Vi accepterar inte att en art som faktiskt är livskraftig och 
frekvent ska stoppa helt vanligt familjeskogsbruk i det här om-
rådet, säger Karin Perers, ordförande i skogsägarföreningen  
Mellanskog. 

Vad får det för konsekvenser för de här två medlemmarna? 
– Det betyder att de inte kan bruka sin skog som planerat. De 

kan inte leverera timmer, massaved och biobränsle och det gör att 
de inte får de intäkter som företagen räknat med.
Ur Sveriges Radio P4 Gävleborg 2016-06-10

VÄRMLANDS LÄN

Fabrik i Bäckhammar kan komma  
att rita om biobränslekartan
Vid pappersbruket i Bäckhammar kommer man att bygga en  
pilotanläggning där man, genom en ny patenterad metod, ska ex-
trahera lignin ur svartlut. Slutprodukten är en olja som kommer 
att användas för att framställa förnyelsebara drivmedel.

– Med flera sådana här anläggningar kommer vi att kunna  
ersätta hälften av vårt drivmedelsbehov i landet, menar Sven 
Löchen, vd i Renfuel.

Att omvandla lignin till flytande form är inget nytt. Problemet 
är att det kräver mycket energi, högt tryck eller tillsatser av ke-
mikalier. Det revolutionerande med Renfuels patent är att deras 
process drar mycket lite energi. Produkten blir en olja som Renfuel 
kallar lignol. 

Sven menar att den patenterade processen kommit till tack vare 
att man överfört teknik och kunnande från en helt annan bransch.

Renfuels anläggning kostar i sammanhanget blygsamma 200-
300 miljoner.

– Då kan man succesivt plocka ut ökande volymer av ligninet i 
svartlutarna mellan massakoket och sodapannan, cirka 40-50 pro-
cent. Då kan man alltså öka produktionen i bruket utan att byta 
ut den dyra sodapannan. 

Det finns dock ett stort aber med tekniken, precis som med all 
annan biobränsleframställning.

– Om vi ska se en storskalig investeringsvåg, med anläggningar 
vid flera av landets stora massabruk, ja, då måste politiken på plats. 
Vi måste få långsiktiga förutsättningar.
Ur Svea Jord & Skog 2016-06-03

VÄSTMANLANDS LÄN

Kommunen fossilfri 2019 
Från och med 2019 ska alla verksamheter i kommunen vara fos-
silfria. Det har de styrande partierna, Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet, i Hallstahammars kommun kommit 
överens om.

Kommunen har nu beviljats 285 000 kronor av Naturvårdsverket 
för att bygga en mack med biodiesel för användning till kommu-
nens fordon och maskiner. Bränslet som främst ska användas är 
den syntetiska biodiesel som kallas HVO.

– Hallstahammars kommun har sedan flera år tillbaka mil-
jömärkt el i sin verksamhet och övergång till biobränslen är ett 
naturligt nästa steg, säger Peter Ristikartano, MP, i ett press-
meddelande.
Ur artikel i VLT 2016-06-03

UPPSALA LÄN

Gastankstation invigd
Uppsala var en av de första kommunerna som satsade på biogas 
och biogasbussar. I måndags invigdes en ny tankstation. 

Uppsalas miljömål är att reducera utsläppen från transporterna 
till nära noll år 2030. Kommunens egna fordon ska vara fossil-
bränslefria redan 2020.

I veckan invigde Uppsalas kommunalråd Maria Gardfjell (MP) 
den nya gastankstationen genom att provtanka en biogasbil.

I dagsläget har Uppsala kommun 980 registrerade privata gasbi-
lar, 108 gasbussar och 65 gaslastbilar. 

Den nya biogaspumpen öppnar E.ON i samarbete med OKQ8 
på Kumlagatan i Uppsala.

– Vi firar den nya tankstationen genom att sänka priset med 
1 kr/kg under sommarmånaderna, juni-augusti, säger Michelle  
Ekman, Fordonsgasansvarig region öst på E.ON Gas Sverige. 
Ur artikel i Upplands Nyheter 2016-06-03

STOCKHOLMS LÄN

Peab investerar i miljöasfalt
Förra året producerade Peab Asfalts största fabrik i Stockholm  
300 000 ton asfaltmassa på ett år. Nu ställer företaget om sin pro-
duktion till en mer miljövänligare asfaltsproduktion. I juni invigs 
den konverterade anläggningen.

Omställningen innebär att den fossila eldningsoljan som nor-
malt används i tillverkningsprocessen byts ut till bioolja.

Eco-asfalten håller samma goda kvalitet som vanlig asfalt men 
är bättre för miljön, säger Håkan Jacobsson, vd på Peab Asfalt i ett 
pressmeddelande.

Fabriken i Stockholm är den största som konverteras under 
2016, men under årets ska ytterligare åtta fabriker klara för produk-
tion av Eco-asfalt. Det motsvarar 50 procent av bolagets produk-
tion av asfaltmassa. Totalt bidrar detta till att minska verksamhe-
tens koldioxidutsläpp med 15 000 ton om året.
Ur artikel i Byggindustrin 2016-06-08
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Fjärrvärmenätet byggs ut i Skövde
Bygget av förstärkningsledningen kommer att pågå fram till ok-
tober då arbetet planeras vara färdigt. Syftet med bygget av den 
nya ledningen är att förstärka driftmöjligheterna från den nya 
värmepannan som byggs just nu av Skövde värmeverk, och som 
blir granne med den befintliga sopförbränningsanläggningen i 
Timboholm. 

Block 4 kallas det nya biobränsleeldade värmeverket som ska 
tas i drift under hösten. Fjärrvärmeverkets ledningsnät är just nu 
cirka 15 mil långt. 

Vi har identifierat flaskhalsar i fjärrvärmenätet och de bygger vi 
bort nu, säger Maria Karlsson, fjärrvärmechef. 
Ur artikel i Skaraborgs Allehanda 2016-06-09

Biogas blir fråga för domstol
Ett beslut om detaljplan för biogasanläggningen på Hagaberg 
utanför Kungshamn överklagas av de närboende till mark- och  
miljödomstolen.

Huvudparten av underskrifterna är insamlade i området Väjern, 
nordöst om Hagaberg. 

”Tråkigt nog verkar vår oro att få ett ”nytt Leröy” i knäna inte 
ha gjort något intryck på Sotenäs kommun”, skriver de närboende 
i sin överklagan. 

”Sotenäs kommun borde ställa sig mer hjälpsamma med att 
hjälpa oss närboende att lösa dagens luktproblematik innan ni 
tvingar på oss ytterligare ett. Vi har blivit lovade luktfria industrier 
förr i närområdet”, tillägger de.
Ur artikel i Lysekilsposten 2016-06-13

JÖNKÖPINGS LÄN

Djävulständer fixar papperskvaliteten
I Nässjö ligger bolaget som hjälper bruk över hela världen hantera 
returpapprets vaxer och trycksvärtor. Föroreningarna finns kvar, 
men finfördelas så att de inte går att upptäcka i slutprodukten. 
Hemligheten är hög temperatur, friktion och djävulständer. 

Den gamla jästfabriken i Nässjö har idag helt tagits över av en 
småkänd doldis: Cellwood machinery. 

Inom skogsbranschen är bolaget väl känt, men utanför bran-
schen är det snarare en doldis. Kanske för att de flesta produkterna 
idag exporteras till Asien sen den europeiska och nordamerikanska 
marknaden mättats. 

Storsäljaren är processutrustning för att eliminera problem med 
trycksvärta, vax och klister. 
Ur artikel i Process Nordic 2016-06-07

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Energioptimering – med fjärrvärme
Mjölby Kommuns planer på renovering av Lagmansskolan genom 
ett EPC-avtal ser nu ut att bli av. Men inte med bergvärme som 
energikälla. 

Det var för ett år sedan som tekniska nämndens förslag att rusta 
upp skolans gamla och dåliga värme- och ventilationssystem fick 
bakläxa sedan oppositionen ifrågasatt varför man gick emot kom-
munens egen energistrategi och välja bergvärme i stället för fjärr-
värme när man energioptimerade skolan. 

Förslaget föll dock till slut i fullmäktige sedan oppositionen 
med MP-stöd röstat nej. Nu har tekniska nämnden skrivit om 
avtalet så att det bygger på fjärrvärme. Vinsten för kommunen 
minskar därmed med drygt två miljoner, men man värmer å andra 
sidan skolan med egenproducerad bioeldad fjärrvärme, helt enligt 
kommunens energi- och klimatpolicy.

– Nu får vi ett koldioxidpositivt projekt med den biobränsle-
eldade fjärrvärmen från nya värmeverket, säger moderata nämnd-
ledamoten Mats Allard. 
Ur artikel i Östgöta Correspondenten 2016-06-01

När sopor blir till guld
Againitys anläggning ska förvandla ett sopberg i Kenya till lönsam el. 

Men det är bara början.
– Från att sopor har betraktats som stora utgiftsposter gör vi 

dem plötsligt till plusaffärer för kommunerna, säger vd:n och upp-
finnaren David Frykerås.

Eldoret blir i år den första staden att uttnyttja Againitys turbin-
system som omvandlar lågvärdig spillvärme till el.

– Vi har tagit fram en ny typ av turbin där vi har minskat kost-
naderna och höjt tillgängligheten. På det sättet kan vi bygga min-
dre anläggningar utan att det blir dyrare. Det gör att vi passar in 
på marknader som inte var lönsamma förut, säger David Frykerås, 
vd för Againity.

Han ser en stor potential inte bara i Kenya, utan i hela Östafrika. 
Againitys system genererar 500 kilowatt el och 400 kilowatt varmvatten 
från värmen som bildas när hushållssopor förbränns i systemet. 

Vintern och våren har varit omvälvande, där Againity från att 
ha varit verksamt i start up-inkubatorns anonyma tillvaro nu plöts-
ligt har hamnat i centrum för miljonkontrakt och tagit sig in på 
33-listan över Sveriges mest lovande unga teknikföretag. 
Ur artikel i Dagens Industri 2016-06-01

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Kraftig brand i industrilokal
Under natten till lördag brann det i en industrilokal i Trollhättan. 

Räddningstjänsten larmades till Iqr Solutions industrilokaler på 
Stallbackavägen i Trollhättan strax innan 00.30 natten mot lördagen. 

Enligt räddningstjänsten i Trollhättan är skadorna omfattande. 
Framför allt i den delen med transportband och förrådsutrymmen 
Jacob Carlén, vd på Solör Bioenergi - som driver produktionen i 
lokalerna - är uppgiven. 

– Det känns fruktansvärt, jättejobbigt. Eld är ju vår största fiende 
eftersom vi jobbar med trä. Det här är sådant som inte får hända. 
Ur ttela 2016-06-13
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Mindre koldioxid släpps ut i länet
På listan över företag som omfattas av EU:s handelssystem med 
utsläppsrätter återfinns flera av energibolagen i länet, samt stora 
energislukande företag som Waggeryd Cell och Pauliströms bruk 
utanför Vetlanda. Tillsammans minskade dessa sin klimatpåverkan 
med över 2 700 ton förra året. 

Trenden har varit nedåtgående de tre senaste åren. Waggeryd 
Cell är ett av företagen som ställer om för att minska sina utsläpp. 
I dag använder företaget naturgas för att torka sin pappersmassa, 
men inom en snar framtid planerar man att gå över till biobränslen 
i större utsträckning. 

– Vi kommer att få ett mindre behov av utsläppsrätterna i fram-
tiden eftersom vi går från fossila bränslen till biobränslen. Inom 
pappersindustrin får ingen full tilldelning i dag utan vi får köpa till 
varje år eftersom vi är expansiva. Nu blir det annorlunda eftersom 
vi sätter igång vår biopanna, säger Ulf Karlsson, vd. 
Ur artikel i Värnamo Nyheter 2016-06-13

Aska sprids i Askeryd
Askan från en värmepanna i Torsvik, sprids just nu i Bordsjös  
skogar i Askeryd. På så vis förs viktiga ämnen tillbaka till skogs-
marken och risken för försurning minskar. 

Christer Sandström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, berättar 
att det handlar om att återföra en del av de ämnen som försvinner 
i och med att grenar och toppar, alltså biprodukten vid skogsav-
verkning så kallat grot, förs ut ur skogen. 

– Jag har arbetat med detta i många år, det har varit upp och 
ned, men nu har intresset ökat i länet. Mellan 4 000 och 5 000 ton 
aska handlar det om som kommer från Jönköpings energi, men då 
ska man också veta att bara tre till fyra procent av allt som eldas 
upp blir till aska, berättar han. 

Längre fram kommer man även att sprida aska på mark längre 
söderut i Askeryd. Även till skog runt Flisby, Bälaryd och Lom-
maryd ska askspridarna komma. 
Ur artikel i Tranås Tidning 2016-06-07

KALMAR LÄN

Toppmodern gård med mycket energi
En ny modern ladugård är också Sveriges tredje största solcellsan-
läggning. Solcellspanelerna är monterade på ladugårdens snedtak 
och beräknas ge 600 kilowatt per timme. På Nöbble gård utanför 
Kalmar är solenergi den senaste satsningen. 

Den nya toppmoderna anläggningen på Nöbble gård har ett 
snedtak på 4 000 kvadratmeter som rymmer solcellspaneler. Len-
nart och Veronica Svenzén äger och driver gården, ett ekologiskt 
lantbruksföretag utanför Kalmar.

Vi har vindkraft och all gödsel går till biogas. Det var ganska 
naturligt att tänka solceller, säger Lennart Svenzén. 

Hela taket är sålt i 6 000 andelar, där runt hälften av ytan ägs av 
sex företag och resten av privatpersoner. 

Anläggningen har en beräknad årsproduktion på 600 000 kWh. 
Ekologisk mjölk är sedan 1995 huvudproduktion på gården. 

Övriga inkomstkällor är rapsolja, skog, entreprenad och energi-
produktion med vindkraft, biogas, solenergi och bioenergi. 
Ur artikel i Land - Lantbruk 2016-06-03

BLEKINGE LÄN

Miljardsatsar på tygfibrer
Med en investering på 1,7 miljarder kronor ska Södra Cell i Mör-
rum möta den ökande efterfrågan på såväl barrmassa som dissol-
vingmassa. Dissolvingmassan, lövmassa som används för textila 
ändamål, har börjat bli en betydelsefull exportprodukt där Kina 
står för 22 procent av marknaden. 

En ny indunstning ger förutsättningar för att öka produktionen 
och möjliggöra ökade energileveranser av såväl el och fjärrvärme 
som biobränslen, bruket i Mörrum är en storleverantör av fjärr-
värme till Karlshamns Energi. 

Dissolvingmassan produceras i två olika produkter, den ena an-
vänds till viskos, den andra till produkter som kräver ännu högre 
kvalitet. 

Dissolvingmassan tillverkas av löv, främst björk och asp, men 
även bok. 

Varje europé köper 28 kilo textilier per person och år, Kina är på 
väg upp mot de nivåerna också. 

Dissolvingmassa är samlingsnamnet på den massa som går till 
tyger, wettexprodukter, korvskinn, med mera. Det är en ren cel-
lulosaprodukt där man tagit bort hemicellulosan. 
Ur artikel i Land - Lantbruk 2016-06-10

Karlshamn använder mest energi
Ronneby är Blekinges största vattenkraftskommun, Karlskrona är 
störst på vindkraft och Karlshamn störst på kraftvärme. 

Det är en av de saker man kan läsa ut av länsstyrelsens samman-
ställning av hur mycket energi som produceras och används i länet. 

Totalt producerar Blekinge län 487 GWh el från kraftvärme, 
148 från vindkraft och 58 från vattenkraft. Karlskrona leder vind-
kraftligan med 61,6 GWh, därnäst kommer Sölvesborg med 48,1 
och Ronneby med 34,4. 

Mest självförsörjande är Blekinge på biobränslen och avlutar 
(en restprodukt från papperstillverkning) som driver kraftvärme-
verk och vanliga fjärrvärmeverk. 
Ur artikel i Sydöstran 2016-06-20

Nytt avtal för fjärrvärme
Södra Cell Mörrum och Karlshamn Energi AB har tecknat ett 
nytt energiavtal gällande fjärrvärme. Avtalet innebär att Södra Cell 
kommer att leverera biobränslebaserad restvärme till Karlshamn 
Energis fjärrvärmenät under tio år framöver. 

Samarbetet mellan parterna började i slutet av 1980-talet och rör 
numera 1500 kunder i Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta. 
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2016-06-22



14

HALLANDS LÄN

Den halländska skogen  
kan bli bioflygbränsle
I dag är det möjligt att blanda fossilt flygbränsle med upp till 50 
procent biobränsle. Konceptet har introducerats i Karlstad och 
Oslo och nu vill man inom det halländska projektet Arena grön 
tillväxt ta modellen till Halmstads flygplats. Och bränslet, som i 
dag köps in från utlandet, kan på sikt förhoppningsvis tillverkas av 
lokala råvaror, på plats i Halland. 

– Ju mer lokalt vi kan göra det här desto bättre. Varför köpa in 
biobränsle från Kalifornien om vi skulle kunna göra det själva? sä-
ger Marie Mattson, docent och universitetslektor i miljövetenskap 
på Högskolan i Halmstad. 

I veckan höll parterna i det gröna tillväxtprojektet - regionen, 
högskolan, Hushållningssällskapet och Energi- och miljöcentrum 
- en informationsträff om tjänsten ”Fly green fund”, som kan bi-
dra till biobränsle i flyg mellan Halmstad och Bromma. 
Ur artikel i Hallandsposten 2016-06-02

Miljökrav hot mot utbyggnad i Hov
Länsstyrelsen kräver Vallberga lantmän på omfattande komplet-
teringar i ansökan om nytt miljötillstånd. Detta söks på grund 
av den sedan länge planerade utbyggnaden av spannmålslagringen 
vid foderfabriken i Hov. 

– De kräver 36 kompletteringar. En del är nästan omöjliga att 
svara på. Jag vet faktiskt inte vad vi ska göra nu, säger Joakim Bro-
nelius, ordförande i Vallberga lantmän. 

Han tycker att det överlag ställs överdrivet hårda miljökrav på 
olika verksamheter. 

Bakgrunden är att Vallberga lantmän planerar att öka 
spannmålslagringen för att minska transporterna till och från 
anläggningen.

Att söka nytt miljötillstånd och göra en MKB innebar ett 
mycket omfattande arbete. Därför tog man även med andra pla-
nerande förändringar, som bioenergiuppvärmning i ansökan. 

Miljöhandläggare Anna-Lena Olsson på länsstyrelsen säger 
att det inte är ovanligt med så omfattande kompletteringar av 
miljötillstånd. 
Ur artikel i Laholms Tidning 2016-06-22


