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Tillväxten för biodrivmedel på den svenska drivmedels-
marknaden är mycket stark, och Energimyndigheten 
räknar i sin senaste Kortsiktsprognos, som publicera-
des 15 augusti, med att andelen biodrivmedel i vägsek-
torn ökar från knappt 15 procent 2015 till 23 procent 
2018. 

Det motsvarar 18,6 TWh, vilket kan jämföras med att vi använ-
de 13 TWh biodrivmedel 2015. Ökningen för biodrivmedel sker 
nästan uteslutande med ökad volym HVO och i viss mån med 
annan biodiesel. HVO är tillverkad av olika typer av bipro-
dukter och avfall, t ex tallolja, återvunnet slaktfett, återvunna 
frityroljor och avfallsoljor från palmoljeindustrin.

Detta är utan den dubbelräkning som EU anbefaller. Med 
EU:s sätt att räkna hade vi 2015 en andel förnybart i transport-
sektorn på 23,1 procent, och kommer 2018 att ligga på 36,6 
procent. Enligt EU:s regelverk får man dubbelräkna biodriv-
medel som tillverkas av rest- och avfallsprodukter samt från 
cellulosahaltiga råvaror, alger mm. Förnybar el som används 
för spårbunden trafik får räknas 2,5 gång och förnybar el för 
vägfordon får multipliceras 5 gånger. 

Siffran 36,6 procent kan jämföras med EU-målet för andel 
förnybart i transportsektorn, som är 10 procent, lika för alla 
medlemsländer. I praktiken är målet lägre än 10 procent, på 
grund av dubbelräkningen. Sverige kommer att hamna fyra 
gånger så högt som EU-målet 2020, och trenden fortsätter ef-
ter 2018. 
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Andel biodrivmedel i vägsektorn

Andelen biodrivmedel för vägtrafik kommer att öka kraftigt de närmaste åren,  
enligt Energimyndigheten. Ökningen är allra störst mellan 2015 och 2016, 
och 2018 kommer biodrivmedel att stå för 23 procent av drivmedlen. 

Källa: Kortsiktsprognos, Energianvändning och energitillförsel  
2016-2018, Energimyndigheten
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Rapport om biodrivmedel och biooljor 2015

Trafikverkets rapport ifrågasätter biodrivmedel

Till stor det bygger skriften på rapporteringen enligt hållbarhets-
lagen. Genom den här lagstiftningen finns det idag en detaljerad 
bild av vilken klimatnytta olika biodrivmedel på den svenska 
marknaden har och varifrån råvarorna kommer. 

Rapporten visar att andelen biokomponenter i svenska drivme-
del ökade från 12,3 procent 2014 till 14,8 procent 2015. Här kan 
det finns en skillnad mot statistiken i Kortsiktsprognosen. En del 
drivmedel används inte i vägtrafiken utan i arbetsmaskiner som 
traktorer, skogsmaskiner och anläggningsmaskiner. Den totala vo-
lymen biodrivmedel var 7 TWh HVO, 4 TWh FAME (rapsdiesel), 
1,5 TWh etanol och 1,1 TWh biogas, totalt 13 TWh. 

De svenska drivmedelsleverantörerna har ett beting att minska 
utsläppet av växthusgaser med 6 procent till 2020 i enlighet med 
bränslekvalitetsdirektivet. För marknaden som helhet gäller att 
man klarade målet 2013, och förra året låg minskningen på 10,2 
procent jämfört med baslinjen, som i direktivet är satt till 88,3 g 
CO2/MJ för fossila drivmedel, men som höjdes till 94,1 gram 2011. 

Trafikverket har fyra olika scenarier – ett där man minskar utsläp-
pen med 60 procent till 2030, och tre där man minskar utsläppen 
med 80 procent. 

• Ett basscenario där man inte vidtar några omfattande åtgärder 
utöver de planer och  styrmedel som nu finns på plats och minskar 
utsläppen med 60 procent till 2030. Biodrivmedelsanvändningen 
blir 14 TWh. 2030

• Ett scenario där man gör omfattande investeringar i ny in-
frastruktur, t ex kraftigt ökade järnvägsinvesteringar och annan 
kollektivtrafik, cykelvägar, och elinfrastruktur. Utsläppen minskar 
med 80 procent, och mängden biodrivmedel blir 17 TWh 2030. 

• Ett scenario där man minskar trafikvolymerna jämfört med 
basprognosen – både person- och godstransporterna. Utsläppen 
minskar med 80 procent och mängden biodrivmedel blir 17 TWh 
2030. 

• Ett scenario där man i första hand byter ut fossila drivmedel 
mot biodrivmedel, men inte gör några stora investeringar i infra-
struktur och räknar med basprognosens trafikökning. Utsläppen 
minskar med 80 procent och användningen av biodrivmedel blir 
29 TWh 2030. 

I alla alternativen blir det effektivisering av fordon och ökad 
användning av el för transporter. 

Trafikverket ger kommentarer om för- och nackdelar med de 
olika alternativen, och framhåller särskilt de svårigheter som man 
ser med biodrivmedelsspåret. Så här skriver man om detta scenario: 

Det har kommit ytterligare en rapport om drivmedel från 
Energimyndigheten: ”Drivmedel och biobränslen 2015”. Den 
redovisar statistik för 2015, både för drivmedelsmarknaden 
i stort och för biodrivmedel, samt statistik för biooljor. 

Trafikverket lämnade sista juni en rapport till regeringen 
med titeln ”Åtgärder för att minska transportsektorns ut-
släpp av växthusgaser – ett regeringsuppdrag”. Trafikverket 
hade fått detta uppdrag så sent som i slutet av maj. Rap-
porten är på 95 sidor. 

Värdena för olika biodrivmedel är följande för 2015: E85 52,3, 
FAME (B100) 38,8, Fordonsgas 36,7, ED95 36,2, HVO 12,0. Alla 
bränslen klarar de krav på växthusgasreduktion som ställs i EU:s 
förnybartdirektiv. Etanolen har relativt högt värde eftersom vi ex-
porterar etanol med höga klimatvärden till Tyskland, men impor-
terar etanol som klarar lagkraven i Sverige. HVO har extra låga 
värden eftersom man räknar noll för restprodukter och avfall. El 
ger 34,5 g CO2/MJ, dvs ungefär samma nivå som ED95 och for-
donsgas, räknat på nordisk elmix. 

Rapsdieseln och fordonsgasen har fått förbättrade klimatvär-
den under de senaste åren. Rapsdieselns klimatpåverkan har t ex 
minskat från 57 gram 2011 till 38,8 gram 2015. Generellt gäller för 
alla biodrivmedlen att de minskar klimatgasutsläppen med hälften 
eller mer jämfört med bensin och diesel. 

I takt med att volymerna har ökat har andelen svensk råvara 
minskat. Det beror på att de svenska investeringarna i produktion 
har hållits tillbaka på grund av osäkerheten om de långsiktiga styr-
medlen. Vi har också fått alltmer handel med bioråvarorna, främst 
med olika avfallsprodukter som kan användas för produktion av 
HVO. Användningen av råvaror från jordbruket har samtidigt 
stagnerat, inte minst som en reaktion på den debatt som drivits 
på EU-nivå. 

”Behovet av biodrivmedel i detta scenario är större än den pro-
duktion som bedöms kunna byggas upp till 2030 i Sverige. Det 
innebär att det kommer att krävas nettoimport av biodrivmedel. 
Denna utvecklingsväg blir därför svår för andra länder att kopiera 
och kan dessutom leda till högre priser på biodrivmedel.”

Den här typen av tankegångar återkommer på flera ställen i 
rapporten. 

Svebio kommentar: 

Användningen av biodrivmedel uppgick redan 2015 till 13 TWh, och 
kommer enligt Energimyndighetens prognos att öka till över 18 TWh 
2018. Trafikverket verkar inte ha koll på den snabba utvecklingen av 
biodrivmedelsmarknaden. FFF-utredningen (Fossilfrihet på väg SOU 
2013:84) kom 2013 fram till det finns en produktionskapacitet på 25 
– 30 TWh biodrivmedel i Sverige, alltså den nivå som Trafikverket an-
ser vara omöjlig att klara med svensk produktion. Trafikverket har inga 
underlag för sina påståenden, och tycks inte ha tagit till sig det som 
FFF-utredningen kom fram till. Slutsatsen av Trafikverkets rapport är 
att det är möjligt att minska utsläppen från transportsektorn med 80 
procent till 2030, utan att genomföra stora och dyra infrastrukturin-
vesteringar och utan att skära ner på trafiken. Detta är möjligt om man 
använder i storleksordningen 29 TWh biodrivmedel, ungefär dubbelt så 
mycket som idag. Med tanke på att under de senaste åren fördubblad 
användningen av biodrivmedel vart tredje till vart fjärde år borde det inte 
vara en omöjlig omställning för att i stort sett ta bort klimatgasutsläppen 
från trafiken. 
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Två klimatförslag från EU-kommissionen om  
ansvarsfördelning och markanvändning (LULUCF) 

Den ena handlar om hur man ska fördela ansvaret mellan med-
lemsländerna för minskade utsläpp av klimatgaser till 2030. Den 
andra handlar om hur man ska hantera markanvändning, föränd-
rad markanvändning och skogsbruk, det som förkortas LULUCF. 
Bägge förslagen har skickats ut på remiss i Sverige och Svebio kom-
mer att svara före den 23 september (se även Svebios hemsida: på-
gående remisser). 

Ansvarsförordningen COM 2016/482
Ansvarsförordningen gäller alla de utsläpp som sker utanför ETS, 
den europeiska utsläppshandeln, som omfattar tung och energi-
krävande industri och kraftproduktion. Det handlar alltså om ut-
släppen av växthusgaser från uppvärmning och kylning av bostä-
der och lokaler, servicenäringarna, de areella näringarna (jordbruk, 
skogsbruk, fiske), en stor mängd industriföretag, t ex verkstadsin-
dustri, livsmedelsindustri och byggindustri, trafiken och en mängd 
andra verksamheter. Det rör sig om mer än hälften av alla utsläpp. 

EU har beslutat att de totala utsläppen ska minska med 40 
procent till 2030 jämfört med 1990, som var startåret för Kyoto-
protokollet. Det är också vad EU förpliktat sig till inför klimatför-
handlingarna i Paris förra året. Det kräver att man minskar utsläp-
pen med 43 procent inom ETS, utsläppsrättshandeln, från 2005 
till 2030, och med 30 procent i resten av ekonomin under samma 
period. Det förslag som nu är ute på remiss handlar om hur dessa 
30 procent ska fördelas mellan de olika medlemsländerna, och en 
del andra aspekter. Inom utsläppshandeln kan man inte göra nå-
gon fördelning mellan länderna; utsläppen i ETS ska minska där 
det lönar sig bäst, oberoende av geografi. 

Fördelningen av betinget 2005 – 2030 har helt och hållet base-
rats på ländernas BNP, oberoende av om man har stora eller små 
utsläpp idag. Sverige och Luxemburg har högst mål, 40 procents 
reduktion. Därefter kommer Danmark och Finland på 39 procent, 
Tyskland på 38 procent, Frankrike och Storbritannien på 37 pro-
cent, Nederländerna och Österrike på 36 procent, Belgien på 35 
procent och Italien på 33 procents minskning. Minst krav ställs på 
Bulgarien, 0 procent, Rumänien, 2 procent, Lettland, 6 procent, 
Kroatien, Ungern och Polen, 7 procent, och Litauen, 9 procent. 

Skälet till att man utgår från 2005 är att det var startåret för 
utsläppsrättshandeln. 

Vid sidan av fördelningen av målet mellan medlemsländerna inne-
håller förslaget från kommissionen några nya ”flexibla mekanismer”: 

• En av dessa är att medlemsländerna får möjlighet att göra en 
begränsad avräkning av kolinbindning genom beskogning och i 
åker- och gräsmark. Det här gynnar framför allt några jordbruks-
länder, där det förekommer nyplantering av skog på åkermark och 
där man kan avsätta organiska jordar för inbindning av biogent 
kol. Frankrike, Irland och Danmark är länder som har nytta av den 
här möjligheten. Totalt handlar det om 280 miljoner ton koldioxid 
för hela perioden 2021 – 2030. De totala koldioxidutsläppen i EU 
ligger kring 4 300 miljoner ton per år, så det handlar om en halv 
procent av de totala utsläppen som man på det här sättet urvattnat 
klimatmålet med. 

Dessbättre föreslår inte kommissionen att man också ska kunna 
räkna av inbindning av koldioxid i skogsbruket. Men man vill ha 
ett uppdrag att kunna återkomma med förslag om detta. Att räkna 
av skogsbrukets inbindning av koldioxid handlar om 400 miljoner 

I slutet av juli presentade EU-kommissionen två förslag till 
förordningar inom klimatpolitiken. 

ton koldioxid om året. Det motsvarar tio procent av de totala ut-
släppen av växthusgaser. 

• En annan möjlighet är att kunna köpa in och annullera ut-
släppsrätter. Den här möjligheten öppnas för några länder som 
har höga mål och några länder som helt saknar fria utsläppsrätter. 
Sverige kan med denna paragraf göra annulleringar motsvarande 
högst 2 procent av utsläppen 2005. 

• En tredje flexibilitet är att länderna får spara och låna av sitt 
eget målutrymme över tid. Man ska i grunden följa en nedåtgå-
ende linjär kurva för utsläppen år för år, men den här bestämmel-
sen ger utrymme att parera för olika faktorer, som väderlek och 
konjunktur. 

• Medlemsländerna ska också kunna göra överföringar sig emel-
lan. Ett land som misslyckas med att nå sitt mål ska kunna ”köpa” 
utsläppsminskning av ett land som överträffat sitt mål. 

Kommissionen kommer att följa upp uppfyllelsen av målen år-
ligen och länder som är på fel kurs kommer att avkrävas handlings-
planer för hur man ska kunna nå sina mål. En större uppföljning 
för åren 2021 – 2025 ska göras 2027, och en liknande uppföljning 
för 2026 – 2030 ska ske 2032. Det här är också i överensstämmelse 
med det beslut som togs vid klimatmötet i Paris.

Svebio kommentar: 

Vi är kritiska till att sektorerna utanför ETS har lägre mål för växthus-
gasreduktion än inom ETS. Inom utsläppshandeln ligger många företag 
som är utsatta för global konkurrens, medan bostads- och servicesek-
torn liksom personbilstrafiken inte alls berörs av internationell konkur-
rens. I Sverige har vi med koldioxidskatten valt att minska utsläppen 
först inom bebyggelsen och servicesektorn. EU borde använda samma 
strategi. Styrningen kan ske med koldioxidskatter. Tyvärr sägs inte ett 
ord om detta i förslaget från EU-kommissionen. 

Kraven på de enskilda länderna är bara relaterade till deras eko-
nomiska styrka, BNP, och inte alls till utsläppsnivåerna idag. Flera av 
länderna hade redan 2014 minskat sina utsläpp mer än de mål som 
nu anges för 2030. Det innebär att det inte finns något politiskt tryck 
alls för att skärpa styrmedlen i dessa länder. Detta gäller flera länder i 
Central- och Östeuropa som har mycket låga beting. Några exempel 
är Ungern, Slovakien och Tjeckien. Målet för Polen, EU:s femte största 
utsläppsland, är också mycket lågt satt. Polen är ett land med stora 
biomasseresurser och landet borde kunna ersätta stora volymer fossila 
bränslen. 

Dessbättre föreslår inte kommissionen att man ska kunna kompen-
sera sina utsläpp med inbindning i skog, utom när det gäller förändring 
av skogsarealen. Det innebär en möjlighet att få tillgodoräkna sig kli-
matnyttan av beskogning av tidigare öppen mark, något som exempel-
vis Irland har nytta av. På Irland har man under de senaste årtiondena 
planterat en hel del ny skog. För Sveriges del har det här liten betydelse. 
Vi har en del skogsplantering på åkermark, men också en ”avskogning” 
orsakad av tätortsexpansion, vägbyggen mm. När EU-kommissionen 
införde den här klimatrabatten borde man samtidigt ha höjt klimatmålet 
med motsvarande volym för att hålla trycket uppe i andra sektorer.

Men det finns ett kvarstående hot. Kommissionen vill ha ett uppdrag 
att kunna återkomma med förslag också om att inkludera skogsbruket. 
Här bör den svenska regeringen agera. Om medlemsländerna får en 
möjlighet att kompensera sina utsläpp i andra sektorer genom att spara 
på skogen kan det leda till att skogsbruket hålls tillbaka och i värsta 
fall leda till att skogsägaren måste ha utsläppsrätter för att få avverka. 

FORTS. 4
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VÄKOMMEN PÅ SVEBIOS

STORA BIOKRAFT & 
VÄRMEKONFERENS

Arrangerat av:

När: 8-9 november 2016
Plats: Scandic Foresta, Lidingö
Konferens, studiebesök och utställning. 
Program och anmälan på: www.svebio.se
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I samarbete med:

LULUCF-förordningen COM(2016) 479
Det som föreslås i den här förordningen ansluter till det regelverk 
som finns redan idag. EU måste rapportera sina samlade utsläpps-
värden för markanvändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk (LULUCF) till FN:s klimatkonvention, men det finns 
inget krav på att man ska koppla denna inbindning eller eventuella 
utsläpp till andra utsläpp av växthusgaser. 

Som en portalparagraf (artikel 4) införs en bestämmelse om att 
alla medlemsstater under perioderna 2021 – 2025 och 2026 – 2030 
ska ha större inbindning än utsläpp av växthusgaser i markanvänd-
nings- och skogssektorn, alltså en positiv LULUCF-balans och 
inga nettoutsläpp. Man ska mäta mark som beskogas och avsko-
gas, skogsmark, åkermark och gräsmark och dessutom uppskatta 
nettot av förändringar av träbaserade produkter. Man pekar på 
att ökad användning av träbaserade produkter kan bidra till att 
minska koldioxidhalten i atmosfären. Papper anses ha en livslängd 
på 2 år i genomsnitt, träskivor 25 år och sågtimmer 35 år. För bio-
bränslen gäller omedelbart frisläpp av koldioxiden.

Det finns ett regelverk för hur man ska ta hänsyn till utsläpp 
från naturliga storskaliga störningar som onormala stormar, skogs-
bränder och insektsangrepp. 

I förordningen upprepas regeln att förbränning av biomassa ska 
räknas som nollutsläpp av koldioxid. 

Av bilagorna framgår att länderna gör sina skogsinventeringar 
på mycket olika sätt. Medan Sverige räknar alla träd på ytor över 
0,5 hektar, med 10 procent krontäckning och minst 5 meters höjd, 
räknar Österrike alla träd på ytor över en 0,05 hektar med en kron-
täckning över 30 procent och minst 2 meters höjd. Det finns alla 
varianter däremellan. Det finns alltså en betydande osäkerhet i 
beräkningarna, vilket kan vara ett skäl till att kommissionen inte 
obligatoriskt vill inkludera LULUCF i de skarpa klimatmålen.

Svebio kommentar: 

I stort sett alla EU-länder har mer inbindning av koldioxid i skogarna 
än utsläpp via avverkningar. Nettot av LULUCF ligger på ungefär tio 
procent av alla mänskliga utsläpp av växthusgaser. Men skogen är i 
första hand inte till för att lagra kol, utan för att producera nyttigheter 
och vara natur och rekreationsmark. Nyttan av förnybara träprodukter 
framhålls i dokumenten, men inte nyttan av förnybara biobränslen från 
skog och mark. 

Det är principiellt fel att varje medlemsland ska kunna visa ett positivt 
LULUCF-netto under varje period (2021 – 2025 och 2026 – 2030). 
Ett positivt netto under en begränsad period innebär inte nödvändigtvis 
långsiktig klimatnytta. Den avgärande faktorn är inte tillfälliga föränd-
ringar av skogens biomassa och kolförråd utan skogens förmåga att 
binda in koldioxid, dess växtkraft. Om skogen är överårig kan det vara 
nödvändigt att ersätta den med ny, ung växtkraftig skog som tar upp 
mycket koldioxid. Då sjunker förrådet kortsiktigt, och LULUCF-nettot 
hamnar under noll. Men långsiktigt ger det större inbindning och möjlig-
het att substituera mer fossilt kol. 

Forts. från s. 3
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Kvartalsrapport för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Klimatklivet utökas och förlängs

Av dessa har 13,5 TWh byggts i Sverige och 2,9 TWh i Norge. Det 
visar kvartalsrapport nr 2 år 2016 för den gemensamma elcertifi-
katsmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma 
målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 

Så här lyder pressmeddelandet:
”Regeringen vill öka takten i klimatarbetet både nationellt och 

internationellt. För att ytterligare minska utsläppen av växthusga-
ser satsar regeringen i höstens budget på att utöka och förlänga det 
särskilda stödet för klimatinvesteringar, Klimatklivet.

– Intresset för Klimatklivet är väldigt stort, och det är viktigt 
att satsningen förlängs så att även projekt som tar längre tid att 
genomföra kan söka pengarna. Sverige ska vara ledande i omställ-
ningen till ett samhälle med mycket låga utsläpp av växthusgaser, 
säger klimatminister Isabella Lövin.

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar. 
Den ger investeringsstöd till företag, kommuner, regioner och or-
ganisationer på totalt 1,9 miljarder kronor under åren 2015–2018. 
Sedan stödet infördes 2015 har det blivit mycket populärt. För att 
kunna genomföra ytterligare projekt stärker därför regeringen Kli-
matklivet med 100 miljoner kronor under 2017 och 2018. Sats-
ningen förlängs också till år 2020. Det betyder att Klimatklivet 
tillförs totalt ytterligare 1,6 miljarder kronor.

– Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Om vi ska lyckas 
måste alla vara med. Regeringen genomför nu de största klimat- 

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade 
har anläggningar med en normalårsproduktion motsvaran-
de 16,4 TWh tagits i drift och godkänts. 

Regeringen presenterar nu sådant som kommer att vara med 
i den kommande budgeten, som läggs den 20 september. 
Den 20 augusti presenterade klimatminister Isabella Lövin 
en satsning på Klimatklivet – mer pengar och förlängd tid. 

2020. Under andra kvartalet 2016 har det tagits i drift 0,4 TWh i 
Sverige och 0,4 TWh i Norge.

Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energi-
direktorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat 
information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad el-
produktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, 
kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 18 augusti)

och miljösatsningarna i modern tid i Sverige, säger Isabella Lövin.
Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt arbete. De inves-

terade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och framför allt 
minska växthusgasutsläppen. Klimatklivet bidrar till att nå Sveri-
ges klimatmål, ställa om till en fossilfri fordonsflotta och förverk-
liga de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och 
regional nivå.

Hittills har 330 av totalt cirka 1 000 inkomna ansökningar fått 
stöd. De flesta handlar om att bygga laddpunkter för elfordon, 
konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller utöka produktion 
av biogas. Stödet utgör i genomsnitt cirka 40 procent av den totala 
investeringskostnaden. Den årliga utsläppsminskningen från de 
beviljade projekten beräknas till 243 000 ton per år. Det motsvarar 
växthusgasutsläppen från 29 000 bensindrivna bilar som åker ett 
varv runt jorden.

Anslaget till Klimatklivet upphör den 31 december 2018 om inte 
riksdagen beslutar om förlängning. Det är en kort tid för ett inves-
teringsstöd och flera typer av projekt som är effektiva för att mins-
ka utsläppen kommer inte kunna genomföras i större utsträckning 
om anslaget inte förlängs. Det gäller till exempel biogasproduk-
tion, infrastruktur för fjärrvärme och att anlägga cykelbanor och 
annan infrastruktur för att stödja fossilfritt resande. Därför behö-
ver satsningen förlängas.”

16 miljoner kronor till att utveckla cirkulära affärsmodeller och industriell symbios

”Regeringen har beslutat att ge totalt 16 miljoner kronor (4 miljo-
ner kronor per år) till Vinnova för att under 2016-2019 genomföra 
insatser för att stärka förutsättningarna för cirkulära affärsmodeller 
och industriell symbios.”

”Industriell symbios innebär att avfallet eller restprodukten från 
en verksamhet blir en resurs för en annan. Ett uppenbart exempel 
på det är fjärrvärme, där Sverige är världsledande. Det kan även 
handla om att ta tillvara avfall från livsmedelsindustrin för att till-
verka buljong och djurmat för att sedan röta resterna till biogas, 
där slutligen avfallet blir till biogödsel i jordbruket. Industriell 
symbios är redan idag nödvändig för att få lönsamhet inom vissa 
industrier. Exempel på detta är biokombinatet i Norrköping där 
man utnyttjar restvärmen från kraftvärmeverket till att göra etanol 
från spannmål, resterna kan torkas till djurfoderpellets, dranken 

Näringsminister Mikael Damberg presenterade 21 juli en 
satsning på cirkulära affärsmodeller och industriell sym-
bios. I pressmeddelandet lyfts bland annat den svenska 
fjärrvärmen och biokombinatet på Händelö (Agroetanol och 
E.on) fram som förebilder: 

rötas till biogas och rötresten bli till biogödsel i jordbruket.
Det finns idag hinder för att samarbeten inom cirkulär eko-

nomi ska kunna etableras och utvecklas. Exempel på detta är or-
ganisatoriska hinder i form av osynkroniserade affärsmodeller eller 
bristande kompetens och kännedom som försvårar att potentialen 
för cirkulär ekonomi tas tillvara. Genom att underlätta och skapa 
förutsättningar för samarbeten mellan företag och aktörer ges möj-
ligheter för att åstadkomma utvecklade eller nya cirkulära affärs-
modeller och industriell symbios.

Vinnova får nu medel för att hjälpa till med förstudier och an-
nat som behövs för att främja området. Det kan också handla om 
att fånga upp situationer där regelverk står i vägen för att utveck-
lingen ska kunna snabbas på.

– Cirkulära affärsmodeller och industriell symbios är en viktig 
möjlighet för Sverige att ta steget in i en biobaserad ekonomi och 
förverkliga visionen om det fossilfria välfärdslandet. Det är bra för 
jobben och tillväxten samtidigt som vi kommer till rätta med någ-
ra av våra största utmaningar på klimat- och miljöområdet, säger 
närings- och innovationsminister Mikael Damberg.”
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Minskad hunger och ökad efterfrågan på livsmedel klaras med ökad avkastning

Global rekordvärme alla månader 2016 

FAO är FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan och OECD är den 
ekonomiska samarbetsorganisationen för de rikare länderna. Rap-
porten ger en optimistisk bild av möjligheterna att klara livsmed-
elsförsörjningen och räknar med en lugn prisutveckling. 

Här är några av de viktigaste slutsatserna: 
• Ökningen av efterfrågan på livsmedel kommer att sakta av, 

främst eftersom befolkningstillväxten blir lägre och stannar kring 
1 procent per år. 

• Befolkningen i de snabbväxande ekonomierna lägger något 
mindre av sina ökade inkomster på livsmedel, även om man ökar 
konsumtionen av kött, fisk och mejeriprodukter. 

• Andelen av världsbefolkningen som är undernärd minskar 
från 11 procent till 8 procent, från 788 miljoner människor idag till 
under 650 miljoner människor 2025. Det kommer fortfarande att 
finnas en hög andel undernärda i Afrika söder om Sahara. 

Temperaturökningen jämfört med förindustriell tid anses för 2016 
hamna på plus 1,3 grader Celsius. Det är nära det mål som man 
vid klimatmötet i Paris förra året enades om att sträva efter att nå: 
temperaturökning på högst 1,5 grader.  

FAO och OECD publicerade 4 juli en gemensam rapport 
och prognos för jordbruksmarknadens utveckling 2016 – 
2025 (OECD-FAO Agricultural Outlook 2016 – 2025, finns på 
www.fao.org).

Den amerikanska rymdstyrelsen NASA gick i mitten av juli 
ut med nyheten att varje månad hittills 2016 varit den klart 
varmaste månaden sedan man började mäta globala med-
eltemperaturer 1880. 

• Många länder kommer att ha en kombination av undernärda, 
överviktiga och människor med näringsbrist. Obalanserad diet 
kommer att vara ett fortsatt problem. Konsumtionen av socker, 
olja och fetter ökar snabbare än andra livsmedel. 

• Det ökade behovet av livsmedel kommer till 80 procent att 
klaras med ökad avkastning, och i liten utsträckning med ökad od-
lingsareal. I Latinamerika och Afrika kommer en del av ökningen 
att ske med ökad areal. Särskilt i Afrika finns stor potential för att 
öka avkastningen. 

• Handeln med livsmedel kommer inte att öka lika snabbt som 
under det gångna årtiondet. Priserna kommer att vara i huvudsak 
oförändrade. 

När det gäller biodrivmedel och energigrödor skriver man att 
efterfrågan stagnerar på grund av lägre oljepriser och ”mer kon-
servativ biodrivmedelspolitik i flera länder”. När det gäller priset 
på etanol och biodiesel tror man på svagt stigande priser fram till 
2025. Detsamma gäller priset på råsocker och vegetabiliska oljor. 
Man tror på större ökning av efterfrågan på biodrivmedel i utveck-
lingsländerna än i OECD-länderna. 

Klimatexperterna på NASA brukar i allmänhet inte göra 
sammanfattningar efter ett halvår, men gjorde nu ett undantag, 
eftersom temperaturökningen under 2016 varit så exceptionell. 
Skälet till den stora ökningen i år är en kombination av den 
långsiktiga klimattrenden och el Niño, det väderfenomen som 
med jämna mellanrum värmer stora mängder tropiskt vatten och 
påverkar klimatet över stora delar av jorden. Nästa år kan man 
vänta sig att medeltemperaturen sjunker tillbaka något, när el 
Niño passerat. 
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Priset på vete har minskat med tre fjärdedelar i realt pris under de senaste hundra åren. Pristoppar har inträffat i anslutning till krig och kriser.  
Oljeprischockerna på 1970-talet och den stigande oljepriset i början av 2000-talet har också påverkat livsmedelspriserna.  
Källa: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

Sjunkande realt pris på vete under hundra år
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Theresa May lägger ner klimatdepartementet

Artikel i EurActive av Svebio, Energiföretagen och Skogsindustrierna: 

How Nordic countries can inspire the EU’s bioenergy policy

En av de första åtgärder den nya konservativa premiärministern 
Storbritannien, Theresa May, vidtog var att lägga ner departe-
mentet för energi och klimatförändring (Department for Energy 
and Climate Change) och inordna departementets frågor och 
personal i ett samlat departement för ”Business, Energy and In-
dustrial Strategy”. 

Åtgärden mötte mycket kritik, även från egna partimedlem-
mar som var oroade för att klimatfrågan nu tonas ner i brittisk 
politik. Från den nya regerings sida försäkrar man att så inte är 
fallet, men kritikerna har pekat på att flera av regeringen centrala 
personer uttryckt sig oklart i klimatfrågan. Tolkningarna går isär. 

Den nye näringsministern Greg Clark, som är ansvarig för en-
ergi och klimat, får ett positivt omdöme i New Scientist. Han 
förstår klimatfrågan. Den nye finansministern Phil Hammond 
får samma betyg, till skillnad från den tidigare finansministern 
George Osborne, som gärna sparade in på klimatpolitiken, och 
såg den som ett hot mot landets konkurrenskraft. Hammond 
talar mer om att Storbritannien inte får komma efter i utveck-
lingen av den nya tekniken. 

The experience of sustainable forestry management in Sweden and 
the other Nordic countries could serve as an inspiration for the EU 
when it draws up sustainability criteria for biomass, write Pernilla 
Winnhed, Carina Håkansson and Gustav Melin. 

Pernilla Winnhed is CEO of Swedenergy. Carina Håkansson 
and Gustav Melin are respectively CEOs of the Swedish Forest 
Industries Federation and the Swedish Bioenergy Association.

The European Union cannot overlook the potential of bio-
energy if it wants to reach ambitious climate target as well as 
other objectives such as targets on renewables, resource efficiency, 
security of supply, growth, employment and industrial competi-
tiveness.

The forest not only supplies the raw material for paper and 
solid wood products, it also has a great potential for renewable 
energy production. As the EU designs its energy and climate po-
licy for post-2020, it is essential to consider this remarkable asset.

Without a congruent EU bioenergy policy with the aim to 
utilise this renewable source for energy, it will be very hard and 
expensive to reach the EU’s climate targets post-2020.

It is, however, a basic requirement that removals and usage 
take place in a sustainable way. This should be included in the 
upcoming sustainability criteria for solid biomass.

Bioenergy is already by far the largest renewable energy source 
in the EU. It could account for a major part of renewable energy 
growth post-2020 if given a policy framework that does not un-
duly restrict its further deployment.

Vilken effekt kommer Brexit att få för bioenergin? Det 
är för tidigt att dra säkra slutsatser, men en del har 
redan hänt. 

Svebio kommentar:

Storbritannien berömmer sig gärna av den klimatlag som antogs 
2008 och som anger att utsläppen ska reduceras med 80 procent till 
2050. Det har varit mycket vackra ord, men i handling har det ofta varit 
sämre. Storbritannien har exempelvis långt kvar till att nå målet för för-
nybar energi 2020. De sjunkande utsläppen beror främst på nedlagda 
industrier och växling från kol till naturgas. Man ger stöd till fracking, och 
har lovat gigantiska subventioner till ny kärnkraft. När det gäller stöd 
till förnybar energi, som bioenergi, har det ofta varit ryckigt och saknat 
långsiktighet. Idag finns det bra stöd till investeringar i biovärme, och 
ett visst intresse för att stödja fjärrvärme. Flera stora kolkraftverk stäl-
ler om till pellets. Men politiken behöver långsiktig stabilitet, helst med 
en koldioxidskatt som driver på förändringen. Inget säger att politiken 
måste bli sämre utanför EU. Storbritannien måste följa Paris-avtalet 
även efter Brexit. 

Bioenergy has certain advantages compared to other renewa-
ble energy sources, as it can be steered and used according to 
demand. This flexibility is of the utmost importance, not least 
when the use of weather-dependant renewable energy increases. 
Bioenergy is, therefore, a necessary part of a future climate neu-
tral energy system. There is potential for increased use of bio-
mass from sustainable supply chains, particularly in member 
states with good natural conditions for agriculture and forestry. 
Increased utilisation of bioenergy enhances the EU’s possibility 
to meet the climate challenge, and at the same time reduces de-
pendency on imported fossil fuels, like oil and gas.

Regrettably, we see tendencies to restrict the deployment of 
bioenergy by new legislation. One must understand and con-
sider the differences in the conditions for forestry in different 
member states. In this regard, the knowledge and experience of 
bioenergy and sustainable forestry management in Sweden and 
the other Nordic countries could be useful and serve as an inspi-
ration for others.

We are convinced that it is fully possible to combine an in-
creased use of residues from the forest industries for a sustainable 
energy future with a long-term sustainable land use policy for 
agriculture and forestry while respecting environmental targets 
and biodiversity.

We currently have a sustainable use of residues for bioenergy. 
We want to continue with this climate friendly production and 
further develop the utilisation of residues and by-products. If 
this requires the introduction of sustainability criteria, it would 
be wise to use a risk-based approach.

The sustainability criteria must not be so complicated and de-
tailed that they become an administrative burden and add costs 
that threaten the mobilisation of forest and industrial residues 

FORTS. 4

Priset på vete har minskat med tre fjärdedelar i realt pris under de senaste hundra åren. Pristoppar har inträffat i anslutning till krig och kriser.  
Oljeprischockerna på 1970-talet och den stigande oljepriset i början av 2000-talet har också påverkat livsmedelspriserna.  
Källa: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.  

De tre organisationernas VD:ar, Gustav Melin, Pernilla 
Winnhed och Carina Håkansson stod som undertecknare 
av en gemensam debattartikel publicerad på EurActive16 
augusti. EurActive är en webbplats för nyheter och debatt 
om EU-frågor, som läses flitigt av beslutsfattare i Bryssel.   
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for energy. The big loser of such a policy would be the climate, 
when the possibility to reduce fossil fuels is limited.

Another result would be a higher dependence on imported oil 
and gas from unpredictable countries, and a lower than possible 
use of domestic, renewable energy resources. We believe that it is 
fully possible to find a good balance when designing such com-
mon sustainability criteria.

We want to highlight the following:

• The focus must be on the climate and energy targets, as well 
as on growth and employment.

• The requirements must not distort the market. Instead they 
should promote competitive end-use neutrality. The risks asso-
ciated with unsustainable imports from third-party countries 
must, therefore, be handled by EU.

• The administrative burden must be minimised. This is criti-
cally important for the 16 million small forest owners in Europe, 
of which a majority own less than 3 hectares.

• The criteria should promote sustainability in the mobilisa-
tion of bioenergy.

The European countries have, through Forest Europe, defined 
common criteria for sustainable forestry in Europe. Through the 
EU Timber Regulation (EUTR), there is already a regulatory 

framework for wood products in place to deter wood from il-
legally logged forests from entering the market. When the sus-
tainability criteria for biomass are designed, they should consi-
der these, as well as other already existing legal frameworks and 
agreements.

As we see it, there may be risks associated with imports from 
countries outside EU. In these cases, other guarantees may be 
required, e.g. by using certification schemes recognised by EU. 
It is of great importance to separate unsustainable biomass from 
biomass that has been produced in a sustainable manner.

Europe’s forests have increased in biomass volume by over 12% 
since 2000. The annual removals (fellings) are lower than the an-
nual increment, resulting in increasing assets of biogenic carbon. 
This green carbon can be used to substitute fossil carbon and 
reduce the net flow of carbon dioxide to the atmosphere.

When biomass is used in combined heat and power plants, 
whereby the heat is also used for instance in district heating, the 
biomass is used with high efficiency. With a combination of flue 
gas cleaning with flue gas condensation, recovering the energy 
from the flue gases, the energy efficiency is close to 100%.

Europe cannot refrain from using this sustainable and very 
efficient renewable energy source.

Torrt i Sverige, normalt i Norge

Oljepris kring 50 dollar

MARKNADERNA

Råoljepriset har åter lagt sig på nivån kring 50 dollar/fat, efter en 
tillfällig dip i början av augusti ner under 43 dollar. Det finns en 
del spekulationer om ökat samarbete mellan Opec och Ryssland 
om att försöka stabilisera priset. 

På den inhemska marknaden fortsätter kräftgången för E85, 
liksom växlingen från bensin till diesel. Vi citerar ur SPBI:s press-
meddelande från 22 augusti: 

”Försäljningen av bensin uppgick under juli månad till ca 328 
000 m3, det är en nedgång med ca 21 366 m3 eller ca 6 % i jäm-
förelse med juli förra året. Ackumulerat till och med juli uppgick 
försäljningen till ca 1 967 900 m3, en nedgång med ca 54 400 m3 
eller ca 3 %. I siffrorna ingår inblandning av biodrivmedlet etanol.

Det är dåligt med vatten i de svenska vattenkraftsdammarna, fyll-
nadsgraden låg i slutet av vecka 33 på 66,7 procent mot normalt 
81,5 procent vid denna tid på året. Underskottet motsvarar ungefär 
5 TWh i elproduktion. I Norge var situationen mer normal, med 
90,7 TWh i dammarna, bara 0,3 TWh under medel vid denna 
tidpunkt. De svenska elpriserna har hållits uppe under sommaren, 
påverkade av den låga tillrinningen i vattenkraften. Men sett till 
hela Norden och det överskott som byggts upp via elcertifikatsyste-
met finns det knappast några förutsättningar för stigande elpriser. 

Som effekt av den låga tillrinningen i vattenkraften har också 
produktionen av vattenkraft legat på en låg nivå under de senaste 
månaderna. Även vindkraftsproduktionen har varit relativt låg; 
högtrycksväder ger mindre vindar.  För första gången på länge lig-
ger vindkraftsproduktionen i år på ungefär samma nivå som året 

Dieselförsäljningen under juli månad ökade och uppgick till ca 
463 400 m3. Det är en ökning med ca 6 500 m3 eller ca 1 %. Den 
ackumulerade försäljningen omfattade ca 3 317 200 m3, en upp-
gång med ca 60 700 m3 eller ca 2 %. I siffrorna ingår inblandning 
av biodrivmedlen HVO och FAME.

Försäljningen av E85 sjönk under juli och såldes i 4 100 m3, en 
nedgång med ca 7 700 m3 eller ca 65 % jämfört med samma månad 
föregående år. Den ackumulerade försäljningen av E85 till och med 
maj är 23 500 m3, en minskning med ca 38 200 m3 eller 62 %.”

”Försäljningen av eldningsolja var under juli ca 101 578 m3, en 
nedgång med ca 7 %. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 533 
522 m3, en minskning med ca 30 %.”

innan. Kärnkraften har producerat ungefär som förra året, och 
summan är en något lägre elproduktion. Sverige har trots den lägre 
produktionen ändå haft exportöverskott under sommaren, främst 
gentemot Finland, Litauen och Polen. Import från Norge och från 
Danmark blåsiga dagar. Elanvändningen har hittills i år visat en 
svagt ökande tendens med någon procent. Det kan vara en effekt 
av låga priser, men också god tillväxt i ekonomin. 

Forwardpriserna har återhämtat sig en del under sommaren och 
ligger kring 28 öre/kWh för första kvartalet 2017, men klart under 
25 öre för helåret 2017. Elcertifikaten har haft en svag utveckling 
under 2016, med priser kring 12 öre/kWh som lägst under som-
maren. Spotpriset på el har varierat starkt under augusti, särskilt i 
södra Sverige, med fluktuationer mellan 15 och 45 öre/kWh. 

Utsläppsrätterna kostar under 5 euro per ton. 

Forts. från s. 7
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PRESSMEDDELANDEN

Förslaget om bonus- och malusbeskattning av nya bilar har mycket 
stora brister. Det kan i sin nuvarande form inte ligga till grund för 
ett riksdagsbeslut. Det anser Svebio i ett remissyttrande.

– Förslaget gynnar ensidigt elfordon framför bilar som drivs 
med biodrivmedel, och det gynnar dessutom dieselbilar. Klimat-
nyttan av förslaget är försumbar. Det duger inte, när vi måste 
minska utsläppen av fossil koldioxid radikalt från vägtrafiken. Det 
säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

– Utsläppen från trafiken måste i första hand styras genom be-
skattningen av fossila koldioxidutsläpp, inte genom direkta sub-
ventioner till vissa typer av fordon.

Pressmeddelande 2016-08-15 

Bonus-malus-förslag med stora brister
– Om förslaget trots allt genomförs måste det justeras så att det 

gynnar alla typer av fordon som körs på klimatvänliga drivmedel. 
Det kan gälla bränsleflexibla bilar som kan drivas med etanol och 
biogas, men även dieselfordon som kan köras på ren biodiesel. För 
att få bonus bör man ställa ett tankningskrav, där bilisten visar att 
han eller hon använt förnybart bränsle för sin körning.

Se Svebios yttrande i sin helhet, www.svebio.se/remissvar

REMISSVAR

Fastighetstaxering av el- och värmeverk 
Svebio lämnade 27 juni in ett remissvar till Finansdepartementet om 
fastighetstaxeringen av el- och värmeverk, med anledning av en statlig 
utredning (Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmepro-
duktion, SOU 2016:31). Vi återger yttrandet i sin helhet:

Svebios synpunkter i sammanfattning

- Förslaget om att belägga värmeverk med fastighetsskatt bör 
inte genomföras, utan dessa bör även fortsättningsvis betraktas 
som specialbyggnader som ej beskattas. 

- Beskattningen innebär en ökad kostnad på 140 miljoner kro-
nor per år som försämrar konkurrenskraften gentemot andra en-
ergilösningar. Det strider mot den övergripande energi- och kli-
matpolitiken. 

- Beskattningen av energi bör hanteras samlat av Energikom-
missionen. 

- Fastighetstaxeringen bör inte inkludera värdet av elcertifikaten. 

Beskattningen av värmeverk 

Rena värmeverk har hittills inte belagts med fastighetsskatt, 
utan behandlats som specialbyggnader, vilka ej är beskattade. Vi 
ser inget skäl att frångå denna ordning. 

När det gäller elproducerande anläggningar kan man logiskt ar-
gumentera för att alla ska behandlas på ett liknande sätt. I slutän-
dan är det emellertid ett politiskt beslut att avväga beskattningen 
mellan olika energislag, utifrån klimatnytta och rättvisa i beskatt-
ningen. Eftersom centrala frågor kring elbeskattningen hanteras 
av Energikommissionen, där man bland annat fattat beslut om 
omfattande justeringar av effektbeskattningen, vore det naturligt 

att också frågan om fastighetsbeskattning av energiproduktions-
anläggningar hanterades av Energikommissionen. 

Utredningen framhåller i sin konsekvensanalys att beskattning 
av dessa anläggningar med sammanlagt 140 miljoner kronor kom-
mer att innebära en ökad kostnad för de berörda fjärrvärmeföre-
tagen. Följden blir endera försämrad lönsamhet för företagen eller 
ett högre pris för värmekonsumenterna. Den försämrade konkur-
renskraften för fjärrvärmen leder till en lägra marknadsandel, vil-
ket också får en direkt effekt för leverantörerna av biobränsle till 
dessa värmeverk. Redan idag har fjärrvärmen betydande svårighe-
ter att konkurrera med elbaserade lösningar, som direktverkande 
elvärme och värmepumpar, på grund av det mycket låga elpriset, 
som är en direkt följd av den energipolitik som förts och som ska-
pat ett stort prispressande elöverskott.

Ingen skatt på elcertifikaten 

Utredningen föreslår att man vid taxeringen ska ta hänsyn till 
värdet av intäkten från elcertifikat. Det innebär att staten genom 
beskattning minskar värdet av elcertifikaten, vilket inte kan vara 
avsikten med den förda energi- och klimatpolitiken. Tvärtom har 
politikerna tydligt markerat att stödet till förnybar elproduktion 
ska ökas. 

Beskattning av de svenska elcertifikaten innebär dessutom att 
svensk produktion missgynnas inom det gemensamma norsk-
svenska elcertifikatsystemet, eftersom de norska certifikaten inte 
är grund för beskattning. 

Utredningens förslag om att väga in värdet av elcertifikaten bör 
därför avvisas. 
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Bonus-malus för nya fordon
Svebio lämnade 15 augusti in ett remissvar till Finansdepartementet på 
bonus-malus-utredningen (Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon, 
SOU 2016:31), som föreslår ett nytt system för en miljöanpassad fordons-
beskattning. Vi återger här yttrandet i sin helhet: 

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Förslaget har så allvarliga brister att regeringen inte bör använ-
da det som grund för en proposition till Riksdagen. Som framgår 
av utredningens konsekvensbeskrivning kommer det föreslagna 
bonus-malussystemet inte att leda till mer än en mycket marginell 
minskning av utsläppen av klimatgaser från biltrafiken. Förslaget 
ligger därmed inte i linje med de mål som satts upp av Riksdagen 
om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, och som preciserats av 
FFF-utredningen (80-procentig reduktion av utsläppen till 2030) 
och av Miljömålsberedningen (70-procentig reduktion till 2030).  

• Förslaget kan beskrivas som en mycket begränsad justering av 
det befintliga fordonsskattesystemet, med en ökad supermiljöbils-
premie för elbilar och en förbättring för dieselfordon i förhållande 
till bensinbilar. Bilar som kan drivas med förnybara drivmedel som 
etanol och biogas missgynnas genom förslaget. 

• Statlig styrning för att minska utsläppen av växthusgaser från 
transportsektorn bör ske på ett kostnadseffektivt sätt i första hand 
med generella styrmedel som koldioxidskatt och i andra hand med 
metoder som ger samma effekt som en koldioxidskatt. Därigenom 
kan olika metoder för fordonsdrift med låga klimatgasutsläpp kon-
kurrera på lika villkor, och direkta subventioner till fordonsköpar-
na, där det inte går att avgöra om fordonen kommer att köras på 
fossilt eller förnybart bränsle, kan undvikas.

• Om ett bonus-malussystem införs måste det utformas med 
följande inriktning:

- Systemet måste utgå från klimatnyttan och behandla olika ty-
per av fordon på ett likvärdigt sätt. Elfordon får inte ensidigt gyn-
nas på bekostnad av fordon som drivs med förnybara drivmedel.

- Fordonens klimatpåverkan måste beräknas utifrån livscykel-
påverkan (well-to-wheels eller beräkning enligt hållbarhetsbesked), 
inte utifrån utsläpp från avgasröret, där man förutsätter att bräns-
let är fossilt. 

- För fordon som kan drivas med förnybart bränsle bör man 
utgå från tankning med sådant bränsle (biogas, etanol), men för 
att erhålla subvention ska dessa bilar erläggas tankningskrav med 
det förnybara bränslet. 

- Regelverket måste vara rimligt långsiktigt för att skapa klara 
villkor för marknadens aktörer.

• Om ett bonus-malussystem införs stödjer Svebio det alternati-
va förslag som presenterats av Stockholms miljöförvaltning. Detta 
förslag har klara fördelar framför det förslag som lagts av utred-
ningen. Det kan direkt kopplas till en klimatmärkning A – G, lik-
nande den märkning som finns för exempelvis hushållsmaskiner, 
och behåller en tydlig miljöbilsdefinition. Bägge dessa komponen-
ter är av central betydelse för att på ett enkelt sätt informera alla 
kategorier av bilköpare om fordonens klimatprestanda.

ALLMÄNNA SYNPUNKTER
Utredningens förslag medverkar  
inte till att nå de klimatpolitiska målen

Som framgår av utredningens direktiv är syftet med ett bonus-
malussystem för nya fordon att detta ska medverka till att nå de 
klimatpolitiska mål som angetts av Riksdagen: att Sverige 2030 
bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen för 

att uppfylla visionen om att Sverige 2050 ska ha en hållbar och 
resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären. Målet om fossiloberoende fordonsflotta har uttol-
kats och preciserats av FFF-utredningen (Fossilfrihet på väg, SOU 
2013:84) som föreslog att utsläppen från vägtrafiken minst ska ha 
reducerats med 80 procent 2030 jämfört med 2010, samt av Mil-
jömålsberedningen, som föreslagit en reduktion med 70 procent 
till 2030. Bägge utredningar har visat att det därefter är möjligt att 
minska utsläppen ner mot noll. 

Målen och förslagen från utredningarna innebär en total om-
vandling av energiförsörjningen inom transportsektorn, från da-
gens i huvudsak (85-procentiga) fossila drivmedelsförsörjning till 
en helt förnybar energiförsörjning. Precis som inom uppvärm-
ningen ska det inom loppet av några årtionden ske en total om-
ställning. 

I bägge utredningar nämns införandet av ett bonus-malussys-
tem för nya fordon som ett av medlen för att åstadkomma denna 
radikala omställning. 

Det är mot den här bakgrunden anmärkningsvärt att utred-
ningen i sin konsekvensanalys redovisar att utredningens förslag 
enbart kommer att ha begränsad påverkan på utsläppen av klimat-
gaser från personbilstrafiken. 

Antalet bilar i den totala bilparken som inte drivs med fossilt 
bränsle (bensin och diesel) kommer inte att öka utan att stagnera 
(figur 11.6), försäljningen av elhybrid-, gas- och E85-bilar kommer 
att stagnera eller minska (figur 11.5), medan försäljningen av elfor-
don visserligen kommer att öka, men ändå utgöra en mycket liten 
andel jämfört med fossilbränsledrivna fordon (figur 11.5). Förslaget 
leder också till mycket begränsad reduktion av de genomsnittliga 
utsläppen per fordon (sid 247). 

Vår slutsats är att bonus-malusutredningens förslag inte uppfyl-
ler målet om att medverka till Riksdagens mål om en fossilbräns-
leoberoende fordonsflotta och att förslaget inte kan ligga till grund 
för en proposition till Riksdagen. 

Gynnar ensidigt el- och dieselfordon

Som framgår av utredningens konsekvensavsnitt kommer det 
föreslagna regelverket främst att gynna rena elbilar och laddhybri-
der, samt dieselbilar i förhållande till bensinbilar. Bränsleflexibla 
bilar för etanol och biogas missgynnas jämfört med dagens be-
skattning. Stödet till elbilar blir mycket stort. Den samlade miljö-
effekten av dessa förändringar är liten. 

Omställningen av den svenska fordonsflottan och transportsek-
torns energianvändning kommer sannolikt att kräva både effekti-
visering, viss elektrifiering och konvertering från fossila bränslen 
till biodrivmedel. Styrmedlen kan inte utformas så att de ensidigt 
gynnar bara den ena utvecklingslinjen, elektrifiering. 

Höga kostnader för stöd till elfordon

Förslaget innebär en omfattande subvention till elbilar under 
de kommande åren. Stödet ligger på nivån en miljard kronor per 
år eller mer, beroende på vilka antaganden man gör om nybilsför-
säljning och andel elbilar. FFF-utredningen förslog en bonus på 70 
000 kronor för rena elbilar, medan bonus-malusutredningen fast-
nar för 60 000 kronor, en 50-procentig ökning av subventionen 
jämfört med dagens supermiljöbilspremie. I bägge fallen föreslås 
en över tiden oförändrad nivå, trots att FFF-utredningen anger att 
man kan förvänta sig en reducerad kostnad för elbilarna genom 
ökade volymer och förbättrad teknik (lärkurva). FORTS. 4
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Inga motiv anges för den angivna nivån, och vi kan inte se att 
det finns någon samlad analys av det statliga stödet till elektrifie-
ring av vägtrafiken, exempelvis beträffande konkurrenssituationen 
gentemot biodrivmedel, kostnad för reduktionen av CO2-utsläpp 
eller fördelningspolitiska effekter. 

Om syftet med det generösa stödet är att kickstarta en marknad 
för elbilar bör stödet utformas så att det avtrappas med tiden. 

SVEBIOS SYN PÅ STYRMEDEL I TRANSPORTSEKTORN

Svebios uppfattning är att energianvändningen i första hand 
bör styras genom generella styrmedel som innebär att förorenaren 
får betala för sin miljöpåverkan. I transportsektorn innebär det 
att styrningen bör ske genom miljöbeskattning av fossila bränslen, 
eftersom den fossila bränsleförbrukningen står i direkt proportion 
till utsläppet av fossil CO2. Eftersom EU:s statsstödsregler förhin-
drar en effektiv tillämpning av denna princip kan styrningen ske 
genom en klimatrelaterad kvotplikt. 

Genom en kompletterande energibeskattning stimuleras också 
en fortgående energieffektivisering av fordonsparken. Genom en-
ergi- och fordonsskatten betalar vägtrafiken också för gemensam-
ma kostnader, t ex för vägnätet. 

Direkta subventioner till enskilda tekniska lösningar bör undvi-
kas. Dessa ger ofta störningar på marknaden och innebär ett avsteg 
från principen om teknikneutralitet. Subventioner skapar gärna 
negativa stop-and-go-effekter. 

Om man inför en direkt subvention för att stimulera, kick-
starta, en ny marknad bör detta stöd vara tillfälligt och trappas av. 

En nackdel med riktade subventioner är att man på politisk el-
ler administrativ nivå tvingas värdera olika tekniska lösningar och 
har svårt att anpassa regelverket till teknisk utveckling. 

Staten bör också så snart det är möjligt ge en uppfattning om 
från vilket år elbilar ska beskattas med en kilometerskatt eller lik-
nande, eftersom elbilar på samma sätt som andra bilar måste bidra 
till att finansiera vägtrafiken gemensamma kostnader (vägbyg-
gande, vägunderhåll, sjukvårdskostnader för trafikskadade mm).  

SYNPUNKTER PÅ UTREDNINGENS FÖRSLAG: 

Om regeringen väljer att gå vidare med bonus-malus-utred-
ningens förslag vill vi framhålla följande synpunkter och förslag 
till förändringar: 

8.3 Hur ska bonus och malus regleras? 
Om bonus-malus-systemet införs bör det regleras i en enda lag, 

förslagsvis i vägtrafikskattelagen. Utredningens förslag innebär att 
det skapas en osäkerhet om bonusdelen i systemet eftersom reger-
ingen utifrån tillgängligt budgetutrymme kan komma att föreslå 
snabba justeringar av bonus. 
8.5 Vilka fordon ska ingå i bonus- respektive malusdelen? 

I förslaget diskuteras inte hur utsläppet av koldioxid beräknas 
eller anges. Det är underförstått att man utgår från Vägtrafikre-
gistrets uppgifter. Dessa tar inte hänsyn till om man för bränsle-
flexibla fordon (etanol- och gasbilar) använt fossilt eller biobaserat 
förnybart bränsle. FFF-utredningen förslog att man borde införa 
en bränsleflexibilitetspremie (en justeringsfaktor på 0,5) för dessa 
fordon. Bonus-malusutredningen har inte tagit upp denna fråga, 
vilket är en huvudförklaring till att flexifuel- och bifuelbilar inte 
får någon bonus i systemet. 

Vägtrafikregistrets data innebär att man mäter utsläppen från 
avgasröret, oberoende av den samlade klimateffekten. Enligt vår 
uppfattning bör man utveckla ett system för mätning wells-to-
wheels, med värden för varje bilmodell och för använda bräns-
len. Ett sådant register kan utgå från standardvärden från EU och 

svenska hållbarhetsredovisningar för biodrivmedel. Elfordon bör 
vid värderingen wells-to-wheels förutsättas använda el med nord-
isk elmix. I avvaktan på att ett sådant system utvecklats bör man 
införa en bränsleflexibilitetspremie för etanol- och biogasbilar på 
det sätt som FFF-utredningen förslog. Premien bör utformas så att 
den också kan ges till dieselfordon som kan driva med ren biodie-
sel, B100 eller HVO100. 

För att försäkra sig om att dessa fordon drivs med förnybart 
bränsle och ger önskad klimatnytta bör man införa ett system med 
tankningskrav och självdeklarationer grundat på körsträckor och 
tankning. 

8.6 Linjärt system eller system med trappsteg

I princip är ett linjärt system att föredra både på malus- och 
bonussidan. Trappstegsmodellen skapar incitament att lägga sig 
precis under gränsen för bonus. Ett exempel är att en bil kan cer-
tifieras för en viss lägre bränsleförbrukning genom svagare motor, 
men i förses med en turbo som i praktiken ger högre bränsleför-
brukning och utsläpp. 

Systemet bör kompletteras med ett krav på märkning av nya bi-
lar enligt samma modell som idag sker med hushållsapparater, från 
A till G. Bonus och malus kan kopplas till märkningsklasserna. 

För laddhybrider bör man ställa ett krav på minsta räckvidd 
för att omfattas av bonus. Om en laddhybrid kan drivas med för-
nybart bränsle bör man reducera bränsleförbrukningen med en 
faktor 0,5. 

8.8 och 8.9 Gränser och belopp 

Se ovan synpunkter på hur utsläppsvärden beräknas och linjär 
beräkning både av bonus och malus, samt införandet av en bräns-
leflexibilitetspremie. 

Utöver detta finns det anledning av sänka högsta malus till da-
gens nivå för supermiljöbilspremien – 40 000 kronor. Vi ser ingen 
anledning att ytterligare öka subventionen till elbilar. Redan da-
gens subvention innebär en betydande ekonomisk överföring från 
hela kollektivet bilköpare till ett fåtal företag och ekonomisk starka 
bilköpare. Utredningen anger inga objektiva skäl till och har ingen 
analys av varför dagens supermiljöbilspremie måste höjas. 

Vi stödjer det förenklade förslag som lagts fram av Stockholms 
miljöförvaltning med en klassning A till G, där klasserna A till 
C är miljöbilar och får bonus. Dessa inkluderar rena elbilar (A), 
laddhybrider och vissa biogasbilar (B), etanol- och biogasbilar 
samt vissa mycket energisnåla dieslar (C). Snåla fossilbränsledrivna 
bilar hamnar i D, medan övriga hamnar i klass E till G och beläggs 
med malus. 

(För detaljer, se remissvar från Stockholms stads miljöförvaltning)

8.10 Viktjustering

Vi anser inte att man ska ha en viktjustering i systemet. En-
bart det faktum att klimatvinsten utan viktjustering blir 1,7 g/
km istället för 1,0 g/km med viktjustering visar att viktjusteringen 
motverkar utvecklingen mot klimatsmartare bilar. Fordonen bör 
generellt bli lättare. Det kommer i framtiden att ske bland annat 
med biobaserade kompositmaterial i karosser och inredning. Den 
utvecklingen motverkas med viktdifferentiering. 

8.12 Bränslefaktorn för dieseldrivna fordon 

Skatten på fossil diesel bör så snart som möjligt höjas till sam-
ma nivå som skatten på bensin. Dessutom bör skatt på fossil gas 
för fordonsdrift införas snarast. Genom en riktig beskattning av 
alla fossila drivmedel behövs inte kompenserande åtgärder inom 
bonus-malussystemet. FORTS. 4

Forts. från s. 10



12

8.14 Hur ska bonus och malus synliggöras?

Vi föreslår att Trafikverket tillsammans med Konsumentver-
ket utformar ett system för obligatorisk märkning av nya bilar på 
samma sätt som för hushållsapparater – A till G. Systemet bör vara 
baserad på samma indelning som bonus-malus. 

ÖVRIGA SYNPUNKTER

Utformningen av fordonsbeskattningen måste samordnas med 
andra åtgärder för att ge en snabb och kostnadseffektiv klimatom-
ställning av vägtrafiken. 

• Mest avgörande för utvecklingen är beskattningen av drivme-
del. Svebio föredrar att Sverige fortsätter att verka för en miljöba-
serad beskattning som belastar utsläpp av fossil koldioxid och ökar 
differentieringen mellan fossila och förnybara drivmedel. Den 
svenska regeringen bör verka för att få ett särskilt undantag från 
statsstödsreglerna för att kunna genomföra en sådan beskattning i 
enlighet med svensk skattetradition. 

• Koldioxidbeskattningen måste vara likvärdig per kg koldioxid 
för samtliga motorbränslen: bensin, diesel och naturgas. Eftersom 
EU:s statsstödsregler i sin nuvarande form och tolkning inte tillåter 
att Sverige fullt ut använder miljöbeskattning i transportsektorn kan 
ett alternativt system behöva införas, en klimatbaserad kvotplikt. 

• Utvecklingen av nya typer av förnybara drivmedel som drop-
in-bränslen, metanol, DME och andra, och utveckling av nya for-
donstyper, skapar nya utmaningar för styrmedelssystemet. Frågan 
är inte alls berörd av utredningen. 

• Frågan om förmånsbeskattning av företagsbilar har inte heller 
berörts av utredningen. Ändå påverkar marknaden för förmåns-
bilar mycket starkt utvecklingen av hela fordonsmarknaden. När 
förmånsvärdet för flexifuelbilar höjdes till samma nivå som andra 
bilar punkterades marknaden för etanolbilar. De förmånliga reg-
lerna för förmånsbilar stimulerar också till ökat bilinnehav, inte 
minst av större bilar. 

• Genom att anta en modell med miljömärkning av bilar mo-
dell A till G behålls begreppet ”miljöbil” med en tydlig definition. 
Detta är av avgörande betydelse inte minst för förvaltningar och 
företag som har som mål att enbart använda miljöbilar i sin verk-
samhet. Genom utredningens förslag till utformning av bonus-
malus riskerar miljöbilsbegreppet att suddas ut eller försvinna. 

• Alla konventionella bensin- och dieselfordon bör vara bräns-
leflexibla och kunna driva med både fossilt och förnybart bränsle. 
De tekniska hindren är måttliga och överkomliga. Den svenska 
regeringen bör verka för att det blir möjligt att ställa ett sådant 
krav på bilar som säljs på den svenska marknaden. 

• 10-procentig låginblandning med etanol bör snarast införas i den 
svenska bensinen. På sikt bör 15-procentig inblandning genomföras. 

Se även pressmeddelande på sid.9.

Biogas i naturgasnät
Svebio svarade den 17 augusti på en remiss från Miljö- och en-
ergidepartementet om villkoren för biogas i naturgasnät, med an-
ledning av en rapport från Energimarknadsinspektionen. Så här 
svarade Svebio:

Svebio verkar för ett 100 procent förnybart energisystem 
med låg klimatpåverkan. Den inriktningen har idag ett brett 
politiskt stöd, senast genom energiöverenskommelsen och ge-
nom de förslag som lagts av Miljömålsberedningen. En kon-
sekvens av denna klimat- och energipolitiska inriktning är att 
användningen av fossil gas måste avvecklas och ersättas av för-
nybara energikällor. Ett alternativ i den omställningen är en 
växling från fossil gas till biogas i befintligt distributionssystem. 
I hur stor grad denna växling kan ske kommer att bestämmas av 
ekonomin och tillgängliga potentialer av råvara för biogaspro-
duktion i naturgasnätets närhet, samt av styrmedel och andra 
regelverk.  Staten och myndigheterna bör underlätta växling-
en genom en tydlig reglering som gynnar omställningen. De 
förslag som läggs av Energimarknadsinspektionen bör i första 
hand ses i detta perspektiv. 

Utredningens konkreta förslag

Vi stödjer förslaget om att Naturgaslagen ändras så att inne-
havaren av gasledning också ska vara skyldig att ansluta pro-
duktionsanläggningar. Vi vill emellertid påpeka att förhållan-

dena kan skilja sig betydligt mellan anslutning till ett mindre 
lokalt nät och ett stort nät, som det längs Västkusten. Den här 
aspekten kan behöva utredas närmare. 

Vi stödjer också förslaget om att nätinnehavaren ska offent-
liggöra tekniska villkor för anslutningen avseende gasens kvali-
tet, lukttillsatser och tryck. 

Vi har ingen uppfattning om hur förhandsregleringen på-
verkat marknaden och dess aktörer, men konstaterar att den 
inte haft någon tydlig påverkan på biogasproduktionen. Men 
genom att nätägaren har ett naturligt monopol är det naturligt 
att det finns en reglering av tarifferna för att skapa långsiktighet 
och trygghet för fristående leverantörer och kunder. 

Riktig klimatbeskattning av fossil gas

Vi vill i sammanhanget erinra om behovet av att snarast 
införa en med andra fossila bränslen likvärdig beskattning av 
fossil gas som används för transportändamål. Denna är idag 
befriad från energiskatt. Styrmedlen måste vara så utformade 
att fossila bränslen på alla marknader belastas med sin miljö- 
och samhällskostnad, vilket i sin tur gynnar omställningen från 
fossil gas till förnybar gas. 

Forts. från s. 11
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Byggnaders energianvändning vid normalt brukande
Svebio lämnade 22 augusti in synpunkter till Boverket på verkets för-
slag om föreskrifter och allmänna råd om bestämning av en byggnads 
energianvändning vid normalt brukande. Vi citerar ur yttrandet: 

”Svebio stödjer förslaget att införa krav på normaliserad verifie-
ring av en byggnads energiprestanda i Boverkets byggregler (BBR). 
Vi stödjer även att Boverket i föreskriften förtydligar hur norma-
lisering av uppmätta värden ska gå till, så att slutresultatet speglar 
byggnadens energiprestanda vid ”normalt brukande”. 

Systemgränsen i energikravens utformning måste utgå från 
byggnadens klimatskal utifrån använd energi (nettoenergi). Det 
föreslår även Miljömålsberedningen i förslaget till svensk klimat- 
och luftvårdsstrategi (SOU 2016:47). Detta ger långsiktigt energi-
effektiva byggnader och teknikneutralitet mellan uppvärmnings-
former. 

Vi avstyrker Boverkets förslag att förnybar energi som produce-
rats inom tomtgräns får tillgodoräknas men ej förnybar energi pro-
ducerad utanför tomtgräns. Det missgynnar kollektiva lösningar 
som fjärrvärme. Produceras fjärrvärmen i kraftvärmeverk behövs 
ett värmeunderlag. Minskar värmeunderlaget minskar även möj-
ligheten att producera förnybar biokraft. Det är speciellt viktigt 
under årets kalla månader då biokraften är ett viktigt bidrag för 
att hålla uppe frekvens, svängmassa och effekt i elnätet. Att enbart 
fokusera på en enskild byggnads energiprestanda inom dess tomt-
gräns kommer att leda till en suboptimering av energisystemet. 

Svebio anser att krav på verifierad mätning i någon form bör 
finnas kvar och avstyrker förslaget att verifiering av byggnaders 
energiprestanda generellt får ske genom enbart en normaliserad 
beräkning baserad på relationshandlingar. En energideklaration 
baserad enbart på beräknade värden innan huset byggts är verk-
ningslös och saknar förtroende.”

Felaktig definition av förnybar energi

Svebio vill att den föreslagna paragraf 9 stryks. Den handlar om 

att kunna tillgodoräkna sig viss förnybar energi som alstras inom 
den egna tomten, och gynnar särskilt utnyttjandet av värmepum-
par i förhållande till fjärrvärme och biobränslen: 

”Svebio anser att paragrafen bör strykas. Förnybar energi som 
alstras inom den egna tomten har ingenting med byggnadens fak-
tiska energibehov att göra. Istället skapas en skillnad utifrån var en-
ergin är producerad. Exakt samma hus kan med den här metoden 
få olika beräknad energiprestanda beroende på om fjärrvärme eller 
värmepump används. Förslaget utvidgar dessutom vilken förnybar 
energi som kan tillgodoräknas i förhållande till 9:2 i BBR som 
anger att endast solenergi får tillgodoräknas: ”Byggnaders speci-
fika energianvändning får reduceras med energin från solfångare 
eller solceller placerade på huvudbyggnad, uthus eller byggnadens 
tomt, i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin.” 
Det beskrivs också i konsekvensutredning BEN 1, sid 19. 

Med den föreslagna tolkningen av begreppet förnybara energi-
källor (”sol, vind, mark, luft och vatten”) missgynnas all bioenergi, 
både producerad lokalt och i fjärrvärmenät. Definitionen av för-
nybara energikällor strider mot den definition som finns i EU:s 
direktiv om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU9, artikel 2, 
punkt 6), där biomassa nämns som förnybar energikälla. 

Boverket har också gjort en alltför snäv tolkning av direktivets 
formulering (artikel 2, punkt 2) om att den förnybara energin ska 
produceras ”på plats eller i dess närhet”. Formuleringen kan inte 
tolkas som att produktionen måste ske på tomten, utan att den 
också kan ske i ett fjärrvärme- eller närvärmeverk. 

Det här kommer med största sannolikhet leda till suboptime-
ringar i energisystemet. Samma tankegångar har Boverket redovi-
sat i arbetet med nära-noll-energibyggnader i juni 2015. Det arbe-
tet mötte stor kritik och bereds nu i Regeringskansliet. Boverket 
bör därför inte gå händelserna i förväg och införa samma metodik 
i det här arbetet.” 

BIOENERGI I PRESSEN

NORRBOTTENS LÄN

Seg färd mot renare flygplan
I november presenteras förslaget till flygskatt. Satsa hellre på bio-
bränsle till flyget, råder Niklas Nordström, och nu samlas krafter 
bakom den utvecklingen i Luleå.

Kommande vecka hålls ett möte i Stadshuset i Luleå där eko-
nomiska föreningen Fly Green Fund ska propagera för krafttag för 
mer av biobränsle i flygbränslet.

Upp till hälften av vad planet har i tanken får utgöras av för-
nyelsebart bränsle, uppger Maria Fiskerud, vd i Fly Green Fund.

– Idag finns ingen svensk tillverkning av bioflygbränsle. 
Flyget ska bära en större del av kostnaden för sina klimatutsläpp, 

det är regeringens motivering till en flygskatt. Niklas Nordström, 
ordförande i Svenskt flyg samt pådrivare till Fly Green Funds möte 
i Luleå, står fast vid att flygskatten slår mot norra Sverige.
Ur artikel i Norrbottens-Kuriren 2016-08-16

Långdragen släckning  
i brinnande pelletslager
Luleås båda brandkårer deltog under torsdagen i släckningsarbetet 
av pelletslagret på Bioenergi i Luleå. Branden började under ons-
dagskvällen och då var ladan full av pellets. 

20 000 ton pellets ryms i det lager där oturen var framme under 
onsdagskvällen. Den exakta brandorsaken är inte känd.

När Kuriren var på plats uppskattade Patrik Lindfors att man 
skottat ur cirka 8 000 ton pellets men att det mesta kommer att 
behöva tömmas. 

På torsdagskvällen rapporterar räddningstjänsten att elden är 
släckt. 
Ur artikel i Norrbottens-Kuriren 2016-07-29 
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Brand på Sunpine
I ett pumphus på Sunpine i Piteå började det brinna efter en ventil 
gått sönder.

Larmet kom in till SOS klockan 01.27 natten till måndag. En 
ventil i ett pumphus var trasig, vilket gjorde att tallolja hade runnit 
ut på golvet. Det hade sedan antänts och spridit sig till isolering i 
byggnaden. Brandkåren kunde dock släcka utan att det spred sig 
något mer.
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-08-08

Hortlaxprojekt får ny tidsfrist
Meva Energy får ny tidsfrist för kraftvärmeverket i Hortlax. 

– Vi ger dem längre tid att få ordning på tekniken, säger Pite 
Energis vd Daniel Fåhraeus. 

Anläggningen, som Pite Energi köpte av Meva, skulle ha tagits 
i bruk vintern 2010. 

Sommaren 2014 hade Pite Energi lagt ner 26 miljoner kronor 
på kraftvärmeverket. Långt mycket mer än man tänkt sig från bör-
jan, enligt energibolagets vd Daniel Fåhraeus. Styrelsen beslutade 
att Pite Energi inte skulle skjuta till en krona mer. Så har det också 
blivit, enligt Daniel Fåhraeus. 

Som PT tidigare berättat har Meva haft problem med rening 
och kylning av gasen. 

– Vi har svårt att bli av med den tjäran och hantera den på ett 
bra sätt, säger Niclas Davidsson, vd för Meva Energy. 

Ägarna, en grupp av svenska bolag och privatpersoner, har hit-
tills plöjt ner ungefär 100 miljoner kronor i projektet. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-06-27  

VÄSTERBOTTENS LÄN

Stororder till Vimek
Vimek har fått den största ordern i företagets historia. Vimek ska 
leverera 126 skotare och skördare till ett värde av 160 miljoner kro-
nor till Vitryssland. 

– Jag har nog inte riktigt fattat ännu hur stort det här är, säger 
Vimeks vd Fredrik Lundberg. 

Ordern kommer från det vitryska statliga företaget State Forest 
Enterprises. Affären finansieras av Världsbanken som beviljat Vit-
ryssland ett lån på 40 miljoner dollar. 

Det handlar om 126 kompletta skogsmaskiner fördelade på 74 
skördare och 52 skotare som ska levereras under cirka tre år. 

– Cranab kommer att bli underleverantörer till oss i den här 
affären, säger Fredrik Lundberg. 
Ur artikel i Västerbottningen 2016-07-07 

Miljöfara att dumpa trädgårdsavfall i skogen
Lokalt trädgårdsavfall som kastas i skogen har blivit ett allt större 
problem som har flera otrevliga konsekvenser. Nu går Umeå kom-
mun ut med en informationskampanj för att höja kunskapen hos 
Umeåborna.

– Många tänker nog att de tillför naturen något gott, men det 
gör mer skada än nytta. Vad som händer är att skogen blir över-
gödd, marken får en ökad surhetsgrad och det blir också ett tillhåll 

för skadedjur som möss, sorkar men även den spanska skogssni-
geln, mer känd som mördarsnigeln, säger Charlotte Dahlin, land-
skapsingenjör vid Umeå kommun.

Hon berättar att det inte heller endast handlar om trädgårdsav-
fall som folk dumpar i skogen.

– Nej, det kan vara impregnerat virke, plastkrukor och till och 
med möbler, säger hon.

Löv, gräsklipp, växtrester kan man kompostera på sin tomt i 
en trädgårdskompost. Vill man inte göra det ska trädgårdsavfallet 
köras till en återvinningscentral. Där tas det omhand och blir till 
näringsrik jord. Ris och grenar flisas och blir till biobränsle. 
Ur artikel i Västerbottens-Kuriren 2016-07-11

JÄMTLANDS LÄN

Klimatsmart mjölk med 
skogsbete och biogas
Mellan 2014 och 2018 ska tolv ekologiska gårdar i Sverige, Tysk-
land och Italien visa hur man med klimatsmarta produktionsme-
toder kan göra skillnad.

Trägsta Mjölkgård arbetar bland annat med biogasrötning och 
spridning av rötrester genom en biogasanläggning med elturbin. 

– Biogasanläggningen har kostat 4,2 miljoner varav vi har fått 
hälften i stöd av Sveriges bästa länsstyrelse, den i Jämtlands län, 
säger Torgny Widholm.

Torgny Widholm räknar med att anläggningen kräver en 20 
procentig tjänst och producerar motsvarande 800 000 kilowat-
timmar.

Den större delen använder de till att värma upp sina egna bygg-
nader med. Men en liten del motsvarande 100 000 – 200 000 
kilowattimmar säljer de till Östersundsel som distribuerar ut elen 
till hushåll i trakten.

Trägsta Mjölkgård har valt att pröva så kallad Agroforestry, 
skogsjordbruk, där en tidigare fäbod nu restaureras för att kunna 
växelbetas med får och nöt samtidigt som marken producerar både 
virke och biomassa. 

Arealen är på 8,5 hektar som ska skyddas av 1 400 meter rov-
djursstängsel.
Ur artikel i ATL 2016-08-29

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Träkalsonger – från bruket till fina gatan
Ett sulfitbruk bildat 1903, som bara använder barrmassa. Huvud-
produkten är 220 000 årston cellulosa som mest används till tex-
tilfibrer, men man gör ockå 100 000 ton lignin och 17 000 etanol. 
Domsjö, som sedan fem år ägs av den  indiska jättekoncernen Adi-
tya Birla Group, har cirka 400 anställda.

– Nu är det bara framtidstro, vi kan göra allt. De nya ägarna 
känns mycket bra.

Aditya Birla är ett gigantiskt indiskt företag, som omsätter över 
340 miljarder kronor, har 120 000 anställda över hela världen och 
tillverkar allt från aluminium till konstgödsel.

Dessutom är företaget världens största viskosproducent.
Vd Lars Winter kallar sin fabrik för bioraffinaderi,  FORTS. 4
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som helt enkelt ska göra ännu mer av trädet. De tre sto-
ra produkterna är cellulosa, lignin och bioetanol – men 
användningsområdena är många och växande:

– Vi är dessutom Sveriges enskilt största producent av biogas.
Niklas Gilmark fångades av en artikel om att göra viskos av 

bambu. Han har gjort om tricket, fast med träd från sin barndoms 
skog i Ångermanland. Nu finns kalsongerna i handeln.

Vi har provat oss fram med olika blandningar för att kalsong-
erna ska bli mjuka och samtidigt inte sladdriga, säger Niklas Gil-
mark.

De fastnade till slut för 58 procent viskos, 37 procent bomull 
och 5 procent elastan. Kalsongerna började säljas på NK i Stock-
holm i april. 
Ur artikel i Dagens Arbete 2016-08-22

GÄVLEBORGS LÄN

Nya bränslen på tapeten
Med förnyelsebara bränslen som tema på Mittiamässan vill vi en-
ergi- och klimatrådgivare presentera några av de allra mest intres-
santa alternativen. 

HVO är ett bränsle som tillverkas av vegetabiliska eller anima-
liska fetter och oljor. 

Hos oss i Gävleborg bygger Colabitoil en fabrik i Norrsundet 
som kommer använda gammal matolja som råvara. VD för Cola-
bitoil Jan Nordlöf kommer till Mittiamässan på fredag 26 augusti. 
Ur artikel i Ljusnan 2016-08-25

DALARNAS LÄN

Potatisodlaren kör på biobränsle  
– ”jag blir så jäkla glad av att tanka”
Mikael Säfström är potatisodlare och är i full fart med att sätta upp 
en tankstation med biogasbränsle på sin gård.

–Vi ska vara rädda om den planet vi har, säger Mikael Säfström, 
Gagnefs Boställe Potatis AB. 

Potatisodlaren satsar nu vidare på en tankstation för HVO-
bränslet. Ett problem har varit bristen på tankstationer. Det finns 
bara ett par sådana i hela länet. I samarbete med Energifabriken 
kommer Mikael att placera en tankstation på 15 kubik på sin gård, 
där vem som helst kan komma förbi och tanka.

– Man får ut lika mycket energi som från diesel, och det mins-
kar koldioxidutsläppen med 90 procent jämfört med diesel. Bräns-
let tål också kyla ner till 34 minusgrader. Vilken lastbil som helst 
kan tanka med HVO, det kostar inget extra.
Ur artikel i Borlänge Tidning 2016-08-26

Romme Alpin satsar inför vintern – hela  
sex nya projekt hos skidanläggningen
Här råder full aktivitet med flera stora byggprojekt på gång som 
planeras vara klara inför kommande vintersäsong.

– Vi har sex större byggprojekt på gång här i sommar, säger 
Romme Alpins projektledare Oskar Funcke.

Utanför den utbygga Ski Lodge-entrén gräver man ner delar av 
ett nytt och stort matavfallssystem. 

– Från kvarnar inne i diskrummet rinner matavfallet ut i tanken 
och blir sedan till biobränsle. Det känns som ett nytt och häftigt 
grepp som i den här storleken inte är så vanligt i Dalarna vad vi vet.

Den första november kommer alla våra projekt att vara slut-
förda, avslutar Oskar. 
Ur artikel i Borlänge Tidning 2016-08-26

VÄRMLANDS LÄN

Regional fond för bioflygbränsle
Fly Green Fond har kommit överens med Karlstad Airport om att 
inrätta en regional fond för bioflygbränsle. 

Det betyder att den som ger bidrag till fonden kan bestämma 
att bidraget ska till att subventionera biobränsleflygningar från just 
Karlstad och till att stödja lokal produktion av bioflygbränsle. 
Ur artikel i Nya Wermlands-Tidningen 2016-07-05

Plantskolan bygger ut och  
satsar miljoner på biobränsle
Plantskolan vid Sjögrändskorset överger oljan för pelletsuppvärm-
ning. En mångmiljonsatsning som sluter trädets livscirkel. 

– Nu kommer även överskottet tillbaka i form av pellets, det är 
positivt, säger platschefen Mats Karlbom. 

Övergången ska genomföras på Bergvik skogs samtliga tre 
plantskolor och håller tidsschemat är det tänkt att Sjögränd plant-
skola ska börja värmas upp med pellets vid vårkanten nästa år. 

En satsning i 15-16-miljonersklassen. 
Det är Bergvik skog som centralt har bestämt att det ska satsas 

på biobränslen. 
Ur artikel i Värmlands Folkblad 2016-07-08

Ansökan om Fri Sikt Klarälven
Fri Sikt Klarälven är ett av Torsby kommuns projekt för att rensa 
upp landskapet i Klarälvdalen. Projektet, som också varit en stor 
integrationssatsning, har legat i lä i ett år men nu har man ansökt 
om att få fortsätta.

– Vi ska jobba med nyanlända som ska få röjutbildning och 
producera bioenergi, säger projektledaren Olov Henriksson.

Integrationssatsningen var också uppskattad.
– Vi hade ett gäng nyanlända som jobbade väldigt bra och röjde 

mycket marker. Det var bara positivt och det blev väldigt uppskat-
tat av Torsbyborna, säger han.
Ur artikel i Värmlands Folkblad 2016-08-29

Forts. från s. 14
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ÖREBRO LÄN

Fler med mjältbrand skickas till Karlskoga
Fler djur med mjältbrand har konstaterats i Östergötland. Nu 
skickas även de till Konvex i Karlskoga. 

Tidigare i månaden slog avfallsanläggningen Konvex, i västra 
Karlskoga, larm om att mjältbrand-smittan har hittats i 3 döda kor 
på Omberg i Östergötland. 

Nu har fler djur från samma område dött och under tisdagskväl-
len anlände ytterligare kadaver från två nötkreatur till företaget. 

– Eftersom vi behandlar alla djur som om de har farliga sjukdo-
mar krävs inga ytterligare åtgärder än det, säger Leo Virta, verkstäl-
lande direktör vid Konvex AB. 

Företaget jobbar med att processa kadaver till biofoder, fetter 
och miljövänligt biobränsle. Biobränsle som produceras genom att 
animaliska restprodukter kallas Biomal och Konvex startade den 
första Biomalfabriken i världen i Karlskoga. 
Ur artikel i Karlskoga Tidning 2016-07-28

Konvex anläggning stängs för sanering
Delar av Konvex anläggning vid Karlskoga har stängts för att sane-
ras efter att företaget hanterat de tre kor som dött av mjältbrand i 
Östergötland.

De tre kor som dött av mjältbrand fördes till Konvex anlägg-
ning utanför Karlskoga. Konvex arbetar med att hantera och för-
ädla biprodukter från animalieproduktion och tillverkar biobräns-
let Biomal av animaliska restprodukter.

– Åtta anställda var i närkontakt med djuren i samband med 
obduktion. De har fått en förebyggande antibiotikakur, säger Kat-
harina Gielen, ställföreträdande avdelningschef vid avdelningen 
för djurskydd och hälsa vid Jordbruksverket. 
Ur artikel i Land Lantbruk 2016-07-15

Vill omvandla gräs till biogas
I vanliga fall står betesdjur för grässkötseln, men den här somma-
ren kommer en ombyggd pistmaskin slåttra de våta strandängarna 
i Tysslingen. Gräset som skördas kommer på försök omvandlas till 
bioenergi i Karlskoga. 

Länsstyrelsen i Örebro län driver ett naturvårdsprojektet Re-
claim Life i Tysslingen med syfte att återskapa ängs- och betes-
marker.

– I år ska vi försöka göra biogas av våtmarksgräs med hjälp av 
Biogasbolaget i Karlskoga, säger Michael Andersson på Länsstyrel-
sen i ett pressmeddelande. Av alla drivmedel som finns är biogas är 
ett av de mest miljövänliga. Totalt planeras 40-50 hektar av strand-
ängarna att slås och användas till försöket. 
Ur artikel i Karlskoga Tidning 2016-07-21 

Tidigarelagt biopannebygge 
Det har länge varit aktuellt att bygga en ny panncentral. Nu sätts 
projektet igång lite i förtid. Linde Energi AB börjar i höst att bygga 
en ny anläggning för bioolja på sitt industriområde i Lindesby.

Med det kan all resterande fossilolja vid grannföretaget PorPac 
ersättas och Linde Energis egen fossilbränsleeldning minskas yt-
terligare. Biooljepannan motsvarar cirka 600 kubikmeter fossil olja 
per år.

Bolagets styrelse har sagt ja till att inleda projektet som är en 
investering på cirka tio miljoner kronor. Detta för att kunna slut-
föra pannbygget innan en ny värmeanläggning förhoppninsgvis 
ska byggas i samarbete med Global Castings i Guldmedshyttan.

Biooljan kommer från ett raffinaderi på den holländksa kusten 
och innehåller bland annat återanvänd raffinerad frityrolja.
Ur artikel i Nerikes Allehanda 2016-07-20

VÄSTMANLANDS LÄN

Kylan värmer flisföretaget
Ris och stock hämtas som överblivet material i skogen efter röjning 
och avverkning. Efter flisningen lastas fliset på bil och tippas vid 
ett kraftvärmeverk, som här i Surahammar. 

På vänsterarmen har Roger Eriksson inte bara förevigat söner-
nas namn, utan också en av sina maskiner. Det är en huggbil som 
går i Sörmland. Högerarmen har han prytt med en traktorflis. 

Hans värsta konkurrenter är varma vintrar och billiga sopor.  I 
Västmanlands, Sörmlands, Närkes och Upplands skogar rullar Ro-
ger Erikssons maskiner och förvandlar grenar och trädtoppar till flis. 

Det är bara ett elände med flis, säger han och skrattar. 
– Vi har inte haft en riktig vinter sedan 2010.
Trots att han knappt visste hur en flismaskin såg ut så tog han 

2003 steget och grundade Wirsbo biobränsle tillsammans med yt-
terligare en familj i Wirsbo. 

Förra året investerade han över 7 miljoner kronor i en ny flis-
tugg och en ny lastbil för flistransporter. 

– Men varenda gång jag har investerat stort så blir det en varm 
vinter och då blir det många sömnlösa nätter, säger han. 

Wirsbo biobränsles största kund är Sveaskog som står för när-
mare 60 procent av intäkterna. Roger Eriksson lutar sig också mot 
några andra större aktörer som Stora Enso och AB Karl Hedin. 
Ur artikel på di.se Plus 2016-07-26

Nya energibolaget bildat 
Det tidigare bolaget Arboga Energi AB har nu övertagits av  
Köping kommun, och heter numera Västra Mälardalens Energi 
och Miljö AB.

Ordförande i styrelsen för det nya bolaget blir därmed Köping 
kommuns ordförande Elizabeth Salomonsson.

– Spillvärmen i Köping i kombination med biobränslet i Arbo-
ga ger bra förutsättningar för att skapa en stark konkurrenskraftig 
och hållbar fjärrvärmeverksamhet vilket är bra för hela regionen, 
säger Elizabeth Salomonsson, (S), kommunalråd i Köping.
Ur artikel i Bärgslagsbladet 2016-07-01

Energiaffären klar – nu byter bolaget namn
På fredagen skrevs det formella avtalet under. Köpings kommun är 
nu ägare till Arboga Energi, som också byter namn.

Köpesumman uppgår till 260 miljoner kronor och i samband 
med ägarbytet byter också bolaget namn till Västra Mälardalens 
Energi AB.

Det var i slutet av 2015 som de båda kommunerna, Arboga och 
Köping, offentligt gick ut med den kommande affären.

– Målet är ju att på sikt inte behöva använda fossila bränslen över-
huvudtaget, säger Elisabeth Salomonsson (S) kommunalråd i Köping.
Ur SvT Nyheter Västmanland 2016-07-01
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Lantmännen satsar på vegetariska köttbullar
Lantmännen håller på att utveckla ett svampprotein som ska fung-
era som ett vegetariskt alternativ.

Svampen används för förädlingen av råvaror från det svenska 
lantbruket till miljövänlig etanol, men den visade sig också ha 
hög proteinhalt som Lantmännen nu försöker utforska affärspo-
tentialen för. 

– Vi testar just nu vilka konsistenser vi kan uppnå och hur 
svampen kan användas. Man kan tänka sig allt från köttbullar 
med hundra gånger lägre miljöpåverkan än vanliga köttbullar till 
ett nytt sorts proteinrikt tillägg på frukostbordet, berättar Sandra 
Halldin som arbetar med affärsutveckling och innovation på Lant-
männen Agroetanol.

Den lokalproducerade svampen är ett av 15 projekt som bevil-
jats medel i första delen av Vinnovas statliga utlysning med tema 
klimatsmart protein. 
Ur artikel i  ATL 2016-08-07

Nu är branden under kontroll
En större brand utbröt på Agroetanols fabrik vid lunchtid i går.

En dammexplosion orsakade branden och som mest var tio 
brandfordon på plats för att begränsa brandens omfattning.

Det var kraftig rökutveckling från platsen och den första prog-
nosen låg på att det skulle ta fyra-fem timmar med arbetet. Nästa 
prognos som kom såg mer positiv ut. 

Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanolproducent 
och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Man er-
bjuder protein- och etanolprodukter som framställs på ett an-
svarsfullt sätt.
Ur artikel i Folkbladet 2016-07-01

Finspångs nya höjdare invigd
Den är 48 meter hög och ska bidra till miljömålet om en helt fos-
siloljefri värmeproduktion år 2020. Nu har Finspångs nya acku-
mulatortank invigts.

– Den nya tanken betyder oerhört mycket som värmereserv och 
om vi skulle få driftstopp. Nu kan vi lagra värme och vi slipper 
använda eldningsolja, säger Paul Barath.

Tanken med en diameter på 13 meter, rymmer 6 000 kubikme-
ter fjärrvärmevatten och kan lagra 270 megawatt.

– Nu kan vi köra våra pannor skonsammare med jämnare pro-
duktion. Vi har stor nytta av den under vår och höst när det är 
temperaturförändringar. Vi minskar fossiloljeproduktionen kraf-
tigt, säger Antonio Matta, chef för energiverksamheten vid Fin-
spångs Tekniska Verk.

Kostnaden för satsningen blev cirka 25 miljoner kronor med en 
förmodad avskrivningstid på 20 år.
Ur artikel i Folkbladet 2016-08-25

STOCKHOLMS LÄN

Arlanda nysatsar med miljömärkt
Arlandastad Holding inleder i höst byggandet av en helt ny vägin-
fart från E4 med en modern långtidsparkering för 1 500 bilar.

Långtidsparkeringen får miljömärkning och transporter till och 
från flygplatsterminalerna kommer att skötas med elbussar. 

Swedavia, vars vision är att det svenska inrikesflyget ska vara 
fossilfritt 2030, har nu också skrivit avtal med leverantören Fly 
Green Fund vars uppdrag är då att leverera flygbränsle motsva-
rande Swedavias tjänsteresor.

Det är en satsning med 10 miljoner kronor per år som förväntas 
bidra med 1 400 ton i minskade fossila koldioxidutsläpp. Av de 
10 miljoner kronor kommer 7,5 miljoner användas för att köpa 
bränsle motsvarande Swedavias tjänsteresor. 2,5 miljoner går till 
forskning och utveckling av produktion av biobränsle i Norden, 
framför allt i Sverige.
Ur artikel i Upsala Nya Tidning 2016-07-19 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

En modern anläggning
Nyligen var energiminister Ibrahim Baylan i Mjölby och invigde 
ett nytt kraftvärmeverk. Det nya biobränsleeldade kraftvärmever-
ket är MSE:s största satsning någonsin och en viktig insats för en 
hållbar energiförsörjning i kommunen. 

– Vi tar vara på skogsflis från närområdet och producerar fjärr-
värme till våra kunder och förnybar el ut på elnätet. Det här är en 
viktig satsning både för Mjölby och miljön, säger Lena Svensk, vd 
på Mjölby – Svartådalen Energi AB. Kraftverket började byggas i 
januari 2014 och det eldas med biobränsle, i första hand, skogsflis. 
Ur artikel i Östergötlands Näringsliv 2016-07-12

De vill göra drivmedel av alger
Marielle Danelljan och 15 andra studenter med olika bakgrunder 
är medlemmar i LiU iGEM, en ideell förening vid Linköpings 
universitet. Under sommaren arbetar de med ett forskningsprojekt 
inom bioteknik.

Under sommarens projekt ska de modifiera algers metaboliska 
väg med hjälp av den banbrytande nya tekniken CRISPR/cas9 för 
att utnyttja organismen som en biobränslekälla.

Man låter algerna växa till och föröka sig som vanligt i ungefär 
en vecka. Med den nya metoden stänger man sedan av genen som 
säger till algens ”mage” att göra kolhydrater, som algen behöver för 
att leva, och i stället göra fett som algen, precis som vi människor, 
normalt sparar som reserv. Det gör att algen kommer innehålla 
mer fett när man skördar den, vilket i sin tur leder till att man 
enklare och billigare kan utvinna mer olja ur dem.

– Vi får alltså två gynnsamma effekter, algerna kommer ta kol-
dioxid ut från atmosfären och därmed bromsa växthuseffekten 
samtidigt som de utgör ett alternativt grönt bränsle. 
UR artikel i Östgöta Correspondenten16-07-02
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VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Ny panna byggs på Sävelund
Alingsås Energi ligger i startgroparna för en utbyggnad av fjärr-
värmeverket på Sävelund. En ny värmepanna ska byggas för att 
tillgodose framtida behov av fjärrvärme. 

I dag har Sävelundsverket två biobränslepannor och i den ut-
byggnad som planeras kommer en tredje biobränslepanna att byg-
gas i värmeverket. Det nu aktuella projektet beräknas kosta i stor-
leksordningen 80-90 miljoner kronor. 

Det bränsle som främst används i Sävelundsverket är biobräns-
len i form av flis, spån och bark som kommer från skogsindustrin. 

Det blev nyligen klart att Cowi ska projektera bygget av den nya 
pannan på Sävelundsverket. Om arbetet nu flyter på som beräknat 
är förhoppningen att det kan bli ett investeringsbeslut någon gång 
kring årsskiftet 2016/2017. Håller den tidsplanen kan arbetet med 
att montera den nya pannan komma igång under nästa år, och det 
skulle då också kunna driftsättas och provköras under 2017. 

– I så fall skulle pannan kunna vara i drift någon gång i början 
av 2018, säger Jan Olofzon.
Ur artikel i Alingsås Tidning 2016-07-12

Doftande skal kan göras till tyg 
Att göra kläder av citrusskal låter närmast som ett skämt. Men i 
Italien omvandlas cellulosan i skalen till viskos. I Borås ger varje 
vecka 350 000 kilo apelsiner juice och mängder av skal. 

– Just nu är vi mellan två apelsinsäsonger och kör inte apelsi-
ner för fullt, säger Magnus Berndtsson, vd vid Brämhults juice. 
När leveranserna från Spanien kommer i gång om någon månad 
kommer däremot containrarna utanför fabriken att snabbt fyllas 
av doftande skal. 

Den stora mängden skal har under årens lopp ställt till pro-
blem. För drygt tio år sedan kom man på att använda det som 
djurfoder. Den tidigare ägaren Rune Andersson hade en gård i 
södra Sverige. Han testade med att ge skal som foder till både kor 
och grisar. 

Studenter vid Högskolan i Borås har i samband med olika pro-
jekt hämtat kassar med apelsinskal, men den patentansökan som 
gjordes 2009 har enligt uppgift inte lett vidare. 

– Vi har också levererat till Varbergs energi som försökte göra 
biogas av skalen, men det har ännu inte fungerat som man hoppats. 
Ur artikel i Borås Tidning 2016-08-07

Vd i Borås tror på nya biobränslen
Den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossilt bränsle 
redan om 15 år. Många tvivlar på att målet är möjligt att nå. Men 
inte Fredrik Landegren, vd för TRB Sverige AB i Borås. 

TRB ägs av tolv stora svenska transport- och logistikföretag 
med sammanlagt 12 miljarder i årsomsättning och 7 000 fordon 
i sin flotta. 

Den svenska riksdagen ska relativt snart, förmodligen nästa år, 
ta ställning till de förslag som lagts fram av miljömålsberedning-
en. Här återfinns målet om att göra den svenska fordonsflottan 
”fossiloberoende” år 2030, vilket definierats som att de klimatpå-
verkande utsläppen minskas med 70 procent till år 2030. Fredrik 
Landegren hör till dem som menar att detta är fullt möjligt, men 
bara om en mängd förutsättningar stämmer. 

Fredrik Landegren beklagar det svalnade svenska intresset för 
etanol, som visat sig fungera utmärkt i modifierade dieselmotorer 
med en tändtillsats i drivmedlet. 

– Svensk etanol produceras mycket klimatsmart. Och tänk på 
att 13 miljoner hektar åker ligger i träda i EU och drar bidrag, var-
för inte odla biobränsle?

I det nya klimateffektiva HVO- bränslet ingår hos somliga till-
verkare palmolja eller avfall från palmoljeproduktion. 

– Vi har valt bort tillverkare där den råvaran ingår. Vi vill att 
biobränslena ska börja konkurrera med de fossila drivmedlen, och 
inte med varandra.
Ur artikel i Borås Tidning 2016-07-17 

JÖNKÖPINGS LÄN

Värmekällan firar tio år
Kraftvärmeverket på Torsvik har sedan starten 2006 producerat 
värme och el till Jönköping med omnejd. 

Enligt Jönköping Energi har verket utvecklats på ett bra sätt 
under de här åren. För att hitta nya sätt att producera energi uti-
från miljösynpunkt, invigdes förra året ett nytt kraftvärmeverk på 
Torsvik. 

Det andra och nya kraftvärmeverket är biobränsleeldat, som 
med hjälp av rester från skogsavverkning. 

– Hela året efter invigningen har gått fantastiskt bra, det är ett 
stort projekt där vi satsar på biobränsle. Det är en investering på 1,2 
miljarder och den fick verkligen pröva sina vingar första året i och 
med den kalla vintern, säger Fridolf Eskilsson, vd på Jönköping 
Energi. 

Innan idén om det biobränsleeldade verket kom upp diskute-
rade vi naturgas, men då valde vi till slut avfallssatsningen, säger 
Fridolf Eskilsson. 

Nu planeras arbetet med att bygga en ackumulator. 
Ur artikel i Jönköpings-Posten 2016-07-09

KALMAR LÄN

Emåmejeriet satsar framåt
Nio år har nu gått sedan mjölkbönderna Patrik Evertsson i Högsby 
och Anders Johansson i Hultsfred startade Emåmejeriet. 

Emåmejeriet har 18 anställda och till anläggningen levereras 
mjölk från sex olika gårdar. Till varje gård har man en egen mjölk-
tank.

– Allt blir ju lite krångligare i och med det, men det är för att vi 
skriver ut på paketen från vilken gård mjölken kommer. 

Sedan några år har Emåmejeriet gjort en nysatsning på pro-
duktutveckling och det senaste halvåret har det börjat ge resultat. 

– Vi får lite grädde över som man kan göra exklusiva produkter 
med lite längre hållbarhet av. 

En annan nysatsning på Emåmejeriet är en ny förgasare. Denna 
går på flis och framställer gengas, som används som bränsle i en 
motor som ger både värme och el. Genom ett projekt tillsammans 
med Energikontor Sydost trimmas nu pannan in. När den är i full 
drift väntas mejeriet få ut 80 procent av sin värme samt 20 procent 
av sin elförbrukning från pannan.
Ur artikel i Jordbruksaktuellt 2016-07-17
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Forskning och industri hjälper varandra
Algoland är Linnéuniversitetets forskningsprojekt som kombine-
rar ekologisk forskning med industrin för att hitta innovativa kli-
matåtgärder och utvinna värdefulla produkter. 

En del av verksamheten håller till på Cementas fabriksområde i 
Degerhamn. De hämtar mikroalger från Östersjön och från fabri-
kens skorsten går en ledning med rökgas ner till algodlingen. Då 
kan de se hur mycket koldioxid som tas upp av algerna. 

Av biomassan kan man bland annat utvinna omega 3 och bio-
bränsle. 

Projektet har hållit på sedan 2011 och just nu håller Algoland 
på att expandera. Man bygger ut odlingen i Degerhamn för att 
sedan kunna undersöka möjligheterna att använda algerna till att 
tillverka djurfoder. Man håller också på att starta en algodling i 
Moskogen. Där ska alger reducera ammoniumhalten i lak-och 
processvatten och ta upp koldioxid ur rökgas i samarbete med 
KSRR och Kalmar Energi. 
Ur artikel i Östra Småland 2016-07-12

Underleverantör tar över  
konkursdrabbade Euronom 
Idesta Foodtech i Malmö tar över konkursdrabbade VVS-tillverka-
ren Euronom i Kalmar. Idesta har de senaste 15 åren utvecklat och 
tillverkat värmepumpprodukter samt styr- och reglerutrustning till 
Euronom. 

Idesta Foodtech tillverkar storköksutrustning, men även vär-
mepumpar under varumärket Mecaterm. I Euronoms sortiment 
ingår förutom värmepumpar också biobränslepannor, solfångare 
och solpaneler, samt systemlösningar med dessa.

Initialt kommer Euronom drivas som innan förvärvet både vad 
gäller försäljning, service och support, uppger Idesta. Euronoms 
kontor och nyckelpersoner kommer att finnas kvar i Kalmar 
medan tillverkning, lager samt administration kommer drivas från 
Idestas fabrik i Malmö.
Ur artikel i VVS-Forum 2016-06-30

GOTLANDS LÄN

Skogsstyrelsen vill skydda bränd skog i Vänge
För två månader sen hade den stora skogsbranden i Vänge härjat klart. 
Nu är avverkning av den skadade skogen snart färdig. Skogstyrelsen 
vill biotopskydda delar av området, men det är markägare emot.

Ulf Jakobsson styr skördaren, en skogsmaskin som avverkar och 
sågar upp en tall på en halv minut.

Området är ett stort kalhygge nu. Men marken är helt grön igen.
– Det är en ganska klen skog och det går inte använda till celluso-

industrin utan det kommer gå som bränsleved, säger Ulf Jakobsson.
Pappersindustrin vill inte ha flis med det minsta sot i. 
På platser där det brunnit finns sällsynta insekter och växter och 

enligt Skogsstyrelsen finns det väldigt lite brandpåverkad skog idag.
Men Lars Thomsson vill inte att hans mark får ett sånt här bio-

topskydd.
– Det tycker jag är alldeles för svagt för att lägga en död mans 

hand över för evigt, så det motsätter jag mig helt enkelt, säger Lars 
Thomsson.
Ur Sveriges Radio P4 Gotland 2016-07-18

BLEKINGE LÄN

Gyllene fält ger AAK olja för tillverkningen
Den största delen av den skördade svenska rapsen hamnar hos AAK 
och fabriken i Karlshamn. Den blir antingen rapsolja eller biobränsle. 

Fettillverkaren AAK använder den själv eller säljer den vidare 
till andra tillverkare. 

– Det betyder mycket när man har en inhemsk industri. En del 
exporteras, men det är jättebra att vi har en stor inhemsk aktör, 
säger Anneli Kihlstrand, vd för Sveriges Frö- och oljeväxtodlare 
(SFO). I Karlshamn finns exempelvis företaget Ecobränsle som 
använder sig av oljan för att tillverka biodiesel, RME. Den anlägg-
ningen ligger på AAK:s område på Västra kajen. 
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2016-08-15

Stor investering i fjärrvärmenätet
Södra cells miljardsatsning i Mörrum innebär att det kommunala 
energibolaget också kommer att göra betydande investeringar. 

Den spillvärme som produktionen vid massabruket ger upphov 
till används sedan många år till Karlshamn energis fjärvärmenät. 
Den ökade kapacitet som utbyggnaden möjliggör skapar nya för-
utsättningar för fjärrvärmen. 

– Det här innebär att man kommer att kunna leverera fjärr-
värme även när det är riktigt kallt. I dag klarar man av leveranserna 
ner till ungefär minus två grader. Framöver kommer de att kunna 
leverera ner till minus tio grader, förklarar Anders Strange som är 
vd på Karlshamn energi. Han berättar vidare att det också möjlig-
gör en ytterligare utbyggnad av fjärrvärmenätet. 

Anders Strange räknar med att det kommer att krävas investe-
ringar på mellan 20-25 miljoner kronor. 

Karlshamn energi arbetar för att göra fjärrvärmen helt fossilfri 
och nästa steg är att ersätta oljan som används vid reservproduk-
tion med biodiesel. 
Ur artikel i Sydöstran 2016-08-06

HALLANDS LÄN

Gasen i botten för hyresrätter
I samarbete med kommunen gör nu Eksta en storsatsning för att 
få fram fler hyresrätter rekordsnabbt. Under en treårsperiod räknar 
det kommunala bostadsbolaget med att bygga flera hundra nya 
hyresbostäder. 

Bara i år påbörjas byggandet av 900 nya bostäder i regi av en 
rad olika bolag. 

– Eksta är vårt verktyg för att få fram fler hyresrätter, och vi har 
i en diskussion med dem hittat platser som kan bebyggas under de 
kommande tre åren, säger Hans Forsberg (M), ordförande i kom-
munstyrelsen. 

– Sammanlagt blir det 70 hyresrätter i Fjärås. Byggnaderna 
blir passivhus med morgondagens teknik inom solenergi och 
biobränsle, så det är häftigt, säger Christer Kilersjö, vd för Eksta 
bostads AB. 
Ur artikel i Kungsbacka-Posten 2016-07-16
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Nytt grepp – aska ska stoppa försurning
Under hösten ska aska från biobränsle som eldats vid fjärrvärme-
verket Hammargård spridas i skogarna kring Ygnern. Askan åter-
för näringsämnen till skogen och motverkar försurning. 

Totalt handlar det om drygt 1 000 ton aska som ska spridas i 
300 hektar skog. Elva av skogspartierna ligger inom Lygnerns vat-
tenskyddsområde. 

– Vi återför näringsämnen till skogen som tagits ut vid avverk-
ning. För att inte påverka skogen använder vi bara befintliga vägar 
när vi sprider askan, berättar Henrik Pedersen vid Askungen Vital 
AB som kommer att utföra askspridningen.

– I askan finns alla de kalkverkande ämnen som förts bort i 
samband med uttaget av biobränsle och kompenserar för närings-
bortfallet som det blir vid avverkning, säger Henrik Pedersen. 
Ur artikel i Kungsbacka-Posten 2016-08-06

Nu körs fabriken i Värö igång
En av Sveriges största byggarbetsplatser avvecklas. Den nya massa-
fabriken Södra Cell är färdigbyggd och har startat sin produktion. 

– Man börjar med att köra flis till nya massakokaren. Om någ-
ra dagar har vi pappersmassa på torkmaskinen, säger platschefen  
Jonas Eriksson. 

I början av 2017 beräknas fabriken ha full produktion. Det 
innebär 700 000 ton massa per år vilket är omkring två tredjedelar 
mer än den ursprungliga produktionen. 

Förutom jobb och pappersmassa skapas ännu en produkt från 
fabriken - förnyelsebar energi. I siffror blir det årsförbrukningar 
av el till ungefär 160 000 lägenheter. Både fabrikens elförsörjning 
och den som säljs vidare kommer från timrets olika delar. Barken 
går till fjärrvärme och talloljan blir diesel. Den inre träddelen blir 
dels cellulosa till pappersmassa och dels lignin som bränns och blir 
energi. 

– Det blir grön energi i och med att allt kommer från trä, säger 
Jonas Eriksson. 
Ur artikel i Hallands Nyheter 2016-07-19

Trots allt lönt att torka grönt 
Grönfodertorken i Genevad är mycket ovanlig. I hela Sverige finns 
bara tre sådana torkanläggningar kvar.

Det är dryga 20-talet gårdar i närområdet som tillsammans äger 
hetluftstorken. 

– Djuren försvann och för att behålla vallodlingen startade man 
torken. Man insåg att vallen är så viktig för växtföljden, berättar 
han om varför torken byggdes på 1960-talet.

Hetluften i torken håller för dagen 700 grader. På en enda tim-
me kan fem kubikmeter – alltså fem ton – vatten ångas bort och 
släppas ut genom skorstenen. Efteråt är vattenhalten nere på 10 
procent. Då mals gräset till mjöl och pressas till gröna pellets, som 
djurfodertillverkare blandar in i sina produkter.

Till att börja med eldades den med olja. Men på 1970-talet kom 
oljekrisen och man började elda med stenkol i stället.

Sedan ett par år drivs torken i stället av en biobränsleeldad 
flispanna. 
Ur Sveriges Radio P4 Halland 2016-08-09

SKÅNE LÄN

Båstad kommun beviljat miljoner  
på nedbrytningsbar plast
Båstad Kommun har beviljats 30 miljoner kronor för att visa att 
energi-intensiv plast kan ersättas med ett nedbrytnings- och kom-
posterbart material vid namn Biodolomer, som kan förvandlas till 
bioenergi.

Pengarna kommer från EU, och Båstad kommun delar de 30 
miljonerna med två partners från näringslivet. Gaia Biomaterials 
har tagit fram och tillverkar Biodolomer.

– Att försöka få ett fossilfritt samhälle har vi försökt med i 
många år, men många idéer tar lång tid och i slutändan brukar 
de långvariga idéerna bli bra, säger Åke Rosén, innovatör på Gaia 
Biomaterials.

Bilodolomer är ett helt naturligt ämne och består av kalk, vege-
tabiliska oljor och stärkelse.

Nu har Båstad gått ut med att man vill vara första kommunen 
i Sverige som blir fossilfritt men om andra kommuner ansluter sig 
behövs det förnödenheter för dem också, säger Åke Rosén.
Ur Sveriges Radio P4 Kristianstad 2016-07-11


