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Vintern 2015 – 2016 präglas av bakslag för konventio-
nella biodrivmedel som etanol och biodiesel. Etanolen 
E85 belades med skatt 1 december, följt av höjd skatt 
vid årsskiftet. 

Skatten tillsammans med sjunkande bensinpris har skapat en 
mycket ofördelaktig konkurrenssituation för E85, och försälj-
ningen, som redan tidigare sjunkit under ett par års tid, har 
gått ner kraftigt. SPBI:s preliminära statistik för december 
visar på en nedgång med 55 procent jämfört med året innan 
och en försäljning på bara 3 000 kubikmeter. För hela 2015 
noterades en nedgång med 40 procent för E85 till en total 
volym på 90 700 kubikmeter. Försäljningen av E85 var 2015 
den lägsta sedan 2006. 

Det är uppenbart att de försämrade villkoren för flexifu-
elbilar och beskattningen av E85 håller på att slå ihjäl mark-
naden för detta miljövänliga drivmedel. Följden blir ökade 
koldioxidutsläpp. 

Också biodieseln RME har drabbats av den straffbeskatt-
ning som införts för att tillfredsställa EU:s statsstödskrav. Här 
finns ingen löpande statistik, men rapporterna från marknaden 
pekar på stora problem genom kombinationen av beskattning 
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2015 varmaste året enligt NOAA

Rekord för elexporten 2015

2015 var det varmaste året hittills under den tid, sedan 
1880, som man har relevanta mätdata. Det meddelade 
den amerikanska meteorologiska myndigheten NOAA i 
slutet av december. SID 2.

Elexporten har ökat kraftigt under senare år och blev hela 22,5 TWh 2015,  
en ökning med 6,9 TWh från 2014. Det framgår av Svensk Energis preliminära  
statistik för 2015, som publicerades vid årsskiftet. Exporten återspeglar den  
starka elbalansen, med ökad produktion via elcertifikatsystemet och fortsatt  
svag utveckling av efterfrågan på el. Läs mer på sid. 3.  
Källa: Svensk Energi

Svenska växthus alltmer klimatvänliga
Den svenska växthusodlingen visar framfötterna i  
kampen för minskade klimatutsläpp. Sedan början av 
2000-talet har energiförbrukningen mer än halverats sam-
tidigt som användningen av fossila bränslen har minskat 
med mer än 80 procent.     SID 5.

mailto:%20info%40svebio.se?subject=
http://www.svebio.se


2

FORTS FRÅN SID 1.

och sänkt pris på fossil diesel orsakat av det kraftiga prisfallet på 
olja på världsmarknaden. De svenska rena biodrivmedlen sitter 
i en rävsax mellan sjunkande pris på de konkurrerande fossila 
drivmedlen och beskattning. HVO-bränslet har däremot inte 
beskattats. 

Förutom beskattningen orsakas nedgången på E85-marknaden 
av den nästan obefintliga nyförsäljningen av flexifuelbilar. Den se-
naste statistiken från Trafikverket gäller november och den visar att 
bilförsäljningen då till 94 procent gällde bilar för fossila bränslen 
– 58 procent dieselbilar och 36 procent bensinbilar. Bara 7 procent 
var bilar avsedda för icke-fossila bränslen. 4,7 procent var elbilar, 
elhybrider och laddhybrider och endast 1,3 procent var flexifuelbi-
lar (E85) och bifuelbilar (biogas). Jämfört med ett år innan mins-
kade försäljningen av flexifuelbilar från 221 till 99 fordon, eller 
med 55 procent. Försäljningen av biogasbilar minskade från 418 
till 330 fordon, eller med 21 procent. Försäljningen av elbilar och 
hybrider steg med 57 procent från 959 till 1508 fordon. Den totala 
bilförsäljningen steg med omkring 20 procent. 

Sammanfattningsvis: nästan alla personbilar som säljs i Sverige 
drivs fortfarande med fossil bensin och diesel. Andelen var oför-
ändrat 94 procent. Försäljningen av bilar som kan drivas med bio-
drivmedel har sjunkit till bråkdelar av totalen, och försäljningen 
av elbilar ökar visserligen, men ligger fortfarande på en mycket 
låg nivå. 

Svebio kommentar: 

Utvecklingen på transportsektorn är oroande. Vi ser mycket lite av 
den omställning som måste genomföras. Under några år har effektivise-
ringen av fordonen gett minskade utsläpp. Men ännu mer har bytet av 
bränslen betytt, från fossila bränslen till biodrivmedel. Men nu tycks ut-
vecklingen ha vänt. Försäljningen av drivmedel ökade för första gången 
sedan 2007, och försäljningen av diesel steg med 6 procent. 

Beskattningen av E85 och RME för att följa EU-kommissionens 
statsstödsregler, och EU:s ILUC-direktiv från i somras leder till att an-
vändningen av klimatsmarta biodrivmedel från åkermark stoppas. 

Målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 känns allt mer ore-
alistiskt, när nästan alla de bilar som säljs är konventionella bensin- och 
dieselbilar. FFF-utredningen, som kom redan för drygt två år sedan, har 
i mycket liten utsträckning följts upp av regeringen och riksdagen. En 
del av förslagen har lagts i nya utredningar.  

2015 varmaste året enligt NOAA

Medeltemperaturen över hav och land låg 0,9 °C över medel under 
1900-talet. Det var hela 0,16°C mer än 2014, som var det tidigare 
rekordåret. Ökningen mellan åren var också ett rekord. Det är 
fjärde gången under 2000-talet som värmerekordet överskridits. 

Temperaturökningen över land var ännu högre, + 1,33°C högre 
än medeltalet under 1990-talet. Det tidigare rekordet över land 
var från 2007. Höjningen över haven låg i genomsnitt på 0,74°C 
jämfört med medeltalet på 1900-talet. 

NOAA sammanställer också beräkningar för enskilda månader, 
och december 2015 blev den månad som hittills haft den största 
temperaturökningen + 1,11°C över medeltalet på 1900-talet, en ök-
ning med hela 0,29°C. På land var ökningen hela 1,89°C, en ök-
ning med 0,48°C jämfört med det tidigare rekordet, som var från 
2006. 

Av NOAA:s kartor kan man se den kalla fläcken över Nordat-
lanten, som avviker från i stort sett alla andra områden globalt. 
För detta område gäller sjunkande medeltemperatur, sannolikt en 
effekt av kallt smältvatten från Grönland. 

Svebio kommentar: 

Det har länge cirkulerat uppgifter bland så kallade klimatskeptiker om 
att temperaturökningen tagit en paus efter 2000. Man har sett detta som 
ett bevis på att det inte finns ett entydigt samband mellan ökad koldiox-
idhalt och stigande medeltemperaturer. I den amerikanska Kongressen 
pågår samtidigt en politisk betingad kampanj av republikanska ledamöter 
mot NOAA:s klimatrapportering. De nya alarmerande siffrorna borde få 
alla som bedriver krypskytte mot klimatexperterna att besinna sig. Verk-
ligheten är det bästa sanningsvittnet. Man börjar nu redovisa siffror som 
ligger i spannet 1 – 2°C över land och under vissa tider på året. Det är 
nivåer som närmar sig vad som kan ge stora förändringar som blir svåra 
att hantera. Nu handlar det inte längre om klimatförändringar i en avläg-
sen framtid utan om det som händer här och nu.  

2015 var det varmaste året hittills under den tid, sedan 
1880, som man har relevanta mätdata. Det meddelade 
den amerikanska meteorologiska myndigheten NOAA i 
slutet av december. 
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Elstatistiken för 2015: Rekordstor elexport 

Energibalansen för 2014: Fortsatt ökning av förnybar energi

Elanvändningen ökade med bara 0,6 procent, från 135,6 TWh till 
136,4 TWh. Temperaturkorrigerat var ökningen ännu mindre, 
plus 0,4 procent. Elproduktionen ökade däremot med hela 6 pro-
cent, från 150,2 TWh till 158,9 TWh. Vattenkraften gav nära nog 
rekordproduktion och vindkraften ökade med 43 procent. Kärn-
kraftsproduktionen minskade kraftigt. För biokraften redovisas 
ingen separat siffra utan produktionen är sammanklumpad med 
fossil kraftproduktion under rubriken ”övrig värmekraft”. 

Följden av den höga produktionen blev att elexporten ökade 
från 15,6 TWh till 22,5 TWh. Det är den största elexporten nå-
gonsin. 

Så här såg produktionen och användningen ut totalt:

Redan 2009 passerade bioenergin oljan för slutlig användning. 
Skillnaden mellan beräkningarna är att den totala tillförsel inklu-
derar volymer som blir förluster och dessutom fossila bränslen som 
används för ”icke energiändamål”, exempelvis olja som används 
för tillverkning av plaster, asfalt mm. Så här skriver Energimyndig-
heten i sitt pressmeddelande: 

”Tillförseln av förnybar energi till det svenska energisystemet 
fortsätter att öka, och den största procentuella ökningen har skett 
inom vindkraft. Samtidigt minskade den slutliga energianvänd-
ningen inom industrin och hushållen. Detta framgår av Energi-
myndighetens statistik över årliga energibalanser för 2014.

Tillförseln av förnybar energi (bestående av biobränslen, vat-
tenkraft, vindkraft och värmepumpar) har under lång tid haft en 
uppåtgående trend i Sverige. Sedan slutet av 1970-talet har tillför-
seln av energi från förnybara energikällor mer än fördubblats.

– Bortsett från 2012, då vattenkraften var särskilt hög, har inte 
en större tillförsel av förnybar energi tidigare noterats. Vindkraften 
ökade 2014 med 14 procent och står för växande andel av energitill-
förseln. Störst andel av förnybar energi kommer från biobränslen. 
Biobränslen har under senare år ökat i sådan omfattning att dessa 
svarar för nästan lika stor andel av tillförseln som olja, säger Jonas 
Paulsson vid Energimyndigheten.

Den höga produktionen och den relativt svaga efterfrågan har 
också lett till kraftigt fallande elpriser, och Svensk Energi uppger 
att priserna inte varit så låga sedan år 2000. Genomsnittspriset låg 
på endast 20 öre/kWh, med variation för månadsmedelvärdena 
mellan 9 öre/kWh och 28 öre/kWh. Elproducenterna är hårt pres-
sade av de låga priserna, och inget tyder på att de kommer att stiga 
under de närmaste åren, trots att en reaktor, Oskarshamn 2, i prak-
tiken redan är stängd. Av exporten gick hela 17 TWh till Finland 
och 4 TWh gick till Danmark. 

Svebio kommentar: 

De låga elpriserna slår hårt på elproducenterna. Priserna ligger långt 
under de priser som behövs för en sund utveckling av marknaden och 
motsvarar inte kostnaderna för produktion från nya investeringar. Av-
vecklingen av de fyra reaktorer som kraftbolagen vill stänga bör påskyn-
das för att snabbt få bättre balans på marknaden. Kraftföretagen ropar 
efter avskaffad effektskatt. Det skulle ge en lättnad men inte åtgärda det 
grundläggande problemet: obalansen på marknaden. 

Tyvärr redovisar inte Svensk Energi biokraften separat i statistiken 
utan klumpar samman biokraften med den fossila elproduktionen. Där-
med kan man inte tydligt se hur stor del av vår elproduktion som är 
förnybar. Däremot skriver Svensk Energi i sitt pressmeddelande att 
Sverige har 98 procent elproduktion med låga klimatutsläpp. Det tyder 
på att faktaunderlaget finns för fördelning av biokraft och fossilkraft. De 
siffrorna bör redovisas i fortsättningen. 

Tillförsel (TWh) 2014 2015 Förändring

Vattenkraft 63,3 74,6 + 18 %

Vindkraft 11,5 16,5 + 43 %

Kärnkraft 62,2 54,3 - 13 %

Solkraft  0,0  0,0 + 60 %

Övrig värmekraft 13,2 13,5  + 2 %

Elproduktion totalt 150,2 158,9  + 6 %

Export  15,6  22,5 + 44 %

Inhemsk användning 135,6 136,4 + 0,6

Samtidigt som tillförseln av förnybar energi ökar har oljetill-
förseln under senare år minskat. Tillförseln av olja uppgick 2014 
till 134 TWh, vilket är i nivå med den rekordlåga tillförseln 2013. 
Den låga oljetillförseln återspeglade sig i minskad oljeanvändning 
under 2014. Förutom en minskad användning av olja inom indu-
strin, transportsektorn och hushållen, användes mindre olja för 
el- och fjärrvärmeproduktion.

Lägre slutlig energianvändning

Den slutliga energianvändningen minskade från 375 TWh år 2013 
till 368 TWh år 2014. Energianvändningen minskade inom indu-
strin och hushållen medan användningen inom transportsektorn 
ökade marginellt.

Inom industrin minskade energianvändningen från 144 TWh 
år 2013 till 143 TWh 2014. Minskningen förklaras främst av lägre 
användning av el och olja.

Energianvändningen i transportsektorn uppgick år 2014 till 
drygt 85 TWh vilket motsvarar en marginellt ökad användning 
i jämförelse med 2013. Medan användningen ökade för vägtrafik 
minskade den för bantrafik och inrikes sjöfart. Ökningen inom 
vägtrafiken förklaras av en ökad användning av biodrivmedel. 
Både fossil diesel och fossil motorbensin minskade inom vägtra-
fiken.

Hushållens energianvändning minskade från 86 TWh till 
82 TWh 2014. Det förklaras av en minskad användning av el,  

De lägsta elpriserna sedan år 2000 och rekordhög elex-
port präglade elåret 2015, enligt preliminär statistik från 
Svensk Energi som presenterades vid årsskiftet. 

Energimyndigheten presenterade strax före jul definitiva 
energibalanser för 2014. De visar att bioenergin snart 
kommit ifatt oljan också när det gäller total tillförsel. 

FORTS 4
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Första vågkraften in på nätet

Fortsatt hög biogasandel i fordonsgasen

Debatten om avskaffad effektskatt 

För närvarande är 36 vågenergiomvandlare installerade på havs-
botten utanför Smögen i Sotenäs kommun. Projektet leds av 
Seabased AB och är ett samarbete mellan Seabased, Fortum och 
Energimyndigheten.

– Det här är en viktig milstolpe för svensk energiforskning, sä-

– Det här är en viktig milstolpe för svensk energiforskning, säger 
Rémy Kolessar, chef för Energimyndighetens avdelning forskning 
och innovation. Projektet har redan genererat mycket kunskap, 
även om det återstår många utmaningar. Att vara först med ny 
teknik innebär alltid stora risker, men vid framgång kan det också 

Wahlberg är vd för Vattenfall Generation som inkluderar bolagets 
kärnkraftsproduktion. Han påpekade att med dagens elpriser och 
med effektskatten på 7 öre/KWh är ingen av Vattenfalls reaktorer 
lönsamma. Uttalandet ledde till att energiminister Ibrahim Baylan 
dagen efter i en intervju i DN öppnade för att regeringen kan om-
pröva den höjning av effektskatten som man föreslagit. Därefter 
har en lång rad aktörer gått ut med krav på sänkt eller avskaffad 
effektskatt på kärnkraften. Svensk Energi krävde 11 januari att ef-
fektskattefrågan måste lösas snarast. LO-ordföranden Karl-Petter 
Thorwaldsson uttalade sig 20 januari om att regeringen måste 
lägga om energipolitiken för att ”rädda kärnkraften”. 

Vågkraftsanläggningen på västkusten har nu börjat leve-
rera el till det svenska elnätet. De första bojarna koppla-
des nyligen samman med vågkraftsgeneratorerna, vilket 
innebar startskottet för elproduktionen.

För närvarande är 36 vågenergiomvandlare installerade på havsbotten utanför Smögen i Sotenäs kommun. 
Projektet leds av Seabased AB och är ett samarbete mellan Seabased, Fortum och Energimyndigheten.

Den 7 januari gjorde Vattenfalls Torbjörn Wahlberg i en 
artikel i Dagens Industri uttalanden om att Vattenfall kan 
komma att stänga alla sina kärnkraftverk om man inte får 
bort effektskatten. 

ger Rémy Kolessar, chef för Energimyndighetens avdelning forsk-
ning och innovation. Projektet har redan genererat mycket kun-
skap, även om det återstår många utmaningar. Att vara först med 
ny teknik innebär alltid stora risker, men vid framgång kan det 
också medföra stora möjligheter för de som vågar satsa.

Energimyndigheten stödjer forskning inom förnybar energi 
och vågkraftsforskningen ges stöd huvudsakligen via forsknings-
programmet Marin energiomvandling.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 21 januari)

medföra stora möjligheter för de som vågar satsa.
Energimyndigheten stödjer forskning inom förnybar energi 

och vågkraftsforskningen ges stöd huvudsakligen via forsknings-
programmet Marin energiomvandling.

Svebio kommentar. 

När marknadspriserna på el är extremt låga blir effektskatten ett 
bekymmer. Huvudproblemet är inte skatten utan överkapaciteten på 
elmarknaden, som pressar elpriset långt under den nivå som ger er-
sättning för produktions- och kapitalkostnaderna. Effektskatten och 
fastighetsskatten på vattenkraft har från politisk sida setts som skatt 
på ”windfall profits”. Vattenkraften och kärnkraften har vid utbyggnaden 
fått omfattande statligt stöd och gynnsamma villkor och investeringarna 
är i huvudsak avskrivna. Men nu är elpriserna så låga att man inte ens 
klarar att täcka rörliga kostnader inklusive skatt.

För kärnkraften belastas kostnadssidan dessutom under de kom-
mande åren av säkerhetshöjande investeringar efter krav som införts 
efter Fukshima.  

fjärrvärme, olja och biobränslen. Minskningen bedöms i huvud-
sak bero på ett lägre energibehov för uppvärmning av bostäder på 
grund av varmare väder.

Svebio kommentar: 

2014 var ett extremt varmt år, vilket också påverkar statistiken. San-
nolikt kommer vi att få liknande siffror för 2015. Den slutliga energian-
vändningen ligger på samma nivå som den gjorde omkring 1970, och 
hamnade lägre än något år sedan 1993. Det skulle vara bra om Energi-
myndigheten samtidigt som man redovisar de årliga energibalanserna 

kunde göra en beräkning av den svenska förnybartandelen i enlighet 
med EU:s Förnybartdirektiv. Den beräkningen skiljer sig något från den 
svenska statistiken, men gäller i huvudsak slutlig energianvändning. 

Svebios egna beräkningar, som visar att bioenergin idag står för 
omkring 34 procent av den slutliga energianvändningen, bygger på En-
ergimyndighetens material, men innebär att vi fördelar el och värme, 
och därmed den slutliga energianvändningen, på ursprungliga energi-
källor. Vi anser att det ger en bättre bild av vilken energi vi använder i 
samhället. 



Svenska växthus alltmer klimatvänliga

Klimatklivet 

Sedan början av 2000-talet har energiförbrukningen mer än halv-
erats samtidigt som användningen av fossila bränslen har minskat 
med mer än 80 procent. Allt detta trots en ökad odling.

–Den svenska växthusodlingens påverkan på klimatet har mins-
kat påtagligt de senaste åren. Därför kan du med gott klimatsam-
vete välja svenska tomater när du går och handlar, säger Jörgen 
Persson, statistiker på Jordbruksverket.

Energieffektivisering

Mellan 2002 och 2014 har den svenska växthusodlingen minskat sin 
energiförbrukning från drygt 1 250 till 600 GWh, visar en ny rapport 
från Jordbruksverket. Eftersom den odlade ytan samtidigt har ökat nå-
got innebär det att växthusen minskade sin energiförbrukning med 57 
procent, från 371 till 158 kWh per kvadratmeter. Bara under perioden 
2011–2014 minskade förbrukningen med mer än 25 procent.

Som vi noterat tidigare i Bioenerginytt har en stor del av stödet 
gått till laddinfrastruktur och till biogas, både produktion och an-
vändning. Den här gången gavs också en hel del pengar till projekt 
kring fjärrvärme och konvertering till biobränslen. Totalt har man 
hittills fördelat 268 miljoner kronor till investeringar på samman-
lagt 684,5 miljon kronor. 

Bland de större projekten som beviljades pengar i december 

Den svenska växthusodlingen visar framfötterna i  
kampen för minskade klimatutsläpp. 

Den 16 december gjorde Naturvårdsverket en andra 
tilldelning av bidrag inom Klimatklivet, regeringens nya 
program för klimatåtgärder, liknande tidigare Klimp 
och Lip. 

Parallellt med energieffektiviseringen ersätts också fossila bräns-
len snabbt med andra energikällor. Medan utnyttjandet av fossila 
bränslen minskade med 80 procent mellan 2002 och 2014, ökade 
istället användningen av förnybara bränslen som flis, bark eller 
pellets med drygt 350 procent och var 2014 den i särklass största 
energikällan i växthusodlingen. Totalt sett kom 28 procent av en-
ergiförbrukningen 2014 från fossila bränslen och 48 procent från 
förnybara bränslen, medan 24 procent kom från el och fjärrvärme.

Den minskade energiförbrukningen kombinerat med den höga 
användningen av förnybara bränslen och rena energikällor leder 
till en påtaglig minskning av odlingens klimatpåverkan. Därför är 
till exempel svenska tomater numera klimatmässigt i toppklass sett 
ur ett internationellt perspektiv. Dessutom producerades omkring 
en fjärdedel av de svenska tomaterna helt utan användning av fos-
sila bränslen, vilket gör dem i princip helt klimatneutrala.
(Pressmeddelande från Jordbruksverket)

finns ett bidrag till Kopparbergs Bryggeri i Örebro län på 15,4 mil-
joner för byte från olja till biobränsle och ett bidrag på 2 miljoner 
till Lantmännen i Sörmland för ”byte från olja till biovärmeverk”. 
Neova har fått 11,2 miljoner för utbyggnad av fjärrvärme. Pengar 
gavs också till Munka Ljungby Fjärrvärme och till Svedala Fjärr-
värme. Nordkalk fick 550 000 kr för konvertering från olja till 
biobränsle. Inom biogasen har pengar getts för flera projket för 
förbehandling, bland annat till Norrlandsjord och Miljö AB. 

Det blir flera nya ansökningstillfällen under 2016. Information 
finns på Naturvårdsverkets hemsida under rubriken Klimatklivet. 

Onsdagen den 6 april, Westmanska Palatset, Stockholm
Läs mer på: www.svebio.se

Arrangerat av:

Välkommen på  

Svebios  
Vårmöte 
med årsmöte

Foto: A
W

E
vans

Bioenergi 
– Sveriges 

största 
energislag!
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Kylan gav prisspikar på elmarknaden

Mycket lågt oljepris – som lägst ner mot 27 dollar/fat

Prisfall på utsläppsrätter

Efter en rekordmild december med mycket låga elpriser för årsti-
den kom en rekordkall januarimånad med tidvis mycket höga el-
priser. Men framför allt en mycket stor variabilitet på spotmarkna-
den med kraftiga slag mellan höga och låga priser – mellan 25 öre/
kWh och ända upp mot 2 kr/kWh inom samma dygn. De stora 
svängningarna beror på elvärmen, inklusive värmepumpar som går 
över på ren eldrift med elpatroner när kylan slår till. Vattenkraf-
ten gick tidvis på högvarv vilket sänkte fyllnadsgraden i magasinen 
från en bit över normal nivå till normala nivåer. Vindkraften gav 
samtidigt mycket dåligt tillskott när högtrycket bitit sig fast över 
hela landet. 

Oljepriserna har kring årsskiftet fallit till de lägsta nivåerna på tolv 
år, och var som lägst strax över 27 dollar/fat. Under de senaste 
dagarna har priset återhämtat sig något, upp mot 33 dollar. Ned-
gången förklaras med flera faktorer, men den grundläggande fak-
torn är att Saudi-Arabien bestämt sig för att inte försvara priset 
genom att hålla igen sin export, utan använde oljevapnet för att 
pressa bort högkostnadskonkurrenter från marknaden. Saudi har 
låga produktionskostnader och en stor valutareserv. Ett par till-

Priset på utsläppsrätter inom ETS föll plötsligt mycket kraftigt 
under januari efter att ha visat en svagt stigande tendens under 
hela 2015. Prisfallet var kraftigt, från omkring 8,50 euro/ton till 
6 euro/ton, en nedgång med 30 procent inom loppet av ett par 

MARKNADERNA

Vinden gav vecka 3 bara 179 GWh, en minskning med 59 
procent mot samma vecka året innan. Kärnkraften producerade 
normalt och ”övrig värmekraft” låg samma vecka 27 procent över 
nivån året innan. Sverige importerade el från Norge men exporte-
rade till Finland, som också har betydande användning av elvärme.

De relativt låga priserna mellan prisspikarna visar att markna-
den i grunden har starkt utbud och att de höga priserna bara var en 
tillfällig effekt av det kalla vädret. Det visas också av att terminspri-
serna fortsatt att falla, och för helåret 2016 ligger på bara omkring 
17 - 18 öre/kWh. Elcertifikaten ligger kring 16 – 17 öre. 

kommande faktorer är inbromsningen av den kinesiska ekonomin 
som också håller igen landets efterfrågan på olja, och de borttagna 
sanktionerna mot Iran. 

De extremt låga oljepriserna pressar en rad producentländer 
hårt, som Ryssland, Venezuela, Nigeria och Angola. De leder också 
till massiv utslagning av jobb och investeringar i oljeindustrin. 

För svenskt vidkommande är den direkta effekten främst låga 
marknadspriser på fossila drivmedel.  

PRESSMEDDELANDEN

– Sverige har fått besked om rätten att använda skattebefrielse för 
biodrivmedel tre år till. Det är positivt. Det borde efter klimatav-
talet i Paris vara en självklarhet att vi ska använda klimatskatter för 
att styra om från fossila bränslen till förnybara biobränslen. Det är 
dags att agera i EU för att införa koldioxidskatter i alla sektorer, 
säger Gustav Melin, vd i Svebio.

– Efter Paris har det öppnats ett fönster för att införa koldiox-
idskatter i hela EU. Frankrike följer nu de skandinaviska länderna 
och har infört en koldioxidskatt som kommer att höjas steg för 
steg under de kommande åren. Norge har fattat beslut om att ge-
nomföra en grön skatteväxling. Kina inför ett system för handel 
med utsläppsrätter.

Pressmeddelande 2015-12-16 

EU-beslut idag: Skattebefrielse för biodrivmedel  
– men efter klimatmötet är CO2-skatt högaktuellt!

– Förslaget om ett nytt energiskattedirektiv i EU med gemen-
sam lägsta koldioxidskatt lades i byrålådan för ett par år sedan. 
Det är dags att ta fram förslaget igen och få en diskussion om 
klimatskatter och priset på koldioxidutsläpp i EU.

– Vi måste skynda på omställningen i transportsektorn och i 
andra delar av ekonomin. För att det ska ske till låg kostnad och 
rationellt behöver vi generella och långsiktiga styrmedel. Regelverk 
som bara gäller tre år bromsar utvecklingen eftersom bolagen inte 
vet hur förutsättningarna ser ut framöver och därför inte kan in-
vestera i ny produktion, avslutar Gustav Melin. 

veckor. Tillsammans med de mycket låga priserna på olja och 
andra fossila bränslen ger det oroande signaler för klimatom-
ställningen i Europa. 
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Mycket lågt oljepris – som lägst ner mot 27 dollar/fat

BIOENERGI I PRESSEN

NORRBOTTENS LÄN

Älvsbyns Energi sänker fjärrvärmepriset
Jan Sipola har en välkommen julklapp till Älvsbyns fjärrvärmekun-
der. 30 år efter att energibolaget började leverera värme sänker man 
nu priset med fem procent. - Det gör ungefär 1 000 kronor på en 
normalstor villa, säger vd:n. 

Älvsbyns Fjärrvärme började leverera värme från biobränsle-
pannan på Altuna i december 1985. Man byggde Sveriges minsta 
biobränsledrivna elproduktion som nu är helt avskriven - nio år 
tidigare än man tänkt sig. 

De senaste årens varma vintrar har också bidragit eftersom man 
klarar sig utan den gamla biopannan ner till 15 minusgrader. Dess-
utom finns det ett överskott av biobränsle. 

– Det gör att för första gången någonsin tecknade jag långsik-
tiga bränsleavtal i våras. I och med att det finns ett överskott kan vi 
även få bättre kvalité på bränslet.
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2015-12-28

VÄSTERBOTTENS LÄN

SP ETC i Piteå anställer  
och ökar omsättningen 
Det går bra för SP ETC i Piteå som ökat omsättningen med 15 
procent i år och som nyanställt två ingenjörer senaste året. 

Tidigare var ETC i Piteå en forskningsstiftelse. Sedan ett år till-
baka är det ett helägt dotterbolag till SP och Magnus Marklund 
säger att ETC har gynnats av att tillhöra en större forskningsmiljö. 
Genom SP har vi fått tillgång till så kallade strategiska kompen-
tensmedel som nu utgör 15 procent av omsättningen, säger Mag-
nus Marklund. 2014 omsatte dåvarande ETC 23 miljoner kronor, 
i år kommer omsättningen öka med drygt tre miljoner kronor till 
26 miljoner kronor. Senaste året har bolaget i Piteå nyanställt två 
personer. 2016 beräknas omsättningen öka till cirka 29 miljoner 
kronor. 

Framgent fortsätter SP ETC att forska fram nya miljövänliga 
biobränslen baserade på bland annat hyggesrester och pyrolysolja. 
Ur artikel i Piteå-tidningen 2015-12-22

Norrskog står för värmen i vinter 
Den här vintern värmer Norrskogs medlemmar upp alla fastighe-
ter som är anslutna till fjärrvärmenätet i Dorotea och Vilhelmina. 

Bark och flis används som bränsle till fjärrvärmen i Dorotea och 
Vilhelmina. 

Detta är en vinn-vinn-situation. Vi skapar lokal avsättning för 
skogsråvaran samtidigt som vi sprider värme i kylan, säger Jim Sal-
vin, biobränsleansvarig i skogsägarföreningen Norrskog. 

Totalt kommer nästan 250 lastbilar med släp att frakta bränslet 
till två fjärrvärmepannor, en i Dorotea och en i Vilhelmina. 
Ur artikel i Lokaltidningen 2016-01-13

Laddstolpar för elbilar på gång i Skellefteå
Skellefteå Kraft har långt framskridna planer på att installera ladd-
ningsstolpar på en rad platser i Västerbotten. ”Vi ingår i ett nätverk 
som ska underlätta för de som kör elbilar”, säger Hans Kreisel, vd.

Skellefteå Kraft har redan nischat in sig mot biobränslen, bio-
gas och etanol. Nu förutspår Hans Kreisel att elbilar kommer på 
bred front de närmaste åren.

Skellefteå Krafts vd förutspår att inom en femårsperiod så kom-
mer elbilarna att få ett stort genomslag.

Hans Kreisel säger att Skellefteå Kraft hela tiden måste vara på 
”tårna” och fiska upp vad marknaden efterfrågar. 

Skellefteå Kraft engagerar sig nu alltmer också vad gäller solceller.
Ur artikel i Norran 2016-01-11

Fjärrvärmen fyller 50 år 
Den 20 december 1965 ägde Umeås första fjärrvärmeleverans rum, 
från en provisorisk oljeeldad värmecentral på Ålidhem. 

Fjärrvärmen användes till en början främst för att värma upp 
studentbostäder på Ålidhem. 

I dag värms nästan 90 procent av husen i Umeå tätort upp med 
fjärrvärme från Umeå Energi. 

Han uppger att oljan i stort sett är ett minne blott i dagens 
fjärrvärme, den utgör endast en halv procent i systemet. 

– I övrigt är det restprodukter från samhället. Antingen i form 
av avfall eller restprodukter från skogsindustrin. Bränslemixen är 
ungefär 60 procent biobränsle och 40 procent avfall. 
Ur artikel i Folkbladet Vk/Vf 2015-12-19

Måste elda olja för att värma Umeå
När kylan slår till är Umeå Energi beroende av olja.

– Olja behövs för att hålla Umeå varmt, säger Jan Ridfeldt, af-
färsområdeschef energilösningar.

Oljeeldning tas till när det är kallare än 13 grader.
Om det skulle bli extrema situationer finns 9-10 oljepannor i 

Umeå att använda.
– Ambitionen är att sluta med oljeanvändning helt och hållet 

för att komma till rätta med klimatambitionerna, säger Ridfeldt.
2010 togs kraftvärmeverket Dåva 2 i drift. Från det har Umeå 

Energis användning av olja minskat från cirka 10 till 1 procent.
– 2015 var det så lågt som 0,5 procent. Den kyliga perioden nu 

i januari är den kallaste sammanhängande perioden vi har upplevt 
sedan 2010–2011, säger Ridfeldt.
Ur Affärsliv24 2015-12-19
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Svarta pellets för en grön framtid 
Svarta pellets har stora möjligheter att bli ett stort grönt energislag 
för framtiden. Det menar Lars-Åke Svensson på företaget Bioen-
dev som i dagarna planerar starta sin demonstrationsanläggning 
utanför Umeå. 

Svarta torrefierade pellets har många fördelar, bland annat inne-
håller de drygt 40 procent mer energi än vanliga pellets, dessutom 
är de vattenavstötande, säger Lars-Åke Svensson, platschef för de-
monstrationsanläggningen. 

Studiebesök från skogs- och energisidan avlöser varandra. Nä-
ringsministern har också varit här, berättar Lars-Åke Svensson. 

Bioendevs mål är ju ytterst inte att producera och sälja pellets. 
Målet med demoanläggningen är att visa att det går att producera 
torrefierade pellets i industriell skala.

– I demonstrationsanläggningen räknar vi med att producera 
cirka 16 000 ton per år. En fullstor anläggning bör vara tio gånger 
större. 

– Vi bedömer att det handlar om cirka tio procent dyrare än vit 
pellets men vi tror att fördelarna är så starka att kunderna väljer 
svarta pellets. 
Ur artikel i Land - Lantbruk 2016-01-09

JÄMTLANDS LÄN

Ökat intresse för biobränsle i kylan 
Temperaturen har sjunkit kraftigt de senaste dagarna. 

Den stränga kylan har fått efterfrågan på biobränsle, det vill 
säga sågspån, flis, bark, som blir över vid träförädling att skjuta i 
höjden. Jim Salvin, biobränsleansvarig vid Skogsägarna Norrskog, 
räknar med att efterfrågan har ökat fyra gånger på några dagar. 

Bränslet går främst till värmekraftverk och pelletstillverkare och 
kunderna finns i hela landet. 
Ur Sveriges Radio P4 Jämtland 2016-01-09

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Kommunen byter ut fossil diesel 
Biodisel ska ge Sundsvalls kommun en skjuts mot en fossilfri for-
donsflotta. Redan under första kvartalet 2016 inleds tester med att 
tanka HVO-diesel, som görs helt på förnybara råvaror. Utsläppen 
av fossila växthusgaser beräknas minska med närmare 90 procent 
jämför med fossil diesel. 

Kommunen har cirka 740 bilar som används i förvaltningar och 
bolag. Cirka två tredjedelar av dessa körs på diesel. 

I Sundsvall finns i dag bara ett tankställe för HVO, vid Sund-
frakt på Norra vägen. 

Sundsvalls kommun har ett mål om en fossilfri fordonsflotta 
till år 2021. 
Ur artikel i ETC 2015-12-18

GÄVLEBORGS LÄN

Politikernas tvära vändning förvånar 
– Timmerterminalen Skogsbolag 
fundersamma 
Skogsbolagen är förbryllade över att Ljusdals kommunpolitiker 
funderar på en helt annan lösning för timmerterminalen än att 
flytta den till Böle, den inriktning som kommunen, länet och Tra-
fikverket har utrett tillsammans med näringen. Nu inväntar de be-
sked direkt från politikerna. 

Vi får avvakta och se hur kommunen tänker agera, säger Trätågs 
vd Olle Pettersson. 

Trätåg ägs av Stora Enso Skog och Billerudkorsnäs skog, och 
har lastat om timmer i Ljusdal i snart 30 år. För några år sedan ville 
företaget flytta timmerterminalen till Kläppa, en plan som gick i 
stöpet av flera skäl. 

De senaste åren har Böle legat i fokus, på initiativ av skogsnä-
ringen och i samarbete med Trafikverket, kommunen och Region 
Gävleborg. Den utredningen har ännu inte offentliggjorts. 

Trots det vill nu en politisk majoritet flytta timmerterminalen 
till Bränta i stället, enligt en cirkulerande skrivelse. 
Ur artikel i Ljusdals-Posten 2016-01-13 

DALARNAS LÄN

En långtradare med flis per timme – 
Västermalmsverket går för högtryck i kylan 
Den stränga kylan på runt 25 minusgrader gör att Falu Energi och 
Vattens Kraftvärmeverk på Ingarvet nu slår produktionsrekord. 

– Vi samproducerar även fjärrvärme med Borlänge Energi, sä-
ger driftchefen Daniel Widman. 

Den möjligheten skapade vi genom att även gräva ner fjärrvär-
merör när den nya färskvattenledningen grävdes mellan städerna. 
Den stad som för tillfället har den lägsta produktionskostnaden 
kan förse den andra staden med värme. Just nu är det inte aktu-
ellt, eftersom all effekt behövs i respektive stad när det är så kallt. 
Vi eldar med returträ från Återvinningscentralen på Ingarvet samt 
sågspån, flis och bark, som blandas ihop efter ett recept för att 
optimera förbränningen. 

På gården finns upplägg för flis dit långtradarna kör skytteltra-
fik. En lastmaskinförare kör den blandade flisen till förbränning. 

– Vid så låga temperaturer som vi har nu räcker inte Väster-
malmsverket till, därför eldar vi även pellets i vår panncentral vid 
Dalregementsområdet och olja vid panncentralen på lasarettet, 
säger Daniel. 

– Så mycket som vi kör just nu har vi aldrig kört förut. 
Ur artikel i Dala-Demokraten 2016-01-18
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Hetaste julklappen i Rättvik  
– Nu sänks värmetaxan 
Här är årets hetaste julklapp i Rättvik. Den nya biobränslepannan 
i fjärrvärmeverket fungerar så bra att fjärrvärmetaxan kan sänkas.

– Dessutom - och det är viktigt ur miljösynpunkt - har vi mins-
kat vår oljeförbrukning med ungefär 800 kubikmeter per år, berät-
tar Göran Gruv, fjärrvärmechef vid kommunägda Rättviks Teknik 
AB. 

Den ”nya” pannan stod klar i januari 2012 och fungerar. 
Rättviks Teknik AB:s styrelse har beslutat att från och med års-

skiftet sänka fjärrvärmetaxan med tre procent, vilket för en nor-
malbostad ger en besparing på ungefär 500 kronor per år. 

– Om allt går bra kan det bli fler taxesänkningar, spår fjärrvär-
mechefen. 

Den nya pannan eldas huvudsakligen med flis från sågarna och 
bark från skogen, vilket ger kortare transporter. 
Ur artikel i Falu Kuriren 2015-12-21

VÄRMLANDS LÄN

Länsbussarna frös inne  
– Miljöbränslet klarade inte kylan 
Ett stort antal pendlare blev strandsatta när 22 av Värmlandstrafiks 
bussar inte kunde köras på torsdagsmorgonen. Miljöbränslebus-
sarna klarade inte kylan. - Detta måste vara en av de allvarligaste 
störningarna i busstrafiken på många år, säger Värmlandstrafiks vd 
Lars Bull. 

Ett 50-tal turer fick ställas in när 22 bussar inte kunde köras. 
Gemensamt för dem alla är att de skulle ha trafikerats med bussar 
som går på biobränslet RME. 

– Det är kombinationen av biobränslet och ett visst filter i mo-
torn, som sätter igen när bränslet blir mera trögflytande, och det 
blir det när det blir kallt, förklarar Lars Bull. 

Enligt hemsidan gick trafiken utan störningar under fredagen. 
Under eftermiddagen lånades ett stort antal skolbussar in så att 

trafiken kunde köras enligt tidtabell trots allt. 
Den som blir strandsatt eller försenad på grund av problemen 

kan få ersättning. 
Ur artikel i Nya Wermlands-Tidningen 2016-01-07 

Bussarna går som vanligt  
efter köldproblemen 
Reservdelar fick flygas in och mekaniker jobbade hela natten för 
att få bukt med de till följd av kyla stillastående bussarna. På freda-
gen fungerade Värmlandstrafiks busslinjer som vanligt igen. 

Det var ett 20-tal bussar som drivs med biobränsle som blev 
obrukbara i samband med det kalla vädret under torsdagen. Bräns-
let blir trögflytande vid sträng kyla och bussarnas bränslefilter blev 
igenslammade. Arbetet med att byta ut de igensatta filtren tog lite 
längre tid än nödvändigt då det inte fanns tillräckligt många nya 
filter på lager.

– Reservdelar flögs hit, från Belgien tror jag. Mekaniker job-
bade hela natten och på morgonen var det åtta bussar som ännu 
inte åtgärdats. 

– Bussarna har körts i samma temperaturer tidigare utan problem. 
Ur artikel i Nya Wermlands-Tidningen 2016-01-08 

Värmländska EU-kontorets första år 
Ett kontor. Två anställda. Tre miljoner i kostnad per år. 

Region Värmlands EU-kontor har summerat sitt första år.
– En helt nödvändig satsning. Vi måste finnas på plats med eget 

folk som lyfter våra frågor och pekar på brister och möjligheter för 
Värmland, säger regionrådet Tomas Riste. 

Alla svenska regioner utom Halland finns på plats i Bryssel. To-
talt i Europa finns det över 1 300 regioner/län så det är en inte 
alldeles enkel match att göra sin röst hörd. 

Ett område där Värmland vill synas och höras är inom den 
skogliga bioenergin. En större EU-satsning är på gång och här ser 
det värmländska företagsnätverket Paper province möjligheter att 
på sikt skapa nya jobb i Värmland.
Ur artikel i Värmlands Folkblad 2016-01-08

ÖREBRO LÄN

Nu går värmeverket på högvarv
Nu när kylan är här går kraftvärmeverket på högvarv i Örebro 

för att hålla stora delar av länet varmt. 
– Som idag när det är kallt och är -10 grader så går det åt ungefär 

80 stycken lastbilar med biobränsle, säger Eva Nilsson, regionchef 
vid Eon. 

Bränslet består av restprodukter från skogsbruk, bland annat 
grenar, spån och bark. Nästan 10 000 kubikmeter per dag. 

Hur planerar ni för hur mycket bränsle som behövs? 
– Vi har prognosmakare som tittar på både i längre perspektiv 

som exempelvis en vecka och sedan mer detaljerat så att vi hela 
tiden planerar så att vi ska följa produktionen utifrån hur mycket 
våra kunder behöver och hur kallt det ser ut att bli, säger Eva 
Nilsson. 
Ur SVT Nyheter Örebro 2015-12-29

Dubbla leveranser för  
att klara kylan i Örebro 
När kylan sjunker krävs betydligt fler leveranser av biobränsle för 
att bränslepannorna på Åbyverket ska klara av att leverera fjärr-
värme.

Eva Nilsson, regionchef för Eon i Örebro, berättar att en mer 
normal dag handlar det om ett femtiotal lastbilar med biobränsle 
till anläggningen vid Åbyverket i Örebro. Den här dagen då tem-
peraturen sjunker ner mot 20 minusgrader handlar det om en kon-
voj på nittio lastbilar. 
Ur Sveriges Radio P4 Örebro 2016-01-07
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Inviger nytt innovationscenter  
för biomaterial
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Stora En-
sos vd Karl-Henrik Sundström deltog i den officiella invigningen 
av innovationscentret.

Stora Ensos innovationscenter för biomaterial kommer att 
omfatta forskning, applikationer, affärsutveckling och strategisk 
marknadsföring. 

– Innovationscentret i Stockholm är ytterligare ett viktigt steg 
i Stora Ensos transformation till ett företag inom förnybara ma-
terial. 

För närvarande arbetar 40 personer på centret och enligt beräk-
ningarna kommer man i slutet av 2017 att ha cirka 100 anställda, 
som kommer att rekryteras både inom företaget och externt. Inno-
vationscentret är beläget i Nacka.
Ur Pack-online 2016-01-13

Nytt labb för skogsmaterial 
Skogsföretaget Stora Enso öppnar ett nytt innovationscentrum för 
biomaterial i Stockholm. Här ska 100 forskare ersätta oljebaserade 
material med nya från skogen. 

Allt som kan tillverkas av fossila material i dag kan göras av träd 
i morgon. 

44 forskare har redan flyttat in i de nya lokalerna. På sikt ska 
det bli 100 som ska utveckla nya material från skogen som Karl-
Henrik Sundström, Stora Ensos vd, kallar en ”grön oljekälla”. 

Ett exempel är nya typer av bioplast som kan ersätta fossil plast 
och aluminium som barriärmaterial i förpackningar. 

– Vi tillverkar redan sådana material på labbet. Utmaningen är 
att skala upp tillverkningen, säger Heidi Saxell, som är chef för det 
nya biomateriallabbet. 

Hon berättar också att små fibriller av cellulosa - det som också 
kallas nanocellulosa - kan användas i både livsmedel och hygien-
produkter. Det nya centret är ett led i Stora Ensos arbete med 
att öka innovationstakten och förvandla sig från ett traditionellt 
skogsbolag till ett biokemiföretag. 
Ur artikel i Ny Teknik 2016-01-13

Svenskar köper mest tulpaner i världen 
– Vem kan motstå en vårlik färgklick mitt i smällkalla vintern, sä-
ger Håkan Alverbäck som odlar klimatneutrala tulpaner på Ekerö 
utanför Stockholm. 

Svenska tulpaner finns i handeln redan i november, men det är 
först nu den riktiga tulpansäsongen drar igång. Till skillnad från 
många andra snittblommor så är en stor del av tulpanerna odlade i 
Sverige, eller snarare uppdrivna i Sverige. Lökarna importeras från 
Holland, som förser så gott som hela världen med tulpanlökar. 

Alverbäcks, liksom de flesta av de svenska tulpanodlarna, vär-
mer växthusen med biobränsle. Men Alverbäcks har gått ett steg 
längre och klimatkompenserar hela produktionskedjan, från lök-
fälten i Holland till butikerna i Sverige. 

En svensk tulpanbukett orsakar mindre CO2-utsläpp än en hol-
ländsk, där växthusen oftare värms med naturgas. 

– Den som vill ha en ”grönare” bukett i vasen kan välja en som 
är närodlad och märkt med Svenskt Sigill, säger Malin Hidesäter 
på Blomsterfrämjandet. 
Ur artikel i DAGENSETC 2016-01-14

VÄSTMANLANDS LÄN

Många frös när värmen inte kom
Under natten till torsdag blev det fel på samtliga pannor på vär-
meverket i Arboga. Det gjorde att tusentals hushåll fick det kyligt.

4 000 hushåll och olika verksamheter så som förskola och äld-
reboenden får sin värme via fjärrvärme. 

Vid midnatt fick vd:n på Arboga Energi, Björn Norberg, reda 
på att det var fel på fjärrvärmen. 

Båda flispannorna och pelletspannorna hade slutat fungera. 
Reservsystemet med oljepannor hade också tekniska problem att 
starta i kylan. 

Det är många grundproblem, men det största felet var att ked-
jetransportören i flispannan kört fast. Nu när det är så kallt som 
tjugo grader så fryser en del mekanik, säger Björn Norberg. 

Personal jobbade intensivt med att laga felen. Vid 11-tiden var 
tre av fyra pannor igång igen. 
Ur artikel i Arboga Tidning 2016-01-08

UPPSALA LÄN

Fossilfri kollektivtrafik 2020 
Nu finns en handlingsplan för hur kollektivtrafiken i Uppsala län 
ska kunna drivas med fossilfria drivmedel från år 2020. 

– Handlingsplanen bygger på tre strategier; fortsatt satsning på 
biogas, fortsätta att ersätta fossil diesel med biodiesel och elektri-
fiering av stadsbusstrafiken i Uppsala. 

Redan i dag används biogas och naturgas som drivmedel för en 
betydande del av busstrafiken, särskilt när det gäller stadsbussarna 
i Uppsala. Tillgången på biogas täcker dock inte helt behovet men 
övergången till biodiesel från vanlig diesel har startat och beräknas 
stegvis kunna genomföras till år 2020. 

Elektrifiering av stadsbusstrafiken har också startat genom de 
fem elhybridbussar som redan rullar i Uppsala. 
Ur artikel i Östhammars Nyheter 2015-12-18

STOCKHOLMS LÄN

Här kommer första båtlasten  
biobränsle till Värtahamnen
På onsdagen anlände skeppet Paula Vindö till Värtahamnen fullt 
med flis som ska bli till bioenergi. 

Nyfikna som sett fartyget Paula Vindö lägga till i Värtahamnen 
har svaret här. Skeppet kommer närmast från Lettland och inne-
håller bränsle till biokraftvärmeverket i Värtan.

– Det är ett skepp som kommer lastat, med flis, berättar Vikto-
ria Raft, presschef på Fortum Värme.

Leveransen av flis, som närmast kommer från Lettland, blir start-
skottet för ytterligare en etapp i biokraftvärmeverkets uppstart. 

– Nu testar vi äntligen hela logistiksystemet, både här på plats 
och själva transportlösningarna. Det här är en viktig milstolpe för 
oss och en viktig del av driftsättningen av vårt nya biokraftvärme-
verk, säger Monica Lundgren, logistikansvarig för det nya kraftvär-
meverket i Värtan.
Ur artikel i Östermalmsnytt 2015-12-17
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”Vi odlar 4 miljoner tulpaner varje år” 
Att odla tulpaner är ett gediget hantverk. Pontus Viberg och Lotta 
Hellund är blomsterodlare i tredje generationen, odlar 114 olika 
sorter och vet att en enda grads temperaturskillnad kan avgöra om 
tulpansäsongen blir lyckad. 

Lotta och Pontus är tredje generationens odlare, redan 1936 
började deras farföräldrar odla grönsaker och prydnadsväxter i den 
bördiga jorden på Färingsö. I dag odlar Lotta och Pontus, med 
hjälp av säsongsanställda, både ettåriga prydnadsblommor och 
lökväxter i de tre växthus som sammantaget ger en odlingsyta på 
2 900 kvadratmeter. 

Efter tre veckor i gardinförsedda men med högtrycksnatrium-
lampor upplysta växthus, som värms upp av en pelletspanna eldad 
med miljösnällt biobränsle, har löken antagit formen av ståtliga 
tulpaner. Då är det dags för skörd, där varje blomma plockas en 
och en för hand innan tulpanerna kyls, buntas i knippen om tio 
och packas inför utkörning till grossist.
Ur artikel i LAND 2016-01-08

22 bussar strejkade i kylan 
Den stränga kylan ställde till det ordentligt för bussresenärerna i 
Roslagen förra veckan. Med runt 15 minusgrader var det ett flertal 
bussar som krånglade och försenades på torsdagsmorgonen. 

Izhak Dan, informatör på Arriva, säger att det var 22 bussar i 
norrort som inte ville gå igång på grund av väderleken. 

– Kylan gjorde att vi fick problem med start av bussarna. 
Enligt honom finns förklaringen till köldhaveriet bland annat i 

det biobränsle som bussarna kör på. Kylan gör bränslet trögflytan-
de, vilket i sin tur slammar igen bränslefiltrena. Liknande problem 
rapporterades från hela landet i förra veckan. 
Ur artikel i Mitt i Täby 2016-01-12

SÖDERMANLANDS LÄN

Etanolbilar ersätts av diesel i Trosa 
Trosa kommun tvingas se sig om efter andra drivmedel när de 
köper in nya bilar. Hittills har de använt etanolbilar av miljöskäl, 
men de går knappast att få tag i längre.

– Vi får inte tag i etanolbilar överhuvudtaget längre, säger  
Rickard Österlund, energi och klimatrådgivare i Trosa.

Allt färre etanolbilar tillverkas och försäljningen av E85 sjunker. 
Samtidigt som priserna på bensin och diesel sjunker, har skat-

tesubventionen av etanol minskat, på grund av EU:s konkurrens-
regler.

På 2 av 3 bensinmackar i landet kan man tanka E85, ett resultat 
av pumplagen som infördes 2005. 
Ur Sveriges Radio P4 Sörmland 2016-01-03

Två överklaganden och namninsamling 
Protesterna växer mot företaget Geminors planer på att fragmen-
tera sopor i Oxelösunds hamn. Två överklaganden har lämnats in 
mot det kommunala beslutet som tillåter Geminor att starta frag-
menteringen och en namninsamling mot verksamheten pågår.

De balade sopor som Geminor ska importera till hamnen i 
Oxelösund ska fragmenteras och blandas med flis, för att sedan an-
vändas som bränsle i olika fjärrvärmeverk. Från Oxelösunds hamn 
ska bränslet transporteras med lastbil.

Det var vid miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträ-
de den 9 december som nämnden godkände en anmälan från Ge-
minor om att företaget avser att under en uppstartsperiod hantera 
och fragmentera som mest 10 000 ton sopor per år i en anläggning 
i Oxelösunds hamn. På sikt vill Geminor öka verksamheten till att 
omfatta maximalt 90 000 ton sopor per år, vilket är en tillstånds-
pliktig verksamhet.

Protesterna mot nämndens beslut har sedan vuxit och så långt 
har en privatperson och en bostadsrättsförening i Oxelösund över-
klagat beslutet till länsstyrelsen. 
Ur artikel i Södermanlands Nyheter 2015-12-31

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Oljeeldningen kommer till heders i kylan
– Nu är det högsäsong för oss och vi måste ha full produktion för 
att kunderna i Norrköping ska få värme, säger Jonas Lind, produk-
tionschef för Eon i Norrköping.

När temperaturen blir tio minusgrader behöver fjärrvärmepro-
ducenten sätta igång sina oljeeldade hetvattencentraler.

Igår var det 18 minusgrader - lägsta temperaturen hittills för 
säsongen. 
Ur SVT Nyheter Öst 2016-01-07

På besök i Motalas pannrum 
Under den senaste veckan har kylan slagit till i Östergötland. För 
vattenfalls värmeanläggning på Bergsätter innebär det att produk-
tionen ökar kraftigt. 

75 långtradare i veckan. Det är mycket nu när det är så kallt. 
Vi har fått öka på med 20 lass bara den senaste veckan. Jämför 
man med sommaren så kommer det tio lass i veckan, säger Berit 
Sanded, anläggningschef på Vattenfalls värmeverk. I de två stora 
pannorna eldar man skogsflis, bark, rundved och spån.

Vi har 97–99 procent förnybart när vi gör vår bränslebudget. 
Sedan är det sådana här extrema dagar som gör att vi tvingas an-
vända lite olja för att producera värme, säger Berit Sanded. 

En normalkall vinter använder man vanligtvis den här pannan 
och, den nyaste pannan, kraftvärmeverket som byggdes på områ-
det 2006. Den senaste tiden har man även fått dra igång oljepan-
nan och de oljepannor som finns på Väster. En vanlig vinterdag 
är produktionen på 40 megawatt, de senaste dagarna har den gått 
upp till 65. 

Ett synligt tecken på att verksamheten går på högvarv är på bräns-
leplanerna. Här hämtas spån, skogsflis, bark och rundved för att se-
dan blandas för bästa effektivitet innan det skickas in i pannan. 
Ur artikel i Motala & Vadstena Tidning 2016-01-16 
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Bränsle bevakas av östgöta-teknik 
Söderenergis lager för biobränsle i Nykvarn övervakas nu med 
hjälp av värmekamerateknik utvecklad av Linköpingsföretaget 
Termisk Systemteknik, till ett ordervärde på fyra miljoner kronor. 
I systemet ingår tolv kameror som mäter temperaturutvecklingen 
i varje bränsleslag för sig. Vid förhöjda temperaturer genereras ett 
larm så att brandfaran kan avvärjas i ett tidigt skede innan öppen 
låga uppstår. Systemet larmar också om intrång sker på området. 

De olika typerna av biobränsle – flis, returträ, torv och grot som 
utgörs av spill vid skogsavverkning – förvaras utomhus i högar och 
riskerar att självantända vid lagring.

– Systemet är det mest avancerade som vi utvecklat hittills och 
i dagsläget finns inget liknande för övervakning av biobränslelager 
i Sverige, säger Claes Nelsson, projektledare på Termisk System-
teknik. 
Ur artikel i Östgöta Correspondenten 2016-01-19

Åtvid så gott som oljefritt  
– Fjärrvärmen ger värme och varmvatten 
I Åtvidabergs tätort finns den största fjärrvärmeanläggningen i 
anslutning till Facetten. Sedan den 1 januari 2008 ägs den av Tek-
niska verken i Linköping AB, landets fjärde största kommunalt 
ägda energibolag. I anslutning till bostadsområdet Eksätter finns 
den andra centralt belägna hetvattencentralen och den ägs av Far-
marenergi i Åtvidaberg AB. 

Dessutom äger Baroniet Adelswärd AB en fjärrvärmeanlägg-
ning som försörjer de egna byggnaderna runt Adelsnäs men även, 
via en kulvertledning i Bysjön, Trädgårdshotellet och intilliggande 
byggnader vid Åtvidabergs golfbana. 

Samtliga dessa hetvattencentraler eldas med biobränslen under 
normal drift. 

Facetten innehöll tidigare Facitkoncernens produktionslokaler 
och kan ses från väg 35. Åtvidabergs högsta skorsten och en flis-
stack strax intill. 

Åtvidabergs kommun förvärvade hela det centrala industri-
komplexet. 

När den gamla utrustningen tagits bort installerades ny för att 
man skulle kunna producera hetvatten med biobränsle och därige-
nom försörja ett snabbt utbyggt, centralt fjärrvärmenät. 

Fjärrvärmenätet i Åtvidaberg försörjer i första hand centrumbe-
byggelsen, men ledningsnätet har förgreningar till mer eller min-
dre perifera delar av tätorten. 
Ur artikel i Länstidningen Östergötland 2016-01-22

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Nu ska det sågas björk 
Tibro Såg gör en maskininvestering på 10 miljoner kronor för att 
börja såga björk. Tidigare har man enbart sågat tall och gran. 

Produktionen ska levereras till fabriker i Polen. 
Vadsbo Skogs Ulf Eriksson gläds över beskedet att Tibro Såg 

ska börja såga björk. 
– Det finns ett överskottsproblem på massaved och framför allt 

björk på grund av att ett antal sågverk lagts ned. Så det är väldigt 
bra att Tibro Såg nu kör i gång med att såga björk. 

Tibro Sågs huvudsakliga produktion är konstruktionsvirke till 
byggmarknaden i Västsverige. 

– Flis och spån säljer vi framförallt till fjärrvärmeverk i vår närhet. 
En hela tiden ökande efterfrågan på miljövänliga biobränslen 

tryggar avsättningen på dessa sortiment. 
Ur artikel i Skaraborgs Allehanda 2015-12-24 

Skaraåkeri kör fossilfritt
I en bransch där miljötänk blir allt viktigare valde Stefan Nyman 
och EA Åkeri att satsa på bränslet HVO – Hydrerade Vegetabi-
liska Oljor. Ett bränsle med mindre utsläpp och som dessutom 
inte innebär större problem i omställningen.

För 8 år sedan i år ISO-certifierades EA Åkeri i Skara, ett åkeri 
som har varit etablerat sedan 1951.

En dag fick Stefan Nyman ett tips. Bränslet kallas HVO. Die-
selåterförsäljaren är Sollebrunn Oljeservice.

HVO testades på nya och gamla bilar och det fungerade till 
slut.

Det går att ha kvar de gamla bilarna med det nya bränslet. Alla 
50 lastbilar har HVO-bränslet. Det enda undantaget då HVO inte 
används är i samband med vissa Norrlands-turer, då inte de har 
den typen av stationer där. 

Bytet till HVO har inte kostat så mycket pengar.
Ur artikel i Tidningen Västsverige 2016-01-14

Frebaco går till biobränsle
En panna vid Frebacos kvarn i Lidköping som används för pro-
duktion av ånga ska bytas.

Hittills har det använts fossila bränslen till ångproduktionen, 
men nu skall anläggningen bytas och då kommer träpellets att an-
vändas.

Pannan kommer att driftas av Pemco AB som levererar ånga. 
Pannan får en effekt på en megawatt.
Ur Lidköpingsnytt.nu 2015-12-21

Nya investeringar utreds på Preemraff 
Ett antal framtida större satsningar för att minska beroendet av 
fossila råvaror kan innebära att Preemraff i Lysekil måste byggas ut 
ytterligare. Det kan handla om satsningar på flera miljarder kronor 
fram till 2030.

– Vårt mål är att förse hela den svenska marknaden med bräns-
len som tillverkats med förnyelsebara råvaror fram till 2030, säger 
Helene Samuelsson, kommunikationsdirektör på Preem. 

Preem, Sveaskog och Södra driver sedan 2010 fabriken Sunpine 
i Piteå som processar tallolja som är en restprodukt från pappers-
massaindustrin. 

Preem står i dag för cirka 80 procent av den svenska raffinaderi-
kapaciteten och har som ett av de första svenska företagen ställt sig 
bakom ett visionärt mål från regeringen som innebär att Sverige 
20130 ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Ur artikel i Bohusläningen 2015-12-23
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Vinner på den varma julen
Denna gröna varma jul kommer alla som värmer sina hus med 
elelement kunna njuta mer än vanligt och få pengar över till jul-
klappar.

Den varma hösten och de välfyllda vattenmagasinen har hållit 
elpriserna nere. 

– Det är ett guldläge för alla som har värmepumpar eller berg-
värme, konstaterar Anders Rindefors, vd på Skövde Elnät.

Fjärrvärmen i Skövde går på halvfart i höstvädret dagen före 
julaftonen.

– Idag levererar vi ut 60 GWh värme, berättar Carl-Johan An-
dersson vd på Skövde Värmeverk.

När det var några kalla dagar för ett par veckor sedan ökade 
värmebehovet i Skövde till 120 GWh per dygn. När det är rik-
tigt kallt har värmeverket kapacitet att leverera upp till 200 GWh 
värme per dygn.

Hela fjärrvärmebehovet kan framställas genom förbränning av 
billiga bränslen som avfall och biobränslen.
Ur artikel i Falköpings Tidning 2015-12-25

Regionen börjar med avgift på koldioxid 
I år börjar regionen ta ut en avgift för politiker och tjänstemäns 
bil- och flygresor. Pengarna som kommer in ska användas för att 
utveckla klimatsmarta lösningar.

En flygresa tur och retur inom Europa kostar 1000 kronor extra 
och varje mil med bil kostar 3 kronor extra. Tanken är att det ska 
bli en blandning av piska och morot.

Förutom politiker och tjänstemäns resor gäller avgiften också 
regionens bolag. Totalt beräknas det ge runt 7,5 miljoner kronor. 

– Man kan tänka sig att vi använder pengarna till vindkrafts-
anläggningar, biogassatsningar eller ytterligare satsning för att kol-
lektivtrafiken ska bli mer miljövänlig, säger Kristina Jonäng (C), 
miljönämndens ordförande.
Ur Sveriges Radio P4 Göteborg 2016-0102

Fjärrvärmen på högtryck 
– Januari ser ut att bli den månad då vi producerat mest värme 
i Skara Energis historia, säger Roger Björnberg, drifttekniker för 
värmeverken Uddetorp och Harven. 

De senaste veckorna har energibolaget tagit emot 35-40 lastbilar 
med flis i veckan. Varje lastbil rymmer 120-140 kubik av det bio-
baserade bränslet. 

Skara kommun inledde i slutet av 1900-talet en kraftig utbygg-
nad av fjärrvärmenätet. I dag har drygt hälften av hushållen i Skara 
tillgång till den fjärrvärme som levereras från tre biopannor, två på 
värmeverket i Uddetorp, en på det mer centralt placerade värme-
verket Harven. De senaste åren har bränslefördelningen varit cirka 
en procent olja, 99 procent flis. 

I förra veckan kröp kvicksilvret ner mot minus 15 och lite till. I 
fredags nådde värmeverken månadens toppnotering hittills med ett 
uttag på 34,8 megawatt, och då tvingades man ta till oljereserven. 

Enligt den senaste Nils Holgersson-rapporten har Skara den 
tredje lägsta fjärrvärmekostnaden av samtliga 49 kommuner i Väs-
tra Götaland. 
Ur artikel i Nya Lidköpings-Tidningen 2016-01-20

Eld och värme när granarna plundrades 
Mycket värme i kylan blev det när Borås Energi och Miljö tradi-
tionsenligt ordnade julgransplundring vid kraftvärmeverket. 

Eldshow och flisning var några av inslagen när Borås Energi 
och Miljö för tredje gången bjöd in till julgransplundring vid Rya-
verket. 

Många av de besökande hade med sig sina torra och barrande 
julgranar och kunde se på när de matades i flistuggen för att bli till 
biobränsle åt värmeverket. 

– En sådan här liten julgran räcker till att köra en tvättmaskin 
fyra gånger. Det visar att även de här mindre bidragen kan göra 
nytta. 

– En dag som denna då det är fem till tio grader kallt kör vi 
ungefär 60 fulla lastbilar med flis per dygn in till kraftvärmeverket, 
så det är enorma mängder, menar Jonas Holmberg, kommunika-
tionschef på Borås Energi och Miljö.
Ur artikel i Borås Tidning 2016-01-14

Första vågkraftselen levererad  
till det nordiska elnätet 
Anslutningen av de första bojarna har slutförts och Sotenäs våg-
kraftverk utanför Lysekil på svenska västkusten levererar sedan 
förra veckan el till det svenska elnätet. 

–Det här är en väldigt betydelsefull framgång, säger professor 
Mats Leijon, vd för Seabased. 

– För Fortum är Sotenäs och de övriga vågkraftprojekt som vi är 
involverade i en del av det R&D-arbete som vi bedriver för att 

undersöka och hitta nya, framtida energikällor som kan komplet-
tera den utsläppsfria produktion vi redan har i form av vattenkraft, 
kärnkraft, biobränslen, sol och vind, säger Risto Andsten, Vice 
President Fortum Renewables. 

Sotenäs vågkraftverk finansieras av Fortum, Energimyndighe-
ten och Seabased. 
Ur pressmeddelande från Fortum 2016-01-21 

Nu odlas alger i stor skala 
Alger som kan bli mat, plast, energi och gödsel växer till just nu 
i havet i norra Bohuslän. Forskningsprojektet Seafarm, som har 
pågått i ett par år, har nu gått in i en ny fas, och algerna ska odlas 
i full skala.

– Den nya fasen är att vi går upp till den storskaliga odlingen, 
berättar projektledaren Fredrik Gröndahl. 

Sockertång heter algen som odlas i det här projektet, som kallas 
Seafarm och är ett samarbete mellan flera olika universitet. 

Själva odlingen sker i Kosterarkipelagen och sköts alltså av ma-
rinbiologer från Göteborgs universitet. 

Projektledaren Fredrik Gröndahl är själv docent i industriell 
ekologi på KTH.

– Det finns inga gränser för vad man kan göra med alger, berät-
tar han.

– Man kan göra mat, äta dem direkt. Man kan göra hälsopre-
parat. Man kan göra plaster, spännande nya material som inte är 
fossilbaserade. Och biomassan kan omvandlas till biogas. 
Ur Sveriges radio P4 Väst 2016-01-04
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JÖNKÖPINGS LÄN

”Var logiskt att satsa” – Politiker  
försvarar kostsamma biogasprojekt 
En nio år gammal biogasanläggning för 200 miljoner kronor be-
höver bytas ut - eller skrotas. Men kommunstyrelsens ordförande 
anser inte att politikerna har varit dumdristiga. 

– Det var logiskt att satsa då, säger Ann-Marie Nilsson (C). 
Nio år har gått sedan biogas började produceras på Torsvik av 

invånarnas matavfall. I dag rullar flera fordon i stan med hjälp av 
biogas, bland annat stadsbussarna. 

Satsningen, som det rådde total politiskt enighet om, har inte 
blivit någon framgångssaga utan har år efter år gått med brakför-
luster i 25-miljonerklassen. 

Ilan De Basso (S), kommunalråd, är dock tydlig med hur han 
ser på saken. 

– Det ska mycket till om vi ska göra en ny investering. Kalky-
lerna måste vara väldigt tillförlitliga. 

Med tanke på utvecklingen de senaste åren tror Ilan De Basso 
att det blir svårt för biogasen att konkurrera.
Ur artikel i Jönköpings-Posten 2015-12-19

Ingen olja hos Tranås Energi 
Tranås Energi klarar smällkalla vinterdagar utan olja från och med 
den här vintern. - Tidigare låg gränsen runt minus fem grader, 
säger bolagets vd Niklas Johansson. När det var kallare än så var vi 
tvungna att även elda med olja. 

Det behövs inte längre, nu kör vi med rent biobränsle, det är 
ju väldigt positivt. 

– Vi har i princip slutat använda olja. Det skulle kunna behövas 
i undantagsfall, vid snabba väderomslag, säger Johansson. 
Ur artikel i Tranås Tidning 2016-01-08

Hämtning av julgranar 
Mellan 20 och 22 januari hämtade Ohlssons gamla utdansade  
granar. Granarna ska bli biobränsle vid anläggningen i Flishult. 
Ur artikel i Tranås Tidning 2016-01-13

82 miljoner kr – Fyra Höglandsföretag  
med på jättebygget
Bygget av pannan väntas gå på 82 miljoner kr. Vetab och Sävsjö 
Energi har delat upp bygget på så många entreprenörer som möj-
ligt. Det innebär att fem Höglandsföretag är med och delar på 
anbudet.

Leverantören av själva pannan har dröjt att få fram och efter 
förseningar är det nu klart att Axis Industries från Litauen ska le-
verera pannan som redan börjat byggas på andra sidan Östersjön. 
Bygget av Sävsjöpannan är Axis Industries största uppdrag någon-
sin.
Ur artikel i Höglandsnytt 2016-01-22 

KRONOBERGS LÄN

Extrem december – Månaden  
kan bli den historiskt varmaste 
Vilken svettig december! Fjärrvärmechefen Bo Schönbeck spår att 
julmånaden blir den varmaste hittills. - Det är ju inte klokt: 10-12 
grader varmt. December har ju nästan varit extrem. 

Till historien hör att fjolåret bjöd på ett rejält värmeöverskott. 
2014 blev det varmaste året för Ljungby Energi. Försäljningen av 
varmvatten sjönk med drygt 10 procent. 

Totalt sett kommer nog 2015 att bli ett lite ”kallare” lokalt år än 
det historiskt heta 2014. 

Visserligen var första kvartalet varmare och sannolikt kom-
mer även det fjärde bli detsamma. Men april, maj och juni blev ju 
snudd på svinkalla. 

Elproduktionen, framförallt från fjärrvärmeverket men även 
vattenkraftstationen, har varit i nivå med fjolårets. Fast elpriset har 
sjunkit rejält (i skrivandet stund ligger spotpriset på Nordiska el-
börsen på 12.31 öre). 

Avfallspannan går, trots en svettig december, för fullt och bio-
bränslepannan är också igång om än med reducerad eldning. 
Ur artikel i Smålänningen 2015-12-22

Kostnaden för Sandvik 3 fortsätter att stiga 
Ett problem med bränsleinmatningen på värmekraftverket Sand-
vik 3 har orsakat ojämn förbränning och under en hel vecka i de-
cember har personalen tvingats stoppa eldningen i pannan för att 
invänta nödvändiga underhållsåtgärder. 

Veab håller nu inne med utbetalningarna till sina leverantörer 
tills de har löst problemen på Sandvik 3. Totalt rör det sig om fak-
turor på sammanlagt 14 miljoner kronor. 

Enligt Veabs senaste prognos pekar slutnotan för hela projektet 
på 1 358 miljoner kronor. Det är 158 miljoner kronor mer än vad 
som var budgeterat från början. 

– Det är olyckligt, det är mycket pengar, säger Veabs vd Erik Tellgren. 
Ur artikel i Smålandsposten 2015-12-19

Lyckat miljöarbete gav Volvo noll utsläpp 
Klimatavtalet i Paris får direkt inverkan på industrin. - Globalt får 
vi samma spelregler och det är extremt viktigt för oss, säger Niklas 
Nillroth, klimat- och miljöansvarig på Volvo CE. 

Han lyfter särskilt fram fabriken i Braås som ett föredöme. Bra-
åsfabriken blev den första industrin som för knappt två år sedan 
lyckades med uppdraget att ha en helt koldioxidneutral produktion. 

På ett lokalt plan har fabriken i Braås uppnått det som man på 
global nivå eftersträvar, enligt senaste klimatavtalet i Paris. 

– Förutsättningen var fossilfri uppvärmning i Braås och det sker 
genom fjärrvärmeverket här. 

Inriktningen var att lägga om alla interna transporter, upp-
värmning och måleriverksamhet till en drift på enbart förnyelse-
bara energikällor. Arbetet påbörjades 1999. 

Det har krävts ekonomiska investeringar för att ändra inrikt-
ningen. Men förändringen har blivit lönsam, förklarar Niklas Nill-
roth, vilket man faktiskt inte trodde till en början. Kostnaderna 
har minskat. 

Nu sker all produktion med hjälp av energi från biomassa, vat-
tenkraft och vindkraft. 
Ur artikel i Smålandsposten 2015-12-24
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Här sparas 1,5 års bilism 
Klimatbokslutet förväntas bli helt klart först om några veckor, 
men redan nu kan Växjö Energi presentera resultatet i rapporten

Bakom rapporten står det oberoende forskningsbolaget Profu 
som har tagit fram en metod för att analysera företagens miljöpå-
verkan. 

– Tidigare var det många rapporter som bara fokuserade på vad 
företagen släpper ut från skorstenar och hur mycket energi de gör 
av med. Här kollar vi på ett helt system och vad energibolagen 
spelar för roll för klimatpåverkan, säger Johan Sundberg på Profu. 
Ur artikel i Smålandsposten 2016-01-18

KALMAR LÄN

VEMAB sluter avtal  
med Ansgarius Svensson AB 
Eldningsolja för torkning av Ansgarius Svensson AB:s premium-
virke är ett minne blott när oljan nu ersätts med Vimmerby Energi 
& Miljö AB:s närvärme i Södra Vi. En närvärme som uteslutande 
produceras av biobränsle från omkringliggande skogar. 

Ansgarius Svensson AB har under senare år utvärderat olika al-
ternativ för att på sikt ersätta sin användning av eldningsolja. 

–Valet föll till slut på den närvärme som Vimmerby Energi & 
Miljö AB levererar. 

Värmeleveranserna till Ansgarius Svensson AB bedöms bli 2 
GWh, vilket årligen motsvarar 200 kubikmeter eldningsolja. 
Ur artikel i Vimmerby Tidning 2016-01-22 

HALLANDS LÄN

Bruket föreslås en mindre ångturbin 
Stora Enso vill sätta in en kondensturbin för att ta tillvara över-
skott av ånga från sina pannor vid Bruket i Hylte. Men nu föreslår 
Naturvårdsverket ett nej. Det är storleken det hänger på.

Naturvårdsverket anser att en mindre turbin som är anpassad 
utifrån den ånga som måste friblåsas är ett mer resurseffektivt al-
ternativ än en större turbin som kräver utökad förbränning. Det 
tillkommande bränslet kan tas till vara med större verkningsgrad 
till exempel genom kraftvärmeproduktion.

I samband med stängningar av pappersmaskin 1 och 2 skapades 
det ett överskott av ånga från Brukets pannor.

–  Denna ånga vill vi ta hand om på bästa sätt och göra el av den 
i stället för att släppa ut ångan i luften, så kallad friblåsning, säger 
Henrik Axelsson på Stora Enso.
Ur artikel i Hallandsposten 2015-12-17

SKÅNE LÄN

Allöverket går för högtryck 
De senaste dagarnas kyla gör att Allöverket går för högtryck. Flisen 
som förbränns värmer upp vatten och det pumpas sedan vidare till 
över 3 000 anläggningar runt om i kommunen. 

Här övervakar vi samtliga pannor och hela nätet, säger Magnus 
Andersson. 

På Allöverket finns två pannor, men C4 Energi har även fyra 
pannor på Centralsjukhuset, en i Åhus och en i Vä. I Fjälkinge 
finns ett helt fristående fjärrvärmenät med egna pannor, varav en 
vanlig oljepanna för haverikraft. Som baslast används flis och som 
spetslast bioolja, återvunnen matolja. 

Totalt producerar Allöverket cirka 400 gigawattimmar om året, 
vilket motsvarar uppvärmning och hushållsel för mellan 20 000 
och 25 000 villor. Fliset hämtas i närområdet, inom en radie på tio 
mil. Allöverket flisar även ved på plats. 
Ur artikel i Kristianstadsbladet 2016-01-18

Tolv skånska projekt beviljas klimatstöd
– Alla utsläppsminskningar är bra oavsett var på jordklotet de sker, 
men det är extra kul när pengarna kommer till Skåne.

Det säger Åsa Skillius, klimat- och energistrateg vid Länssty-
relsen Skåne.

De tolv skånska projekten får dela på nästan 28 miljoner kronor.
Totalt var det 640 som ansökte om pengar i de två första ansök-

ningsomgångarna av Klimatklivet.
Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal och regional nivå.
– Det viktiga är att den åtgärd man söker pengar för gäller en 

varaktig utsläppsminskning, tipsar klimat- och energistrategen Åsa 
Skillius.
Ur artikel i Norra Skåne 2015-12-22

Nordkalk erhåller klimatinvesteringsstöd
Nordkalk har av Naturvårdsverket beviljats klimatinvesteringsstöd 
inom ramen för Klimatklivet. Nordkalk är ett av tolv företag som 
får stödet för ”åtgärder som uppvisar störst varaktig minskning av 
växthusgasutsläpp per investeringskrona”.  

Under 2015 har Nordkalk vid sin anläggning i Ignaberga, utfört 
proveldning med biobränsle. Bränslet är en överskottsprodukt från 
fodertillverkningen som är ekologisk. Försöken har givit goda re-
sultat för såväl miljön som för Nordkalk. En investering kommer 
därför nu att genomföras för att ställa om produktionen och an-
passa utrustningen för att övergå från fossilt bränsle till biobränsle.

Ungefär en tredjedel av Nordkalks energiförbrukning kommer 
från kol som används vid bränning av kalk. 
Ur Mineraler&Gruvor.se 2015-12-23

Koldioxidavgift inom kommunen på gång
Förslaget om en koldioxidavgift på resor och transporter inom 
kommunens verksamheter är nu klart för beslut i kommunstyrel-
sen och sedan i fullmäktige.

Syftet är att finansiera en lokal klimatfond som ska öka möjlig-
heterna att uppnå kommunens klimatmål och bidra till att Lunds 
kommun blir fossilbränslefri till 2020, då systemet kan avvecklas.

Avgiftsförslaget innebär att det löpande tas ut en procentuell 
koldioxidavgift.

Bland drivmedlen blir avgiften exempelvis fem procent av kost-
naden för bensin och diesel och noll för biodiesel och biogas.

Avgiften för flygresor blir 15 procent, för egen bil i tjänsten samt 
båtresor tio procent och för tåg och lokalbuss noll. 

Fondmedlen kan exempelvis användas för inköp av elcyklar och 
solceller men även till klimatutbildning eller trädplantering. 
Ur artikel i Skånska Dagbladet 2016-01-08


