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med Bioenergi i Pressen

”Bioenergi kan bli kraftfullt verktyg för Sverige”. Under 
den rubriken skrev de fyra generaldirektörerna för 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen 
och Jordbruksverket i Svenska Dagbladet den 29 ja-
nuari. Vi återger här delar av texten, efter att i inled-
ningen argumenterat för behovet av snabba åtgärder 
mot klimtaförändringarna: 

”Vi fyra myndigheter är övertygade om att bioenergin kan spe-
la en viktig roll i ersättningen av fossila bränslen och underlätta 
den energiomställning som måste till. I en gemensam rapport 
som släpps i dag konstaterar vi att förutsättningarna finns men 
bioenergin måste produceras på rätt sätt. Det behövs en rad 
politiska beslut för att få fart på utvecklingen.”

”Det har redan hänt en del på hemmaplan. Användningen 
av bioenergi i Sverige har fördubblats de senaste 25 åren och ut-
gör nu en tredjedel av den totala energianvändningen. Det har 
bidragit till att Sverige kunnat minska andelen fossila bräns-
len och minska utsläppen av växthusgaser. Biodrivmedel stod 
dessutom för en femtedel av transportbränslena i Sverige under 
2016.

Låt oss kalla detta för en hyfsad start. Men långt ifrån »  
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Positiva signaler för skogsbränslen 
Negativa för åkerbränslen

Fossilfritt inrikesflyg till 2030

EU-parlamentet röstade 17 januari i plenum i Strasbourg om 
förslaget till nytt Förnybartdirektiv (REDII). Resultatet kan sam-
manfattas som en seger för biobränslen från skogen och fortsatta 
problem för biodrivmedel från åkermark. SID 2.     

Den svenska flygbranschen gjorde den 26 januari ett gemensamt 
utspel tillsammans med Fossilfritt Sverige, som finns på reger-
ingskansliet, om fossilfritt inrikesflyg 2030. Så här lyder press-
meddelandet, som är undertecknat av Svante Axelsson och Peter 
Söderberg på Fossilfritt Sverige, Henrik Littorin, vd i Svenskt Flyg 
och Niklas Nordström, ordförande i Svenskt Flyg. SID 6.     

Klimatneutral bioenergi

"Hållbart producerad biomassa från produktionsskogar och jord-
bruk där kolförråden i biomassa och mark bibehålls är en del av kol-
cykeln och bidrar inte till nettoutsläpp i den globala kolbudgeten”, 
skriver de fyra myndigheterna i sin rapport Bioenergi på rätt sätt. 
Källa: National Council for Air and Stream Improvement, USA.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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tillräckligt. Här menar vi att bioenergin har en stor och slumrande 
potential, i Sverige men även internationellt.

Den bioenergi som är mest lönsam och har stor potential att 
växa globalt är restprodukter från jordbruk, skogsbruk och skogs-
industri. Gallringsvirke och energigrödor kommer att efterfrågas i 
högre grad framöver och här menar vi att produktionen kan öka. 
När vi använder grenar, trädtoppar och andra restprodukter från 
produktionsskogar för energiändamål ersätter förbränningen av 
biomassan en del av den naturliga nedbrytningen i skogen.

Inom skogsindustrin finns stora möjligheter att bättre ta till 
vara restprodukterna och utveckla effektiv samproduktion av pro-
dukter, till exempel att göra pappersmassa och fordonsbränsle i 
samma fabrik. Inom jordbruket fortsätter arealen jordbruksmark 
att minska och åkermark som hotas av nedläggning kan i stället 
användas för produktion av energigrödor.

Förutsättningarna är alltså goda. Men det är inte bara att trycka 
på knappen. Först måste vi tänka efter och ställa krav på bioener-
gin så att den blir långsiktigt hållbar. Bioenergi på rätt sätt. Därför, 
menar vi, måste utvinning och användning av bioenergi:
• Inte försämra den biologiska mångfalden i skogen
• Bibehålla markens långsiktiga produktionsförmåga
• Inte försämra kvaliteten i mark och vatten
• Upprätthålla kolförråden i växtlighet och mark
• Medföra klart lägre utsläpp av växthusgaser än när fossila  
bränslen används
• Inte orsaka skadliga utsläpp av föroreningar
• Garantera mänskliga rättigheter och arbetarskydd
• Ha en låg energiinsats när den transporteras och förädlas”

”Frågan om förutsättningarna för framtidens bioenergi är just 
nu högaktuell på EU-nivå där det föreslås begränsningar som 
kan göra det mindre fördelaktigt med biobränsle. Frågan är inte 
slutgiltigt avgjord. Sveriges representanter behöver vara aktiva 

i de slutgiltiga besluten så att bioenergin kan fortsätta bidra till 
ett hållbart samhälle. Vi känner en oro för att ett EU-beslut som 
innebär en kraftig begränsning av användningen av bioenergi blir 
en stoppkloss i arbetet för den klimatomställning som måste till.

Utöver det ser vi att det kan komma att behövas ytterligare en 
rad långsiktiga beslut:

• Höj kostnaderna generellt för klimatpåverkande utsläpp till 
dess att utfasningen av fossila bränslen går tillräckligt snabbt. Här 
är det viktigt att säkerställa att de åtgärder som EU beslutat om för 
att höja priset på koldioxid inom EU:s handelssystem för utsläpps-
rätter får den effekt som var tänkt.

• Fasa ut subventionerna till fossila bränslen. Globalt är sub-
ventionerna till fossila bränslen fortfarande mycket större än till 
förnybar energi.

• Låt bioenergin få konkurrera på lika villkor. I dag har EU 
hållbarhetskriterier för bioenergi men inte för fossila bränslen. Det 
är bakvänt att ställa höga hållbarhetskrav enbart på bioenergi och 
låta annan resursanvändning vara ohållbar.”

”Vi fyra myndigheter som verkar inom miljö och gröna näringar, 
arbetar nu tillsammans för att bioenergi ska bli ett hållbart och 
kraftfullt verktyg i klimatarbetet. Bioenergi på rätt sätt. Kommer 
besluten på plats finns alla förutsättningar att lyckas.”

Artikeln är undertecknad av Erik Brandsma, generaldirektör, 
Energimyndigheten, Leif Denneberg, generaldirektör, Jordbruks-
verket, Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket och Her-
man Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Som grund för generaldirektörernas utspel finns en gemensam 
40-sidig rapport initierad av Miljömålsrådet, som de fyra myn-
digheterna står bakom med titeln ”Bioenergi på rätt – om hållbar 
bioenergi i Sverige och i andra länder”. Rapporten ger en bra aktu-
ell sammanfattning av bioenergins miljönytta och de miljövillkor 
som måste vara uppfyllda. 

Positiva signaler för skogsbränslen
Negativa för åkerbränslen

Efter att också rådet i slutet av 2017 tog ställning till direktivförslaget 
kommer det nu att starta så kallade trialogförhandlingar mellan 
parlamentet, rådet och kommissionen för att utforma det slutliga 
direktivet. De förhandlingarna startar redan i februari under Bul-
gariens ledarskap som ordförandeland. 

Här sammanfattar vi EU-parlamentets ställningstagande, som 
utgör det mandat som parlamentets förhandlare måste hålla sig till. 

Mål för förnybar andel 2030
EU-kommissionen föreslog ett gemensamt mål för hela EU på 

27 procent, utan fördelning på medlemsstaterna, och den linjen fick 
stöd i rådet i december. EU-parlamentet vill ha ett ambitiösare mål 
på 35 procent, bindande för hela EU, men inte heller fördelat. 

Tillåten biomassa

Den gröna gruppen och den socialistiska gruppen drev frågan 
om begränsningar av tillåten biomassa, som stamved och stubbar, 

EU-parlamentet röstade 17 januari i plenum i Stras-
bourg om förslaget till nytt Förnybartdirektiv (REDII). 
Resultatet kan sammanfattas som en seger för bio-
bränslen från skogen och fortsatta problem för biodriv-
medel från åkermark. 

men förlorade med smal marginal. Det fanns också förslag om att 
villkora all biomassa med att den ska inordnas i avfallshierarkin och 
att användningen inte får skapa konkurrensen med annan använd-
ning. De här formuleringarna fick inte heller gehör, men det finns 
fortfarande en del liknande texter i paragraferna om stöd. 

Hållbarhetskriterierna

Både rådet och nu också EU-parlamentet har ställt sig bakom 
principen om riskvärdering som grund för att visa att man följer 
hållbarhetskriterierna. Det innebär att vi kan tillämpa befintlig 
skogsvårdslagstiftning. Kriterierna har på flera punkter förtydligats. 

Klimatprestanda för fasta bränslen
Anläggningar som tas i drift efter 2021 måste klara 70 procent 

växthusgasreduktion jämfört med fossilt, sett i livscykelperspektiv, 
och tröskeln höjs till 80 procent från 2026. Här hade kommissionen 
föreslagit 80 respektive 85 procent, och rådet tog i december ställ-
ning för 70 respektive 75 procent. Ju högre tröskel desto svårare för 
exempelvis pellets från andra kontinenter att klara kraven. 

Biokraftproduktion

Kraftvärme klarar villkoren, men det råder oenighet om elpro-
duktion utan att nyttiggöra värmen. EU-parlamentets position är 
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att elutbytet måste vara minst 40 procent, och att det ska vara bara 
biobränsle, dvs total konvertering av fossila kraftverk, inte sam- 
eldning genom att bara blanda in en del av bränslevolymen (co-
firing).  

Ingen harmonisering

EU-kommissionen vill tillåta enskilda medlemsländer att ställa 
egna hårdare villkor på fasta biobränslen, och detta får stöd av EU-
parlamentet. AEBIOM och stora användare av biobränslen vill ha 
en harmonisering av villkoren, dvs lika för alla länder, för att inte 
försvåra handeln.

Mål för transportsektorn

EU-kommissionen har inte förslagit något separat mål för för-
nybart i transportsektorn 2030. Ett sådant mål finns för 2020. Det 
är 10 procent, lika för alla EU-länder, men det vattnades ur genom 
den dubbelräkning som infördes med ILUC-direktivet 2015. Rådet 
uttalade sig i december för 14 procent 2030, lika för alla, och med 
ett delmål på minst 3 procent ”avancerade biodrivmedel”, med dub-
belräkning. EU-parlamentet vill ha 12 procent, också med viss dub-
belräkning. 

Tak för grödebaserade biodrivmedel

EU-kommissionen har föreslagit en stegvis utfasning av det man 
kallar biodrivmedel från ”food and feed crops”, från det 7-procents-
tak som infördes i ILUC-direktivet till 3,8 procent 2030. Rådet be-
slutade i december att behålla ett oförändrat tak på 7 procent fram 
till 2030, men med en möjlighet för medlemsländer att sätta ett 
lägre tak, och då också få sänka målet 2030 i motsvarande grad. 
EU-parlamentet beslutade att behålla taket på 7 procent, men att 
länderna inte får öka användningen över 2017 års nivå. Det fanns 
också förslag om att helt fasa ut grödebaserade drivmedel till 2030, 
men det fick inte stöd. 

EU-parlamentet vill också helt stoppa användningen av palmolja 
som biodrivmedel. 

Råvaror för nya biodrivmedel

EU-parlamentet avvisade förslag om att fasa ut tallolja som rå-
vara för biodrivmedel. Genom att man inte heller antog villkoren 
om avfallshierarkin underlättar man möjligheten att använda olika 
bi- och restprodukter, som lignin och metanol. Men även spån för 
pelletsproduktion eller pyrolys. 

Svebio kommentar: 

EU-parlamentets behandling gick rätt väg i en rad frågor som rör 
främst fasta biobränslen och råvaror från skogen. Det är resultatet att 
framgångsrikt påverkansarbete från många organisationer, företag 
och intressenter, och inte minst svenska och finska EU-parlamentariker.  
AEBIOM, den europeiska biomasseorganisationen där Svebio är en aktiv 
medlem, har haft en central roll i den här processen. De främsta fram-
gångarna i behandlingen är som vi ser det följande: 

• Man utgår från så kallad ”risk assessment” när man ska värdera 
hållbarheten för biobränslen från skog. Det betyder att man bedömer 
riskerna för länder och regioner, och betyder att vi kan tillämpa svensk 
skogslagstiftning.

• De hållbarhetskrav som ställs är rimliga och har inte skärpts under 
behandlingen. 

• Små värmeverk, under 20 MW bränsletillförsel, slipper undan redo-
visningskrav. 

• Kraven på växthusgasreduktion jämfört med fossila bränslen hamnar 
på en rimlig nivå, och gör det möjligt att använda och handla med de 
flesta fasta biobränslen. 

• Konvertering av kolkraftverk till biobränsle blir möjlig även i framtiden, 
även om kravet på elutbyte är strikt.  

• Krav på detaljerad reglering av råvaror har i stort sett stoppats, och 
det betyder bland annat att den svenska produktionen av talloljediesel 
är räddad. 

Men fortfarande är inställningen till energigrödor på åkermark mycket 
negativ. Det gäller särskilt om de anses vara ”mat- eller fodergrödor”. En 
del framgångar kan noteras, t ex att vallgrödor kan godkännas på samma 
sätt som energigräs. Men så fort gräset kan betraktas som spannmål vill 
man ha stopp. 

Buden beträffande tak och eventuell utfasning av grödebaserade bio-
drivmedel är olika från parlamentet, rådet och kommissionen, och först 
efter slutförhandlingen vet vi vilken linje som segrat. Detsamma gäller 
kvoten för ”avancerade biodrivmedel”. Man verkar mest fundera på hur 
man ska kunna begränsa och reglera biodrivmedlen, och visar mindre in-
tresse för den övergripande frågan – hur man ska minska klimatpåverkan 
från trafiken och minska beroendet av de fossila drivmedlen. De förslag 
som nu förhandlas leder alla till att EU fortfarande 2030 kommer att vara 
till 85 – 90 procent fossilbränsleberoende i transportsektorn. 

Uppgörelser om andra EU-direktiv

Förutom bioenergifrågorna som vi beskrivit ovan hanterar För-
nybartdirektivet också frågor kring stöd till förnybar el, handeln 
mellan länderna av förnybar el, ursprungsgarantier, samt förnybar 
värme och fjärrvärme. En stridsfråga gäller hur stor öppning man 
ska ha mellan länderna för stödsystem. Sverige vill undvika att 
producenter från andra länder kan ta del av det svensk-norska el-
certifikatsystemet. I rådet fick man ett ställningstagande om ”icke-
obligatorisk” öppning. 

På elmarknadsområdet finns det fyra rättsakter och EU-par-
lamentet kommer att rösta i april. Det handlar bland annat om 

Estland var under hösten ordförande i EU, och fick 
mycket beröm för sin effektiva hantering av flera direktiv. 
Vid ministermötet i december nådde man inom rådet i 
mål beträffande inte bara Förnybartdirektivet (se ovan) 
utan också kring direktivet om styrning (”governance”).  

överföringskapaciteter för el mellan länderna, om regler för kapa-
citetsmekanismer och om tillträde för förnybart till näten. 

När det gäller Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om 
byggnaders energiprestanda nåddes uppgörelser i trialogförhand-
lingar i december. Här kan man notera två klara svenska fram-
gångar jämfört med ursprungsförslagen: 

• Det blir inget obligatoriskt krav på individuell mätning av 
värme och varmvatten i enskilda lägenheter. De svenska aktörerna 
har varit mycket aktiva i lobbning mot ett sådant obligatorium. 

• Det blir inte heller möjligt att tillgodoräkna sig lokal produk-
tion av förnybar värme som energieffektivisering, alltså att slippa 
bygga ett välisolerat hus genom att sätta på en solfångare. 

Strax före jul kom man också slutligt överens om ett nytt av-
fallsdirektiv efter två års segslitna förhandlingar. Direktivet handlar 
bland annat om nya mål för maximalt tillåten deponering och 
höjda återvinningsmål.
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Förslag om nollutsläppsfordon från EU

I förslaget om ”nya CO2-krav för lätta fordon” (KOM 2017/676) 
slår man fast mål för minskade genomsnittliga utsläpp av koldi-
oxid från de bilar och lätta transportfordon som ska säljas på EU-
marknaden. Målet är redan idag satt till 95 gram CO2/km för bilar 
och 147 gram CO2/km för lätta lastbilar 2020, baserat på den nu 
gällande körcykeln (NEDC). Målen gäller genomsnittsvärden för 
alla tillverkade bilar av olika märken, med undantag för vissa bil-
märken som tillverkas i små serier, t ex exklusiva sportbilar. Den 
tillämpade körcykeln har kritiserats kraftigt eftersom den bara ger 
en ”laboratoriebild” av vad bilen släpper ut och säger mycket lite 
om körning i praktiken. Man har därför tagit fram en ny körcykel 
på global nivå som heter WLTP och som ska ge en bättre bild av 
bilens klimatpåverkan i praktisk drift. Målen för 2025 och 2030 

EU-kommissionen presenterade den 8 november 2017 
ett paket om ”renare bilar”. Där finns dels ett förslag 
om utsläpp från nytillverkade och nyförsålda bilar, dels 
ett förslag om upphandling av rena fordon. Båda försla-
gen har remissbehandlats de senaste veckorna, för att 
ge den svenska regeringen underlag för ställningsta-
ganden i den fortsatta hanteringen. 

kommer att grundas på denna körcykel och sättas i procent istället 
för i g/km. 

Förslaget innehåller dessutom regler om hur tillverkarna kan 
tillgodoräkna sig klimatfördelar av nollenergifordon och andra 
fordon med särskilt låga utsläpp (läs: hybrider). Man arbetar med 
utsläpp från avgasröret, inte ”från källan till hjulen” (wells-to-
wheels), och fordonets effektivitet räknas med fossilt bränsle. Det 
innebär att biodrivmedel inte ger någon fördel. 

I förslaget om ”Främjande av rena och energieffektiva väg-
transportfordon” (2009/33/EU)ska man främja utvecklingen av 
marknaden för rena och effektiva fordon genom att ställa obliga-
toriska krav på den offentliga upphandlingen i EU:s medlemslän-
der. Definitionen av rena och effektiva fordon gynnar elfordon, 
vätgasdrivna fordon och fordon som drivs med gas eller bio-metan 
(uppgraderad biogas). Däremot ges inga fördelar till biodrivme-
delsdrivna fordon. För Sveriges del gäller att upphandlingen av 
bussar ska ske till minst 50 procent 2025 och minst 75 procent 
2030, och för personbilar och lätta fordon 35 procent av fordo-
nen från 2025. För lastbilar är kravet bara 10 procent 2025 och 15 
procent 2030. 

Sverige ska utforma nationell plan till EU

Ett av EU-kommissionens förslag i Vinterpaketet 30 november 
2016 var ett styrsystem för energi- och klimatpolitiken (”gover-
nance”), som innebär att medlemsländerna ska lämna in relativt 
detaljerade planer till kommissionen, som grund för en dialog – 
en ”iterativ process”. Syftet med medlemsländernas planer är att 
försäkra sig om att medlemsländerna tillsammans uppnår målen 
i Energiunionen. 

Styrningen handlar främst om att nå klimatmålen i sektorer 
utanför den handlande sektorn, alltså det som inte täcks av ETS, 
EU:s utsläppshandelssystem. För de här utsläppen finns en bör-
defördelning på medlemsländerna, där Sverige tillsammans med 
Luxemburg har det högsta målet, att minska utsläppen med 40 
procent mellan 2005 och 2030. Den samlade besparingen utanför 
ETS ska bli 30 procent. 

Den svenska planen utarbetas i två steg. Under våren 2018 ska 
en preliminär plan lämnas in till EU-kommissionen. Det finns re-
dan nu ett utkast som Energimyndigheten utarbetat och som man 
vill ha in synpunkter på före 23 februari. Den slutliga planen ska 
lämnas in senast 31 december 2019. Energimyndigheten ska ha den 
klar i november 2019. 

EU-kommissionen har gjort en mall, som är mycket detaljerad, 
med mängder av frågor som ska belysas. 

Som en del av EU:s energi- och klimatpolitik för 
2020-talet ska Sverige lämna in en nationell energi- och 
klimatplan 2019.   

Svebio kommentar: 

Vår uppfattning är att energi- och klimatpolitiken styrs bäst genom 
generella styrmedel, som ska vara entydiga, enkla och långsiktiga. Det 
viktigaste styrmedlet, som särskilt påverkar sektorerna utanför ETS, är 
koldioxidskatt, som nu finns i flera EU-länder. Därefter kan marknadens 
aktörer erbjuda kostnadseffektiva lösningar, och man slipper detaljreg-
leringar. EU har valt en annan linje. Man har misslyckats med att införa 
samordnade klimatbeskattning, förutom utsläppshandeln ETS, och har 
istället tvingats införa detaljerade administrativa styrmedel, exempelvis 
för stöd till förnybar energi och energieffektivisering. Medlemsländerna 
arbetar mycket med direkta subventioner som ofta snedvrider mark-
naderna. 

Kraven på detaljerade nationella planer som ska överprövas av EU-
kommissionen är den del av denna politik där man arbetar med regle-
ring istället för marknadsekonomi. Det strider mot grundprincipen för 
EU, som en avreglerad gemensam marknad. 

Den svenska regeringen och de svenska myndigheterna tvingas nu 
anpassa sig till denna planekonomi. 
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Eurostats statistik för förnybart 2016

Andelen förnybar energi i EU ska enligt beslut 2009 öka till 20 
procent av all energianvändning 2020, från 8,5 procent 2004. Se-
dan dess har det skett en fördubbling av andelen, till 17,0 procent 
2016. Ökningen från 2015 var dock bara 0,3 procentenheter. 

Av EU:s 28 medlemsländer är det 11 som redan 2016 hade nått 
målet för 2020 medan övriga 17 fortfarande måste öka andelen för 
att nå målet. Störst underskott i förhållande till målet har Neder-
länderna, som bara nått 6 procent mot målet på 14 procent, Irland 

Eurostat har publicerat en ny sammanställning av 
andelen förnybart i EU-länderna och de nya siffrorna 
gäller 2016. Sveriges ledande position bekräftas, men 
man noterar ingen ökning av andelen för Sverige mellan 
2015 och 2016. 

som nått 9,5 av 16 procent och Frankrike som bara nått 16 procent 
av målet på 23 procent. Bland de stora medlemsländer har Italien 
lyckats bäst och ligger redan över målet – 17,4 procent mot 17. 
Både Storbritannien och Tyskland har en bra bit kvar till sina mål. 

Sverige ligger särklassigt högst inom EU med 53,8 procent för-
nybart 2016 (oförändrat mot 2015), och vi ligger redan 4,8 procent-
enheter över målet 2020. Men Sverige är inte bäst i Europa. Island 
har 72,6 procent förnybart och Norge 69,4. Då ska man betona att 
det handlar om andel av energianvändningen, inte av energipro-
duktionen. Norge är ju en mycket stor producent av fossil energi. 

Den totala primärproduktionen av förnybar energi ökade med 
66,6 procent mellan 2006 och 2016, eller med i genomsnitt 5,3 
procent per år.  

 

 
 

17/2018  -  25 January 2018 
 
 
Renewable energy in the EU 
Share of renewables in energy consumption in 
the EU reached 17% in 2016 
Eleven Member States already achieved their 2020 targets 
 
 
In 2016, the share of energy from renewable sources in gross final consumption of energy reached 17% in the 
European Union (EU), double the share in 2004 (8.5%), the first year for which the data are available. 

The share of renewables in gross final consumption of energy is one of the headline indicators of the Europe 2020 
strategy. The EU's target is to obtain 20% of energy in gross final consumption of energy from renewable sources 
by 2020 and at least 27% by 2030. 

These figures come from an article issued by Eurostat, the statistical office of the European Union.  
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Noteringar om höjda CO2-skatter – Sverige, Frankrike, Schweiz, Island m fl

Inom den handlande sektorn finns bland annat järn och stål, pap-
per och massa, cement och tung kemisk industri. Utanför den 
handlande sektorn finns t ex livsmedelsindustri, verkstadsindustri, 
textilindustri och annan ”lätt industri”. Höjningen innebär att 
dessa branscher nu betalar samma koldioxidskatt som seervicefö-
retag och hushåll. Många genomför nu konverteringar, och kan 
också söka stöd från Klimatklivet för sådana projekt, förutsatt att 
de inte är alltför lönsamma. 

• Frankrike höjde koldioxidskatten från 30,5 euro/ton CO2 till 
44,6 euro/ton. Målet är 100 euro/ton 2023. Det är en kraftfull kol-
dioxidskatt, nästan i nivå med den svenska, och bör leda till omfat-
tande investeringar i konvertering bort från fossila bränslen under 
de närmaste åren, dvs en bra marknad för företag som erbjuder 
bioenergilösningar. 

• Också Schweiz och Island har vid årsskiftet höjt sina koldioxid-
skatter. Schweiz missade utsläppsmålet för 2016 med ett par pro-
centenheter och därför höjs koldioxidskatten, som är världens näst 
högsta efter den svenska. Skatten höjdes vid årsskiftet från 84 CHF 
till 96 CHF/ton CO2.  En schweizerfranc är idag värd cirka 8,40 
SEK varför skatten motsvarar cirka 810 kr/ton eller 81 öre/kg CO2, 

Vid årsskiftet höjdes koldioxidskatten i ett antal euro-
peiska länder. För Sveriges del genomfördes det sista 
steget i den höjning av koldioxidskatten för industrin 
utanför den handlande sektorn, som beslutades redan 
för flera år sedan.

vilken kan jämföras med den svenska nivån kring 1,20 kr/kg CO2. 
Schweiz har ett system där skatten höjs med automatik om landet 
missar sitt klimatmål, och pengarna förs tillbaka till medborgarna 
som nedsättning av sjukvårdsavgifter och arbetsgivaravgifter. 

• Island fördubblade sin koldioxidskatt på transportbränslen, 
vilket för diesel betyder en prishöjning med drygt en krona per 
liter. 

• Den nya norska regeringen skriver i sitt 84-sidiga (!) regerings-
program bland annat att man ska arbeta med CO2-prissättning, 
men det finns inget konkret förslag. Där får vi avvakta nästa stats-
budget. 

Utanför Europa är det främst Kanada och Kina som agerar för 
högre pris på koldioxidutsläpp. 

• I Kanada pågår en fortsatt dragkamp mellan regeringen i Ot-
tawa och flera av provinserna om en gemensam nivå för pris på 
koldioxidutsläpp. Den federala gemensamma planen som reger-
ingen Trudeau fått igenom är att alla ska ha ett koldioxidpris på 
minst 10 CAD (Kanadadollar) per ton CO2 2018, och att priset ska 
stiga till 50 CAD/ton CO2 redan 2020. En CAD är värd ungefär 
6,50 SEK. Alltså skulle priset hamna på cirka 32 öre/kg, vilket är 
den nivå koldioxidskatten i Sverige hade för hushållen 1991. Några 
provinser går före. Alberta höjde vid årsskiftet sin CO2-skatt till 30 
CAD/ton. 

• Kina håller på att genomföra sitt nationella system för handel 
med utsläppsrätter. 

(Om stigande priser på utsläppsrätter i EU, se sidan 8)

Fossilfritt inrikesflyg till 2030

”Den svenska flygnäringen kommer genom branschföreningen 
Svenskt Flyg att ta fram en färdplan för hur svenskt flyg kan bli 
fossilfritt. Färdplanen kommer visa hur inrikesflyget kan vara helt 
fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser 
kan vara fossilfritt 2045.

– Flygnäringens begränsade storlek gör att bränsleskiftet kan gå 
snabbt när vi får till storskalig, hållbar produktion till ett rimligt 
pris. Om vi jobbar tillsammans mot tuffa men tydliga mål kan 
vi nå så mycket längre och nå dit så mycket snabbare än vad vi 
någonsin kan ana. Branschen är beredd att satsa – vi hoppas att 
politiken också är beredda att bidra med det som krävs, säger Hen-
rik Littorin Svenskt Flygs generalsekreterare och huvudansvarig för 
färdplanen. 

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige arbetar tillsammans med 
flera svenska branscher för att ta fram branschvisa färdplaner för 
fossilfri konkurrenskraft. Målet är att identifiera de olika bran-

Den svenska flygbranschen gjorde den 26 januari ett 
gemensamt utspel tillsammans med Fossilfritt Sverige, 
som finns på regeringskansliet, om fossilfritt inrikesflyg 
2030. Så här lyder pressmeddelandet, som är under-
tecknat av Svante Axelsson och Peter Söderberg på 
Fossilfritt Sverige, Henrik Littorin, VD i Svenskt Flyg och 
Niklas Nordström, ordförande i Svenskt Flyg.

schernas möjligheter och utmaningar på vägen mot ett fossilfritt 
samhälle. Färdplanerna, som också innehåller förslag på hur po-
litiken kan möjliggöra utvecklingen, kommer att lämnas över till 
statsministern i mars i år.

Ett fossilfritt flyg innebär en kraftfull infasning av icke-fossilt 
bränsle under de kommande åren. Det innebär även en allmän 
energieffektivisering på flera håll i värdekedjan och fortsatta sats-
ningar på elektrifiering där det är möjligt.

Tekniken finns där och den fysiska infrastrukturen kan han-
tera ett icke-fossilt flygande redan idag. Fossilfritt flygbränsle kan 
tankas i dagens flygplan och med dagens bränsleinfrastruktur. Det 
kan blandas med befintligt bränsle i takt med att utbudet ökar. En 
handfull tankställen räcker för att förse alla flygplan som startar 
vid svenska flygplatser med icke-fossilt bränsle.

Enligt flygbranschen är nyckeln att få igång storskalig produk-
tion av fossilfritt bränsle och där hänger mycket på den politiska 
viljan och ambitionen.

– Ett fossilfritt inrikesflyg skulle kräva cirka 2 TWh/år förny-
bart biobränsle, vilket motsvarar cirka 1,5% av den årliga svenska 
bioenergitillförseln. Förutsättningar bör ges så att en denna pro-
duktion kan ske i Sverige. Det skulle naturligtvis få positiva effek-
ter både ur ett ekonomiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv, säger 
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
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Elåret 2017

”Den växande tillgången till elproduktion har gett prisnivåer på el 
som lett till bristande lönsamhet för äldre kärnkraftverk. Reaktorn 
i Oskarshamn 1 stängdes för gott i juni månad. Oskarshamn 1 som 
driftsattes 1972.”

”Tidigare stängdes Oskarshamn 2 av samma skäl. Ringhals 1 
och 2 står i tur att stänga de närmaste två åren. Samtidigt har beslut 
tagits att satsa på säkerhetshöjande åtgärder i de sex återstående 
reaktorerna, vilket öppnar för väsentligt längre drift av dessa.”

”Elanvändningen ligger kvar på samma nivå som 2016 trots 
högkonjunktur Elanvändningen år 2017 förväntas bli lite drygt 140 
TWh. Tillsammans med en hög elproduktion blev nettoexporten 
den näst högsta, cirka 19 TWh eller 12 procent av den totala elpro-
duktionen. Noterbart är att Sverige nettoexporterat el alla veckor 
under året.

Den totala elproduktionen blev hög trots att vattenkraften 
presterade mindre än medelvärdet och landade på 64 TWh (62 
föregående år). Vindkraften slog produktionsrekord med knappa 
18 TWh (15,5). Kärnkraften hade ett bra produktionsår förutom 
några reaktorer som hade extra långa revisioner, vilket fick den to-
tala produktionen att öka till 63 TWh från 60 år 2016. Elproduk-
tion i kraftvärmeanläggningar blev i stort sett oförändrad jämfört 
med föregående år.

Totalt uppgick elproduktionen till dryga 159 TWh (152). Stora 
delar av del el som producerats i Sverige och Norge som inte an-
vänts inom egna landet har exporterats till Finland, cirka 15 TWh, 
men även till Danmark, Litauen och Polen, cirka 3 TWh vardera.”

”Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot 
blev 28 öre/kWh, en ökning med 3 öre jämfört med 2016. Skillna-
den beror främst på lägre nivåer i de nordiska vattenmagasinen un-
der första halvåret och ökade bränslepriser under andra halvåret.”

Energiföretagen presenterade 28 december preliminära 
siffror för elmarknaden 2017 under rubriken ”vindkrafts-
rekord och stängd reaktor”. Vi citerar ur pressmedde-
landet: 

”Förbättrad hydrologi i kombination med ökade bränslepriser 
medförde att den nordiska prisnivån var lägre än i Tyskland. Det 
genomsnittliga priset i Tyskland blev drygt 34 öre/kWh. Beroende 
på den höga andelen sol- och vindkraft i Tyskland var dock prisva-
riationerna betydligt större där med ett preliminärt högsta timpris 
på 157 öre/kWh och ett lägsta pris på -80 öre/kWh. Under året var 
spotpriset i Tyskland negativt under nästan 150 timmar. I Norden 
uppstod negativa priser endast i de danska områdena; som mest på 
Jylland under drygt 80 timmar.”

Preliminär elstatistik för 2017,  

jämfört med året före och tio år sedan:

Tillförsel År År År Ändring

2007 2016 2017 från år 
2016

TWh TWh TWh

Vattenkraft 65,6 61,7 64,1 3,9%

Vindkraft 1,4 15,5 17,6 13,5%

Kärnkraft 64,3 60,5 63,0 4,1%

Solkraft 0,0 0,1 0,2 38,0%

Övrig värmekraft 13,7 14,6 14,7 0,7%

Elproduktion totalt 145,0 152,5 159,6 4,6%

Netto Import (+) / Export (-) 1,3 -11,7 -18,9

Total inhemsk elanvänding -146,3 -140,8 140,7 -0,2%

Temperaturkorrigerad elanvändning -148,8 -142,6 142,6 0,0%

Andel förnybart, % 53,7 58,0 58,0

Andel fossilt, % 2,7 2,2 2,3

Riksrevisionen ska granska Klimatklivet 

Regeringen startade 2015 ett stöd till lokala klimatinvesteringar, 
det så kallade Klimatklivet, vars huvudsakliga syfte är att varaktigt 
minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. I 2018 års statsbudget 
förstärks Klimatklivet och utgör nu, i jämförelse med tidigare lik-
nande program, en relativt stor post i statsbudgeten. Riksdagens 
Miljö- och jordbruksutskott har i en uppföljning av regerings re-
sultatredovisning lyft fram att det är angeläget att erfarenheter 
från tidigare satsningar inom klimatområdet tas till vara i nya 
satsningar.

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska Kli-
matklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar. 

Riksrevisionen granskning av Klimatklivet avser att bland an-
nat omfatta frågor gällande stödets kostnadseffektivitet och hand-
läggningsprocess.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publice-
ring av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i 
ett senare skede.
(Pressmeddelande från Riksrevisionen 22 januari)
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Stigande priser på utsläppsrätter

Oljepris över 70 dollar/fat

MARKNADERNA

Inga stora nya trender kan ses på elmarknaden. Marknadspriset är 
lågt för att vara mitt i vintern, med spotpriser som pendlar mellan 
30 och 50 öre/kWh, och forwardpriser för andra och tredje kvarta-
let nästa år på 20 – 25 öre/kWh. Priset på certifikat är fortsatt lågt, 
kring 6 öre/kWh. På forwardmarknaden har man noterat ännu 
lägre priser. 

Utsläppsrätterna har de senaste månaderna ökat i pris, och lig-
ger nu kring 8 – 9 euro per ton. Det är nästan dubbelt så högt 

Oljepriset har de senaste veckorna stigit markant och Nordsjöol-
jan (Brent) har handlats till över 70 dollar/fat. Den amerikanska 
oljan ligger mellan 65 och 70 dollar. Det är de högsta oljepriserna 
på tre år, och dubbelt så högt som när priset var som lägst. Bak-
grunden till prisuppgången är dels att Opec lyckats hålla sin pro-
duktionsbegränsning, dels att världskonjunkturen är stark, med 
stigande efterfrågan. De högre priserna stimulerar produktionen 
av skifferolja och skiffergas i USA. Och USA har på kort tid blivit 

som i höstas och en högre nivå än vi sett på flera år. Fortfarande är 
nivån för låg för att skapa starka incitament för omställning i den 
tunga industrin och kraftverken, men det är ett tecken på att den 
åtstramning av marknaden som ligger i den nya ETS-överenskom-
melsen har påverkat marknaden. För klimatet är den avgörande 
frågan inte prisnivån utan utsläppsvolymen. Men för utvecklingen 
av ny teknik och nya lösningar är också prisnivån viktig. 

världsledande producent och stor exportör både av olja och gas. 
Produktionen stimuleras också av att Trump-regeringen avskaffar 
olika miljöregleringar och restriktioner mot borrning. 

Det stigande oljepriser har positiva effekter för bioenergibran-
schen. Bränslen som pellets och etanol blir mer konkurrenskraf-
tiga, också utan styrmedel. För Sveriges del motverkas effekten av 
att dollarkursen är låg. 

100 % FÖRNYBAR ENERGI 
MED MYCKET BIOENERGI
DIT VILL VI KOMMA! 
Bli medlem i Svebio och hjälp oss att påverka  
villkoren för bioenergibranschen!
www.svebio.se/medlemskap
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PRESSMEDDELANDEN

Det är nu klart lönsamt att tanka E85 för den som har en flexifuel-
bil. Detta sedan skatten på E85 tagits bort vid årsskiftet. Det bety-
der att 220 000 ägare till flexifuelbilar kan göra en stor klimatinsats 
genom att tanka rätt, och dessutom göra det med lönsamhet.

Svebio har jämfört priset på E85 med priset på bensin ända se-
dan E85 infördes i större skala 2005. Under de första tio åren var 
det i allmänhet lönsamt att tanka E85 jämfört med bensin och 
förbrukningen var relativt hög. Men från 2015 har det inte längre 
lönat sig att köra på det förnybara bränslet. En viktig anledning är 
att riksdagen fattade beslut om att beskatta E85 med en krona per 
liter från december 2015. Skatten på etanol sänktes i augusti 2016, 
men det var fortfarande dyrare att köra på E85.

Från årsskiftet har skatten på E85 avskaffats, samtidigt som skat-
ten på bensin har höjts. Det innebär att man i dagsläget tjänar 53 
öre per ”bensinliter” när man tankar E85.

Pressmeddelande 2018-01-12 

Klart lönsamt att tanka E85 efter årsskiftet
– Om alla som har flexifuelbil tankar klimatsmart med E85 kan 

vi minska utsläppen från trafiken med ett par hundra tusen ton 
CO2. Det kan ske redan i år, och är dessutom lönsamt för de be-
rörda bilisterna. Det finns knappast någon klimatåtgärd som kan 
ge lika stor klimatnytta på kort sikt. Det säger Gustav Melin, vd 
i Svebio.

Fakta:

Svebio har beräknat ett bensinekvivalent pris på E85, utifrån en-
ergiinnehåll och blandningsgrad (E85 innehåller 85 procent etanol 
april - oktober och 75 procent november - mars), med en 30 pro-
cent ökad förbrukning på vintern och 35 procent ökad förbruk-
ning på sommaren, räknat i liter bränsle. Detta eftersom etanol 
har ett lägre energiinnehåll per liter än bensin.

 

Kostnaden för E85 i förhållande till bensin, 2005-2018.
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Ren HVO-diesel, HVO100, har på kort tid etablerat sig som ett 
ledande biodrivmedel. Under oktober 2017 såldes 60 810 kubik-
meter HVO100. Det finns idag nära 100 pumpar för HVO100 
på svenska mackar och många nya installeras. HVO100 används 
främst av åkerier för tunga lastbilar, men kan också användas i allt 
fler dieselbilar. Försäljningen av HVO-diesel ökade under oktober 
2017 med 124 procent jämfört med oktober 2016, alltså mer än en 
fördubbling.

HVO är ett dieselbränsle som är mycket likt vanlig diesel. HVO 
betyder hydrerad vegetabilisk olja, men beteckningen är missvis-
ande, eftersom HVO också kan innehålla animaliska fetter. Råva-
rorna för HVO är olika typer av rest- och avfallsoljor och avfallsfet-
ter, men även oljor från odlade grödor kan användas.

Den förnybara andelen av försålda drivmedel var under oktober 
20,4 procent på energibas, vilket är rekord. För året 2016 var an-
delen 18,5 procent. Totala andelen biodiesel av all diesel slog också 
rekord med 28,2 procent på energibas. Det visar Svebios analys av 
preliminär statistik från SCB.

– Den omfattande användningen av HVO visar på att skattebe-
frielsen gett önskat resultat. Det är mycket positivt. Att etanol E85 
och FAME tidvis belagts med skatt har resulterat i nedåtgående 
försäljning. Denna skatt tas bort vid årsskiftet, vilket kan ge ett 
välbehövligt lyft för dessa bränslen. Alla förnybara bränslen behövs 
för att Sverige ska kunna få en fossilfri transportsektor, ett mål som 

Pressmeddelande 2017-12-20 

 Allt fler tankar HVO100
våra politiker hoppas nå en bit efter 2030. Det säger Svebios vd 
Gustav Melin i en kommentar.

– Den 1 juli 2018 införs reduktionsplikt för att minska koldi-
oxidutsläpp från bensin och diesel. Det är viktigt att plikten inte 
ger ett tak på inblandning av biodrivmedel utan ambitionen måste 
vara att utveckla marknaden på ett ekonomiskt och miljömässigt 
optimalt sätt. Dessutom behövs klarhet om de långsiktiga skatte-
villkoren för rena biodrivmedel, så att vi kan få igång investeringar 
i ökad svensk produktion, säger Gustav Melin.

Leveranser av dieselbränslen för transporter oktober 2017 

Bränsle Volym (m3)

Diesel, totalt inkl. biodrivmedel 1) 583 371

Låginblandad FAME 22 980

Ren FAME (B100) 5 686

Totalt FAME 28 666

Låginblandad HVO 80 292

Ren HVO (HVO100) 60 810

Totalt HVO 141 102

Totalt Biodiesel 169 768

1) Leveranser för transport via drivmedelsstationer och övriga leveranser

– De som arbetar med bioenergi från skogsbruket kan känna sig 
lite lugnare. Men de som vill producera biobränslen från åkermark 
motarbetas. Så kan man sammanfatta resultatet för vår bransch 
av omröstningen i EU-parlamentet på tisdagen om ett nytt För-
nybartdirektiv. Men inget är klart förrän allt är klart, och först 
efter att man genomfört förhandlingar mellan parlamentet, rådet 
och kommissionen vet vi slutresultatet. Vi kan fortfarande påverka 
för att utnyttja bioenergins potential optimalt i Europa. Det säger 
Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar.

Skogsbaserade biobränslen

Parlamentets majoritet avvisade förslag om att begränsa vissa 
sortiment av biomassa, som stamved och stubbar. Majoriteten 
ställde sig också bakom ett system med riskvärdering när det gäller 
hållbarhetsvillkor för fasta biobränslen från skogen. Det innebär 
att vi kan tillämpa vår egen skogslagstiftning för att garantera att 
våra biobränslen inte har negativ miljöpåverkan.

– Det är en stor framgång för bioenergibranschen att vi slipper 
ny byråkrati. Mindre värmeverk undantas också.

Man godkände också den nu gällande listan för råvaror för cel-
lulosa- och avfallsbaserade drivmedel, vilket exempelvis innebär att 
vi kan fortsätta använda tallolja.

– Det finns fortfarande osäkerhet kring råvarorna eftersom man 
antog en del formuleringar om konkurrens kring avfallsråvaror. 
Det kan innebära intrång i den fria marknaden och skapa onödig 
byråkrati. Här kan slutförhandlingarna skapa klarhet om villkoren, 
säger Gustav Melin.

Pressmeddelande 2018-01-18 

Bra för skogen men dåligt för åkern
Åkerbaserade biobränslen

När det gäller biodrivmedel från åkermark intar EU-parlamen-
tet en mer negativ hållning. Men också här avvisades de mest ne-
gativa förslagen. Istället för en total utfasning av grödebaserade 
biodrivmedel till 2030 vill man nu ”bara” begränsa användningen 
utöver 2017 års nivå.

– Man sätter på så sätt ett effektivt stopp för nya investeringar 
och möjligheten att utnyttja den lediga åkermark som finns i Eu-
ropa för att odla energigrödor. Europas bönder nekas att konkur-
rera på marknaden för transportbränslen, säger Gustav Melin. Det 
är bakvänd landsbygdspolitik, som leder till onödigt höga utsläpp 
av koldioxid och ett fortsatt stort beroende av importerad olja till 
transportsektorn i EU.

– Förbudet mot import av palmolja är också felaktigt. Man 
bör inte förbjuda en enskild produkt eller råvara, utan arbeta med 
hållbarhetskriterier som stoppar bränslen som framställts på ett 
sätt som skadar miljön.

– EU-parlamentet vill ha ett 12-procentsmål för förnybara 
drivmedel i trafiken, inklusive el, och 3,6 procent ”avancerade 
biodrivmedel”. Det innebär att man 2030 fortfarande till 88 pro-
cent kommer att vara beroende av fossila drivmedel, varav nästan 
alla är importerade till EU. Det är en mycket defensiv och farlig 
energi- och klimatpolitik för Europas transportsektor, avslutar  
Gustav Melin. 
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EU-kommissionens förslag till förordning om CO2-krav för lätta fordon

EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv (2009/33/EU) om 
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

Förslag till nationell avfallsplan och 
avfallsförebyggande program 2018 – 2023

REMISSVAR

Svebio yttrade sig den 30 januari om EU-kommissionens 
förslag till förordning om CO2-krav för lätta fordon. Vi åter-
ger en sammanfattning: 

• Klimatstyrmedel i transportsektorn ska vara nära kopplade till 
utsläppen av fossil koldioxid. Det betyder att fokus i första hand 
bör ligga på skatter eller avgifter på fossila bränslen. Det gynnar 
både effektivisering och bränslebyte. 

• Förslaget innebär ett fortsatt mycket stort beroende av fossila 
drivmedel i EU 2030, vilket strider mot EU:s energi- och klimat-
politiska mål och de förpliktelser EU gjort i Parisavtalet.  

• Förslaget förbigår helt och hållet möjligheten att utnyttja 
biodrivmedel för att reducera växthusgasutsläppen från trans-
portsektorn. 

Svebio har inte fått rubricerade förslag på remiss men vill 
gärna framföra synpunkter. Vi noterar att remissen inte gått 
till branschföreningarna för biodrivmedel men däremot till 
företrädare för elfordon, gas och vätgas. Vi återger en sam-
manfattning: 

Förslaget bör avvisas av den svenska regeringen eftersom det inte 
sätter klimatnytta i första rummet, eftersom det strider mot prin-
cipen om teknikneutralitet och eftersom det innebär en central-
styrning som motverkar Sveriges framgångsrika strategi för ersätt-
ning av fossila drivmedel med förnybara biodrivmedel med höga 
klimatprestanda i kollektivtrafiken. 

Svebio yttrade sig den 20 januari om Förslag till nationell 
avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018 – 2023. 
Vi återger en sammanfattning: 

• Vi noterar att man i planen inte inför några nya mål eller förslag 
på nya åtgärder, utan sammanfattar de mål och det arbete som 
redan finns på plats. Vi tycker att detta är bra. Sverige har redan 
en ambitiös avfallspolitik, och man bör nu koncentrera sig på att 
uppfylla de mål som redan finns och genomföra redan beslutade 
åtgärder. 

• Vi beklagar att EU:s avfallshierarki inte tydligt prioriterar en-
ergiutvinning ur avfall, utan placerar energiutvinning strax före 
annat ”bortskaffande”, dvs deponering. Sverige bör inom EU ver-
ka för en mer positiv syn på energiproduktion ur avfall. 

• Vi instämmer inte i den allmänna utgångspunkten att mate-
rialåtervinning ur ett livscykelperspektiv alltid är bättre för miljön 
än förbränning. Tvärtom menar vi att man måste göra en särskild 

• Definitionen av ”zero/low emission vehicles” måste vara tek-
nikneutral och utgå från klimatpåverkan vid normal körning och 
inkludera användande av förnybart bränsle. 

• Bedömningen av olika drivsystem måste utgå från ”well-to-
wheel”, inte från utsläpp via avgasröret (tail-pipe) eller ”tank-
to-wheel”. Det föreslagna systemetgynnar otillbörligt elfordon 
eftersom det inte tar hänsyn till utsläpp från elproduktion och 
batteritillverkning. 

• Förslaget försvårar genomförandet av det svenska klimatmålet 
för transportsektorn 2030 och den svenska regeringen måste verka 
för en omarbetning av förslaget så att det inkluderar alla nödvän-
diga komponenter i klimatomställningen i vägtrafiken: effektivise-
ring, elektrifiering och byte till förnybara bränslen. 

Läs hela yttrandet här

analys av alternativen för biogena material, där energiutvinning i 
många fall är ett bättre alternativ än ”materialåtervinning till varje 
pris”. 

• Utbyggnad av kapacitet för avfallsförbränning främst i Stor-
britannien, men även i Polen och de baltiska länderna, kan snabbt 
ändra förutsättningarna för svensk avfallsimport. 

• Hanteringen av plast kommer under de närmaste åren att vara 
en brännande politisk fråga både i EU och i Sverige. En utgångs-
punkt för diskussionen och analyserna bör vara att plast kan och 
bör tillverkas av biomassa, inte av fossil råvara. 

• Staten måste undvika att införa kontraproduktiva styrmedel 
som försvårar utnyttjandet av avfall för energiproduktion. Elbus-
spremien hotar att slå ut biogas till bussar, och den föreslagna av-
fallsskatten kan stoppa användningen av förbränningen av fibrer 
som inte kan materialåtervinnas, exempelvis i Fiskeby. 

Läs hela yttrandet här

Förslaget gynnar ensidigt elfordon medan biodrivmedel däre-
mot betraktas som icke-rena. Samtidigt betraktas fossil naturgas 
som ett godkänt alternativt bränsle. 

Värderingen av klimatnytta måste grundas på principen ”well-
to-wheel”, inte på utsläpp från avgasröret (”tail-pipe”). Valet av 
värderingsprincip innebär att man inte tar hänsyn till elfordons 
samlade klimatpåverkan, t ex utsläpp vid tillverkning av batterier 
och utsläpp i elproduktionen, medan biodrivmedel i praktiken 
jämställs med fossila drivmedel.

Läs hela yttrandet här

https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/eu-kommissionens-forslag-till-forordning-om-co2-krav-latta-fordon/
https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/forslag-till-nationell-avfallsplan-och-avfallsforebyggande-program-2018-2023/
https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/eu-kommissionens-forslag-om-andring-av-direktiv-200933eu-om-framjande-av-rena-och-energieffektiva-vagtransportfordon/
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NORRBOTTEN

Miljövänlig diesel även för personbilar
OKQ8 i Piteå säger sig satsa på miljön. Häromdagen stod den nya 
pumpen med HVO-diesel för personbilar klar. Såvitt känt är att 
Piteåstationen är först i länet med denna möjlighet.

Att tunga fordon i allt större utsträckning väljer att köra på 
HVO-diesel är ingen nyhet. Att nu den här möjligheten finns även 
för personbilar kommer allt mer.
Ur Piteå-Tidningen 2017-12-23 

Nu går kommunens sopbilar på sopor
Det kommunala bolaget Pireva (Piteå Renhållning och Vatten AB) 
har övergett den fossila dieseln i alla tunga fordon till förmån för 
det förnybara bränslet HVO.

Totalt förbrukar Pireva cirka 300 000 liter fordonsbränsle per 
år. En fördel med att gå över till HVO var att det var en snabb 
omställning som inte krävde någon ny investering i form av nya 
fordon eller ny utrustning. 
Ur Piteå-Tidningen 2018-01-09

EU-beslut öppnar för investering
– Ett bra beslut som gynnar Sunpine, säger vd Magnus Edin om 
det beslut EU-parlamentet tog i onsdags där det gav grönt ljus för 
att också tallolja ska räknas som biobränsle.

Efter EU:s beslut öppnar sig nu möjligheten för att Sunpine går 
vidare med sin plan att investera 250 miljoner kronor i utbyggnad 
av fabriken.

I december beslöt styrelsen att avvakta med investeringen, säger 
Magnus Edin.

Förra året producerade Sunpine 104 000 kubikmeter tallolja 
och 17 000 ton harts.

Edin säger att görs investeringen får Sunpine kapacitet att för-
dubbla sin produktion fram till år 2025.
Ur Piteå-Tidningen 2018-01-19

VÄSTERBOTTENS LÄN

Nu exporteras spån från Sverige
Spån och flis har blivit en så dålig affär i Sverige att det nu går på 
export. På prov skickas nu båtar med spån från Skellefteå Hamn 
till Danmark.

Företaget Rebio har sågverkens uppdrag att sälja biprodukter 
som sågspån och flis. De har skrivit avtalet med danskarna och 
skickar nu två båtlass på prov.

– Det vi vet är att danskarna är på hugget, sedan är det än så 
länge svårt att veta om det blir fler båtar, säger Per Bertilsson på 
Rebio.
Ur SvT Nyheter Västerbotten 2018-01-18

En ny skördare tar form
Skogsmaskinen Cintoc växer fram i Västerbotten. Projektet har nu 
fått EU-stöd för att färdigställa skördaren som inte liknar någon 
annan.

Cintoc är en tvåarmad energioch biomassaskördare som buntar 
materialet till långa stockar. Maskinerna ska främst gå i täta be-
stånd av sena röjningar eller tidiga gallringar. 

– Föraren har framför allt två uppgifter, dels att avverka, dels att 
se till att buntarna blir fyllda. 

Det säger Lennart Olofsson, vd för Cintoc. Företaget har nu 
fått 30 miljoner kronor från EU och med 20 miljoner i privat med-
finansiering ska man nu ta fram prototyper. 

– Avverkningen går 25 till 30 procent snabbare än med en kon-
ventionell maskin och skotningen blir 40 procent effektivare. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2018-01-19

De uppgraderar biogasverket på Tuvan
Miljöteknikföretaget Malmberg har fått en order från Skellefteå 
kommun att på totalentreprenad bygga en ny anläggning för bio-
gasuppgradering vid biogasverket på Tuvan.

Total ligger kommunens investering i biogasverket på cirka 100 
miljoner kronor. För investeringarna i gasanläggningen på Tuvan 
får Skellefteå kommun 16 miljoner kronor från Klimatklivet. 

Den nya anläggningen kommer kunna producera cirka 2,1 mil-
joner normalkubikmeter fordonsgas per år. 
Ur Norran 2017-12-21

JÄMTLANDS LÄN

Jämtkraft storinvesterar i Åre
Jämtkraft bygger ett nytt fjärrvärmeverk i Åre, en ny pelletspanna 
i Järpen, ett större pelletsmagasin i Hallen, nya anslutningar i Du-
ved.

Under hösten 2017 har Jämtkraft genomfört den största utbygg-
naden av fjärrvärmenätet i Åre sedan 90-talet. 

Med en ny, större anläggning kan fler fastigheter i Åre ansluta 
sig till fjärrvärmenätet och leveranserna blir stabilare och säkrare, 
säger Mikael Ericsson, avdelningschef Jämtkraft Värme.

I Industribyn i Järpen har en ny pelletspanna installerats och 
den gamla flispannan tagits bort. 
Ur Underhåll & Driftsäkerhet 2018-01-15

BIOENERGI I PRESSEN
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Östersunds biogassatsning läggs ner
Det blir ingen gemensam biogasanläggning med Sundsvall och 
Hudiksvall. Satsningen fick ett snöpligt slut när Sundsvalls kom-
mun kastade in handduken i december.

Det har kostat Östersunds kommun drygt 1,2 miljoner kronor 
i aktiekapital och aktieägartillskott, men efter tre utvärderingar 
under 2017 kommer Biogas i Mellannorrland AB (Bimab) att av-
vecklas.

Anläggningen skulle placeras i Korsta utanför Sundsvall och en-
ligt beräkningarna skulle hela kalaset gå på 325 miljoner kronor där 
biogasanläggningen skulle kosta 230 miljoner kronor 95 miljoner 
kronor för optisk sorteringsanläggning.

Den 18 december 2017 kastade Sundsvalls kommun in hand-
duken i projektet.

Och nu föreslås politikerna i Östersund göra samma sak.
Ur Länstidningen Östersund 2018-01-18

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Plus och lite minus i år
I fyra mandatperioder har Ewa Lindstrand styrt i Timrå. Många år 
som varit både bra och dåliga på olika sätt. När kommunalrådet 
tittar tillbaka på 2017 ser hon många positiva saker. 

Som SCA:s jättesatsning på Östrandsfabriken som sprider po-
sitiva ekonomivågor över hela kommunen. Och nu pågår arbetet 
med den planerade satsningen på ett bioraffinaderi vid Östrand. 
Ur Sundsvalls Tidning 2017-12-27

C vill förbereda för jätteprojektet
Förbered Örnsköldsviks kommun för Flaggskepp Bioraffinaderi. 
Det är andemeningen i en motion från Centerpartiet. 

Flaggskepp Bioraffinaderi är det gigantiska projekt som, enligt 
preliminära beräkningar, skulle kunna skapa 5 000 nya jobb i re-
gionen. 

Jätteanläggningen som är tänkt ligga på fabriksområdet i Dom-
sjö kan vara i bruk om kanske sex år, 2023. 

Det byggs och har de senaste åren byggts mycket bostäder 
framför allt i centrum men de kommer inte tillnärmelsevis att fylla 
det behovet Domsjöprojektet skulle skapa. 
Ur Örnsköldsviks Allehanda 2017-12-27

Sundsvalls politiker röstade  
nej till biogasanläggningen
Den sista strimman av hopp för en biogasanläggning i Sundsvall 
släcktes i måndags när Sundsvalls kommunfullmäktige sa nej.

– Jag är väldigt besviken. Vi har utrett den här frågan i massor 
av år. 

Det säger Östersunds kommunalråd AnnSofie Andersson (S) 
med anledning av beslutet i Sundsvall.

Redan i november kunde ÖP berätta att Socialdemokraterna 
i Sundsvall ställde sig kritiska till att bygga en biogasanläggning 
intill Korstaverket i Sundsvall. Trepartssamarbetet mellan Sunds-
vall, Östersund och Hudiksvall om en framtida biogasfabrik var 
därmed på väg att skjutas i sank.
Ur Östersunds-Posten 2017-12-22

Miljoner att hämta i Klimatklivet
Nu finns möjlighet att på nytt söka statliga bidrag för åtgärder som 
minskar vår negativa klimatpåverkan - Klimatklivet. I fjol fördela-
des 13 miljoner kronor över länet.

Bland annat: 
• E.ON Värme Sverige AB, Timrå, fjärrvärmeanslutning av  

Bogrundets plantskola, 12 700 000 kronor. 
• Edsele intresseförening, Sollefteå, utbyte av oljepanna,  

505 000 kronor. 
• Sekab Biofuels and Chemicals AB, Örnsköldsvik, 

marknadsintroduktion av ED95, 300 000 kronor. 
I länet har utsläppen av växthusgaser minskat med 40 procent 

sedan 1990. 
Ur Sundsvalls Tidning 2018-01-19

DALARNAS LÄN

Här är MIK-spelarnas nya lyxbuss
Mora IK:s nya spelarbuss är en fyra meter hög och 14 meter lång 
lyxlounge med alla bekvämligheter en dubbeldäckad buss kan er-
bjuda. Bussen drivs med ett miljövänligt fossilfritt bränsle, HVO, 
vilket är till 100 procent förnybart.

Bussföretaget har varit parter till Mora IK under flera år. Under 
hösten 2017 blev det klart med en förlängning av samarbetet. 

I samband med det köpte Siljan buss in den nya dubbeldäckaren. 
Ur Mora Tidning 2018-01-08

Matavfall blir nu till fordonsgas
Borlänge Energi har investerat 20 miljoner kronor vid avfallsan-
läggningen Fågelmyra. Dalarnas matavfall blir nu biogas och gödsel. 

Borlänge Energis nya anläggning invigdes i december. 
– Den här anläggningen i Borlänge ger biogas till ungefär 2 000 

bilar, säger Lars Larsson, Borlänge Energis vd. 
Enligt Borlänge Energis beräkningar räcker gödseln till sju pro-

cent av åkermarken i Dalarna. 
Ur Mora Tidning 2018-01-08

Julgranar blir fjärrvärme
För sjätte året i rad samlar Falu Energi & Vatten (FEV) in jul-
granar. Granarna blir sedan till fjärrvärme som värmer upp Ria-
stugan i fyra månader. 

Detta blir sjätte året i rad som FEV samlar in julgranar efter jul. 
Förra året samlades 4 891 julgranar in runt om i Falu kommun. 
Granarna användes som bränsle vid Västermalmsverket och blir 
till fjärrvärme. 
Ur Falu Kuriren 2018-01-04
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Tulpanens dag firas idag
Svenska tulpaner är klimatsmarta, mycket energi är lagrad i lö-
ken och i Sverige drivs de i växthus där temperaturen regleras med 
fjärrvärme och biobränsle. Tulpaner har ett stort behov av kyla och 
Sverige har därför bra förutsättningar tack vare vårt klimat. 

Det pågår drivning på många platser i Sverige så tillgången på 
närproducerade svenska tulpaner är god under hela den intensiva 
säsongen mellan nyår och påsk. Det finns odlare från Malmö i sö-
der till Sundsvall i norr. 2017 drivs 150 miljoner tulpaner i Sverige. 
Ur Dala-Demokraten 2018-01-15

VÄRMLANDS LÄN

Framtiden är fossilfri
Svante Axelsson – nationell samordnare på Fossilfritt Sverige – me-
nar att utmaningen med omställningen handlar om människors 
attityder, snarare än om teknikutveckling och ekonomi. 

– Man tror ofta att tekniken och ekonomin är problemet, men 
problemet är det mentala. Det är roligt att leva fossilfritt, säger 
Axelsson, efter sin föreläsning på konferensen Fossilfritt Värmland.

I nuläget är det tankesättet om hur vi bäst transporterar oss som 
är den största klimatutmaningen.

– Elen är fossilfri och värmen är snart klar, så nu är det transpor-
terna som är utmaningen.

– I Värmland skulle man kunna profilera sig ännu mer på bio-
ekonomi. Bioraffinaderier krävs för att få till ett bränslebyte för 
våra transporter. Och där har Värmland och andra skogstäta områ-
den en viktig roll, säger Axelsson.
Ur Nya Wermlands Tidningen 2018-01-18

Löfbergs når sina klimatmål   
genom att blanda in biogasol
Löfbergs kafferosteri i Karlstad minskar sin klimatpåverkan genom 
att blanda den konventionella gasolen, som används vid rostningen, 
med 20 procent biogasol.

Verksamhetens största klimatpåverkan kommer från gasolen 
som används vid kafferostningen. 

Biogasolen utvinns från hållbara råvaror som vegetabiliska oljor 
och animaliskt fett vid framställningen av biodiesel. 

Mycket av Löfbergs hållbarhetsarbete sker i odlarland, där kaf-
fets hållbarhetsutmaningar är störst. På hemmaplan handlar håll-
barhetsarbetet bland annat om energieffektiviseringar, smartare 
transporter, mer förnybar energi och klimatsmarta förpackningar. 
Ur Livsmedel i Fokus 2018-01-11

ÖREBRO LÄN

Biogasfabriken i Karlskoga till salu
Efter flera tuffa år ekonomiskt vill nu två av de tre ägarna till Bio-
gasfabriken i Karlskoga sälja.

Det är Kumla och Örebro kommuner som vill backa ur, och 
redan finns en tänkbar köpare. 

När Biogasbolaget bildades 2010 var tanken att man skulle 
bidra till klimatnyttan genom att skapa biogas av vårt matavfall. 
Men timnigen var kanske fel, och även om det går bättre nu, så är 
det tufft med lönsamheten. Under 2016 var till exempel resultatet 
-40 miljoner kronor. 
Ur Sveriges Radio P4 Örebro 2018-01-12

Kumbro vill sälja sin del i Biogasbolaget
– Vi i Karlskoga tror på biogas som ett framtida bränsle, säger 
kommunstyrelsens ordförande och en av ägarrepresentanterna, 
Sven-Olof Axelsson (S).

Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs till 50 procent av Kemab 
och övriga 50 procenten ägs av Kumbro, vilket är Kumla och Öre-
bro kommuners gemensamma utvecklingsbolag. 

Sven-Olov Axelsson berättar att Kumbro diskuterat med Karl-
skoga om att de vill sälja sin del i Biogasbolaget. 

– Bolaget har ju inte gått så bra och därför finns ett intresse från 
Kumbro att sälja. 

– Jag tror på det här med kretsloppsstänket och en miljönytta 
och så är det viktigt att vi har någon som tar hand om våra sopor. 
Ur Karlskoga Tidning 2018-01-13

VÄSTMANLANDS LÄN

Mälarenergi fasar ut kolet
Världens största avfallspanna finns i Västerås. Den investeringen 
gjordes för bara fem år sedan. Nu satsar det kommunala energibo-
laget på en stor biopanna för att fasa ut det sista fossila bränslet, 
som fortfarande används under kalla vintrar.

I Västerås kallas den nya biopannan för block 7, vilket alltså är 
det sjunde värmeverket som byggs sedan 1960-talet. 

Att ersätta avfallsförbränningen med biobränsle är inte syftet 
med den nya investeringen. Istället ska gammal biokraft från 2000 
delvis ersättas med ny, och så ska det fossila kolet fasas ut. Den 
gamla biopannan, block 5, kommer att användas för spetslast och 
vara reservpanna. 
Ur Process Nordic 2018-01-23

UPPSALA LÄN

Det slarvas med brännbart
Uppsalaborna är överlag bra på att sortera sitt avfall rätt. Men 
stickprov på stans återvinningscentraler visar på alltför mycket 
osorterat avfall i containern för brännbart.

Lennart Stjernlöf säger att många har bråttom, är bekväma av 
sig och har brist på utrymme hemma. 

Linda Hallenberg berättar att återvinningscentralerna i stan nu-
mera tar emot textilier som är smutsiga och trasiga. 

– Du kan lämna dina gamla kläder på våra återvinningscentra-
ler utan att själv behöva sortera ut eller fundera över vad som kan 
tänkas återanvändas och återvinnas. 
Ur Upsala Nya Tidning 2018-01-07



15

Uppsalas biogasanläggning byggs om och ut
Kungsängens gård i Uppsala, som gör biogas av matrester, byggs ut.

Lennart Nordin, chef för biogasanläggningen, berättar att de 
har fått 26 miljoner från naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.

– Vi går på max, anläggningen är 20 år gammal, och det är ett 
större behov av gas till kollektivtrafiken, säger Lennart Nordin.

Idag körs busstrafiken till hälften med biogas. 
Ur Sveriges Radio P4 Uppland 2018-01-09

”Vi jobbar utåtriktat”
För ett år sedan gick kommuner samman för en gemensam energi- 
och klimatrådgivning i Uppsala län. I dag ingår sex medarbetare i 
ett team som arbetar med rådgivning och uppsökande verksamhet. 

–  Nu driver vi ett EU-projekt som heter Coacher för energi 
och klimat i länets alla kommuner och som riktar sig till små- och 
medelstora företag, säger Staffan Gunnarsson.

Projektet riktar sig till företag med en årlig energianvändning 
under 300 MWh, inklusive bränsle till fordon.

– Det enda som kostar för företaget är egen tid och engage-
mang, säger Staffan Gunnarsson.

Målsättningen är bland annat att minst 80 procent av deltagan-
de företag har minskat sin energianvändning med cirka 20 procent 
efter projektets slut.

Vilka är de vanligaste frågorna när det gäller rådgivning?
– Det varierar men de vanligaste frågorna rör solenergi följt av 

uppvärmningssystem och värmepumpar, säger Daniel Boström.
Ur Upplands Nyheter 2018-01-15

STOCKHOLMS LÄN

Expansionen väcker oro:  
"Ohållbar klimateffekt"
De omfattande planerna på att bygga ut Arlanda väcker oro bland 
miljöorganisationerna. 

Statliga flygplatsbolaget Swedavia har planer på en rejäl utbygg-
nad av Arlanda. Dagens 26 miljoner resenärer ska på sikt bli 70 
miljoner.

Flygbolagen själva talar om att en ökad användning av bio-
bränsle skulle kunna förbättra läget. Men enligt Rolf Lindahl på 
Greenpeace räcker det inte att försöka ersätta fossilt bränsle med 
biobränsle som kan komma från skog, alger och liknande. 

– Det är inte en långsiktigt hållbar lösning att byta till biodriv-
medel. 

– Eldrivna plan känns rätt avlägset. Men om flyget ska ha en 
plats i framtiden måste man gå åt det hållet, säger Rolf Lindahl. 
Ur Svenska Dagbladet 2018-01-02

Julgranar blir till bränsle
Två sjätteklasser från Tråsättraskolan gjorde i fjol en uppmärksam-
mad insamling av gamla julgranar. I år gör de det igen. De tar 
hand om granen efter julgransplundringen och ser till att Eon kan 
använda den som förnybart bränsle.

Idén kläcktes när några klassföräldrar upptäckte att det inte 
fanns någon uppsamling av uttjänta julgranar, som en del andra 
kommuner erbjuder. 

Söndagen den 14 januari 2018 kommer de att finnas på plats vid 
samma sju uppsamlingsplatser. 

Nytt för i år är att klasserna inlett ett samarbete med Eon. De 
har lovat att matcha den summa klasserna får in på att hämta och 
ta emot. De hjälper även till med logistiken kring granarna. Gra-
narna kommer Eon att använda som bränsle i fjärrvärmeanlägg-
ningen på Sandkilsvägen i Åkersberga - efter att de har blivit flis. 
Julgranarna blir därmed ett förnybart och återvunnet bränsle. Eon 
har även bjudit in klasserna att besöka Sandkilsverket för att se hur 
fliset från gamla julgranar värmer fastigheter i Österåker.
Ur Åkersberga Kanalen 2018-01-03

Samarbete halverade koldioxidutsläppen
Åtta Södertörnskommuner lyckats sänka växthusgasutsläppen med 
73 procent. Krav på att lastbilar ska köra på biobränsle och sam-
ordnade transporter med smarta rutter har varit lösningen.

Framför allt har man lyckats halvera antalet transporter, berät-
tar Olof Bohlin, uppdragsansvarig för samordnad varudistribution 
på Södertörnskommunerna.

Numera upphandlas varan för sig och transporten för sig. På så 
sätt har det blivit möjligt att ställa krav på att lastbilarna körs på 
biodrivmedel och att leveranserna koordineras smartare.
Ur Sveriges Radio P4 Stockholm 2018-01-13

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025
Linköping har den tuffa ambitionen att kommunen ska vara kol-
dioxidneutral redan år 2025. 

Koldioxidutsläppen från kommunkoncernens transporter har 
minskat med 40 procent tack vare bland annat fler gasbilar och 
färre flygresor. Den nya kraftvärmepannan har bidragit till att kraf-
tigt minska koldioxidutsläppen från energianvändningen. Det vi-
sar kommunkoncernens energi- och klimatredovisning 2016. 

Koldioxidutsläppen från transporter minskade med 40 procent 
mellan 2010 och 2016, från 279 kg till cirka 160 kilo per anställd 
och år. 
Ur Linköpings Tidning/Kinda-Posten 2017-12-28

Eons 100-procentiga miljömål i hamn 2025
I maj 2017 kom Eon och Norrköpings kommun överens om att 
den oljeeldade hetvattencentralen i den inre hamnen ska avvecklas 
och rivas. 

Den nya anläggningen - arbetsnamnet är för tillfället Ingelsta-
anläggningen - kommer att drivas med bioolja. Det ska också fin-
nas möjlighet att konvertera driften till att ske med mald pellets. 
Tester där oljan byts ut mot biobränsle ska genomföras under vå-
ren vid Eons reservanläggning i Navestad. 

Det pågår även andra interna satsningar för att uppnå "100-pro-
centsvisionen". Panna 12 på Händelöverket, som förbrukar 15 000 
ton kol om året, får allt mindre betydelse i framtiden. 
Ur Norrköpings Tidningar 2018-01-18
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30 miljoner till flytande biogas
Tekniska Verken i Linköping AB tilldelas 30,6 miljoner kronor för 
att bygga en anläggning som producerar flytande biogas. Den kan 
användas i tunga transporter som lastbil eller sjöfart.

Den totala kostnaden för produktionsanläggningen uppskattas 
till 68 miljoner kronor där 45 procent betalas av miljöprojektet 
Klimatklivet.
Från Lantmännen 2018-01-18

Gamla kraftvärmeverket  
ställs om till förnyelsebart
Tekniska verkens styrelse har nyligen fattat beslut om att bolaget 
inför eldningssäsongen år 2021 ska sluta elda kol och fossil olja i 
sin kraftvärmeproduktion.

Det i sin tur innebär att de pannor som idag eldas med kol och 
fossil olja behöver konverteras, en investering som beräknas uppgå 
till 200 miljoner.

Första steget är att bygga om kolpannan på Kraftvärmeverket 
för att kunna ersätta kolet med förnybara biobränslen, som exem-
pelvis restavfall från skogsindustrin, vilket kommer att påbörjas 
under våren 2018.

– Det här beslutet kommer innebära minskade utsläpp med 35 
000 ton CO2 per år, säger Rebecka Hovenberg, styrelseordförande 
för Tekniska verken.
Ur Linköpings-Posten 2017-12-21

Sol och havre ger värme
Nu har Peter Johanssons solelsanläggning varit igång ett år. Han är 
nöjd med investeringen som genererar mycket el. 

– Det är 188 paneler. Varje sådan här platta på taket är 265 W. 
Det ger nästan 50 kW totalt. På året har de lovat från Östgöta Solel 
i Motala som levererade det här att det ska ge 48 000 kWh och det 
gav 52 000 första året. 

– Det går åt 75 000 kWh på själva gårdsfastigheten med bo-
stadshus och verkstad. Sedan eldar jag två hus med havrepannor. 
Det är en annan sorts solenergi kan man säga, ett annat slags bio-
bränsle. Havre är inte så väl betald heller så det lönar sig bättre att 
elda den, hur konstigt det än låter. 

– Jag är alltså inte självförsörjande men det är ett tillskott. 
– Jag får trettio procent av investeringen tillbaka av Länsstyrelsen, 

ett solcellsstöd. 
Ur Länstidningen Östergötland 2018-01-19

Klimatsmart reningsverk
Under rening av avloppsvatten bildas metangas. På Slottshagens 
reningsverk har denna omvandlats till biogas som länge använts 
för att driva Norrköpings stadsbussar.

Reningsverket har producerat mer gas än vad som gått åt vil-
ket i sin tur inneburit att man eldat upp motsvarande 1 Gigawat-
timme varje år. 2017 installerade man därför en ny anläggning på 
Slottshagens reningsverk med syftet att omvandla den överblivna 
biogasen till el och värme.

– Vi körde igång anläggningen i december och nu ser vi att 
det fungerar som det ska, berättar Magnus Eliasson, på Norrkö-
ping Vatten och Avfall, och tillägger att det är det lokala företaget 
Againity som står för själva systemet.

– Både offentliga verksamheter och privata aktörer har kommit 
till Slottshagens reningsverk för att se anläggningen, säger David 
Frykerås, vd på Againity i ett pressmeddelande.
Ur Folkbladet 2018-01-27

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Motorfabriken leder Volvos miljöarbete
Förnybar fjärrvärme från Skövde värmeverk har gett Volvo Cars 
motorfabrik i Skövde status som företagets första klimatneutrala 
tillverkningsanläggning globalt.

Motorfabriken får precis som tidigare sin fjärrvärme levererad 
från Skövde värmeverk och det är det kommunala bolagets in-
vestering i Block 4 – ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för 400 
miljoner kronor – som möjliggjort fabrikens nya status.

Värmeverkets vd Sammy Tanhua har slutit nya avtal med båda 
de stora Volvobolagen i Skövde.

Sedan en tid tillbaka är Volvo Group Trucks Operations vär-
mepannor konverterade till bioolja och ingår numera i Skövde 
värmeverks fjärrvärmenät.

– Skogsbiobränslet (flis) hämtas inom en radie på fem mil, vil-
ket jag tycker är viktigt att lyfta fram.
Ur Skaraborgs Läns Allehanda 2018-01-17

Skövde motorfabrik är Volvo  
Cars första klimatneutrala fabrik
Volvo Cars motorfabrik i Skövde har blivit företagets första kli-
matneutrala tillverkningsanläggning efter att ha bytt till förnybar 
värme från och med den 1 januari 2018. 

Skövde blir också en av endast ett fåtal klimatneutrala bilfabri-
ker i Europa.

Ett nytt avtal mellan Volvo Cars och den lokala leverantören 
säkerställer att all värme som levereras till fabriken i Skövde ge-
nereras från förbränning av avfall, biomassa och återvunna bio-
bränslen. Sedan 2008 kommer Skövdefabrikens elförsörjning från 
förnybara källor.

– Det här är ett stort ögonblick både för Skövdefabriken och 
för Volvo Cars, säger Stuart Templar, hållbarhetsdirektör. 
Ur Skövde Nyheter 2018-01-17
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Fler biogastankstationer på gång
Målet för Fyrbodal är fossilfria transporter år 2030. Som ett steg i 
processen bygger nu olika aktörer flera nya tankstationer för bio-
gas i vårt område. - Det överträffar våra förväntningar, säger Mor-
gan Ahlberg på Fyrbodals kommunalförbund.

I Fyrbodal finns sedan tidigare sju tankstationer för biogas - två 
i Vänersborg, en i Lilla Edet och en Trollhättan. Nu planeras yt-
terligare sex stycken i Strömstad, Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors, 
ytterligare en i Vänersborg, och en i Munkedal. 
Ur TTELA 2018-01-03

Mångmiljonsatsning för billigare biogas
För att leverera billigare biogas vill ägaren Gasum AB investera 
upp mot 20 miljoner kronor i bioanläggningen i Lidköping.

– Vi vill vidga vår råvarubas och kunna ta in animaliska råva-
ror, gödsel exempelvis, säger Lars Svärdsjö, affärschef för råvaror-
cirkulära lösningar. 

Jordbruksverket ger ekonomiskt stöd till biogasanläggningar 
som förvandlar gödsel till biogas och på det sättet blir gasen bil-
ligare. 

I dagsläget omvandlar anläggningen i Lidköping bara vegeta-
biliska råvaror till biogas och för att kunna hantera animaliska rå-
varor krävs en ny mottagningshall, flera nya tankar och brunnar 
samt en hygieniseringsanläggning. 
Nya Lidköpings-Tidningen 2018-01-02

Långa arbetsdagar i skogen  
– men årets företagare trivs
Kallt ute, varmt inne. Under vintern är det högsäsong för Sjörreds 
skogsentreprenad, som levererar flis till olika värmeverk bland an-
nat i Borås, Mark och Jönköping. 

För en månad sedan utsågs Göran Petersson till årets företagare 
i Tranemo kommun. 

Det var Görans pappa Åke Petersson som startade företaget i 
Månstad på 70-talet. 

På lastbilshuggen och släpet ryms ungefär 90 kubikmeter flis, 
och ett genomsnittligt "flisobjekt" motsvarar ungefär 300 kubik-
meter. Därför blir det några vändor in till värmeverket i Borås 
under en dag. 
Ur Borås Tidning 2017-12-28

Grymt fett med trattar – succé för insamling
Fettratten har blivit en succé i Kungälv. Sedan kommunen erbjöd 
invånarna gratis trattar för att samla in sitt matfett har 5 000 trat-
tar gått åt och minst 1 200 kilo fett lämnats till återvinning.

Det är ett steg på vägen, säger Jennie Fälth, VA-ingenjör i 
Kungälvs kommun.

Det var hon som i december 2016 introducerade idén att dela 
ut miljötrattar till Kungälvsborna för att minska andelen fett som 
spolas ut i det kommunala avloppsnätet.

– Vi kanske inte har så stora problem som London, men det 
blir regelbundet stopp i rören eller pumpstationerna och då får vår 
driftpersonal rycka ut, säger Jennie Fälth.

Väl på återvinningscentralen lämnas flaskorna med fett direkt 
till personalen.

– Personalen häller det sedan i en tunna och när vi har ett gäng 
tunnor kommer Svensk fettåtervinning och hämtar det. Slutligen 
blir det tvål, stearin, plast, tvättmedel, gummi, målarfärg, och bio-
bränsle. 
Ur Göteborgs-Posten 2017-12-21

Hans bolag blir fossilfritt under 2018
När 2018 kommer Mölndal energi att kunna ståta med fossilfri 
produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Enligt egen uppgift som 
ett av de första energibolagen i Sverige.

Ett viktigt steg mot en fossilfri produktion var att Mölndal en-
ergi under 2017 slutade elda med torv. Nu bygger man om sitt 
oljesystem för att det ska klara av bioolja. 

När 2018 är slut ska även de egna transporterna vara fossilfria.
Ur Mölndals-Posten 2018-01-23

Kommunens elbolag lämnar fossila bränslen
Den 31 december i år ska Mölndal energi kunna kalla sin produk-
tion av el, fjärrvärme och fjärrkyla fossilfri. Ett av stegen dit var 
att sluta använda torv. Den torv som eldades förra året blev därför 
energibolagets sista. 

– Huvudbränslet nu är en blandning av fuktig bark från skogs-
produktionen och returflis, en restprodukt som blir över vid an-
nan produktion, och grenar och toppar, säger Anna Lundeen som 
är miljö- och kvalitetsansvarig på Mölndal energi. 

Förbrukningstopparna ska de nu klara av med hjälp av rapsme-
tylesterolja, RME-olja. 

Energibolagets driftsansvarige Göran Lundström berättar att 
konverteringen egentligen startade redan 2009 när den nya delen 
av Riskullaverket, som eldar biobränsle, byggdes för en miljard 
kronor. Innan dess användes både olja och kol. 

– Vi har investerat ungefär 40 miljoner i den gamla pannan för 
att konvertera från torv till biobränsle. Konverteringen till RME-
oljan och att ersätta fordon kommer att kosta någonstans mellan 
tio och 15 miljoner. 
Ur ETC Göteborg 2018-01-11

Elbussarna rullar in i Göteborg med ökad fart
Inom de närmsta åren är förhoppningen att ett tjugotal eldrivna 
bussar ska sättas i trafik i Göteborg.

År 2020 har Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Göte-
borgs stad kommit överens om öka taken på övergången till elbus-
sar i Göteborg. Syftet är att minska utsläppen, bullernivåerna och 
få fler att välja bort bilen.

Han berättar att det även pågår ett arbete om att införa elbussar 
i Borås, Lidköping och Uddevalla.

Lars Holmin berättar att elbussarna passar bäst i stadstrafik.
– Den fungerar bäst där det är relativt få stopp och inte allt för 

brant. Bussar som ska köra längre turer kan köra på till exempel 
biogas. 
Ur SvT Nyheter Väst 2017-12-20
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Nya tankstationer för gas  
trots elbilarnas framfart
Nu är ytterligare en station för gas på gång i norra Bohuslän. 
Trollhätteföretaget BRC Sweden ska öppna i Hålkedalen vid södra 
infarten till Strömstad under våren. Utöver den blir det även sta-
tioner i Mellerud, Bengtsfors och Åmål. 

Med enbart biogas i tanken, är miljönyttan som störst. 
Karin Stenlund, Miljö- och affärsstrateg på Kommunalförbun-

det Fyrbodal: 
– De 14 kommunerna som ingår har bestämt sig för att bli 

mindre fossilberoende i sina transporter och då är det framför allt 
genom el och biogas. 

Lokalproducerad biogas diskuteras på olika håll. Rötning av 
matavfall gjordes tidigare av Ragnsells på Heljestorp men den 
verksamheten har upphört. 

I Kungshamn är en biogasanläggning också på gång men i So-
tenäs ska man inte att uppgradera till fordonsbränsle utan använda 
gasen till el, värme och kyla i lokal livsmedelsindustri.
Ur Bohusläningen 2018-01-11

Julgransplundring med korv och magi
Borås energi och miljö har gjort det till en grej att boråsarna kan 
lämna in sina gamla julgranar och omvandla dem till bränsle vid 
kraftvärmeverket Ryaverket. 

Förutom att det går att få se hur biobränsleproduktionen går 
till finns det varm korv, dryck och det bjuds på magi- och eldshow.

För den som också vill röra på sig anordnas en så kallad plog-
grunda. Att plogga innebär att springa och plocka skräp samtidigt.
Ur Borås DLY 2018-01-12

JÖNKÖPINGS LÄN

Nu satsar länet på biogas till bilarna
Nu är det klart att länet satsar på biogas. Kommunerna sluter upp 
om att prioritera biogas för egna och leasade fordon och regionen 
ska prioritera biogas för kollektivtrafik.

För närvarande finns det åtta tankställen i länet. Enligt utred-
ningen bedöms efterfrågan av biogas fördubblas av privatpersoner 
och kommuner. 

Inom kort ska nya bussar köpas in och ny upphandling av kol-
lektivtrafik ska göras. 

– Då behöver man veta vad som gäller och vara trygg i vad vi 
satsar på inom länet, säger Rune Backlund regionråd C, som kän-
ner sig trygg med att kommunerna ska skriva under överenskom-
melsen före mars månads utgång. 

En av länets anläggningar finns i Sävsjö och en i Jönköping. 
Båda anses kunna öka produktionen. 
Ur Smålands Dagblad 2018-01-24

Unik investering för bättre miljö
Värnamo Energi storsatsar och investerar 26 miljoner kronor i en 
panna som endast kommer att ha en kund.

DS Smith är en av Sveriges största wellpapptillverkare. I anlägg-
ningen på Wellvägen tillverkas varje dygn 25 mil wellpapp.

För att driva den över 100 meter långa maskinen som tillverkar 
wellpapp dygnet runt, krävs energi. Dessutom behöver man ånga 
i processen.

– Tidigare har vi haft gasol, säger Pierre Bruce, produktionsdi-
rektör på DS Smith.

Enligt Värnamo Energis vd Malin Classon är det unikt att före-
taget investerar så här stort för bara en kunds räkning.

– Vi har fått pengar från Klimatklivet, annars hade inte det här 
varit möjligt, säger Malin Classon.

Pannan ska drivas av spill från sågverk och spån. 
Kapaciteten är beräknad till cirka åtta gigawattimmar.

Ur Värnamo Nyheter 2018-01-12

KRONOBERGS LÄN

Etanol och diesel på väg ut  
ur kommunens fordonspark
Bara drygt hälften av Europas grönaste stads fordon var för ett år 
sedan fossilbränslefria. Nu är målet att samtliga fordon ska köras 
fossilfritt 2020.

Miljöpartisten Cheryl Jones Fur har därför föreslagit att kom-
munen ska se över över sin fordonspolicy. 

De allra flesta fordonen som kommunens anställda åker om-
kring i går på diesel. 

Näst efter dieselbilar är det etanolbilar som Växjö kommun 
köpt mest av de senaste åren. 

– Etanolen är fortfarande ett bra alternativ. 
Men nu tycks är etanolen vara på väg ut. Enligt Henrik Johans-

son är Växjö kommun engagerat i initiativet Fossilsfritt Sverige. 
Utmaningen där är att från 2020 inte köpa etanolbilar utan bara 
fordon som går på gas eller el. 
Ur Smålandsposten 2017-12-23

Ömsesidigt bra kampanj
Förra året lanserade Lessebo fjärrvärme en kampanj genom ett 
utskick till 700 potentiella kunder. 28 nya kunder hoppade på er-
bjudandet.

– De senaste åren har vi ökat antal kunder med 100 stycken. 
Det svåraste är att få med dem som redan har bergvärme, säger 
Lars Sjökvist, vd på Lessebo fjärrvärme. 

Nu kommer värmetaxan stanna på samma nivå tre år framåt. 
– Ambitionen är att ha oförändrad taxa så länge som möjligt. 

Våra kostnader är räntor och bränsle och vi blir allt mindre ränte-
känsliga. De senaste åren har vi amorterat mellan 40 till 50 miljo-
ner kronor, säger Lars Sjökvist. 
Ur Smålandsposten 2018-01-19
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KALMAR LÄN

Ny skatt kan kosta Södra 120 miljoner
Om en ny kväveoxidskatt införs kommer Södra Cell Mönsterås att 
drabbas hårt, med 50 miljoner kronor per år. Företaget anser även 
att skatten får en rad andra allvarliga konsekvenser.

Det blir inte lägre utsläpp genom den här skatten, menar Roine 
Morin, Södras hållbarhetschef. 

– Det här blir en straffskatt på något som vi inte kan göra något åt. 
Man använder redan i dag väldens modernaste teknik och blir 

allt energieffektivare. Det är inte bara massa som produceras utan 
även biodrivmedel, fjärrvärme och el. 

Om skatten blir verklighet riskerar den att motverka omställ-
ningen till bioenergi och öka användningen av fossila bränslen, 
framhåller Södra. 

Skatten skulle kosta koncernen 120 miljoner konor per år. Det 
motsvarar 18 procent av lönekostnaderna. 
Ur Smålandsposten 2018-01-19

Målet: Tredubblad gasproduktion
I Hagelsrum utanför Hultsfred har familjen Birgersson drivit en 
biogasanläggning sedan 2011. Av gödseln från korna på gården 
produceras gas, som omvandlas till el. Anläggningen levererar 
elektricitet både till Hagelsrums gård och ut på Eons elnät.

På gården byggs nu en andra rötkammare. 
– När anläggningen är i full drift är målet att de båda rötkam-

rarna tillsammans ska producera 12 gigawattimmar, säger Tom 
Birgersson. 

– I dag är vår kapacitet cirka 4 gigawattimmar. 
Hagelsrums Biogas Aktiebolag, har, beviljats stödpengar genom 

Klimatklivet och skrivit på ett långtidskontrakt, som innebär leve-
rans av fordonsgas till länstrafikbolagets bussar. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2018-01-19

Explosionsrisk kan sätta  
stopp för nytt reningsverk
Tanken är att det nya reningsverket ska byggas ovanpå en deponi. 
Men i deponin kan finnas explosiv gas och Kalmar brandkår vill 
att riskerna med det utreds ordentligt innan spaden sätts i jorden.

Metangas är brandfarligt och kan explodera om tillräckligt 
mycket finns i slutna utrymmen som kulvertar och byggnader. 

Metangas kan fortsätta bildas 100 år efter att deponin upphört. 
Riskanalys behövs också för den stora mängd biogas som hante-

ras på fastigheten av Kalmar biogas AB, skriver Kalmar brandkår. 
Ur Barometern 2018-01-05

GOTLANDS LÄN 

Framtidens energi testas på Gotland
Efter det att Svenska Kraftnät lämnade beskedet att man inte kom-
mer att investera i en tredje elkabel mellan fastlandet och Gotland 
gav regeringen i uppdrag åt Energimyndigheten att undersöka 
om Gotland kan bli försökslän för hur energiomställningen kan 
komma att se ut. 

LRF Gotland och Mellanskog träffade Energimyndigheten i 
slutet av november för att diskutera vad de gröna näringarna kan 
bidra till i omställningen. 

Många av lösningarna för att bli fossiloberoende ligger i LRF-
medlemmarnas händer - biobränsle, biogas, solel, vindel med 
mera. På ön finns betydande resurser i form av skog eftersom bara 
två tredjedelar delar av tillväxten avverkas. 
Ur ULand Lantbruk 2017-12-22

BLEKINGE LÄN

Landstingets miljövänliga  
bilar tvingas rulla på bensin
Landstinget Blekinge hyr i dag in 89 biogashybrider. Än så länge 
tvingas de dock att till stor del köra på bensin då tankställe för 
biogas saknas i Karlskrona.

 För att få till stånd byggnationen av en biogasmack i Karls-
krona krävdes det att ett visst kundunderlag fanns, då valde lands-
tinget i Blekinge att gå i bräschen för att se till att etableringen 
kunde bli av. 
Ur Sveriges Radio Blekinge 2017-12-20

Biogas dröjer i Karlskrona
Tanken var att kunna tanka biogas i Karlskrona innan årsskiftet. 
Så blir det inte.

Eons planerade biogasstation i Karlskrona blir försenad. 
Problemet ligger i svårigheten att hitta en lämplig tomt för bio-

gasstationen och i dag saknas så väl tomt som bygglov.
Ur Blekinge Läns Tidning 2017-12-21

Bränslecentrum i Ronneby utökas
Entreprenören Stefan Hermansson köper mera mark av Ronneby 
kommun i handelsområdet Viggen. Utbudet av fordonsbränslen 
ska utökas.

Just nu byggs OKQ8:s tankstation i handelsområdet. 
Sedan tidigare finns ett tankställe för gasbilar samt laddställe för 

elbilar på platsen. 
På tankstället kommer det att finnas vätgas och biogas. 
Hermansson har nu fått klartecken av politikerna till att köpa 

ett stycke mark mellan Möbelmästarna och byggvaruhandeln 
Derome. 
Ur Sydöstran 2018-01-17
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Bolag vill satsa på stor biogasfabrik
Bolaget Scandinavian Biogas Fuels AB vill etablera en anläggning 
för biogasproduktion i Stilleryd. Därför pågår det ett samrådsför-
farande just nu för att företaget ska kunna få ett miljötillstånd. 
Det handlar om en biogasproduktion ur en halv miljon ton "icke-
farligt" avfall och cellulosabaserade biprodukter. 

I dagsläget finns inget projekt, utan ett koncept, säger Michael 
Wallis Olausson, chef för affärsområde Sverige. 

Det beror delvis på om Naturvårdsverket godkänner företags 
ansökan om bidrag i det så kallade Klimatklivet. Anläggningen 
skulle kunna producera 50 miljoner kubikmeter gas, vilket mot-
svarar 50 miljoner liter diesel. 

För Anders Carlius, styrelseordförande i Network Biogas, är det 
smärtsamt att behöva lämna Karlshamn. 

– Vi kommer att avveckla bolaget. Jag har investerat mycket 
pengar, men har inte den finansieringen som behövs. 
Ur Blekinge Läns Tidning 2018-01-11

Nytt hopp spirar för biogasfabrik i Stilleryd
Michael Wallis Olausson, ansvarig för Scandinavian Biogas verk-
samhet i Sverige, berättar att Karlshamn är en av de platser där 
man nu undersöker möjligheten att etablera en anläggning för 
produktion av biogas. 

– Vi håller på med en miljötillståndsansökan och nu gör vi 
markundersökningar, berättar han. 

Tillståndet är en pusselbit som ska på plats. En avgörande för-
utsättning för att kunna genomföra satsningen är att man får bi-
drag från Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet. 

– Ansökan till Klimatklivet är under behandling. 
Det finns inte bara en marknad för biogasen som drivmedel för 

landburna färdmedel. 
Möjligheter finns också att använda gasen för industriellt bruk 

och Michael Wallis Olausson ser också en potential inom sjöfarten. 
Ur Sydöstran 2018-01-29

Mer miljövänliga flygresor  
från Ronneby under 2018
När man väntar på väskan på flygplatsen kan man se en reklam för 
att man kan swisha pengar till flygreenfund.se.

Biobränsle kostar fyra gånger mer än vanligt bränsle. Efter att 
ha pratat med ett 20-tal resenärer på Ronneby flygplats så visar det 
sig klart att det finns en vilja att betala mer om det kan göra att 
flygbolagen tankar biobränsle i tanken. 

Mona Glans som är flygstationschef på Ronneby flygplats hop-
pas och tror att Blekingeborna kan flyga mer miljövänligt i år.

– Någon gång under 2018 kommer vi att kunna göra det. 
Ur Sveriges Radio P4 Blekinge 2018-01-28

HALLANDS LÄN

Carlsberg har Sveriges första 
koldioxidneutrala bryggeri
Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg är nu Sveriges första stora 
bryggeri med noll koldioxidutsläpp från sin energiförbrukning. 
Bryggeriet i Falkenberg ökar användningen av biogas och är nu till 
100 procent drivet av biogas och grön el.

Carlsberg Sverige tar nu ett kliv i rätt riktning med inköp av 
biogas i Falkenberg. 

Vi tar ett stort steg framåt när vi nu endast använder koldioxid-
neutrala energikällor, säger Ted Akiskalos, vd på Carlsberg Sverige.

I början av året lanserade Carlsberg-koncernen ett nytt hållbar-
hetsprogram – Together Towards Zero. För att nå målen ska Carls-
berg Groups samtliga bryggerier använda 100 procent förnybar el 
och eliminera kol som energikälla innan 2022. 
Ur Allt om Whisky: 2017-12-28

Matsvinn för miljontals kronor
Årligen slängs 1,9 miljoner ton matavfall i Sverige. Frukt och grönt 
slängs mest. Livsmedelsbutikerna i Kungsbacka försöker ta sitt an-
svar både genom att rea ut eller skänka bort mat som annars inte 
skulle bli såld.

Organiskt avfall hämtas även för framställning av biobränsle. 
– Vi har också ett avtal med Allfrakt i Mölndal som i samarbete 

med Renova kommer hit och hämtar allt vårt organiska matavfall 
för att omvandla det till biobränsle, berättar Joacim Lövgren, som 
äger Ica Maxi i Kungsbacka. 

– 20 procent av allt vårt avfall i form av matrester, frukt och 
grönsaker, kaffesump och tepåsar - motsvarande 126 ton - om-
vandlades på detta sätt till 12,6 kubik liter biobränsle förra året. 
Ur Norra Halland 2018-01-16

Södra cell jublar över ja till tallolja
EU-parlamentets fortsatta ja till biobränslet tallolja räddar Södra 
Cells fabrik i Piteå, men beslutet är egentligen mycket större än så.

– Vi var rädda för att EU skulle jämställa trä med fossil olja 
och det hade fått katastrofala följder för oss, säger Henrik Brodin, 
strategisk affärsutvecklare på Södra Cell i Värö. 

Massafabriken Södra Cell i Värö rymmer både ett pappersmas-
sabruk och en såg. Dessutom utvinner man tallolja. Produktionen 
i Värö har ökat från 10 000 ton om året och ligger efter utbyggna-
den nu på 15 000 ton. 

Oljan skickas till den delägda fabriken Sunpine i Piteå med 50 
anställda. 
Ur Hallands Nyheter 2018-01-20
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Värö bruk pustar ut efter besked om tallolja
EU-parlamentet ger tummen upp för både stubbar och tallolja 
som förnybara bränslen. Något som man jublar över på Värö bruk.

Anledningen till att de pustar ut handlar främst om det delägda 
bolaget Sunpine i Piteå, förklarar affärsutvecklaren.

– De hade drabbats väldigt hårt och kanske hade behövt lägga 
ner, säger Henrik Brodin, strategisk affärsutvecklare på Södra. 

– Nu när fabriken äntligen går på högtryck och producerar jät-
tebra och har bra avkastning så hade man behövt stoppa den, säger 
Henrik Brodin.
Ur Sveriges Radio Halland  2018-01-18

Utbyggnad av biogasen får bidrag
Naturvårdsverket stödjer Vivabs planer på att bygga en förbehand-
lingsanläggning för biogasproduktion av matavfall i Gödastorp. 

Om projektet genomförs bidrar Naturvårdsverket med nästan 
7,5 miljoner kronor inom ramen för Klimatklivet. 

I dag körs falkenbergarnas och varbergarnas matavfall till Jön-
köping. 

Det handlar om en minskning med 2 820 ton koldioxidutsläpp 
per år. Men framförallt att ökas tillgången av lokalt producerad 
biogas för användning som fordonsbränsle. 
Ur Hallands Nyheter 2017-12-22

Lax odlas på land – med tomater på köpet
Nu vill företaget Peckas naturodlingar, som nyligen börsnoterades, 
starta fler odlingar i Sverige – bland annat i 

Företaget är sedan tidigare etablerat i Härnösand. Deras före-
tagsidé går ut på att odla regnbågslax på land tillsammans med 
tomater i ett slutet kretslopp.

 Orsaken till att etablera i Falkenberg är närheten till den bio-
gasanläggning som ligger i Gödestorpstrakten.

– När man odlar i växthus vill man gärna ha koldioxiden och 
det är en biprodukt när man tillverkar biogas. 
Ur Sveriges Radio P4 Halland 2017-12-21

Ny tolkning dyr för biogasproducenter
Ett 40-tal lantbrukare som producerar biogas kan tvingas till dyra 
investeringar sedan Jordbruksverket ändrat tolkningen av före-
skrifterna för gödselgasstöd.

Det var när en biogasanläggning i Halland bytte ägare som det 
uppdagades att Jordbruksverket hade ändrat en tolkning av före-
skriften.

Förändringen innebär att en biogasanläggning endast godkänns 
om den sammantagna effekten från samtliga energienheter under-
stiger 500 kilowatt. 
Ur Land Lantbruk 2018-01-12

"Man undrar ju hur Jordbruksverket tänker"
Ett av de lantbruksföretag som tvingats investera i en fackla för att 
få del av gödselgasstödet är Skottorps Säteri i Halland. Den panna 
som kunde eldas med biogas har man stängt av.

Tillsammans med generatorn, som är på 254 kilowatt, skulle 
man kommit upp i en bra bit över 500 kilowatt. 

Han vet ännu inte vad slutnotan för facklan blir men det lutar 
åt cirka 140 000 kronor. Skottorps Säteri fick 2016 1 miljon kronor 
i gödselgasstöd. 

Nu får man i stället elda i halmpannan som tidigare bara var 
ett komplement. 
Ur Land Lantbruk 2018-01-12

Kraftbolag firar 25 år med skit i tanken
Med en liten tillställning har Södra Hallands Kraft firat 25-årsda-
gen av biogasanläggningen i Hov.

I dag drivs anläggningen kommersiellt och producerar biogas 
för energigasnätet. Restprodukten av biogödseln går tillbaka till 
lantbruket och sprids ut på åkrarna. 

– Ibland har ekonomin varit tuff, men vi har ändå gjort en 
del förbättringar. 2002 fördubblade vi anläggningens storlek och 
uppgraderade den för leverans till naturgasnätet. 2013 gjorde vi 
ytterligare en utbyggnad, säger Tommy Karlsson, vd på Södra  
Hallands Kraft. 
Ur Hallandsposten 2017-12-29

Grön bokbuss gjorde debut
Grön både till färgen och tänket visade kommunen i veckan upp 
den senaste versionen av bokbuss. Sprillande ny, och med en pris-
lapp på runt fem miljoner, är fordonet kanske det grönaste i sitt 
slag i världen. Motorn rullar på biogas och med solceller på taket 
omvandlas solen till elektricitet. 
Ur Kungsbacka-Posten 2018-01-26 

Bruket ska elda danskt returvirke
Pannorna på tidningspappersbruket i Hyltebruk kommer under 
2018 att bränna omkring 30 000 ton avfallsvirke som samlas in i 
Danmark.

Detta är en följd av ett avtal mellan Stora Enso och en av Dan-
marks största återvinningsföretag, Marius Pedersen A/S. 

Fastbränslepannorna på bruket är byggda för en blandad mix. 
Här har man i många år eldat bark och flis och med understöd av 
fossila bränslen även slam (trycksvärta) från returpappersfabriken. 

Transporten av avfallsvirket kommer att ske med lastbil från 
Danmark, via Helsingör, E 6 och Nissastigen. 
Ur Hallandsposten 2018-01-27
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Sopor i fel påse sabbar matåtervinning
Det nya systemet i Halmstad kommun med att sortera ut matav-
fallet i gröna påsar för att göra biogas fungerar fortfarande inte. 
Orsaken är att invånarna även stoppar andra sopor, som plast, glas 
och batterier, i dom gröna påsarna som bara är avsedda för biolo-
giskt avfall som potatisskal och fiskben.

Resultatet blir att den restprodukt som blir kvar efter att matav-
fallet rötats och bildat biogas inte kan användas på åkermark som 
gödsel som det är tänkt.

– Vi kan inte lägga ut en restprodukt full med plast- och glas-
bitar på åkrarna. Det är tråkigt eftersom restprodukten innehåller 
mycket näringsämnen.
Ur SvT Nyheter Halland 2018-01-27

SKÅNE LÄN

Nu grävs det för biogas
Boende, kontor och restauranger i Oceanhamnen kommer att 
lämna ifrån sig mat- och toarester. Av detta görs biogas som går 
tillbaka till området där den kan användas i kök och öppna spisar. 

Kretsloppet med avfall och biogas till det nya bostadsområdet 
Oceanhamnen beräknas spara runt 800 ton klimatgaser årligen. 
Besparingen är så framträdande att Öresundskraft erhåller 1,1 mil-
joner kronor från Klimatklivet för att dra en 700 meter lång gas-
ledning från Öresundsverket till Oceanhamnen. 
Ur Helsingborgs Dagblad 2017-12-24

Öresundskraft ökar fjärrkylakapaciteten
För att möta en ökad efterfrågan på fjärrkyla och förbättra den 
ekonomiska och miljömässiga prestandan har Öresundkraft be-
ställt en absorptionskylmaskin.

Kraftbolaget har beställt maskinen från Babcock & Wilcox 
Vølund AB. Absorptionskylmaskinen, som är på 5 MW, utnyttjar 
fjärrvärme som energikälla. Den kyls med havsvatten vilket också 
ger frikyla under den kalla årstiden.

Driftsättning sker under våren 2018.
Ur Underhåll & Driftsäkerhet 2018-01-17  

Bussnätet i Ystad ska bli elektriskt
Stadsbussar som drivs med el kan trafikera Ystads gator om ett 
par år. Det är kommunen, Skånetrafiken och Bergkvarabuss 
överens om.

I dag sköts stadsbusstrafiken av entreprenören Bergkvarabuss, 
som driver sina bussar med biogas. Nu vill Ystads kommun och 
Skånetrafiken ta ytterligare ett steg och istället köra stadsbussarna 
med hjälp av el.

– Satsningen kommer att kräva att vi har en kraftig station där 
batterierna till bussarna kan laddas. det kommer sannolikt även 
krävas nya bussar, säger kommunalrådet Kent Mårtensson (S).
Ur Ystads Allehanda 2018-01-14

Mobilt flisverk tuggade  
granar för värmens skull
Sedan tre år tillbaka tar man en gång om året emot julgranar, som 
en ren goodwillgrej. Granens ägare kan själv se på hur ett mobilt 
flisverk i en enda rullande tugga drar in trädet och spottar ut det 
på andra sidan som chips. 

– Miljömässigt är det bra att trelleborgarna bidrar till att även 
julgranen blir värme. Att det sedan inte blir så mycket värme av 
ett enda träd spelar mindre roll, menar Torbjörn Christensen, pro-
duktionsledare på Östervångsverket. 
Ur Trelleborgs Allehanda 2018-01-09

Nu tas nästa steg för Sege park  
som Malmös nya skyltfönster 
Malmö stad, E.on och VA syd undertecknar i dag en klimat- och 
kretsloppsöverenskommelse för Sege park. Det är en del i att göra 
Sege park till Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling 
ska bli verklighet. De blir tre fokusområden: energi, avfall samt 
vatten och avlopp.

Sege park ska vara ett föregångsområde för ett lokalt energisys-
tem, baserad på förnybar och återvunnen energi. Konsumenten 
ska ha möjlighet att producera och återvinna sin egen energi.
Ur Lokaltidningen Malmö 2018-01-18 
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