
 

EU-kommissionens vinterpaket
– Klokt regelverk för fasta biobränslen
– Förödande för biodrivmedel från åkermark

EU-kommissionens vinterpaket 1 
Klimatmötet i Marrakech:  
Visade beslutsamhet att följa upp Parisavtalet 4

Valet av Donald Trump – effekter på energi- och klimatpolitiken 5

Femton nordiska lösningar som kan minska de globala  
utsläppen med 4 miljarder ton koldioxid 5

Överenskommelse om Sveriges mål för energieffektivisering 6

Avstannande koldioxidutsläpp 6

Förslag om flygskatt 7 

Förslag till vägval av styrmedel för ökad andel  
biodrivmedel i bensin och diesel 7

Energimärkningen 20 år - en liten etikett med stor effekt! 8

Öppet att söka stöd för energilagring i hemmet 8

Marknaderna 8

Remissvar 9

Pressmeddelanden 12

 Bioenergi i pressen 14

Nr 11 / 2016 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Bättre för fasta biobränslen än befarat, men dåliga förslag för bio-
drivmedel, särskilt från jordbruksgrödor. Så kan man sammanfatta de 
förslag som EU-kommissionen presenterade 30 november. 

Kommissionen presenterade då sitt Vinterpaket, ett stort antal förslag inom en-
ergi- och klimatpolitiken för perioden efter 2020. Sammanlagt handlar det om 
38 olika dokument, som i sin tur ofta innehåller många bilagor. Förslagen från 
kommissionen gäller åtgärder som ska leda till att de mål 2030 som tidigare ställts 
upp av EU kan genomföras: 40 procent växthusgasreduktion, 27 procent energi-
effektivisering, som nu skärpts till 30 procent, och 27 procent förnybar energi. 

För bioenergin är det framför allt förslaget till reviderat Förnybartdirektiv som 
gäller. Här finns förslag om hur man ska hantera hållbarhetskriterier för fasta 
bränslen och villkor som ska gälla för biodrivmedel under 2020-talet. FORTS. s.2  4 
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Valet av Donald Trump – effekter på energi- och klimatpolitiken

Avstannande koldioxidutsläpp

Segern för fastighetsmagnaten Donald J. Trump i det amerikanska presidentvalet kan få stora 
effekter för energi- och klimatpolitiken, både i USA och globalt. Trump har under och efter 
valkampanjen gjort uttalanden om mycket stora förändringar av den politik som drivits av 
Obama-administrationen. SID 5.     

Färska siffror från Global Carbon Projekt (GCP) som gäller utsläppen 2015 kom strax före 
COP22 i Marrakech. GCP är ett globalt nätverk av forskningsinstitutioner som håller koll på 
den globala koldioxidbudgeten och presenterar årliga rapporter med pedagogiska samman-
ställningar och diagram. SID 6.     

Agera var temat på klimatmötet i Marrakech. 
Flaggor på arabiska, amazigh, engelska, 
franska och spanska hängde runt om i  
staden. Mer om klimatmötet på sid. 4. 
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FORTS FRÅN SID 1.

Vi sammanfattar:

Fasta biobränslen – det mesta verkar klokt

Med reservation för att vi inte hunnit analysera alla detaljer är 
förslagen om fasta biobränslen mestadels kloka och en betydande 
framgång för bioenergibranschen, och inte minst för AEBIOM, 
vår organisation i Bryssel, som arbetat intensivt med den här frå-
gan under lång tid. 

För biomassa från åkermark föreslås samma kriterier som för 
biodrivmedel och biooljor. Det är oklart vad konsekvensen blir för 
salix- och poppelodling. 

Värdering av risk

För biobränslen från skogsmark har man utformat en särskild 
paragraf (artikel 26.5), som säger att man ska uppfylla följande 
krav för att minimera risken för att använda ohållbar skogsbio-
massa. 

• Att landet där biomassan skördats har nationell eller regional 
lagstiftning som är tillämpbar i skördeområdet liksom övervak-
nings- och uppföljningssystem som som garanterar:  

• att avverkningen sker i enlighet med de villkor som anges 
i ett tillstånd för avverkning inom det angivna området,

• att föryngring sker efter avverkning,
• att områden med höga naturvärden skyddas, inklusive  

våtmarker och torvmarker,
• att påverkan från avverkningen på mark och biodiversitet  

minimeras, och 
• att avverkningen inte överskrider skogens långsiktiga produk-

tionsförmåga. 
Om de här villkoren inte kan garanteras i nationell lagstiftning 

måste man visa att de klarats på de berörda skogsmarkerna. För 
EU:s medlemsländer är det sannolikt möjligt att visa att den egna 
skogslagstiftningen och dess kontrollfunktioner räcker, medan det 
kan behövas certifiering om man tar råvara från länder där lagstift-
ningen är svag eller det saknas tillräcklig kontroll. 

Formuleringen om att minimera risken betyder att man valt 
en modell för ”risk assessment” som förordats av AEBIOM. Vill-
koren är grundläggande och i de flesta länder en självklar del av 
skogslagstiftningen.

Medlemsländernas ges i en särskild paragraf rätt att gå längre i 
kraven på hållbarhetskriterier. 

 
 Rapportering bara över 20 MW

Kommissionen föreslår att uppfyllelse av hållbarhetskriterierna 
bara behöver visas om bränslet används i anläggningar över 20 
MW för fasta biobränslen, och över 0,5 MW elkapacitet för an-
läggningar som producerar biogas. 

Här har man följt det förslag som AEBIOM fört fram, med 
argumentet att man borde ha samma gräns som för anläggningar 
som måste ha utsläppsrätter inom EU-ETS. I tidigare förslag från 
kommissionen har man satt gränsen till 5 MW värme och ibland 
har 1 MW el nämnts. Den högre gräns som nu föreslås innebär att 
tusentals mindre värmeverk och mindre pelletsproducenter runt 
om EU slipper redovisning. AEBIOM visade att de här mindre 
anläggningarna totalt bara använder en liten del av den flis och 
pellets som förbrukas i EU. 

Klimatkrav stoppar ny biokondens

När det gäller krav på reduktion av växthusgasutsläpp för fly-
tande bränslen och biodrivmedel gäller samma regler som tidigare 
med krav på 60 procent reduktion i nya anläggningar sedan 15 
oktober 2015, men en ytterligare skärpning till 70 procent 1 januari 
2021. Det görs ingen skillnad mellan olika typer av biodrivmedel. 

Jämförelsen gäller mot bensin och diesel. Här ska man notera att 
utsläppsvärdet för fossila drivmedel har höjts till 94 g CO2/MJ, 
vilket gör det något lättare att nå procenttalen. Liksom tidigare 
kan man utgå från standardvärden eller göra egna beräkningar. 

När det gäller anläggningar som använder fasta biobränslen 
gäller större krav på växthusgasreduktion för värme, kyla och el. 
Kravet är 80 procent från 1 januari 2021 och 85 procent från 1 
januari 2026. Här hade AEBIOM föreslagit samma krav som för 
drivmedel. För svenska värme- och kraftvärmeverk och de bräns-
len som används är nivåerna inget problem. Jämförelsevärdet för 
fossilt bränsle är 90 g CO2/MJ, en sammanvägning av olja, kol 
och gas. Om man ersätter kol gäller 124 gram. 

Däremot finns ett krav på att de anläggningar över 20 MW 
som ska rapportera och godkännas ska tillämpa högeffektiv kraft-
värmeteknik. Det innebär att nya konverteringar av kolkondens 
till biomassa inte blir möjliga efter 2021. För konverteringar som 
redan gjort gör man undantag. 

Svebio kommentar: 

Vi har med oro under flera år sett fram mot förslag till hållbarhets-
kriterier, som redan finns för flytande bränslen, även för fasta bränslen. 
Det förslag som kommissionen nu lagt svarar bra mot de önskemål som 
Svebio och AEBIOM ställt upp: att göra det möjligt att använda den 
skogslagstiftning som redan finns på plats och undanta små aktörer. 
När råvaran tas från länder och områden där det inte finns fungerande 
skogsvårdslagstiftning får man lita på frivilliga system (certifiering) för 
att visa på hållbarhet. Det är olyckligt att man ger länder som vill ha 
striktare regelverk en möjlighet att införa egna, hårdare regler, men det 
kanske är enda sättet att få alla länder att acceptera regelverket. Om 
många länder inför särregler skapar det onödiga hinder för handeln 
med pellets, flis och energived.

De miljöorganisationer som under de senaste åren bedrivit kampanj 
mot bioenergi har inte fått något genomslag för sina idéer. Deras krav 
på att räkna bioenergins koldioxidutsläpp på samma sätt som fossila 
utsläpp och att reglera ”kolskulden” från bioenergi har inte fått gehör. 
Inte heller deras krav på ett tak för fasta biobränslen eller att införa 
förbud mot att använda rundved för energi. Det finns inte heller några 
formuleringar om reglering enligt kaskadprincipen. 

Förslaget går nu till EU-parlamentet och därefter till förhandling mel-
lan parlamentet, rådet (medlemsländernas regeringar) och kommissio-
nen. Det återstår mycket lobby-arbete och möjligheter för olika aktörer 
att påverka den slutliga utformningen. Miljöorganisationerna kommer 
att rikta in sig i första hand på EU-parlamentet. 

Biodrivmedel – avtrappning för bränslen från åkergrödor

För biodrivmedel gäller samma hållbarhetskriterier som förut, 
men en del innehåll i det gamla Förnybartdirektivet har rensats 
bort. Det gäller exempelvis ett långt stycke om att kommissionen 
ska rapportera om efterlevnad av olika konventioner kring arbe-
tarskydd, sociala villkor mm. 

Vid beräkningen av andel förnybart ska man bara få räkna 
med 7 procent av transportbränslena från biodrivmedel som till-
verkats av ”livsmedels- och foderväxter” (food and feed crops). 
Denna andel ska därefter sänkas år för år till 3,8 procent 2030, 
enligt en kurva som anges i en bilaga. Medlemsländerna har dess-
utom rätt att sätta kurvan ännu lägre, särkilt för biodiesel från 
”food and feed crops”. Effekten är alltså att allt mindre volymer 
av grödebaserade biodrivmedel betraktas som förnybara. 

När man räknar andelen förnybart ska man utgå från ener-
givärdet för varje bränsle. Det betyder att dubbelräkning inte 
längre gäller. FORTS 4
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Kvot för ”avancerade biodrivmedel”

För att gynna så kallade ”avancerade biodrivmedel” vill man 
införa en obligatorisk kvotering av dessa biodrivmedel i alla med-
lemsländer. Det sker genom minimikvoter för varje enskilt år 2021 
– 2030. Med avancerade biodrivmedel avses drivmedel som fram-
ställs från vissa råvaror som anges i en särskild bilaga – samma lista 
som beslutades i ILUC-beslutet 2015. Formuleringen lyder så här: 

”Från 1 januari 2021 ska medlemsländerna begära av sina driv-
medelsleverantörer att inkludera en minsta energiandel från avan-
cerade biodrivmedel och andra biodrivmedel och biogas produce-
rade av råvaror som listas i bilaga IX, från förnybara vätskor och 
gasformiga transportbränslen av icke-biologiskt ursprung, från 
avfallsbaserade fossilbränslen och från förnybar elektricitet i den 
totala konsumerade mängden transportbränslen som används på 
marknaden under detta år” (Vår översättning).

Lägg märke till att både förnybar el till elfordon, vätgas eller 
andra bränslen från vind och sol, bränslen från fossilt avfall mm 
kan ingå i kvoten. 

Kvoten ska öka från minst 1,5 procent 2021 till minst 6,8 pro-
cent 2030. Inom denna kvot ska en viss minsta andel tillhöra en 
delkvot av bränslen från lista A i bilaga IX. Denna bilaga upptar 
alla de avfalls- och cellulosahaltiga råvaror som man definierar ”av-
ancerade biodrivmedel” med, bland dem skogsbiprodukter som 
tallolja, svartlut och alla typer av skogsråvaror utom sågtimmer 
och fanerträ. Den här delkvoten ska vara minst 0,5 procent 2021 
och öka till minst 3,6 procent 2030. 

Det finns också en regel om att råvaror på lista B i bilaga IX ska 
få uppgå till högst 1,7 procent. Denna lista upptog tidigare enbart 
”used cooking oil” och animaliska fetter, men här har man lagt till 
melass från sockertillverkning.  

Växthusgasbesparingen ska vara minst 70 procent 1 januari 2021 
för att de avancerade drivmedlen ska kvalificera. 

Dubbelräkningen är borta, vad vi förstår, förutom att flyg-
bränsle och båtbränsle ska få räknas gånger 1,2. 

Svebio kommentar: 

EU-kommissionens förslag innebär en mycket blygsam omställning 
av EU:s transportsektor till 2030, trots att denna idag till 94 procent är 
beroende av fossila drivmedel, varav 87 procent är importerade (efter 
Brexit ännu högre andel). För transportsektorn tycks varken utsläppen 
av klimatgaser eller försörjningstryggheten vara något prioriterat pro-
blem för EU-kommissionen. Andelen biodrivmedel behöver inte bli mer 
än 7,3 procent 2030, för länder som dels reducerar användningen av 
grödebaserade biodrivmedel, dels följer minimikvoten för avancerade 
biodrivmedel. Det är bara marginellt mer än vad de får räkna 2020, och 
lägre än 10-procentsmålet för 2020. Utöver det kan man ha el till elbilar, 
vätgas mm för 3,2 procent. Fossilbränslena kan då fortfarande svara för 
89,5 procent! Fossilberoendet är då nästan lika stort som med målet 
för 2020, och utsläppen av klimatgaser helt och hållet beroende av hur 
snabbt man kan effektivisera fordonen, och hur snabbt trafikvolymen 
ökar. 

Svebios slutsats är att EU-kommissionens förslag måste förändras 
i grunden. Målet för transportsektorn måste skärpas kraftigt, både vad 
gäller övergång till förnybara drivmedel och reduktion av växthusgasut-
släpp. Avtrappningen av grödebaserade biodrivmedel måste stoppas, 
så att Europas odlingsresurser kan utnyttjas för energigrödor, obero-
ende av om de innehåller stärkelse, olja, socker eller cellulosa. Också i 
transportsektorn bör man använda generella styrmedel och undvika de-
taljreglering, både vad gäller tekniska lösningar och råvaror. De svenska 
politikerna i regeringen och i EU-parlamentet måste nu agera. 

Värme och kyla och fjärrvärme

Även om direktivet till stor del handlar om elproduktion finns 
det också för första gången särskilda artiklar om värme och kyla 
respektive fjärrvärme. Målet för värme och kyla är att öka andelen 
förnybart med en procentenhet per år. I ett tidigare utkast som 
vi tagit del av fanns en skyldighet för värmeleverantörer att svara 
för den här ökningen, och de som redan hade mer än 90 procent 
förnybart skulle vara undantagna. Nu läggs ansvaret på medlems-
länderna. Hur man ska göra med länder som nästan saknar fossila 
bränslen i uppvärmningssektorn framgår inte. 

I avsnittet om fjärrvärme vill man reglera möjligheten att lämna 
nätet, liksom tillträda för fristående värmeleverantörer. 

Mål för förnybart

Målet för förnybar energi är gemensamt för hela EU, ett kol-
lektivt mål att öka andelen förnybart till 27 procent 2030. Under 
den innevarande perioden är målet 20 procent till 2020, och målet 
har fördelats på medlemsländerna, olika för varje land beroende 
på utgångsläget 2005 och BNP. Det nya målet ska fördelas genom 
förhandlingar mellan EU-kommissionen och medlemsländerna 
genom en process som fastläggs i ett dokument om ”governance”. 
Medlemsländerna har varit mycket olika bra på att nå målet till 
2020. Sverige klarade målet på 49 procent redan 2012, trots att 
detta är det särklassigt högsta i EU. Andra länder, flera med relativt 
låga mål, har stora svårigheter att nå målet. Det gäller exempelvis 
Nederländerna och Storbritannien. 

Till skillnad från den innevarande perioden finns det inget se-
parat mål för förnybart i transportsektorn. 

För perioden efter 2020 ska mål för 2030 fastställas i ”Integre-
rade nationella energi- och klimatplaner” som ska notifieras till 
EU-kommissionen. Ingångsvärdet för 2021 får inte vara lägre än 
målet för 2020 i det nu gällande Förnybartdirektivet. 

Svebio kommentar: 

Vinterpaketet omfattar 38 dokument, som dessutom ofta har bilagor 
och konsekvensanalyser, samt 13 omfattande pressreleaser där kom-
missionen förklarar sina avsikter. Materialet är mycket omfattande, och 
vi har här bara kunnat kommentera ett av dokumenten, förslaget till nytt 
Förnybartdirektiv med hållbarhetskriterier för fasta bränslen. Bland de 
övriga dokumenten finns:

Ren Energi för alla européer (övergripande, 3 dokument)
Elmarknaderna och elkonsumenterna (8 dokument)
Energieffektiviseringsdirektiv (5 dokument)
Energieffektivisering i byggnader (3 dokument)
Ecodesign (6 dokument)
Beslutsprocess (Governance, 3 dokument)
Energipriser och kostnader (2 dokument)
Energifinansiering (1 dokument)
Innovation (1 dokument)
Transporter (1 dokument)
Förutom detta vinterpaket har kommissionen redan tidigare lagt do-

kument, bland annat om naturgasmarknaden, om utsläppshandeln, om 
fördelningen av målen för reduktion av växthusgaser och om markan-
vändning och skog (LULUCF).

Däremot finns inga förslag om energiskatter, och ordet koldioxids-
katt nämns inte. Man litar istället mer till reglering och kvotering. Om 
EU valde en linje med prissättning av koldioxidutsläpp skulle man kunna 
undvika en stor del av alla de förslag som nu presenteras. Då skulle 
istället marknadens aktörer kunna välja de lösningar som är mest kost-
nadseffektiva. Så bör det fungera i en marknadsekonomi. 
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Klimatmötet i Marrakech: Visade beslutsamhet att följa upp Parisavtalet

Klimatmötet i Marrakech kommer inte att gå till historien som 
ett möte med stora beslut, utan snarare för en samling för aktörer 
som nu ska genomföra allt det som måste göras för att Parisav-
talets mål ska kunna nås: att hålla temperaturökningen under  
2° C jämfört med förindustriell tid, och helst nå en temperatur-
ökning på 1,5° C. Parisavtalet trädde formellt i kraft 4 november, 
alldeles före COP22. Det var en månad efter att minst 55 länder 
med minst 55 procent av de globala växthusgasutsläppen hade 
ratificerat. Genom att avtalet formellt trätt i kraft kunde man 
hålla ett första möte under det nya avtalet. Men man hade inte 
några skarpa punkter på dagordningen. Ingen hade förväntat sig 
att ratificeringen skulle gå så snabbt.  En lång rad processer sattes 
igång vid Parismötet, men de är i allmänhet inte klara för beslut. 

Den viktigaste uppgiften just nu är att formulera Regelboken 
för Parisavtalet. Det handlar om att fastställa vad länderna ska 
rapportera om utsläpp och åtgärder, och hur man ska kunna få 
den transparens som behövs för att alla ska kunna lita på varan-
dra. Regelboken ska fastställas 2018. Det som inför Paris kallades 
INDC kallas nu enbart NDC – National Determined Contribu-
tions. Det är de avtalsslutande ländernas egna planer och åtagan-
den, som kommer att uppdateras med jämna mellanrum. 

En annan viktig uppgift är att bygga upp de fonder som be-
hövs för att finansiera olika åtgärder i fattiga länder och länder 
som drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna. Den här de-
len är mycket viktig för att skapa förtroende mellan olika par-
ter och förhindra ett diplomatiskt ställningskrig mellan rika och 
fattiga länder. För den så kallade Anpassningsfonden fanns ett 
mål att mobilisera 80 miljoner dollar till Marrakechmötet. Man 
nådde målet bland annat genom bidrag från Sverige, Italien och 
Tyskland. Ännu mycket större belopp går via Gröna globala kli-
matfonden, som har sitt huvudkontor i Sydkorea. Fonden har 
kommit igång på allvar med sitt arbete och kommer inom kort 
att ha fördelat 2,5 miljarder dollar. Avsikten är att nå en klimat-
finansiering på 100 miljarder dollar till 2020, och därefter öka 
insatserna. Sverige är en av de största bidragsgivarna och är också 
representerat i styrelsen. USA hade i år lovat 3 miljarder dollar 
och har betalat in en halv miljard. Nu är framtiden för deras bi-
drag osäker eftersom Donald Trump sagt att han tänker avbryta 
allt stöd till klimatpolitiska åtgärder. 

Det amerikanska presidentvalet ägde rum under COP22:s in-
ledning och utfallet skapade en del misstämning vid mötet efter-

Den 7 till 19 november ägde klimatmötet COP22 rum i 
Marrakech i Marocko. World Bioenergy Association re-
presenterade den globala bioenergibranschen och Svebio 
fanns på plats några dagar. 

som Donald Trump och republikanerna uttalat sig mycket ne-
gativt om Parisavtalet (se separat artikel). Efter ett par dagar var 
det dock klart att den politiska förändringen i USA inte påverkat 
andra länder som ratificerat avtalet, utan alla gav klara signaler 
om att arbetet fortsätter med de målsättningar som antogs i Pa-
ris. Andra parter, som Kina, EU och Brasilien, får ta det globala 
ansvar som USA verkar undandra sig. 

Marrakech präglades i övrigt av en mycket bred och samstäm-
mig uppslutning kring Parisavtalet från olika aktörer, inte minst 
från företag, städer och organisationer. Klimatmötena har allt 
mer utvecklats till mötesplatser med utställningar, seminarier 
och olika initiativ för samarbete, med tiotusentals deltagare. Inte 
minst har de globala företagen engagerat sig allt mer i klimatar-
betet. Mycket av arbetet sker vid sidan av de formella förhand-
lingarna och nationalstaternas arbete. En slutsats av detta är att 
en enskild regering, som en tillträdande Trump-administration 
i USA, bara kan påverka en mindre del av den process som nu 
startat. Många av de stora företagen har egna klimatstrategier 
med interna koldioxidpriser och utsläppsmål, oberoende av po-
litiska beslut. 

Den svenska regeringen var representerad av klimatminister 
Isabella Lövin och miljöminister Karolina Skog. Så här uttalade 
sig Isabella Lövin den 19 november direkt efter COP22: 

– Jag är nöjd med resultatet, nu fortsätter arbetet med att 
genomföra avtalet med full kraft, säger klimatminister Isabella 
Lövin.

– Jag åker från Marrakech stärkt i min övertygelse om att Pa-
risavtalet inte går att stoppa. Budskapet är tydligt från världs-
ledare och näringsliv. Det är lönsamt att vara klimatsmart, den 
som inte hoppar på tåget står kvar som förlorare, säger Isabella 
Lövin.

Nästa ordförandeland blir Fiji, men klimatmötet, COP23, 
kommer att hållas i Bonn i Tyskland hösten 2017. 

50 fattiga länder satsar på 100 procent förnybart

Ett av många initiativ och utspel under Marrakechmötet har 
ett initiativ av nära 50 länder att arbeta för 100 procent förnybar 
energiförsörjning ”så snabbt som möjligt”. Bland de deltagande 
länderna finns dels länder som påverkas mycket starkt av klimat-
förändringen, som önationer, dels ett antal mycket fattiga länder. 
Några av länderna är Maldiverna, Marshallöarna, Bangladesh, 
Etiopien, Haiti och Kongo-Kinshasa. Länderna pekar på att de 
behöver bistånd för att kunna genomföra den här politiken. Ofta 
är alternativet att ta den billigaste fossila lösningen. För Bangla-
desh handlar det om att annars välja kolkraft.  
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Valet av Donald Trump – effekter på energi- och klimatpolitiken

Femton nordiska lösningar som kan minska de 
globala utsläppen med 4 miljarder ton koldioxid

• Satsa på kol, och återskapa jobb inom kolindustrin, som minskat 
sin produktion och förlorat många arbetstillfällen i delstater om 
West Virginia och Kentucky, två av de delstater där Trump fick 
högst andel röster. 

• Avskaffa restriktioner mot utvinningen av olja och gas och 
öppna upp federala landområden för exploatering och öka utvin-
ningen till havs. Det skulle bland annat öka tillgången av gas 
från frackning, även om frackningen redan idag har undantag 
för stora delar av miljölagstiftningen. Den amerikanska staten 
kontrollerar mycket stora områden som nationalparker och Na-
tional Forests. 

• Bygga oljeledningen Keystone XL, som stoppades av Obama 
och som ska förbinda Kanada med Texas och underlätta tillför-
seln av tjärsandsolja från Alberta. 

• Stoppa Clean Power Plan, den politisk som Barack Obama 
drev igenom för att få ner utsläppen från kolkraft med 32 procent 
till 2030, en central del av den amerikanska klimatpolitiken. En 
rad konservativa delstater har tagit planen till domstol. 

• Stoppa stöd till förnybar energi. De republikanska politiker-
na har under flera år bland annat lyft fram stöd till ett misslyckat 
solenergiföretag som exempel på slöseri med skattemedel. 

• Omfördela forskningspengar från klimatforskning till rymd-
forskning. Detta hotar den klimatforskning som idag drivs av 
NASA och NOAA, den amerikanska meteorologiska myndigheten, 
forskning som är av vital betydelse för den globala övervakningen 
av klimatförändringar. 

Resultaten kommer från studien Nordic Green to Scale som lan-
serades vid FN:s klimatkonferens (COP22) i Marrakech den 16 
november. Nordiska ministerrådet har samarbetat med den fin-
ska innovationsfonden Sitra och framstående institutioner från 
alla nordiska länder för att svara på en enkel fråga: Hur långt kan 
vi komma enbart med befintliga nordiska klimatlösningar för att 
2030 ligga på den nivå som nordiska länder gör i dag?

”Vårt mål med studien är att belysa vad olika länder redan har 
uppnått med klimatåtgärder och vad andra länder kan lära sig 
av deras framgångar. Med tanke på hur mycket vikt vi tillmäter 
innovationer och ny teknik finns det ingen ursäkt för att inte 

Segern för fastighetsmagnaten Donald J. Trump i det ame-
rikanska presidentvalet kan få stora effekter för energi- 
och klimatpolitiken, både i USA och globalt. Trump har 
under och efter valkampanjen gjort uttalanden om mycket 
stora förändringar av den politik som drivits av Obama-
administrationen. Här är några av de förändringar han 
föreslagit: 

Genom att använda sig av femton beprövade nordiska 
klimatlösningar kan världens länder minska sina utsläpp 
med fyra miljarder ton fram till 2030. Det motsvarar EU-län-
dernas sammanlagda utsläpp i dag. Utsläppsminskningen 
skulle kosta lika mycket som det i dag kostar att subventio-
nera den fossila energiproduktionen under nio dagar. 

• Dra sig ur Parisavtalet och stoppa amerikanska pengar till 
klimatåtgärder i FN:s regi. 

När det gäller klimatavtalet har det efter valet kommit dubbla 
budskap, inte minst efter ett möte med president Obama. Det 
tar också några år innan USA formellt kan lämna avtalet. Å an-
dra sidan kan man genom att inte aktivt delta i arbetet och dra 
undan pengar skada arbetet med klimatavtalets genomförande. 
Ett exempel är att USA lovat stora bidrag till den Globala gröna 
fonden som kan frysa inne.  

Donald Trump spelade några dagar efter valet in en Youtube-
film riktad till allmänheten där han lovade att hans energipolitik 
ska ”skapa miljontals nya välbetalda jobb”. 

Energibedömare menar att Trumps politik på kort sikt inte 
behöver betyda högre utsläpp. Han kommer också att stötta 
kärnkraft, med låga utsläpp, och stimulanserna för frackning 
kommer troligen att slå ut ännu mer kolförbränning. Att rädda 
kolindustrin blir inte lätt om Trump samtidigt gynnar olja och 
gas. Stödet till etanolprogrammet kommer troligen också att 
fortsätta. På längre sikt innebär politiken mycket högre utsläpp 
än en politik som stimulerar förnybar energi och effektivisering, 
och som tar klimatfrågan på allvar.

Ett illavarslande tecken är att Donald Trump utsett Myron 
Ebell till chef för EPA, den amerikanska miljömyndigheten. 
Myron Ebell har varit ansvarig för klimat- och energifrågor vid 
Competitive Enterprise Institute, en libertariansk think-tank 
som propagerar mot klimatpolitiska åtgärder. Trump själv fick 
mycket uppmärksamhet när han tweetade om att klimatlarmen 
är lurendrejeri (hoax) som uppfunnits av Kina för att konkurrera 
ut amerikansk industri. 
(Se även Svebio-bloggen 10:e, 14:e och 23:e november)

vidta åtgärder i dag och införa lösningar som redan finns”, säger 
Kimmo Tynkkynen, Finlands jordbruks- och miljöminister som 
skrivit under förordet till rapporten.

Nordic Green to Scale-studien visar att utsläppsminskningar 
kan nås på ett effektivt sätt inom alla viktiga sektorer: energi, 
industri, transport, byggnader och hushåll samt jord- och skogs-
bruk.

Några exempel:
• Stadsbor i Danmark cyklar i genomsnitt nästan tre kilome-

ter varje dag. Om andra länder gjorde som Danmark och främ-
jade cykling i städer skulle utsläppen minska med nästan lika 
mycket som Slovakien släpper ut på ett år.

• Den industriella uppvärmningen och fjärrvärmen i Finland 
kommer från en energieffektiv kombination av värme- och ener-
giproduktion. Om andra länder kombinerade värme- och ener-
giproduktion på samma sätt skulle utsläppen minska med nästan 
lika mycket som Japan släpper ut på ett år. 

• Island producerar nästan 30 procent av sin el och nästan 
FORTS 4
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all uppvärmning med geotermisk energi. Om länder med 
betydande geotermisk potential använde den som Island gör 
skulle utsläppen minska med mer än vad Danmark släpper ut 
på ett år.

• I fjol var nästan var fjärde ny bil som såldes i Norge elek-
trisk eller en laddningsbar hybrid. Om andra rika länder hade 
lika många elbilar som Norge skulle utsläppen minska med 
nästan lika mycket som Danmark släpper ut på ett år.

• Sverige har flest värmepumpar per invånare i hela världen. 
Om några utvalda europeiska länder tog efter Sverige skulle ut-
släppen minska med lika mycket som Kuba släpper ut på ett år.

Utöver de direkta utsläppsminskningarna skulle dessa fem-
ton klimatlösningar även skapa betydande positiva bieffekter. 
Dessa inbegriper förbättrad luft- och vattenkvalitet, högre 
energisäkerhet, fler lokala jobb, lägre bränslekostnader, färre 
trafikstockningar och bibehållen biologisk mångfald. 

Pressmeddelande från Nordiska Ministerrådet 

Se även Svebio-bloggen 29 november 

Svebio kommentar: 

Rapporten visar att det går att reducera utsläppen med känd och 
i Norden redan använd teknik, och att det ofta dessutom är lönsamt 
att göra omställningen. Tyvärr tonar man ner bioenergin, inte minst för 
Sveriges del. Ett bra exempel är det här pressmeddelandet som näm-
ner både geotermi, elbilar och värmepumpar men glömmer bioenergin.
En av de slutsatser man kan dra av rapporten är att elektrifiering av 
transportsektorn är en dyr åtgärd per kilo minskade koldioxidutsläpp. 
Fjärrvärme kombinerat med kraftvärme är däremot en mycket lönsam 
åtgärd som ger stor reduktion av koldioxidutsläppen.

Överenskommelse om Sveriges mål för energieffektivisering

Avstannande koldioxidutsläpp

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
har nu enats om ett förslag till mål för energieffektivisering för 
Sverige till 2030:

• Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvänd-
ning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi 
i relation till BNP.

• Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med 

• De totala utsläppen av koldioxid från förbränning och cement 
2015 var 36,3 Gt CO2 (36,3 Gigaton, miljarder ton koldioxid). För 
2016 är prognosen en mycket liten ökning till 36,4 Gt. Ökningen 
av utsläppen har tydligt stannat av de senaste tre åren. 

• De största utsläppen 2015 skedde i Kina, 10,4 Gigaton eller 
29 procent av de globala utsläppen. Kinas utsläpp minskade med 
0,7 procent. De kinesiska utsläppen ökade mycket snabbt fram 
till 2013, men har därefter inte ökat. Mellan 2000 och 2010 ökade 
utsläppen tre gånger om.

• USA:s utsläpp minskade 2015 med 2,6 procent till 5,4 Giga-

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemo-
kraterna slöt den 10 juni 2016 en ramöverenskommelse 
om energipolitiken. Överenskommelsen ger långsik-
tighet i energipolitiken och skapar förutsägbarhet för 
såväl elmarknadens aktörer som för samhället. En del 
av överenskommelsen är att ett mål för energieffektivi-
sering till 2030 för Sverige ska beslutas under 2017.

Färska siffror från Global Carbon Projekt (GCP), som 
gäller utsläppen 2015, kom strax före COP22 i Marra-
kech. GCP är ett globalt nätverk av forskningsinstitutio-
ner som håller koll på den globala koldioxidbudgeten 
och presenterar årliga rapporter med pedagogiska sam-
manställningar och diagram. Det här är de viktigaste 
resultaten för 2015: 

olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering.
Därmed utgör sektorstrategierna inget mål som fastställs av 

riksdagen. Målet för energieffektivisering, och sättet att beräkna 
det, ligger i linje med EU:s ambition om 30 procent minskad 
absolut energianvändning till 2030 samt är i linje med att EU 
i framtiden kommer att använda år 2005 som basår för sina be-
räkningar.

Målet om 50 procent effektivare energianvändning är högt 
satt. Bedömningen är att målet kan nås genom att genomföra de 
åtgärder som återfinns i ramöverenskommelsen om energi, vidta 
åtgärder i Sverige samt genom beslut på EU-nivå.

Ett lyckat arbete med energieffektivisering stärker Sveriges 
konkurrenskraft, minskar miljöpåverkan och skapar många nyt-
tor i samhället. 
(pressmeddelande från Regeringen 28 november)

ton. Utsläppen har haft en nedåtgående trend sedan 2008. USA 
står för 15 procent av de globala utsläppen. 

• EU:s utsläpp ökade med 1,4 procent 2015 till 3,5 Gigaton. 
EU:s utsläpp nådde maximum redan omkring 1980 och har där-
efter minskat med omkring 20 procent. EU står för 10 procent av 
de globala utsläppen. 

• Indiens utsläpp ökade 2015 med 5,2 procent till 2,3 Gigaton. 
Indiens utsläpp har ökat kraftigt under senare år och Indien kom-
mer snart att vara ikapp EU. Utsläppen från andra utvecklingslän-
der ökar också snabbt. 

När det gäller utsläpp per person ligger USA i topp med 16,8 
ton, Kina släpper ut 7,5 ton/person och EU 7 ton/person. Kina 
passerade EU för ett par år sedan. Det globala genomsnittet är 4,9 
ton/person. 

• Förbränning av kol står för 15 Gigaton, olja för 12,2 Gigaton 
och naturgas för 6,8 Gigaton. Cement svarar för 2 Gigaton. Under 
2015 ökade utsläppen från olja med 1,9 procent och från gas med 
1,7 procent, medan utsläppen från kol minskade med 1,8 procent. 

FORTS 4
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Förslag om flygskatt

Förslag till vägval av styrmedel för ökad andel biodrivmedel i bensin och diesel

”Uppdraget har varit att analysera och lämna förslag på hur en 
skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att 
flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökva-
litetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 

Utredningen föreslår att en skatt på kommersiella flygresor in-
förs. Det innebär att flygskatt ska betalas för passagerare som reser 
från en flygplats i Sverige i flygplan som är godkänt för fler än 
tio passagerare. Undantag görs för vissa flyg och personkategorier. 
Skatten ska betalas av det flygföretag som utför flygningen. 

Skattens storlek ska bestämmas utifrån resans slutdestination 
och vara:

1. 80 kronor för flyg till länder som ligger helt inom Europa, 
2. 280 kronor för flyg till länder som ligger helt eller delvis i en 

annan världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6 000 kilo-
meter från flygplatsen Stockholm/Arlanda, 

3. 430 kronor för flyg till länder som ligger i en annan världsdel 

”Förslaget innebär att regelverket bör utformas genom en reduk-
tionsplikt för att minska utsläppen av växthusgaser för de drivme-
del som levereras till den svenska marknaden.

Reduktionsplikten bör inledningsvis fokusera på låginbland-
ning och ha separata kvoter för bensin och diesel. Utöver reduk-
tionsplikten föreslås höginblandade biodrivmedel stödjas fortsatt 
via skattebefrielse.

Utredningen om skatt på flygresor lämnade sitt förslag 
den 30 november till finansminister Magdalena Anders-
son. Så här sammanfattar utredningen sitt förslag i ett 
pressmeddelande: 

Energimyndigheten lämnade den 16 november tillsam-
mans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, 
Trafikverket och Transportstyrelsen gemensamt in ett 
förslag till utformningen av ett långsiktigt styrmedel 
för att öka användningen av biodrivmedel i bensin och 
diesel till regeringen. Så här beskrivs förslaget i press-
meddelandet:

än Europa med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från flygplat-
sen Stockholm/Arlanda. 

De statsfinansiella nettointäkterna av den föreslagna skatten be-
räknas bli 1,75–1,78 miljarder kronor per år. 

Den nya lagen ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 
2018.”

Flygskatten har debatterats intensivt de senaste dagarna. Kriti-
ken mot skatten är hård, inte minst från kommunala företrädare 
från norra Sverige och Gotland, men också från flygbranschen 
som ser problem för konkurrensen, exempelvis gentemot näralig-
gande flygplatser som Kastrup och Gardermoen. 

Svebio kommentar: 

Man borde i första hand satsa på att byta bränsle för att minska fly-
gets klimatpåverkan. Ett första steg skulle kunna vara att införa en kvot 
för bioflygbränsle för de inhemska flygningarna, gärna koordinerat med 
liknande kvotering i de andra nordiska länderna för att skapa en tillräck-
ligt stor marknad. Man bör också påverka EU:s energi- och klimatpolitik 
så att biojetbränsle kan stimuleras på EU-nivå. 

Förslaget belyser också vikten av att inte öka den administrativa 
bördan för branschen och föreslår därför att reduktionsplikten ba-
seras på befintlig rapportering. Utöver detta beskrivs också vissa 
detaljer i utformningen av reduktionsplikten, exempelvis vilka 
kvalitéer drivmedel som bör inkluderas, flexibilitet inom systemet 
och hur målsättningen bör utformas.

Emmi Jozsa, Energimyndigheten:
– Vår förhoppning är att detta kan vara ett viktigt underlag 

i regeringens fortsatta arbete för att skapa långsiktiga och stabila 
förutsättningar på vägen mot fossilfrihet och för utvecklingen av 
ett hållbart energi- och transportsystem.

Rapporten innehåller även information om marknadsläget, mark-
nadsförutsättningar och potentialer för tillförsel av biomassa.”

• Utsläppen av koldioxid från förändrad markanvändning, dvs 
främst avskogning och skogsbränder i samband med det, minska-
de kraftigt under perioden efter 2000, men har åter ökat de senaste 
två åren. Enligt GCP beror det främst på extrema förhållanden 
orsakade av el Niño, som gett ökade temperaturer och mer skogs-
bränder bland annat i Indonesien. Utsläppen från avskogning 
uppgick 2015 till 5,6 Gigaton, eller 13,4 procent av de totala kol-
dioxidutsläppen orsakade av mänsklig aktivitet. Det är en högre 
andel än snittet under de senaste 10 åren på 9 procent. Åren 2006 
– 2015 kom 91 procent av CO2-utsläppen från fossila bränslen och 
cement och 9 procent från avskogning. Samtidigt togs 26 procent 
upp av sänkan i havet (havsförsurning) och 31 procent av sänkan 
på land (främst skogstillväxt). 44 procent av den koldioxid som 
släpptes ut hamnade i atmosfären, där den skapar växthuseffekt. 
Också landsänkan var under 2015 mindre än normalt, beroende 
på el Niño, vilket ledde till snabbare ökning av CO2-halten i at-
mosfären. Ökningen i atmosfären var bland de största någonsin. 

Svebio kommentar: 

Utvecklingen i Kina är uppmuntrande. Kina har tidigare lovat att ut-
släppen ska plana ut till 2030, men nu ser vi ett stopp i ökningen av 
koldioxidutsläppen redan idag; till och med en viss minskning. Nästa år 
får Kina ett nationellt system för handel med utsläppsrätter vilket borde 
ytterligare minska utsläppen. Om USA släpper ledarskapet i klimatpoli-
tiken ger det utrymme för Kina att ta över. Kina har dubbel motivation för 
att minska beroendet av kolkraft eftersom förbränningen också orsakar 
omfattande luftföroreningar. 

FORTS FRÅN SID 6. 
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Energimärkningen, eller energimärkningsetiketten, visar hur pass 
energieffektiv en viss produkt är. För att få ut allt bättre produkter 
på marknaden är Energimyndigheten mycket aktiv i utvecklandet 
av EU:s arbete med energimärkningsförordningar, marknadskon-
troll och innovation.

I dag står energimärkning och ekodesign för hälften av EU:s 
mål om 20 procent energieffektivisering till år 2020 och en fjärde-
del av de minskade växthusgasutsläppen. Dessutom kommer varje 
enskilt hushåll i Europa att ha sparat i genomsnitt 500 euro per år 
och person till följd av dessa krav.

Stödet kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenprodu-
cerade el i hemmet. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd 
och stödet kommer kunna betalas ut för installationer som påbör-
jades tidigast den 1 januari 2016 och som slutförts senast den 31 
december 2019.

För att få stödet ska energilagringssystemet vara kopplat till en 
anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till 
elnätet. Energilagringsstödet ska bidra till att lagra elenergi för an-
vändning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att 
öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose 
det egna elbehovet.

Stödet får ges för högst 60 procent av kostnaderna för lagrings-
systemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att både få 
det nu aktuella energilagringsstödet och annat offentligt stöd, som 
till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Energimärkningen 20 år - en liten etikett med stor effekt

Öppet att söka stöd för energilagring i hemmet

Den europeiska energimärkningen, som finns på allt 
från vitvaror och varmvattenberedare till belysning och 
TV-apparater har funnits i mer än 20 år. Energimärk-
ningen har drivit på tillverkarnas produktutveckling och 
underlättar för konsumenter att göra energismarta val.

Nu kan privatpersoner ansöka om stöd för att installera 
system för lagring av egenproducerad elenergi hemma. 
Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna.

Kylar och frysar först ut

I början av 90-talet blev energimärkning som styrmedel svaret 
på frågan hur man skulle minska vitvarornas energianvändning. 
Först ut att få energimärkning var kylar och frysar. 1995 infördes 
den första energimärkningen med färgglada energiklasser i skalan 
A-G. Tio år senare kompletterades energimärkningsdirektivet av 
ekodesigndirektivet, som ställer minimikrav på produkters ener-
gianvändning.

Redan 2006 hade energianvändningen i hemmen minskat med 
hälften. I dagsläget finns energimärkning på 18 produktgrupper 
och från och med förra året ska energimärkning även visas när en 
produkt säljs på internet.
(pressmeddelande från Energimyndigheten 9 november)

Ansökan skickas till Länsstyrelsen

Ansökan om bidraget ska göras skriftligen till länsstyrelsen i 
det län där anläggningen för egenproduktion av förnybar el finns 
installerad.
(pressmeddelande från Energimyndigheten 17 november)

Svebio kommentar: 

Regering och Riksdag inför nu på löpande band olika extra subven-
tioner på energiområdet utöver de generella styrmedlen, som koldioxid- 
och energiskatter. Det skapar ett lappverk som snedvrider konkurren-
sen mellan olika energilösningar. Det finns sällan några genomarbetade 
konsekvensanalyser och kostnadsberäkningar, exempelvis kostnader 
per kilo reduktion av koldioxidutsläpp. 

Stora svängningar i elpriser

MARKNADERNA

De senaste veckorna har gett tydligt besked om hur elpriserna nu 
styrs alltmer av variabel produktion från vind och vatten, vilket 
ger kraftiga svängningar i prisnivån. Fyllnaden i de svenska vat-
tenmagasinen ligger på en rekordlåg nivå, nära miniminivån för 
denna tid på året. När vintervädret slog till i början av november 
med kyla och snö, gav det ett snabbt utslag i stigande elpris. Men 
när vädret slog om och det åter blev milt och blåsigt sjönk priset 
snabbt. Även forwardpriserna följde med i de här svängningarna, 
ett tecken på att marknadens aktörer lät sig förledas av kortsiktiga 
signaler. Variationerna i vind är kortsiktiga och tillrinning i vat-
tenmagasinen varierar bara år för år – nästa år kan det vara nor-

malt tillrinning eller mycket vatten. Den långsiktiga obalansen i 
systemet består, med mycket stor överkapacitet. Allt pekar på att 
vi också för 2016 får ett kraftigt exportöverskott, på sannolikt om-
kring 10-11 TWh.  

Elpriset låg i slutet av november kring 35 – 40 öre/kWh. På den 
tyska elmarknaden noterades omkring 20 november negativa pri-
ser. Efter den kraftiga prisuppgången under oktober och november 
föll forwardpriserna tillbaka med 5 – 8 öre/kWh under mitten av 
november. Även elcertifikatspriserna har åter sjunkit till 13 – 14 
öre/kWh. Priset på utsläppsrätter har gått ned till under 5 euro/ton 
för första gången sedan i september. 
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Svebio lämnade 10 november ett remissyttrande till Energimyn-
digheten med synpunkter på myndighetens nya föreskrifter om 
energistatistik, samt detaljerade synpunkter på vissa av de under-
sökningar som genomförs, exempelvis rörande kategoriseringar 
och vilka frågor som ställs. 

Svebio lämnade 18 november in ett yttrande till Svanen om nya 
kriterier för märkning av fasta biobränslen. Yttrandet inleds så här: 

”Vi välkomnar initiativet att inkludera även andra produkter än 
pellets i varugruppen fasta bränslen. I vårt svar kommer vi foku-
sera på pellets, briketter och skogsflis eftersom det är dessa grupper 
som berör våra medlemmar. Det förekommer idag nästan ingen 
Svanenmärkning av pellets i Sverige. Det finns flera olika anled-
ningar men det övergripande skälet är troligen att märkningen 
inte efterfrågas av konsumenter och därför ser inte producenterna 

Svebio lämnade 25 november in ett remissyttrande till Miljö- och 
energidepartementet över rapporten Kontrollstation 2017 för elcer-
tifikat - Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030. 
Yttrandet berör villkoren för elcertifikatsystemet under 2020- 
talet, som har stor betydelse för biokraftproducenterna. Vi återger  
yttrandet i sin helhet: 

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Svebio avvisar förslaget att fortsätta elcertifikatsystemet med i 
huvudsak oförändrat regelverk efter 2020. Regelverket bör istället 
förändras så att det belönar tillgång till effekt, och inte bara elpro-
duktion. En sådan inriktning har lagts fast i ramöverenskommel-
sen från juni 2016 mellan en bred politisk majoritet av fem partier.

• Svebio har presenterat ett konkret förslag till hur en sådan 
förändring av elcertifikatsystemet kan ske. Förslaget har delgetts 
Energimyndigheten men finns inte kommenterat i rapporten (det 
biläggs detta yttrande). 

• Utan en förändring av elcertifikatsystemet kommer vola-
tiliteten att öka, både vad gäller elproduktionen, som blir allt 

Oljepriset upp efter Opec-beslut
Oljepriset har svängt kring 45 – 50 dollar/fat under de senaste 
veckor, som ett resultat av osäkerhet kring hur Opec ska kunna nå 
samförstånd om den sänkning av utbudet som man tidigare en-
ats om. Det har fortfarande funnits oklarheter, exempelvis vilken 
överenskommelse man kan nå med Ryssland. Opecs strategi är att 
få upp priset till en nivå som stärker medlemmarnas inkomster, 
men inte gör det alltför lönsamt för nya aktörer på marknaden, 
främst skiffergasexploatering. 

Den 30 november nåddes en överenskommelse vid Opecs 
möte i Wien, om att skära ner produktionen med 1,2 miljoner 

fat per dag. Producenter utanför Opec (läs: främst Ryssland) ska 
dessutom skära ner med 600 000 fat per dag. Det var en större 
nedskärning än marknaden hade väntat sig och oljepriset steg di-
rekt med 9 procent på världsmarknaden till omkring 52 dollar/fat. 
Nedskärningen ska jämföras med att Opecländerna idag produce-
rar 33,6 miljoner fat, och att världsproduktionen ligger omkring 
90 miljoner fat. 

Om det blir en bestående prisuppgång kommer det förstås att 
påverka de svenska priserna på bensin, diesel, eldningsolja och ga-
sol. 

REMISSVAR

Energimyndighetens föreskrifter om energistatistik

Förslag till nya kriterier för Svanenmärkning av fasta bränslen

Om elcertifikatsystemet – Kontrollstation 2017

Remissen är i huvudsak teknisk och den som är intresserad kan 
läsa remissyttrandet i sin helhet på Svebios hemsida under Ve ver-
kar för – remisser. 

något mervärde med att Svanenmärka sina produkter. Det är dess-
utom relativt dyrt och det finns andra konkurrerande märkningar 
som t ex ENplus och SBP. Svanen har dock ett högt förtroende i 
samhället och det är därför viktigt att märkningen av den här pro-
duktgruppen är relevant och faktabaserad.”

Yttrandet går därefter in på olika detaljfrågor av mer teknisk art 
i förslaget. Yttrandet finns i sin helhet på Svebios hemsida. 

mer kortsiktigt väderberoende, och elpriset, som tidvis kommer 
att gå mot noll och vid andra tillfällen bli mycket högt. Skälet 
till detta är att variationen ökar men helt utan korrelation till 
efterfrågan på elmarknaden. Att underlåta att förändra elcerti-
fikatsystemet ger därför onödigt ökade kostnader på två sätt. 
Dels kostnader för ökad ledningskapacitet för att leda bort icke 
efterfrågad elproduktion, dels nytt stödbehov för att tillfreds-
ställa elbehovet då det är kallt och inte blåser. 

• Genom den kraftigt ökade produktionskapaciteten kom-
mer vi att få ett bestående produktionsöverskott med pressade 
elpriser, som inte motsvarar de långsiktiga marginalkostnader-
na för ny elproduktion. Det kommer att leda till krav på bestå-
ende subventioner för ny produktion, samtidigt som befintlig, 
väl fungerande förnybar produktionskapacitet avvecklas eller 
utnyttjas dåligt. 

• Överskottet och de låga priserna skapar på kort och mel-
lankort sikt en snedvriden konkurrenssituation mellan el och 
andra energibärare, vilket leder till felinvesteringar som inte är 
långsiktigt hållbara. FORTS 4
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Fullfölj ramöverenskommelsen beträffande effekt

I Ramöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Modera-
terna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
från juni 2016 Finns flera formuleringar som har direkt relevans för 
elcertifikatsystemets utformning: 

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

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

Vi anser att den här angivna inriktningen är riktig, men att den 
inte fått genomslag i Energimyndighetens förslag, som över huvud 
taget inte tar upp frågan om tillgång till garanterad och styrbar 
effekt. Vi anser att en förnyad analys bör göras för att klarlägga 
hur man kan genomföra ramöverenskommelsen beträffande effekt 
inom elcertifikatsystemet. 

Övergripande synpunkter – utvecklingen på elmarknaden

Genom elcertifikatsystemet har stora volymer ny förnybar el-
produktion tillförts från 2003 till idag. Genom samarbetet med 
Norge och genom de svenska ambitionshöjningarna i energibeslu-
tet 2009 och efter valet 2014 har elcertifikatsystemet fått allt större 
volym och tillförseln av ny produktion har ökat kraftigt. Samtidigt 
har elanvändningen minskat med omkring 10 TWh. Effekten har 
blivit ett överskott på den svenska elmarknaden med en elexport 
som 2015 låg på 22 TWh, den största elexporten någonsin. Över-
utbudet har också pressat marknadspriserna på el. Vid tidpunkter 
med god tillgång på vind har marknadspriset ibland sjunkit till 
bara några få öre/kWh. Medelpriset på marknaden låg 2015 om-
kring 20 öre/kWh. Det priset ligger långt under kostnaden för ny 
elproduktion. 

För att minska överutbudet och stabilisera marknaden har 
kraftbolagen beslutat att lägga ner fyra kärnkraftsreaktorer. Men 
även efter denna åtgärd kommer det att finnas ett överutbud av 
elproduktion, sett över hela året. Samtidigt innebär nedläggningen 
av reaktorerna att tillgången på säker effekt sjunker. Tillgången till 
produktionskapacitet är mer än tillfredsställande medan tillgången 
till effektkapacitet har försämrats. 

Det är mot den här bakgrunden Svebio hävdar att elcertifikat-
systemet måste styras om så att det stimulerar tillgången till effekt 
och inte enbart belönar produktion. 

Energimyndighetens rapport bekräftar denna bild av utveck-
lingen på elmarknaden när man skriver att ”Sverige idag har ett 
elöverskott som förväntas öka ytterligare med en ökad ambition”. 
Man konstaterar att inga större nedläggningar av befintliga anlägg-
ningar förväntas ske förrän i slutet av 2020-talet. Detta är också mo-
tivet för att föreslå en ”baktung kvotkurva”. Energimyndigheten drar 
emellertid ingen slutsats om behovet av att minska överutbudet och 
stabilisera marknaden på kort sikt. Ett alternativt sätt att hantera situa-
tionen kunde vara att avveckla ytterligare kärnkraftskapacitet, men att 
samtidigt stimulera investeringar i kraftslag som kan garantera effekt, i 
första hand biokraft. 

Marknadsanpassning och teknikneutralitet

I kapitel 5, Diskussion, hävdar Energimyndigheten att elcertifikat-
systemet ska vara marknadsbaserat och teknikneutralt, samt fungera 
både på kort och på lång sikt. 

Elcertifikatsystemet är i grunden varken helt marknadsanpassat eller 

teknikneutralt. Det kan inget politiskt konstruerat stödsystem vara. 
Systemet är marknadsanpassat i den meningen att certifikaten 

fritt kan handlas på marknaden, vilket ger ett pris och ett incita-
ment för investeringar i ny produktion. Men systemet snedvrider 
samtidigt marknaden genom att ensidigt tillföra ny subventione-
rad produktionskapacitet. Det pressar marknadspriset på el långt 
under den nivå som skulle gälla på en fri marknad med balans 
mellan utbud och efterfrågan. 

Tilldelningen av certifikat oberoende av efterfrågan på el och obero-
ende av marknadspriset kan inte heller betraktas som marknadsmässig. 

Systemet är teknikneutralt i den meningen att alla förnybara 
elproduktionskällor behandlas lika, även om vissa ges komplette-
rande förmåner (exempelvis solkraft, biogaskraft, och i framtiden 
också havsbaserad vindkraft om ramöverenskommelsen fullföljs i 
denna del). Men eftersom olika energislag ger olika systemförde-
lar, och dessa inte belönas, kan systemet inte betraktas som fullt 
ut teknikneutralt. Energislag som kan erbjuda styrbar effekt har 
ingen fördel i systemet. 

 
Svebios förslag på reformering av elcertifikatsystemet

Svebio har presenterat ett förslag på hur elcertifikatsystemet kan 
reformeras för att premiera planerbar och styrbar kraftproduktion. 
Förslaget har också lämnats till Energimyndigheten. 

Förslaget innebär att produktionsanläggningar som tas i drift 
efter 2020 erhåller elcertifikat endast under vintermånaderna 
(december – mars) och i förhållande till det aktuella kraftslagets 
förmåga att producera el då effektbalansen i kraftsystemet är an-
strängd. Detta åstadkommes genom att man använder olika till-
delningsfaktorer för de olika kraftslagen. Som tilldelningsfaktorer 
används lämpligen de tillgänglighetsfaktorer som Svenska kraftnät 
använder i rapporten Kraftbalansen på den svenska elmarknaden 
vintrarna 2014/2015 och 2015/2016, vilket bland annat innebär att 
faktorn 0,90 används för kraftvärme och 0,11 används för vind-
kraft. Konkret innebär detta att ett kraftvärmeverk som produ-
cerar 100 MWh el erhåller 90 elcertifikat medans ett vindkraft-
verk som producerar 100 MWh el erhåller 11 elcertifikat, det vill 
säga, styrbar kraft (kraftvärme) ges ett högre stöd än icke styrbar 
kraft (vindkraft). Att reformera elcertifikatsystemet enligt Svebios 
förslag ligger helt i linje med skrivningarna i ramöverenskommel-
sen om den framtida energipolitiken (se ovan).  Det är dessutom 
mycket enkelt, rent tekniskt, att göra förändringen i kontoförings-
systemet CESAR. 

Svebios förslag på reformering av elcertifikatsystemet innebär 
ett minimalt ingrepp i ett existerande styrmedel och som skulle 
minska risken för effektbrist i kraftsystemet. Svebio tycker att det 
är mycket märkligt att Energimyndigheten överhuvudtaget inte 
har uppmärksammat förslaget. Parallellt med att Energimyndig-
heten arbetat med Kontrollstation 2017 har Energikommissionen 
tittat på möjligheten och nödvändigheten att införa någon form 
av kapacitetsmarknad parallellt med - eller i stället för - den nu 
rådande marknadsregimen (energy-only). Svebios förslag på re-
formering av elcertifikatsystemet skulle kunna vara lösningen på 
effektproblematiken och således undanröja behovet av att införa 
en kapacitetsmarknad. Som expertmyndighet måste Energimyn-
digheten ta fasta på detta och på eget initiativ göra en konsekvens-
analys av förslaget. 

Effekter av överutbudet och de låga elpriserna

Överutbudet och de låga elpriserna kommer med den nuva-
rande politiken att bestå under lång tid. Låga elpriser uppskattas 
av användarna, av hushållen och av elanvändande företag, men de 
låga priserna har också negativa effekter: FORTS 4

FORTS FRÅN SID 9. 
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• Priserna motsvarar inte kostnaderna för ny elproduktion, och 
ger också mycket dålig kostnadstäckning för befintlig elproduk-
tion. Det leder till ett varaktigt behov av att subventionera ny-
produktion. Utvecklingen borde gå i motsatt riktning: subventio-
nerna borde avvecklas för att skapa en sund marknad. 

• Befintliga anläggningar, och särskilt de som fasas ut ur elcer-
tifikatsystemet, kommer att avvecklas trots att de är tekniskt i gott 
skick. Energimyndighetens rapport bekräftar att en betydande 
del av den nya kapacitet som byggs ut genom elcertifikatsystemet 
motsvaras av kapacitet som läggs ned. Detta innebär en betydande 
kapitalförstöring. 

• De låga elpriserna slår särskilt hårt mot biokraftsanläggning-
arna, som har en bränslekostnad som idag ofta ligger nära eller 
över elprisnivån. 

• De låga elpriserna ger också en betydande värdeminskning för 
de berörda företagen. 

• Konstant låga elpriser innebär också att el konkurrerar ut an-
dra energibärare och alternativ, exempelvis inom uppvärmning, 
särskilt fjärrvärme och biobränslen. Det är redan idag ofta lönsamt 
att använda elpannor i fjärrvärmen, dvs att subventionerad el till 
en kostnad av 50 öre/kWh slår ut trädbränsle till en kostnad av 20 
öre/kWh. 

• De låga priserna leder också till minskad lönsamhet för ener-
gieffektivisering. 

På sikt måste elpriset upp till en nivå som motsvarar kostnaden 
för ny elproduktion. Många av de investeringar som gjorts grun-
dat på dagens mycket låga elpriser kommer då att bli olönsamma. 

KONKRETA FÖRSLAG I UTREDNINGEN

Baktung kvotkurva

Energimyndighetens förslag om en så kallad ”baktung kvot-
kurva” bekräftar att det finns betydande problem med att tillföra 
ytterligare ny kapacitet i början av 2020-talet. Slutsatsen borde 
vara att endera avråda från att tillföra 18 TWh ny kapacitet eller att 
föreslå ytterligare avveckling av kärnkraft istället för att investera i 
alla sex återstående reaktorer. 

Begränsning av ny tilldelningsperiod

Vi avvisar förslaget om att införa en tidsgräns på 20 år från ti-
digare tilldelning av elcertifikat. Förslaget motiveras med att man 

vill förhindra att en fungerande anläggning tas ur drift för att er-
sättas med en ny, certifikatsberättigad anläggning. Att detta kan 
vara lönsamt beror på systemets konstruktion, som innebär att en 
utfasad anläggning som fortfarande producerar miljövänlig el inte 
berättigar till någon fortsatt ersättning för miljönyttan. Genom 
överkapaciteten, delvis orsakad av elcertifikatsystemet, får denna 
anläggning ett lågt marknadspris för sin elproduktion. Med en 
bättre balans på elmarknaden och ett högre marknadspris skulle 
dessa anläggningar sannolikt kunna drivas vidare. 

När elcertifikatsystemet infördes föreslog Svebio att man borde 
ge reducerat elcertifikat under en längre period, motsvarande tek-
nisk livslängd, för att förhindra utslagning av fungerande förnybar 
produktionskapacitet. 

Det finns också svårigheter att bedöma vilka anläggningar som 
inte skulle kunna få ny tilldelning av certifikat och omfattas av 
tidsgränsen. Investering i ett nytt biokraftvärmeverk kan motiveras 
även av ökat behov av kapacitet i fjärrvärmemarknaden. 

Ingen tilldelning av certifikat när priset är noll eller lägre

Förslaget är ett första steg till anpassning av systemet till mark-
naden och efterfrågan på el. Idag finns ingen sådan koppling, utan 
elcertifikat tilldelas oberoende av behovet av el och efterfrågan 
återspeglad i priset. Vid nollpris finns ingen köpare och vid pris 
under noll får man betala för att bli av med sin el. Det är orimligt 
att under sådana omständigheter dessutom få en subvention. 

Man borde gå längre än så och neka certifikat även vid låga 
prisnivåer. Ett alternativt förslag är att inte tilldela certifikat när 
prisnivån på el ligger under certifikatspriset, eller att införa en re-
gel om att stödet aldrig kan vara högre än elpriset, om detta är 
administrativt möjligt. 

Elcertifikat för mikroproduktion 

Vi stödjer förslaget om att sätta en nedre gräns för mikropro-
duktion för berättigande till elcertifikat, men vi anser att gränsen 
bör sättas för normalårsproduktion. Det skulle gör att produk-
tionsanläggningar med längre driftstider kan klara gränsvärdet. 

När det gäller produktion av solkraft bör man klarlägga effek-
terna av dubbla styrmedel och påverkan på elcertifikatsystemet om 
volymerna ökar kraftigt. 

FORTS FRÅN SID 10.
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Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmark-
naden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent 
mellan januari och september, medan användningen av ren raps-
diesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar 
Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för 
fordonsdrift i september. 

Under tredje kvartalet utgjorde biodiesel 22,8 procent av den 
totala dieselvolymen och biodrivmedel (biodiesel, etanol och bio-
gas) utgjorde 17,4 procent av den totala drivmedelsvolymen. Eta-
nolförsäljningen visar en tendens att öka efter skattesänkningen 1 
augusti.

– Vår bedömning är att skattebefrielsen för HVO och skatte-
sänkningen för rapsdiesel och etanol nu stimulerar ökade volymer 

Pressmeddelande 2016-11-17 

Ren biodiesel ökar snabbt på drivmedelsmarknaden
biodrivmedel. Yrkestrafiken ser fördelar och många åkerier och 
andra företag satsar nu på 100 procent förnybara transporter och 
det återspeglas i statistiken. Det säger Svebios vd Gustav Melin i 
en kommentar.

– Vi kan se en tendens till ökad tankning med E85, men fortfa-
rande är det många bilister som använder bensin i flexifuelfordon, 
trots att det är lönsamt att köra på E85. Uppskattningsvis 300 000 
ton koldioxid per år släpps ut i onödan därför att flertalet tankar 
bensin, konstaterar Gustav Melin.

PRESSMEDDELANDEN

– EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobräns-
len, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara och 
vår skogsvårdslagstiftning för att visa att våra bränslen är hållbara. 
Men kommissionens förslag om att avveckla biodrivmedel från 
åkergrödor är förödande för EU:s klimatpolitik på transportområ-
det. Politiken haltar. Den ger möjligheter att ställa om värme- och 
elproduktionen i Europa, men den nödvändiga omställningen av 
transportsektorn fördröjs.

Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, Svenska Bioenergiför-
eningen, i en kommentar till EU-kommissionens vinterpaket för 
energi och klimat, som presenterats idag.

– Vi måste få politikerna inom EU att inse att det går att göra 
klimatvänliga biobränslen både från åkermarken och från skogen. 
Vi måste kunna utnyttja alla våra odlingsresurser liksom alla typer 
av avfall och restprodukter för att ersätta fossila bränslen, om vi 

– När andelen variabel elproduktion från sol och vind ökar är det 
viktigt att också bygga ut förnybar elproduktion som alltid finns 
till hands och kan styras. Därför behöver elcertifikatsystemet re-
formeras och inte bara fortsätta med samma regler som idag. Det 
säger Gustav Melin, VD i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, 
som lämnat in ett remissyttrande över en rapport från Energimyn-
digheten om villkoren för elcertifikat under 2020-talet.

– Det nuvarande systemet belönar enbart elproduktion, inte ga-
ranterad tillgång till effekt. Därför är det viktigt att justera systemet. 
Annars måste vi skapa ytterligare stödsystem för att klara elpro-
duktionen när det inte blåser och är kallt. Det blir onödigt dyrt för 
statskassan och alla konsumenter och skapar en mängd elproduktion 
som ingen efterfrågar.

Pressmeddelande 2016-11-30 

 EU-kommissionens politik för bioenergi haltar betänkligt

Pressmeddelande 2016-11-28 

 Viktigt att gynna  el som alltid finns till hands

ska kunna nå de mycket tuffa mål som sattes upp i Parisavtalet för 
ett år sedan.

– Vinterpaketet innehåller ett mycket stort antal dokument, 
som vi nu måste analysera. De förslag som läggs fram utgår från 
de mål som EU:s regeringschefer tidigare lagt fast. Tyvärr är må-
len för lågt satta, både när det gäller reduktion av växthusgasut-
släpp och andelen förnybar energi, och det finns inget mål alls 
för transportsektorn. Målen borde ha skärpts efter att EU skrivit 
på Parisavtalet. Nu måste EU-parlamentet och regeringarna öka 
ambitionerna.

– Vinterpaketet innehåller mängder av detaljregleringar och leder 
till ökad byråkrati. Man borde istället använda koldioxidskatt och en 
stärkt handel med utsläppsrätter för att minska utsläppen, effektivi-
sera energianvändningen och gynna förnybar energi. Det blir både 
enklare och mer kostnadseffektivt, avslutar Gustav Melin. 

– I den ramöverkommelse som träffades mellan fem partier inom 
Energikommissionen uppmärksammades det här behovet, och det 
finns flera formuleringar i överenskommelsen om att frågan måste 
hanteras. Men Energimyndigheten har valt att ignorera behovet av 
ändrade regler och föreslår ett oförändrat system för de 18 TWh ny 
förnybar elproduktion som ska tas fram under 2020-talet. Det kom-
mer att ge ökade problem att klara effektbehovet och ge alltmer va-
riabla priser och en otryggare elproduktion.

Yttrandet finns på www.svebio.se/remissvar



– Politikerna måste ta ansvar nu för att vi ska få ett elsystem som 
håller både när det är kallt och när det inte blåser och som garan-
terar leverans dygnet runt. Elcertifikatsystemet måste reformeras 
så att det belönar förnybar elproduktion som alltid finns till hands 
och kan styras. Vi som arbetar med biokraftvärme kan ge ett stort 
och tryggt bidrag till Sveriges elförsörjning. Men för att vi ska 
kunna investera och producera måste vi få rätt villkor. Det sade 
Karin Medin, VD i Söderenergi och ordförande i Svebio, Svenska 
Bioenergiföreningen, när hon talade på Stora Biokraft- och Vär-
mekonferensen på Scandic Foresta, Lidingö.

– I energiöverenskommelsen mellan fem partier i somras enades 
man om följande: ”En stor utmaning är att förändra energipoliti-

Andelen förnybara drivmedel i bussar som körs i kollektivtrafik i 
Sverige har ökat med tio procent sedan förra året och är nu 77,7 
procent. 

– Det är inspirerande att se vilka snabba framsteg som har gjorts 
inom kollektivtrafiken, som redan nu nästan är fossiloberoende. 
Detta fossiloberoende har uppnåtts på relativt kort tid. Det finns 
bussar som kan tankas med förnybart, det finns tankställen och det 
finns flera förnybara drivmedel att välja mellan. För tio år sedan var 
andelen förnybart endast sex procent i kollektivtrafiken, nu näs-
tan 80 procent, säger Anders Haaker, chefredaktör för tidningen 
Bioenergi.

Det är med fyra olika biodrivmedel som kollektivtrafiken har 
ersatt mer än tre fjärdedelar av de fossila bränslena. Dessa förny-
bara drivmedel är RME/FAME, biogas, HVO och ED95.

Pressmeddelande 2016-11-08 

Ta ansvar nu för ett stabilt elsystem

Pressmeddelande 2016-11-07 

Nästan 80 procent fossilfritt i kollektivtrafiken redan idag

ken från att enbart fokusera på levererad mängd energi (TWh) till 
att även se till att det finns tillräckligt med effekt (MW)”. Trots 
denna överenskommelse om ändrad inriktning har Energimyn-
digheten lagt ett förslag om det framtida elcertifikatsystemet som 
innebär att ytterligare 18 TWh ska produceras med oförändrade 
regler.

– Det är inte acceptabelt. Politikerna i Energikommissionen 
måste fullfölja sin överenskommelse från i somras och se till att vi 
får en förändring av elcertifikatsystemet. Annars bygger vi in ökad 
obalans och skapar ett onödigt dyrt och otryggt elsystem för våra 
kunder, betonade Karin Medin.

De tre län som har högst andel förnybara biodrivmedel är Ble-
kinge, Stockholms och Södermanlands län. De har alla en andel 
biodrivmedel på över 96 procent. I fler än hälften av länen ligger 
andelen biodrivmedel på mer än 75 procent. Men andelen förny-
bart i kollektivtrafiken släpar fortfarande efter i några län – Got-
lands, Norrbottens, Uppsala och Västerbottens län ligger på under 
30 procent.

Statistikunderlaget kommer från från Svensk Kollektivtrafik 
och har bearbetats av tidningen Bioenergi.

Läs mer om fossiloberoende kollektivtrafik i artikeln ”Mer än 
tre fjärdedelar fossilfritt i kollektivtrafiken 2016” på www.bioener-
gitidningen.se samt i Bioenergi nr 5-2016.

PELLETS 
2017

Medarrangör:Arrangerat av:

Konferens, utställning och studiebesök 
31 januari - 1 februari 2017, Kalmar Slott
Program och anmälan på www.svebio.se

Bioenergi 
– Sveriges 

största 
energislag!

BOKA DATUMEN NU!

https://www.svebio.se/kalendarium/pellets-2017
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NORRBOTTENS LÄN

Kustbussarna satsar på biobränsle
Länstrafiken i Norrbotten kommer att köra bussarna längst Norr-
landskusten helt på biodrivmedel.

– Vi är en medveten miljöaktör och jobbar aktivt för att få fler 
norrbottningar att välja bussen istället för bilen. Nu när bussarna 
längs Norrlandskusten dessutom fått ett miljösmartare drivmedel 
innebär det att ju fler som åker med bussarna desto bättre för mil-
jön, säger Kenneth Johansson, vd Länstrafiken i Norrbotten AB.

Bränslet består dels av en fossilfri diesel kallad HVO, dels av ett 
bränsle som kallas RME och framställs av rapsolja.
Ur artikel i Norrländska Socialdemokraten 2016-10-28 

Stora kinesiska investeringar i norra Finland
Ett nytt kinesiskt-finskt bioraffinaderi kan byggas i staden Kemi-
järvi i finska Lappland. Fabriken skulle innebära flera upp mot 
1000 nya arbetstillfällen, enligt den finländska partnern Boreal 
Bioref. Investeringsbeslutet på närmare åtta miljarder kronor tas i 
slutet av nästa år och raffinaderietvara igång 2020. 

Ett annat kinesiskt företag håller på att startas i staden Kemi i 
närheten av Haparanda. Det är en ny biobränslefabrik som enligt 
planer ska stå klar 2019. Satsningen kostar cirka tio miljarder kro-
nor och beslutet om investeringen väntas inom kort. Satsningen 
skulle ge 150 nya jobb i Kemi.
Ur SvT Nyheter Norrbotten 2016-11-28

LTU Green Fuels kan fortsätta verksamheten
Kommunstyrelsen i Piteå beslutade på måndagen att skjuta till en 
halv miljon kronor för LTU Green Fuels. Tillsammans med peng-
ar från Energivetenskap vid Luleå tekniska universitet, Energi-
myndigheten och andra aktörer räddas anläggningen från rivning.

LTU Green Fuels räknas som är en av världens mest avancerade 
pilotanläggningar för förgasning av biomassa till syntesgas och 
gröna bränslen. 

– Anläggningen är en fortsatt viktig pusselbit för att Sverige, 
men även andra länder, ska kunna genomföra en övergång till ett 
fossilfritt samhälle tillräckligt snabbt, säger professor Rikard Ge-
bart, forskningsansvarig vid Green Fuels till ATL. 
Ur artikel i ATL 2016-11-29 

VÄSTERBOTTENS LÄN

Överklintenföretag miljoninvesterar
Företaget Klintpellets i Överklinten investerar mellan fyra och fem 
miljoner kronor i en ny förpackningsmaskin. Maskinen ska öka 
både kapacitet och driftsäkerhet. 

Klintpellets tillverkar cirka 25 000 ton pellets per år och hälften 
av den mängden levereras i säckar på 16 kilo. Den nya maskinen 
tredubblar förpackningskapaciteten, vilket är en av orsakerna till 
investeringen. 

– Det här är en del i en effektivisering. Nu kan vi rationali-
sera bort nattskiftet. Men främst är det driftsäkerhet, säger Mikael 
Bäckman, ägare och vd.

Efterfrågan på pellets har varit sjunkande överlag under ett par 
år men nu känns det som att det är på väg att vända, säger Mikael 
Bäckman. En orsak är att industrin tappade sin skattesubvention 
på olja förra året och att allt fler företag går över till biobränsle. 
Ur artikel i Västerbottens Mellanbygd 2016-11-09 

Tillverkningsföretag flyttar till Gumboda
Eric Westerberg, mest känd för ubåten han byggt, har drivit före-
taget Westmech i närmare 15 år. För snart fyra år sedan köpte han 
före detta Gumboda kapells lokaler i Gumboda. 

Företaget har arbetat med tillverkning men även varit inblan-
dat i större projekt inom biobränsleindustrin. Nu byter Eric Wes-
terberg karriär och börjar i stället som anställd projektledare och 
konstruktör åt företaget Bioendev i Holmsund. 

In i lokalerna flyttar i stället Emil Fahlgren som driver företaget 
Metal Madness i Spiranhuset i Sikeå. 
Ur artikel i Västerbottens Mellanbygd 2016-11-30

Eldstäders utsläpp ska mätas
Forskare har samlats runt sex olika spisar i förbränningslabbet på 
Umeå universitet. Samtidigt som de eldar mäts utsläppen med 
avancerad mätutrustning. Målet är att hitta eldningstekniker och 
biobränslen som är minst skadliga för hälsan och miljön.

Enkla spisar och eldstäder är ett hälsoproblem i många utveck-
lingsländer. 

Sex olika spisar från utvecklingsländer testas, från de enklaste 
vedeldade eldstäderna till de mest moderna som eldas med pellets. 
Olika biobränslen, som hämtats från Kenya, testas i var och en av 
spisarna. Det är allt från ved från energiskog till framtida möjliga 
bränslen, exempelvis restprodukter som skal från kaffebönor.

– Vi vill förstå mer hur de funkar med olika bränslen och vad 
som faktiskt släpps ut i form av små partiklar.
Ur artikel i Västerbottens-Kuriren 2016-11-24
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VÄSTERNORRLANDS LÄN

Stora planer för Östrand
SCA utvecklar nu en process för produktion av bensin och diesel 
från svartlut. 

– Drömmen vore en fullstor anläggning vid Östrand, säger An-
ders Hultgren, utvecklingschef på SCA Energy. En sådan beräknar 
han skulle kunna producera omkring 100 miljoner liter per år. 

Budgeten för de fyra första åren, 2016-2019, är på drygt 50 miljo-
ner kronor. Elva miljoner kommer från statliga Energimyndigheten. 

– Vi har vad vi tror är unik idé, nämligen att precis som ett 
oljeraffinaderi framställa den färdiga produkten direkt. 

– För två år sedan började vi själva göra lite tester på SCA R&D 
Centre och det gick väldigt bra, berättar Anders Hultgren. Hittills 
har man sökt tre patent. 

Ett tio meter långt och två meter högt ”miniraffinaderi” ska tas i 
bruk i mars och det kommer att producera cirka en liter biobränsle 
i timmen. 
Ur artikel i Sundsvalls Tidning 2016-11-21  

GÄVLEBORGS LÄN

Unga ingenjörer på praktik
När gymnasiet var slut fick Emelie och Albin prova på hur det är 
att jobba som ingenjör. Under fyra månader har de bytt studier 
mot en heltidstjänst på Bruks i Arbrå. 

Emelie Ollas från Alfta har gått naturprogrammet. Albin Norell 
Lindroth från Bollnäs gick ut teknikprogrammet i våras. 

Det är tredje gången som Bruks nu tar emot nyutexaminerade 
elever. 

– Eftersom många av våra anställda går i pension och Arbrå 
kanske inte ses som jätteattraktivt att bo i är det viktigt att visa att 
vi är bra arbetsgivare, säger Helena Hammarberg, affärsutvecklare 
på bulkhanterartillverkaren Bruks, som tillverkar system inom trä-
fiberprocesser, bulkhantering och biobränsle. 
Ur artikel i Ljusnan 2016-11-11 

Nu kurrar det i Forsbackas jättemage
I Forsbacka ska nu snart Gästriklands matavfall förvandlas till bil-
bränsle. Bolaget Ekogas nya rötkammare ska bara förslutas innan 
den kan matas med bruna avfallspåsar och som en jättelik komage 
börja producera biogas till bilar och bussar och biologiskt gödsel 
till lantbruket.

Rötkammaren vid Forsbackas avfallsanläggning är världens 
största i sitt slag, en jättelik tarm i stål och betong som faktiskt ock-
så fungerar på ett liknande sätt som matsmältningssystemet i en  
levande varelse.

 – Det här är världens största termofila pluggflödesreaktor, säger 
bygg- och projektledaren Anders Winqvist,

Annorlunda uttryckt, handlar det då om en liggande rötkam-
mare där soporna kontinuerligt ska matas in i ena änden, blandas 
runt och komposteras vid en konstant hög temperatur under 27 
dagar och till sist klämmas ut i form av fast och flytande gödsel i 
tarmens bakre ända.

125 miljoner kronor har Gästrike återvinnare och Gävle energi 
investerat i anläggningen. 
Ur Sveriges Radio P4 Gävleborg 2016-11-18

Han har doktorerat om skogens energi
Som barn fick han ibland följa med sin pappa som var vaktmästare 
och skötte flispannan i Friggesund, så doften av flis har han fått 
med sig genom åren. Nyligen disputerade Anders Eriksson i hur 
man ska kunna ta tillvara mer restprodukter från skogen. 

Han läste energisystem på Uppsala universitet efter studenten, och 
ganska snart väcktes intresset för förnybar energi. När tillfälle dök upp 
att jobba som doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, 
tog Anders chansen. I sin forskning har Anders Eriksson tittat på olika 
sätt att ta tillvara restprodukter från skogsbruket, till exempel grenar 
och toppar som annars blir kvar i skogen när man avverkar. 

Det här är något som man arbetat med sedan 1970-talet, men 
det finns mycket som kan göras annorlunda, och mycket handlar 
förstås också om att bränslet ska vara konkurrenskraftigt. 

– Det finns möjlighet att göra det på ett mer effektivt sätt, men 
man måste vara smart. Man måste vara lite effektivare i alla led, 
från skogen fram till slutkunden. 
Ur artikel i Hudiksvalls Tidning 2016-11-26

DALARNAS LÄN

Eon satsar 60 miljoner
Eon har valt att expandera i Mora. Anläggningen är döpt till He-
den efter det närliggande industriområdet och kommer att elda 
100 procent förnybara bränslen och kostade 60 miljoner kronor 
att bygga. 

Tillsammans med avfallseldande Utmelandsverket och överskotts-
värme som tillvaratas från Siljanssågen utgör den nya anläggningen 
basen i Eons fjärrvärmeproduktion. Genom anläggningen kommer 
man att kunna skapa utrymme för tillväxt av hållbar fjärrvärme.

Avståndet till Siljanssågen är viktigt då mycket av bränslet som 
eldas i pannan kommer från den lokala skogsindustrin. 

Det började röka från skorstenarna redan vecka 40 men man 
planerar att inviga anläggningen först den kommande våren för 
allmänheten. 
 Ur artikel i Mora Tidning 2016-11-07  

VÄRMLANDS LÄN

Bruket moderniseras för 400 miljoner kronor 
– Vi genomför nu ett stort investeringsprogram för att modernisera 
Rottneros bruk och få ut mer kapacitet och kvalitet. Vi ska bli 
ännu vassare på marknaden, säger brukschefen Olle Dahlin.

Det är inga småslantar i investeringar det handlar om. 250  
miljoner kronor är beviljade och totalen ligger på 400 miljoner.

Ambitionen är att på årsbasis höja produktionen från 150 000 
ton massa till drygt 170 000 ton.

Investeringsprogrammet syftar också till att minska använd-
ningen av olja och kemikalier.

Målsättningen är att avveckla oljan helt.
– Plattan till den nya biobränslepannan blir klar i år. Själva 

pannbygget görs under första halvåret och starten sker sensom-
maren nästa år, säger Olle Dahlin.

På projektstadiet finns även en ny reningsanläggning.
– Där kan vi utvinna biogas i ett slutet system. 

Ur artikel i  Nya Wermlands-Tidningen 2016-11-01
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ÖREBRO LÄN

Eon ska köra sin skadade panna  
– men koldioxidutsläppen kan öka
Energibolaget Eon kommer i vinter använda den panna som torr-
kokade och skadades i september. Pannan ska köras på reducerad 
nivå och lagas senare.

Om P5 körs på reducerad kapacitet sjunker andelen biobränsle 
i den totala produktionen fjärrvärme. Och om vintern blir kall 
måste Eon ta till sin spetsproduktion - som eldas med olja. Det 
måste bolaget alltid göra vid kalla vintrar, men nu blir dessutom 
kapaciteten från den stora biobränslepannan reducerad.

Vad var det som hände vid torrkokningen i september? 
– Den var en olycka som berodde på fel på mätinstrument,  

berättar Björn Persson.
P5 installerades 1989 och ska enligt Eon användas för produk-

tion av energi och fjärrvärme i många år framåt. 
Ur artikel i Nerikes Allehanda 2016-11-02 

Panna lagad – nu behöver  
Eon inte elda med olja längre
Eon har återigen haft problem med sina biobränslepannor. Den 
senaste veckan har båda två stått still och reservproduktionen med 
olja har fått användas.

– Vi har haft en driftstörning av bränsleintaget i en av våra pan-
nor. En axel som driver bränsleinmatningen gick sönder, säger 
Björn Persson, Eons pressjour.

Eftersom inte heller den andra av Eons två biobränslepannor är 
i drift – den förstördes vid en torrkokning i september och kan inte 
börja användas förrän efter nyår – har reservproduktionen i form 
av olja fått användas. 

Eons produktion består till största delen av förnybart bränsle 
men olja används fortfarande vid driftstörningar eller vid väldigt 
låga temperaturer. Planen är att inom några år helt gå över till 
förnybart bränsle. 

– Målet är att det fossila bränslet ska fasas ut och vara borta 
2025, säger Björn Persson.
Ur artikel i Nerikes Allehanda 2016-11-20

VÄSTMANLANDS LÄN

Miljövänligt tänk från djursjukhus 
Strömsholm slår ett slag för miljön och lämnar det fossila bränslet 
bakom sig. Det nya gröna beslutet gör att specialistdjursjukhuset 
byter drivmedel till biodiesel. 

Med biodiesel blir arbetsplatsen som värnar om djurens bästa 
också ett som värvar om miljöns välmående. Ett energidriftsbyte 
som sker utan några skillnader i kostnader för djursjukhuset som 
många Enköpingsbor besöker.

Eftersom bytet från olja till biodiesel är helt problemfritt och 
utan kostnader så finns det bara vinnare på detta, säger Mia Run-
nérus, chef för Evidensia Specialistdjursjukhuset i Strömsholm.

Det nya drivmedlet biodiesel är av RME-klass tillverkad av 
svensk raps och totalt är det 6500 kvadratmeter som värms upp. 
Total årsförbrukning är på 150-160 kubikmeter.
Ur artikel i Enköpings-Posten 2016-11-13 

UPPSALA LÄN

Så troligt är det att kommunen uppfyller målen
Energiförsörjning för värmebehov ska ske med förnybara energi-
källor eller klimatneutral/kompenserad produktion år 2020. Den 
enskilt viktigaste åtgärden är utfasning av torv vid Vattenfalls fjärr-
värmeanläggning som pågår. Bionär AB erbjuder biobränslebase-
rad fjärrvärme i fem tätorter i Uppsala.

Till 2020 ska cirka 30 MW effekt solenergi installerats och cirka 
100 MW till år 2030. 

Kommunens egna fordon ska vara fossilbränslefria år 2020,  
maskinparken och upphandlade transporter ska vara fossilbränsle-
fria eller klimatneutrala senast år 2023. 
Ur  Ur artikel i Upsala Nya Tidning 2016-11-12 

STOCKHOLMS LÄN

Lägre bränslekostnader sänker 
fjärrvärmepriset
När träflistransporterna till Arsta kraftvärmeverk slutade gå till 
Norrtälje hamn räknade Norrtälje Energi med en ökning av trans-
portkostnaderna på tio-tolv procent. Men fjärrvärmen har blivit 
billigare. 

Fram till förra vintern transporterades ungefär hälften av flisen 
till Arsta med fartyg från Estland till Norrtälje hamn, där den ofta 
låg i en stor hög på kajen. Nu kommer flisen i stället på lastbil 
direkt till kraftvärmeverket, 15 lastbilar per dygn under vintern. 
Drygt hälften av flisen är antingen lokalproducerad eller kommer 
från andra delar av Sverige, enligt Tommy Kindblom, värmechef 
på Norrtälje Energi. 

Norrtälje har den billigaste fjärrvärmen i Stockholms län enligt 
statistik från Energiföretagen (tidigare Svensk Fjärrvärme). 
Ur artikel i Norrtelje Tidning 2016-11-01 

Fyra bostadsrättsföreningar och ett  
Eon ger unikt fjärrvärmeverk
Fyra saxar klippte det röda bandet för Täby fjärrvärmeverk. Eon 
och de fyra bostadsrättsföreningarna Storstugan, Volten, Annexet 
och Farmen samäger fjärrvärmeverket vilket håller nere kostnader 
och minskar miljöpåverkan. Verket ovanför Arninge handelscen-
trum ägs av energibolaget Eon tillsammans med de fyra bostads-
rättsföreningarna i centrala Täby. 

Samägandet är unikt och ger fördelar både för de boende, för 
Täby kommun och för Eon. 

Fjärrvärmenätet ägs av Täby kommun och sträcker sig i dag 
från Roslags Näsby i söder till Arninge i norr. Tack vare den nya 
fjärrvärmeanläggningen kan Eon fortsättaatt bygga ut nätet till-
sammans med kommunen och möjliggöra att fler i Täby får till-
gång till miljövänlig uppvärmning. 

– Jag ser väldigt positivt på att vårt fjärrvärmenät är världens 
första med fri konkurrens och privat produktion, säger Leif Gripe-
stam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Täby fjärrvärmeverk i Arninge i norra Täby består av två bio-
bränslepannor för träflis. 
Ur artikel i Fastighet&Bostadsrätt 2016-11-14
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– Eon äger värmepannan och köper spånet från oss. Vi köper 
tillbaka den energi vi behöver och resten går ut till fjärrvärmenätet. 
Alltså idel användbara biprodukter. Eller bioprodukter, som Börje 
Arvidsson, vd i Tranemo, hellre säger. Flis blir papper, som kanske 
slutar som en dagstidning i Kina, sågspånet blir energi. Varenda 
smula som blir över här, är användbar på något sätt. 
Ur artikel i Svenljunga & Tranemo Tidning 2016-11-30

JÖNKÖPINGS LÄN

De vill utveckla Stockarydsterminalen
Det var efter stormen Gudrun 2005 som behovet av en ny skogs-
terminal på Höglandet väcktes. I september 2008 invigdes Stock-
arydsterminalen, och där har man hanterat skog och biobränsle 
sedan dess.

– Hade det inte blåst den där natten 2005 så hade vi inte haft 
någon terminal här i dag, säger Per-Henrik Evebring, marknadsan-
svarig på Stockarydsterminalen.

Tack vare direktkopplingen till södra stambanan är Stockaryds-
terminalen en intermodal terminal, vilket innebär att man kan 
lasta om timret från lastbilar till tåg, och tvärt om.

– Vi tittar på att bli en kombiterminal för att kunna ta emot 
containrar också, berättar Per-Henrik. 

Totalt kan Stockarydsterminalen förvara 50 000 kubikme-
ter massaved. Det är ungefär lika mycket som 1 250 fullastade  
timmerlastbilar.
Ur artikel i Vetlanda-Posten 2016-11-02

Länets bussar ska bli fossilfria
Regionen tar ett krafttag för att få bort fossila bränslen inom kol-
lektivtrafiken. I det nya hållbarhetsprogrammet sätts som mål att 
minst 90 procent av stadsbussarna i länet ska köras med förnyelse-
bara drivmedel inom fyra år. 

Till 2020 sätts som mål att 90 procent av stadsbussarna ska kö-
ras med förnyelsebara drivmedel, till 80 procent inom regionbus-
sarna, samt till 60 procent inom tågtrafiken. 

– Vi har höga ambitioner. Det som känns svårast att uppnå är 
målet inom tågtrafiken så länge inte banorna är elektrifierade. Nu 
tvingas vi köra med dieseltåg och det är inte långsiktigt hållbart, 
säger regionrådet Rune Backlund (C). 

Av de bussar som idag trafikerar länet drivs 240 stycken med 
diesel. En satsning görs vidare på elhybridbussar i Värnamo. 32 
bussar i Jönköpings stadstrafik körs idag på biogas. 

Hållbarhetsprogrammet ska klubbas i regionfullmäktige på tis-
dagen. Det finns en politisk enighet om inriktningen i programmet. 
Ur artikel i Jönköpings-Posten 2016-11-01

2 619 bostäder i Täby ... 
... äger gemensamt Täby fjärrvärmeverk som nu är invigt. Det är 
unikt i fjärrvärme-Sverige att fyra bostadsrättsföreningar äger ett 
stort fjärrvärmeverk. Verket i Täby består av två biobränslepannor 
för träflis. 
Ur artikel i Dagens Nyheter 2016-11-21

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Henrik har landets äldsta etanolbil
Redan 1997 byggde Henrik Jansson i Brålanda om sin bil så att den 
kunde köras på etanol. Och Henrik tror på en framtid för etanolen 
men då ska det vara ren etanol, inte E85.

Henrik Jansson justerade tändningen, ändrade på förgasaren 
och satte ett glödstift när han konverterade sin bil till etanoldrift.

Nu har Henrik snart kört i 20 år med sin gamla Volvobil och 
har tänkt köra länge ännu.

– Jag ser biobränslen som en lösning som kan fungera många år 
framåt, säger Henrik Jansson

Han vill se en fortsatt satsning på etanolen, men på ren etanol.
– Då behövs inga ytterligare subventioner för då kommer det 

att löna sig att köra på etanol, säger Henrik Jansson i Brålanda.
Ur artikel i Sveriges Radio P4 Väst 2016-11-03

Nu värmer skogen Skövde
Den nya anläggningen vid Skövde Värmeverk provkörs sedan en 
dryg månad. Provdriften kommer pågå fram till den 22 december, 
då Skövde Värmeverk formellt tar över driften av anläggningen.

Den nya anläggningen har kostat omkring 400 miljoner kronor 
och genererar både värme och el, ett så kallat kraftvärmeverk.

I kraftvärmeverket finns en biopanna, där Skövde Värmeverk 
endast använder förnyelsebart bränsle från skogsindustrin såsom 
flis, bark, grenar och kvistar levererat från närområdet.

– Den nya anläggningen har en kapacitet motsvarande förbruk-
ning av fossil olja med fem kubikmeter i timman i en oljepanna, 
säger Sammy Tanhua, vd på Skövde 
Ur artikel i Skog Supply 2016-11-25

Välbesökt öppet hus hos Vida
I lördags öppnade sågverket Vida grindarna till sin anläggning i 
Tranemo och runt 300 besökare fick en spännande guidad tur både 
ute och inne. 

Vida i Tranemo är ett renodlat kubbsågverk, som tillverkar 
2,45-meters konstruktionsvirke.

Förutom sågverket finns också en tryckimpregneringsanlägg-
ning i Tranemo. 

Från sågningen, går virket vidare till tre dygn i vandringstorken. 
Därefter väntar hyvling och inplastning. De rester som blir i hyv-
lingen, packas till briketter. Ute på gården ligger också hela berg 
av flis och sågspån. 

– Flis blir till pappersmassa, pinnflisen och sågspånet blir energi 
i fjärrvämeverket. 
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KALMAR LÄN

Företag växlar upp och expanderar 
Niclas Jonssons företag, som startade som en liten pelletsfabrik i 
Böta Kvarn, har vuxit rejält till att i år omsätta drygt 250 miljoner 
kronor. Sist tidningen var på pelletsfabriken fanns det fyra företag 
inom koncernen, sex månader senare har Niclas Jonsson utökat 
med ytterligare fyra. Sammanlagt har hans åtta företag 51 anställda 
från Böta Kvarn i söder till Stockholm i norr.

– Sista månaderna har vi fått in ett totalt orderläge på drygt 250 
miljoner, vi rekryterar ny personal hela tiden, säger Niclas Jonsson.

Ett av de nya bolagen är Böta Kvarn Energi som gör energi-
konverteringar inom processindustrin, för miljöns och ekonomins 
skull byts alltså oljepannan ut mot pelletspanna. Företaget har fått 
15 miljoner kronor i stöd för att hjälpa två företag i södra Sverige 
att energikonvertera sina pannor. 

Ny vd blir Sune Georgsson som tillträder Böta Kvarn Bränsle-
pellets den 1 december. 

Den stora utmaningen för den nya vd:n blir att undersöka hur 
bolaget ska hantera fördubblingen av pelletsförsäljningen.

Niclas Jonsson är nominerad till den mest företagsamma perso-
nen i Kalmar län. Det är Svenskt näringsliv som utser de tävlande 
men det är folket som väljer vinnaren. 
Ur artikel i Barometern 2016-11-25

GOTLANDS LÄN

KPAB får nu elda med fler bränslen 
Kalkproduktion Storugns AB, KPAB, har fått mark- och miljö-
domstolens tillstånd att ändra bränslesammansättningen och an-
vända flera typer av bränsle. 

I samband med utsläppsdirektivet har förutsättningarna för 
användning av olika bränslen vid kalkugnen delvis ändrats. De 
innebär att högst 40 procent av bränslet får bestå av konverterad 
eldningsolja. 

I och med det nya tillståndet får bolaget bredda bränslebasen 
och nu utöver konventionella eldningsoljor av en viss sort även 
använda biobränslepellets, biobränsleflis, naturgas samt biogas. 
Ur artikel i Gotlands Tidningar 2016-11-30

BLEKINGE LÄN

Ehrenberg: ”solen är vår bästa energikälla”
Drygt 50 procent av besökarna på Energitinget i Karlshamn körde 
dit i egna bilar, och det gäller även besökare från närområdet. Och 
detta trots att fokus för träffen låg på förnybara energikällor och 
energieffektivare system. Också om att finna en balans.

Den energi som ofta lyfts fram som lösningen på världens pro-
blem med utsläpp av koldioxid är biobränslet. Men produktionen 
av biobränsle är inte utsläppsfri. 

– Använd solen. Det är den enda riktigt hållbara och rena en-
ergikällan. Den brummar inte och dödar inte fåglar och fladder-
möss, säger Johan Ehrenberg, redaktör, debattör och förespråkare 
för solenergi. Enligt flera energidebattörer är även vattenkraften är 
en framtidslösning för förnybar elproduktion. 
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2016-11-11

Blekinge bäst på biodrivmedel
Blekinge är bäst i landet på miljövänlig kollektivtrafik. Det är näm-
ligen ett av de tre län i landet där andelen förnybara biodrivmedel 
är högst.

Det visar nya siffror från branschorganisationen Svensk Kollek-
tivtrafik, som har bearbetats av tidningen Bioenergi.

Över 96 procent av kollektivtrafiken här drivs av förnybara 
drivmedel, som etanol, biogas och biodiesel.
Ur Sveriges Radio P4 Blekinge 2016-11-07

Får inte rätt i domstolen
Inte heller mark- och miljödomstolen ger en klagande fastighetsä-
gare i Sölve rätt. Mannen har tidigare överklagat byggnadsnämn-
dens beslut om mellanlagring av biobränsle i närheten av den fast-
ighet som han äger. 

Men även länsstyrelsen gav fastighetsägaren avslag. Det var i 
slutet av augusti. Grannen, som bor cirka 80 meter från lagrings-
platsen, har bland annat klagat på buller, damm och lukt. 
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2016-11-21 

Nisse kör med HVO i tanken
Det var i samband med att nybilsgarantin på bilen skulle löpa ut 
som Nisse Mattsson bestämde sig för att prova med hydrerad vege-
tabilisk olja, HVO, i dieseltanken. 

HVO är en vegetabilisk olja och ett biobränsle som framställs 
genom hydrering - att tillsätta vätgas. 

– Det blir betydligt renare. I vanlig diesel finns svavel, tung-
metaller och annat elände, säger Nisse Mattsson. Problemet med 
HVO är den än så länge begränsade tillgången på tankställen som 
har biobränslet. Men det sprider sig och börjar bli allt vanligare. 

Citroën och Peugeot har ganska nyligen godkänt HVO som 
dieselbränsle. 

Nisse Mattsson brukar tanka HVO när han har vägarna förbi 
Växjö, där det finns ett tankningsställe. 
Ur artikel i Sydöstran 2016-11-28

HALLANDS LÄN

Går före mot fossilfri framtid
Fossilbränslena ska förpassas till historien. För att skynda på om-
ställningen samlade kommunen i går ihop lokala aktörer som vill 
ta en tidig avgång på det fossilfria tåget. 

Strävandena mot ett fossilfritt Laholm är ännu i fosterstadiet. 
Det har gjorts en för-förstudie och i går hölls workshopar om bio-
drivmedel, gröna innovationer och hållbara affärsmodeller. 

– Vi fick fram embryon till projekt om produktion av biobränsle 
och utbyggning av infrastrukturen för nya fordonsbränslen, säger 
Syrén. 
Ur artikel i Laholms Tidning 2016-11-11
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SKÅNE LÄN

Explosion tömde kraftvärmeverket
En utvändig dammexplosion vid en silo gjorde på fredagseftermid-
dagen att kraftvärmeverket i Örtofta utrymdes. 

På energibolaget Kraftringen, som driver det biobränsleeldade 
verket, tror man att det var statisk elektricitet som gjorde att det 
small i samband med att svavel lossades.

Kraftringen använder svavel för att motverka och rengöra från 
korrosion inne i pannan.

– Ingen kom till skada som tur var. Det blev inte heller några 
materiella skador vad vi i nuläget kan säga. Det blev inte heller 
någon påverkan på fjärrvärmen.

Biokraftvärmeverket producerar värme till motsvarande 25 000 
villor i Lund, Eslöv och Lomma. Till det kommer elproduktion 
motsvarande hela behovet i Eslöv.

Verket eldas med regionala och lokala biobränslen som skogs-
bränsle, returträ och torv. Här eldas toppar, grenar och andra 
trädrester som blir över efter avverkning som pappersmassa- och 
träindustrin inte vill ha. Cirka 310 000 ton bränsle per år behövs. 
De flesta leverantörer finns i Skåne och södra Småland.
Ur artikel i Skånska Dagbladet 2016-11-11

Dålig koll på soporna
Länsstyrelsen i Skåne vill se en bättre hantering av soporna, som är 
skogsbränslets hårdaste konkurrent. 

Länsstyrelsen i Skåne konstaterar att tre kommunala fjärrvär-
meverk i länet inte kontrollerar soporna tillräckligt. Det finns där-
för en risk för att det slinker med miljöfarligt avfall som metall-
ler, impregnerat trä, batterier och annat i förbränningen, enligt 
granskningen. 

Konkurrensen från sopimporten är ett av skälen till att skogs-
bränslepriset började sjunka 2012. 

Trots länsstyrelsens larm om för dåliga kontroller finns det inga 
konstaterade överträdelser av utsläpp i luft eller vatten i fjärrvär-
meverkens årliga miljörapporteringar. Men eftersom mätningarna 
inte görs kontinuerligt finns det en risk för att allt inte upptäcks, 
menar Niklas Hansson. 
Ur artikel i ATL 2016-11-11

Sjöpungar nytt vapen mot övergödningen
Marin Biogas har stora försöksodlingar i Bohuslän, nu har de ock-
så placerat odlingsband lång ut i Skälderviken för att undersöka 
möjligheterna för odling av sjöpung. 

– Det är en oerhört spännande utmaning. Vi ska se hur de tål 
salthalten i Skälderviken, de kan vara svåra att få att föröka sig, sä-
ger Fredrik Norén, ansvarig för forskning och utveckling på Marin 
Biogas. Sjöpungar används till att producera biomassa till bland 
annat biogas och fiskfoder. 

Försöket i Skälderviken består av ett antal 15 meter långa od-
lingsband, de hänger ned i vattnet från två meters djup. Sjöpungar 
finns naturligt vid Kullaberg på 15-20 meters djup. Om man odlar 
ett hektar så fångar det upp 25 ton kväve och 1 ton fosfor. 

– Som jämförelse kan man säga att om man odlar sjöpungen på 
fyra hektar i Skälderviken, så skulle det fånga upp allt kväve från 
Görslövsån. En till två hektar skulle fånga upp allt fosfor. 
Ur artikel i Nordvästra Skånes Tidningar 2016-11-22 

Derome bygger energihus i Lund
Det halländska träindustriföretaget Derome ska bygga nio så kall-
lade plusenergihus i Lunds nya stadsdel Brunnshög, som är ett 
pilotprojekt för att visa hållbar attraktiv stadsutveckling och ny 
byggnadsteknik.

Stadsdelen ligger precis i anslutning till två av världens främsta 
forskningsanläggningar, ESS och Max IV, som bidrar till att Lund 
blir en ännu mer internationellt attraktiv stad. 

– Genom åren har vi bland annat samarbetat med Volvo,  
Vattenfall och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vi har både 
utvecklat nya energiväggar och deltagit i forskningsprojekt som 
bidragit till minskat koldioxidutsläpp i boendemiljön. 

Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri 
med 1 600 medarbetare. Omsättningen beräknas uppgå till 5,1 
miljarder kronor under år 2016. Verksamheten avser skogs- och 
träindustri med fyra egna sågverk, bygghandelsverksamhet, pro-
duktion av trätakstolar, bioenergi, emballage, hus och byggkom-
ponenter, markexploatering samt förvaltning av lägenheter och 
lokaler i eget innehav. 
Ur artikel i Västsveriges Affärstidning 2016-11-03


