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med Bioenergi i Pressen

EU:s energiministrar träffades den 18 december för 
att ta ställning till förslaget om Förnybartdirektiv för 
perioden 2021 – 2030 och andra delar av vinterpaketet. 
Detta rådsbeslut blir ett av underlagen för den slutliga 
trialogförhandlingen kring direktivet, som kan inledas 
sedan EU-parlamentet tagit slutlig ställning i början av 
nästa år. 

Det beslut som nu tagits i Rådet har beretts av det estniska 
ordförandeskapet, och i vår blir det Bulgarien som är ordföran-
deland och får leda förhandlingarna kring nya direktiv. 

I förhandlingarna kring Förnybartdirektivet är politikerna 
framför allt oeniga kring målen och villkoren för biodrivmedel, 
men också kring det övergripande målet för förnybar energi i 
EU 2030. EU-kommissionens förslag var att andelen förnybar 
energi ska öka till 27 procent 2030. Det nu gällande målet är 
20 procent 2020. EU-parlamentet kommer troligen att ta ställ-
ning för 35 procent 2030, men det finns starkt motstånd från ett 
antal EU-länder mot att över huvud taget ha ett mål. Rådet har 
nu bestämt sig för att stanna vid EU-kommissionens ursprung-
liga förslag om 27 procent. Det innebär alltså att EU fortfa-
rande 2030 skulle bli till 73 procents beroende av fossil energi » 
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Positivt beslut om LULUCF Ökade utsläpp av kväveoxider från dieselbilar
Förhandlingarna om klimatpåverkan från mark och skog (LULUCF) 
i EU gick i mål med en preliminär överenskommelse i trialogför-
handling 14 december. Därmed har ett par av pusselbitarna i EU:s 
klimat- och energipolitik för perioden fram till 2030 kommit på 
plats. Överenskommelsen om LULUCF ska nu bara formellt god-
kännas av EU-parlamentet. SID 2.     

Naturvårdsverket presenterade 5 december sin årliga statistik över 
emissioner till luft. Utsläppen ska rapporteras till EU och inter-
nationella konventioner. Generellt gäller att nästan alla utsläpps 
minskat kraftigt jämfört med 1990. SID 3.     

UTSLÄPP AV KVÄVEOXIDER TILL LUFT  
FRÅN PERSONBILAR 1990 - 2016

Utsläppen av kväveoxider från personbilar har minskat kraftigt  
sedan 1990. De senaste åren har utsläppen dock ökat, enligt  
Naturvårdsverket. Det beror helt på ökade utsläpp från dieselbilar.  
Se vidare sidan 3. Källa: Naturvårdsverket

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

mailto:%20info%40svebio.se?subject=
http://www.svebio.se
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Utslapp-av-kvaveoxider-till-luft-fran-personbilar/
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FORTS FRÅN SID 1.

(inklusive en liten andel kärnkraft), som har klimatpåverkan och 
till allra största delen är importerad till EU-länderna. 

När det gäller hållbarhetskriterier för fasta biobränslen har de 
ursprungliga förslagen från EU-kommissionen stått sig och i vissa 
delen förbättrats och tydliggjorts. 

Kring regelverket för biodrivmedlen har det pågått en drag-
kamp mellan olika intressen både inom parlamentet och i rådet 
mellan medlemsländerna. Rådet stannade för följande positioner 
inför de slutliga förhandlingarna: 

• Ett mål för förnybart i transportsektorn på 14 procent 2030, 
lika för alla medlemsländer. Det finns idag ett sådant mål på 10 
procent 2020. 

• Ett delmål på 3 procent ”avancerade biodrivmedel” (definie-
rade i annex IX, del A), inkluderande dubbelräkning. Kommis-
sionens förslag var 3,6 procent. Ett bindande delmål på 1 procent 
2025. 

• Bibehållet tak på 7 procent för grödebaserade biodrivmedel, 
men möjlighet för enskilda medlemsländer att sänka taket och 
därmed också sänka sitt 14-procentsmål (kommissinens förslag var 
att minska taket till 3,8 procent 2030, och parlamentet vill sänka 
till 0 procent). 

• 5-dubbelräkning för förnybar el i vägtrafik.
• 2-dubbelräkning för förnybar el i järnvägstrafik (idag 2,5 gånger). 
• 1,2 gånger uppräkning för flyg och sjöfart. 
Frågan om ILUC och möjligheter att också använda grödebase-

rade biodrivmedel med låg indirekt påverkan på markanvändning 
är när detta skrivs oklart. 

Svebio kommentar: 

Cirkusen kring biodrivmedel fortsätter i EU. Eftersom Rådet vill be-
hålla dubbelräkning för ”avancerade biodrivmedel” och 5-dubbelräk-
ning för elbilar betyder det 14-procentiga målet att EU kommer att vara 
till omkring 90 procent beroende av fossila drivmedel i transportsektorn 
2030. Målet 14 procent är att ”ljuga med statistik” för medborgarna, 
och det stora beroendet av importerad fossil energi består. Det är svårt 
att förstå hur den svenska regeringen kan acceptera denna politik utan 
att protestera så att det hörs. Sverige har alla möjligheter att ställa om 
transportsektorn till 2030, bort från fossila bränslen, och har redan pas-
serat de blygsamma mål som nu ställs upp. 

Det är upprörande att de europeiska politikerna förnekar Europas 
bönder möjligheten att bidra till omställningen i transportsektorn. Rådet 
har tagit ett steg tillbaka och vill avstyra den utfasning av grödebase-
rade biodrivmedel som kommissionen föreslagit, och som parlamentet 
vill göra total. Taket borde tas bort, så att vi kan utnyttja de nedlagda 
åkermarker som finns i Europa för odling av energigrödor. 

Den svenska regeringens förhandlare har gjort ett bra jobb för att 
slå vakt om ett vettigt system för hållbarhetskriterier för biobränslen 
från skogen, och möjligheterna att utnyttja biprodukter från skogsbru-
ket för att göra biodrivmedel. Däremot har Sverige varit alltför passivt 
kring biodrivmedel från jordbruksgrödor. Inför rådsmötet 18 december 
gav Sverige också stöd för 27-procentsmålet. Med så låga ambitioner 
blir det svårt för EU att svara upp mot Parisavtalet. Här borde energi-
minister Ibrahim Baylan ha drivit på för högre ambitioner. Att gå med 
på att sänka det redan låga målet för ”avancerade biodrivmedel” är 
också ett misslyckande. Här finns en intressant framtida marknad för 
den svenska skogsindustrin att tillverka cellulosa- och ligninbaserade 
biodrivmedel. 

Regeringen gläds åt att EU kan enas om en gemensam energipolitik. 
Men det räcker inte att vara överens. Politiken måste också vara bra.
 

Positivt beslut om LULUCF

Därmed har ett par av pusselbitarna i EU:s klimat- och energipo-
litik för perioden fram till 2030 kommit på plats. Överenskom-
melsen om LULUCF ska nu bara formellt godkännas av EU-par-
lamentet. 

I huvudsak kan man säga att EU-kommissionens förslag har 
godkänts, och att förändringarna är relativt små jämfört med ur-
sprungsförslaget, men att de har stor praktisk betydelse för skogs-
bruksländer som Sverige och Finland. Skogsindustrierna tolkar 
utgången som att ”EU säger ja till ett aktivt skogsbruk”. Också de 
finska energi-, miljö- och jordbruksdepartementen har gjort en lik-
nande tolkning. Från den svenska regeringen har vi inte sätt någon 
officiell reaktion.

Sverige och Finland har under förhandlingarnas gång kritiserat 
ett förslag från EU-kommissionen att grunda rapporteringen av 
klimatpåverkan från skogsbruket utifrån en referensnivå grundad 
på avverkningarna 2000 – 2009. Det skulle skapa svårigheter att 
öka aktiviteten i skogsbruket, och därmed möjligheterna att pro-
ducera mer klimatvänliga material och substituera fossila bränslen 
med biobränslen. Beslutet innebär att man istället ska utforma re-
ferensnivån utifrån framtida möjligheter och i samråd med med-
lemsländerna och att man tillför en volym på 360 miljoner ton 

Förhandlingarna om klimatpåverkan från mark och skog 
(LULUCF = Land Use, Land Use Change and Forestry) 
i EU gick i mål med en preliminär överenskommelse i 
trialogförhandling 14 december. 

CO2 2020-2030. Detta är särskilt viktigt för de nordiska länderna 
där man sedan lång tid haft en ökad produktionsförmåga och där 
klimatförändringarna också kan leda till ökad tillväxt. För Sverige 
del kan det handla om att kunna höja avverkningsnivån med 10 
miljoner kubikmeter om året. Förutom att man släppt regeln om 
att basera referensnivån uteslutande på historiska data har man nu 
också infört en kompensationsmekanism som kan tas till om av-
verkningarna går över referensnivån 2021 – 2030. För Sveriges del 
motsvarar denna mekanism omkring en halv årsavverkning. 

Svebio kommentar: 

Det positiva resultatet av förhandlingen om LULUCF ska främst till-
skrivas Finland och Sverige, där särskilt Finland drivit på. De europeiska 
miljöorganisationerna är generellt mycket kritiska till slutresultatet, som 
ju öppnar för fortsatt ökade avverkningar. Den grundläggande målsätt-
ningen med regelverket kring LULUCF är att slå vakt om skogens för-
måga att binda och lagra koldioxid i växande biomassa. Syftet är att 
mängden kol, och därmed också biomassa, över tid ska vara minst 
oförändrad i skogar och marker. Det är inget problem i Europa. Näs-
tan alla länder har ökande volymer biomassa i sina skogar. Det är ett 
större problem att man inte skördar och använder tillräckligt mycket av 
den producerade biomassan. Följden är att man inte ersätter så mycket 
fossila bränslen och material som man skulle kunna, och att tillväxten i 
skogarna sjunker när träden åldras. 
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Ökade utsläpp av kväveoxider från dieselbilar

Det gäller också för kväveoxider. Men i årets rapportering har man 
gjort en omräkning av utsläppen från dieselbilar med anledning 
av de nya uppgifterna om att de här bilarna i verklig körning släp-
per ut 4 – 5 gånger så mycket kväveoxider som man rapporterat 
vid typbesiktning grundat på körcykel och laboratoriemätningar. 
Naturvårdsverket gör sin beräkning utifrån en modell som heter 
HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport), och 
det är i denna modell som nya emissionsfaktorer förts in. 

Resultatet av omräkningen är att dieselbilarnas utsläpp ökat kraf-
tigt de senaste åren (se diagram på sid. 1), och tredubblats sedan 
2009, från 6 400 ton 2009 till 19 000 ton 2016. Samtidigt har utsläp-
pen från bensinbilar fortsatt att minska. Sedan 1990 har utsläppen av 
kväveoxider från bensinbilar minskat från 72 200 ton till bara 4 500 
ton 2016, en minskning med 94 procent. 

När det gäller andra utsläpp kan man konstatera: 
• Utsläppen av kväveoxider från tunga lastbilar har minskat sta-

digt, och sjönk med hela 18 procent mellan 2015 och 2016. Minsk-
ningen beror främst på katalytisk avgasrening. 

• Sammantaget har utsläppen av kväveoxider (NOx) halverats 
sedan 1990. Minskning har också skett från energisektorn och från 
förbränning och processer i industrin. 

• Utsläppen av svaveldioxid har minskat med 82 procent sedan 

Naturvårdsverket presenterade 5 december sin årliga 
statistik över emissioner till luft. Utsläppen ska rappor-
teras till EU och internationella konventioner. Generellt 
gäller att nästan alla utsläpps minskat kraftigt jämfört 
med 1990. 

1990, från 104 000 ton till 19 000 ton. Orsaken är svavelavgifter och 
övergång till lågsvavliga bränslen. 

• Utsläppen av små partiklar, PM2,5, har nästan halverats sedan 
1990. Men utvecklingen är olika för olika sektorer. Utsläppen från 
tunga lastbilars avgaser har minskat med 85 procent tack vare bättre 
rening av avgaserna. Utsläppen från industrin har minskat med 77 
procent. Utsläppen från småskalig vedeldning är i stort sett oför-
ändrad, och står idag för en tredjedel av utsläppen. Utsläppen från 
slitage av däck, bromsar och vägar har däremot ökat med 30 procent 
genom ökad trafik. 

• Utsläppen av större partiklar, PM10, har minskat med 35 pro-
cent sedan 1990. Också här är trafiken en huvudkälla, utan tendens 
till minskning. 

Svebio kommentar: 

En av flera slutsatser som kan dras av statistiken är att förbrän-
ning i värmeverk och kraftvärmeverk svarar för en mycket liten del 
av utsläppen av alla kategorier föroreningar, samtidigt som vi vet att 
fjärrvärmeanläggningarna reducerat utsläppen från enskilda pannor i 
hushåll, lokaler och industrier. Det gäller både partiklar, kväveoxider 
och andra föroreningar. Ändå förbereds krav på skärpt rening och 
införandet av en relativs hög skatt på kväveoxidutsläpp. De nya kraven 
är kostnadsdrivande och gör att fjärrvärmen får ännu svårare att kon-
kurrera med billig elbaserad uppvärmning. Det vore bättre att införa 
styrmedel för att få bort dålig utrustning för vedeldning, exempelvis 
en skrotningspremie till hushåll som ersätter gamla vedpannor och 
moderna med låga utsläpp. 

Reglerna för elfordonspremien klar
Reglerna för den nya elfordonspremien presenterades 
15 december. Från och med den 1 februari 2018 kan pri-
vatpersoner som har köpt en ny elcykel, elmoped eller 
elmotorcykel ansöka om premien hos Naturvårdsverket. 

Fler elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar kan förbättra förut-
sättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt och till-
gängligt, också över lite större avstånd. Regeringen räknar med att 
den nya elcykelpremien kommer ge en överflyttning av transporter 
från bil till elcykel, enligt det pressmeddelande som publicerades 15 
december. Så här uttalade sig miljöminister Karolina Skog: 

– Forskningen visar att elcyklar är ett substitut för bilar. Alla 
måste inte längre ha ett ton stål hemma på uppfarten för att kunna 
ta sig runt. Om fler använder lätta elfordon istället för bil kan den 
globala resursanvändningen och klimatutsläppen minska. De kan 
också bidra till en bättre folkhälsa.

Regeringen avsätter 350 miljoner kronor per år under perioden 
2018–2020 för premien.

Förordningen sätter ramarna för elfordonspremien

Förordningen om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna 
cyklar, mopeder eller motorcyklar träder i kraft den 1 februari 2018. 
Naturvårdsverket kommer att ansvara för prövningar av ansök-
ningar och av utbetalning av premien.

Detta gäller:
• Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år.
• Premien kan användas en gång per person.
• Premien gäller för den som köper en ny elcykel, elmoped el-

ler elmotorcykel. Vissa fordon som är avsedda för användning av 
personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av premien, 
exempelvis eldriven rullstol och handelcykel. Även elfordon som 

lastelcykel och elfordon som går på tre eller fyra hjul omfattas av 
premien.

• Premien omfattar inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel 
eller hoverboard.

• Elfordonet ska kunna identifieras med ramnummer på kvittot 
eller en annan handling. Detta kan återförsäljaren av elfordonet 
hjälpa till med.

• Elcykel ska vara CE-märkt (eller ha motsvarande märkning).
• Elmoped eller elmotorcykel måste ha ett så kallat CoC, som 

är en typ av fordonsintyg.
• Premien motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive 

moms, maxbeloppet för bidraget är 10 000 kronor.
• Det går att ansöka om premien från och med den 1 februari 

2018. För att kunna få bidraget måste man ansöka till Naturvårds-
verket inom 6 månader efter köpet.

• Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 
2017. Den som sedan dess har köpt ett elfordon som omfattas av 
premien har 6 månader på sig att skicka in kvittot från och med 
den 1 februari 2018.

Svebio kommentar: 

Vi anser att man bör styra marknaden med generella styrmedel, som 
koldioxidskatt, och undvika direkta subventioner. Elcykeln var redan 
innan regeringen föreslog en särskild subvention ett attraktivt fortskaff-
ningsmedel och marknaden för elcyklar utvecklades positivt även utan 
statens inblandning. Staten kommer att lägga över en miljard under tre 
år på subventioner till elcyklar och elmopeder. Vi tycker att skattepeng-
arna kan användas bättre än att subventionera främst medelklasshus-
håll i aktiva åldrar i våra städer som har råd att köpa sina egna cyklar. 
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Sverige stödjer franskt initiativ på klimatmöte i Paris

Regeringen inrättar det Klimatpolitiska rådet

Stöden till solceller ökar

Från svensk sida deltog statsminister Stefan Löfven och klimatmi-
nister Isabella Lövin. I samband med mötet skrev Sverige under 
en gemensam deklaration om ”carbon pricing” med klimat- och 
miljöministrarna från Frankrike, Nederländerna, Storbritannien 
och Tyskland. Så här skrev regeringen på sin hemsida:

– Det är viktigt att vi bevakar prissättningen på kol. Vi har pre-
cis reformerat regelverket för utsläppsrätter inom EU. Nu är det 
viktigt att följa prisutvecklingen så att de gröna lösningarna kan 
gynnas, säger klimatminister Isabella Lövin.

Sverige ställer sig också bakom en andra deklaration som Frank-
rike tagit initiativ till under toppmötet, Coalition for Carbon Neu-
trality. Deklarationen är en koalition av länder som avser att – eller 
redan har – presenterat generella eller långsiktiga klimatstrategier 
för att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

– För Sverige är det självklart att stå bakom den här deklara-
tionen. Vi har redan som mål att senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser, säger Isabella Lövin.

Klimatpolitiska rådet har till uppgift att utvärdera hur regeringens 
samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och re-
gering har beslutat. Myndigheten leds av en nämnd med en ordfö-
rande, en vice ordförande och sex övriga ledamöter. Ett kansli för 
Klimatpolitiska rådet inrättas vid forskningsrådet Formas.

– Alla regeringars politik ska nu utvärderas inte bara utifrån hur 
den förhåller sig till ekonomins gränser utan också planetens. Det 
klimatpolitiska rådets ledamöter utgör tung akademisk expertis 
inom olika kunskapsfält och deras arbete kommer utgöra ett stort 
steg framåt för att öka måluppfyllelsen i klimatpolitiken, säger 
klimatminister Isabella Lövin.

Energimyndigheten meddelade den 12 december att man fördelat 
260 miljoner kronor till länsstyrelserna för solcellsstöd. 

Syftet med regeringens beslut om solcellsstöd är dels att öka 
stödnivån från 20 procent till 30 procent, dels förenkla stödets 

Den 12 december stod Frankrikes president Emmanuel 
Macron värd för One Planet Summit i Paris, ett klimat-
möte för politiska ledare två år efter klimatmötet i Paris. 

Regeringen inrättar den nya myndigheten Klimatpoli-
tiska rådet, som startar den 1 januari 2018. Rådet är den 
sista pusselbiten i det klimatpolitiska ramverket och 
består av ledamöter med vetenskaplig expertkunskap. 
Klimatpolitiska rådet kommer att ledas av Ingrid Bonde.

Regeringen meddelade 14 december att man ändrat för-
ordningen om stöd till solceller, så att alla aktörer, även 
privatpersoner, från och med 1 januari 2018 kan få stöd 
med 30 procent av kostnaden för solceller. 

Svebio kommentar: 

Tyvärr gjorde man en olycklig formulering i översättningen till svens-
ka om att deklarationen gällde priset på kol. Deklarationen handlar inte 
om kolpriser, utan om att sätta pris på koldioxidutsläpp, det som inter-
nationellt går under beteckningen ”carbon pricing” och som gäller både 
utsläppsrättshandel och koldioxidskatter. Att Frankrike tog detta initiativ 
visar att man fäster stor vikt vid denna del av klimatpolitiken. Också 
Sverige borde driva aktiv kampanj för koldioxidbeskattning, både inom 
EU och internationellt, särskilt som Sverige redan har världens högsta 
koldioxidskatt och kan visa att detta går utmärkt att kombinera med en 
stark ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv. 

Ledamöter i Klimatpolitiska rådet:

• Ingrid Bonde, ordförande, civilekonom
• Johan Kuylenstierna, vice ordförande, vd Stockholm Environ-
ment Institute och adjungerad professor i naturgeografi vid Stock-
holms universitet
• Tomas Kåberger, ledamot, professor i fysisk resursteori vid Chal-
mers tekniska högskola
• Åsa Löfgren, ledamot, docent och universitetslektor i national-
ekonomi vid Göteborgs universitet
• Sverker Sörlin, ledamot, professor i miljöhistoria vid KTH
• Markku Rummukainen, ledamot, professor i klimatologi vid 
Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas
• Karin Bäckstrand, ledamot, professor i statskunskap vid Stock-
holms universitet
• Katarina Eckerberg, ledamot, professor i statsvetenskap vid 
Umeå universitet
Pressmeddelande, regeringen 8 december

utformning och ansökningsförfarandet. Man räknar med att 
det ska gå åt 900 miljoner kronor under åren 2018 – 2020 för 
stödet. 

I Energimyndighetens fördelning av medel till solcellsstöd 
gick mest pengar till Västra Götalands län, 50,3 miljoner, till 
Skåne län, 46,6 miljoner, till Stockholms län, 25,1 miljoner, till 
Östergötlands län, 20 miljoner, och till Västmanlands län 19,9 
miljoner.
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Svensk biogas i kris – regeringen utreder

Samtidigt förlorar svenska biogasproducenter kollektivtrafikens 
upphandlingar och tvingas fackla bort gasen.

Flera medier har de senaste månaderna uppmärksammat krisen 
för den svenska biogasen, senast TV4.

Energiminister Ibrahim Baylan har svarat på en skriftlig fråga 
riksdagsledamoten Rickard Nordin (C). Nordin frågade när och 
hur regeringen avser att lösa den akuta situationen för svensk bio-

Den svenska biogasen är i kris. Konkurrensen med 
importerad biogas, som har dubbelt stöd i form av både 
produktionsstöd och skattesanktioner, riskerar slå ut de 
svenska anläggningarna. 

Stabil elproduktion och låga priser

Relativt högt oljepris

MARKNADERNA

Elmarknaden präglas av mycket stabil och hög produktion och 
oförändrad efterfrågan. Det ger fortsatt mycket stort utbudsöver-
skott och låga elpriser, mycket låga för att vara mitt i vintern. Alla 
Sveriges åtta kärnkraftsreaktorer går utan driftstörningar (O1 och 
O2 är stängda för gott); när detta skrivs är alla i full drift. Tillrin-
ningen till de svenska vattenkraftsdammarna har varit god under 
hösten, och från Norge rapporteras mycket högre nederbörd än 
normalt, särskilt på Vestlandet. Vindkraften har hittills i år pro-
ducerat 16 procent mer än förra året. Trots de låga elpriserna har 
också det som kallas ”övrig värmekraft”, och som främst är bio-
kraft, gett mer produktion i år (+5%). Sverige har exportöverskott 
i stort sett i alla riktningar och exportöverskottet under 2017 ser 
ut att hamna kring 19 TWh, nästan en fördubbling mot förra året, 
men lägre än rekordåret 2015. 

Under början av december låg det nordiska spotpris på el oftast 
kring 25 – 30 öre/kWh, medan priset i Tyskland tidvis låg ännu 

Oljepriset har de senaste veckorna parkerats kring 63 dollar/fat. 
Det har kommit prognoser både om ökat utbud och ökad efterfrå-
gan på olja under det kommande året, bland annat från IEA. Kort-
siktigt har marknaden också påverkats av skador på en oljeledning 
från brittiska Nordsjön. En gasexplosion vid en kompressorstation 
i Baumgarten i Österrike skakade om den europeiska gasmarkna-
den, med leveransstörningar och prisuppgång. 

lägre, långa perioder under 20 öre. 
Elcertifikatspriserna är fortsatt mycket låga, med både spot- och 

forwardpriser kring 6 – 7 öre/kWh. 
Värt att notera: i Norge kräver ett antal miljöorganisationer att 

den planerade elkabeln till Storbritannien stoppas med hänvisning 
till att man kommer att få större variationer av vattenstånd i vat-
tendammar och vattendrag när systemet används för med effekt-
reglering. Naturvårdarna är oroade för negativa miljöeffekter som 
drabbar djur och växter. 

Priset på utsläppsrätter steg under hösten ett par euro i anslut-
ning till de avgörande förhandlingarna kring ETS efter 2020, och 
tangerade 8 euro/ton i början av december. Priset har därefter fallit 
tillbaka en del. I gengäld rapporteras relativt höga kolpriser, kring 
95 dollar/ton, de högsta på fyra år, vilket påverkar elprisnivån på 
kontinenten. 

På den inhemska svenska marknaden fortsätter segertåget för 
HVO på biodrivmedelsmarknaden. Samtidigt förbereder sig fö-
retagen för vad som kan hända efter årsskiftet då skatten tas bort 
för RME (B100) och för etanol (E85). Diskussionerna kring PFAD 
skapar osäkerhet och kan också påverka en del kunder. 

Sjunkande pris på bränsleflis
Energimyndigheten publicerade i början av december sitt prisblad 
för trädbränsle- och torvpriser tredje kvartalet 2017. För de flesta 
sortiment noteras små prisförändringar. Däremot noteras sänkt 
pris för skogsflis, både för industri och för värmeverk. Pelletspri-

serna var oförändrade. En senare notering från PIX Pellets Nordic 
visar att priset på industripellets gått upp under hösten. Pelletsför-
bundets index visar oförändrade priser på villapellets. 

gas. Baylan svarade att han haft kontakt med sin danske minister-
kollega och förklarat vilka problem som importen av biogas ger. 
Det har även förts diskussioner på tjänstemannanivå.

– Regeringen avser att inom kort tillsätta en utredning som ska 
kartlägga hur biogasens nytta som resurs tas till vara på bästa sätt 
och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor 
och långsiktiga spelregler. Problematiken med import av biogas 
med dubbla stöd kommer självklart ha en viktig roll i utredningen, 
svarade Ibrahim Baylan.
Källa: Avfall Sveriges 
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PRESSMEDDELANDEN

Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av 
koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt. De totala ut-
släppen av växthusgaser från tunga fordon minskade från 3,75 mil-
joner ton CO2 till 3,33 miljoner ton CO2 mellan 2015 och 2016. 
Det är en minskning med 11 procent, och förklarar nästan halva 
minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året.

– De svenska drivmedelsföretagen har tillsammans med de 
svenska åkerierna och transportbeställarna gjort ett fantastiskt jobb 
med att minska sin klimatpåverkan från tung trafik. Det är framför 
allt den ökade användningen av HVO-diesel som står bakom den 
här minskningen, säger Tomas Ekbom, Svebios biodrivmedelsex-
pert. Men även användning av andra biobränslen har betydelse för 
att den tunga trafiken minskar sin klimatpåverkan.

Sverige är föregångare i EU när det gäller att introducera förny-
bar biodiesel och andra förnybara drivmedel. Biodrivmedel står för 
mer än 20 procent av alla drivmedel i Sverige, och för diesel är den 
förnybara andelen över 25 procent. Det är denna höga användning 
av biodrivmedel som slår igenom i utsläppsstatistiken och kraftigt 
minskar de svenska utsläppen av klimatgaser.

Växthusgasutsläppen minskade från alla fordonsslag mellan 
2015 och 2016: från bilar med 3,3 procent, från bussar med 7,6 pro-
cent, från lätta lastbilar med 7,6 procent, från MC och mopeder 
med 5 procent.

Pressmeddelande 2017-11-30 

 Rekordstor minskning av utsläppen från tung trafik
– Siffrorna visar att bränslebyte från fossilt till biodrivmedel är 

ett snabbt och effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid från 
trafiken. Det är ett underskattat medel för att åstadkomma snabb 
klimatnytta, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

2015 2016 Förändring

Totala Växthusgaser (kt CO2-ekv.)

VÄGTRAFIK, TOTALT 16 710,6 15 771,3 -5,6%

- Bilar 10 662,1 10 314,6 -3,3%

- Bussar 699,3 646,1 -7,6%

- Lätta lastbilar 1 502,5 1 389,7 -7,5%

- Mopeder och motorcyklar 92,7 88,0 -5,0%

- Tunga lastbilar 3 754,0 3 332,9 -11,0%

Källa: SCB:s statistik, utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter.

För ytterligare information kontakta Tomas Ekbom 070-276 15 78 eller 

Gustav Melin 070-524 44 00

PELLETS 
2018

Arrangeras av: Medarrangör:

Konferens, utställning och studiebesök på Öresundskraft

30–31 januari 2018, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg

Mer information, program och anmälan på www.svebio.se

Bioenergi 
– Sveriges 

största 
energislag!

I samarbete med:

INTERNATI NAL

https://www.svebio.se/evenemang/pellets/
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INTERNATIONELLT

Ny anläggning för biodrivmedel
Södra och Statkraft har fattat beslut om att satsa på en ny demo-
anläggning för fossilfria biodrivmedel i det gemensamma bolaget 
Silva Green Fuel AS. Totalt investeras cirka 500 miljoner kronor. 
Biodrivmedlet kommer att vara baserat på skoglig råvara och an-
läggningen beräknas vara i bruk våren 2019. 

Demoanläggningen kommer förläggas till Tofte, Norge, och 
projekteringen inleds under vintern. Anläggningen är planerad att 
driftsättas våren 2019 med en kapacitet på omkring 4000 liter per 
dag. Råvaran består av restprodukter från skogsindustrin.  

Planen är att i ett nästa skede kunna gå in i en fullskalig anlägg-
ning, med produktion av biodrivmedel för olika typer av transporter 
såsom lastbil och flyg.
Pressmeddelande från Södra 2017-12-15

NORRBOTTENS LÄN

Wibax öppnar ny terminal i Finland
Den nya terminalen som drivs av dotterbolaget Wibax Oy innebär 
att Wibax kan erbjuda kunderna ett större utbud av leveranser.

– Vårt erbjudande om helhetslösningar för leveranser av kemi-
kalier och biobränslen är något nytt och intressant för kunderna 
i Finland. Avsikten är att i första hand vända oss till större in-
dustrikunder inom massa och papper samt gruv- och metallindu-
strin, säger Mikael Kvist, vd på Wibax Oy.
Affärer i Norr 2017-12-03

Jättefabriken klar
Lindbäcks har satsat nära en halv miljard kronor och anställt runt 
150 personer för sin nya trähusfabrik i Piteå. Invigning i nästa 
vecka, produktionsstart i januari.

Den är stor som 7,5 fotbollsplaner med kapacitet för 1 600 lä-
genheter per år. Fabriken drivs bara med förnybar energi - taket 
täcks av solpaneler och man tar överskottsvärme från biodieseltill-
verkaren SunPine.
Dagens Arbete - Grafikerna 2017-12-14

Gör gemensam miljösatsning
Smurfit Kappa i Piteå blir allt miljövänligare. Nyligen togs den 
första stora eltrucken i drift i fabrikens pappersmagasin. 2021 ska 
samtliga truckar vara eldrivna.

Samarbetspartnern Burlink, som kör maskiner på fabriksområ-
det och sköter transporterna till Piteå hamn, har övergått till mil-
jövänligt bränsle i alla sina fordon och maskiner.

– Samtliga våra maskiner inne på fabriksområdet drivs med den 
miljövänligare dieseln, HVO 100, berättar Burlinks vd Kjell Lind-
kvist.

– Det gäller även de lastbiler som transporterar pappersrullarna 
mellan fabriken och Piteå hamn.
Piteå-Tidningen 2017-12-08

VÄSTERBOTTENS LÄN

Draghjälp till framtidens skogsmaskiner
Skogsföretagen ligger på rad när man kör in i Vindeln. Nära 20 
procent av Vindelns män arbetar i dessa företag. Hela bygden är 
beroende av att de förblir framgångsrika. Företagen samarbetar i 
Vindelns skogstekniska kluster istället för att konkurrera.

– Mindre företag har annars svårt att få ta del av innovations-
pengar, konstaterar Hans Eliasson på Cranab. 

Klustret fick en flygande start när Sveaskog 2005 satsade 10 mil-
joner i klustret. Gunnar Olofsson som var Sveaskogs vd tyckte att 
produktutvecklingen stannat av i Sverige. 

Finansieringen av klustret sker genom avgifter från medlemsfö-
retagen och projektfinansiering från till exempel Vinnova, Tillväxt-
verket och regionala pengar. 

Företagen som ingår i klustret: Bracke Forest, Cranab/Slagkraft, 
Hultdins, Iggesund Forest, Indexator Rotator Systems, Komatsu 
Forest, Log Max, Olofsfors, Oryx och Vimek. Tillsammans omsätter 
de 6,5 miljarder kronor och sysselsätter 1 126 personer i Sverige. 
ATL Lantbrukets Affärstidning 2017-12-08

JÄMTLANDS LÄN

Thord tar över som vd på Jämtlandsvärme
Thord Engström byter tjänst från att vara chef för mark- och gatu-
enheten i kommunen till att börja arbetet som ny vd på Jämtlands-
värme från årsskiftet.

– Det känns spännande och stimulerande att prova på något 
nytt. Jag har ju drivit företag förut, och ägt Engströms buss i 
Strömsund. 

Jämtlandsvärme levererar fjärrvärme till Strömsund, Hammerdal, 
Hoting, Rossön, Kyrktåsjö och Backe. Den senaste värmecentralen 
kommer att öppnas i mitten av december i Gäddede, medan det 
i Backe finns ett av Sveriges äldsta fjärrvärmeverk med ledningar 
från 1960-talet.
Jämtlands Tidning 2017-12-01

BIOENERGI I PRESSEN
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Stororder till Gelab kan ge nya jobb
Fyra år efter att legotillverkaren Gelab i Gäddede nästan gick i 
konkurs har företaget fått den största ordern någonsin. 

– Det är enormt stort och jättekul. Nu har vi en stabil bas, säger 
vd Fredrik Dyfverman om beställningen av delar till en glesbygds-
generator för biobränsle.

Ordern är värd 70 miljoner kronor, lika mycket som Gelabs 
hela omsättning, och den sträcker sig över flera år. Till sommaren 
kan det betyda nyanställningar.

Nu ska Gelabs personal vara med och ta fram Gävle-baserade 
Inresols el- och värmegenerator, en biobränsledriven stirlingmotor 
som ska kunna komplettera solceller på taket och vindkraft för 
hemmabruk.
Östersunds-Posten 2017-12-01

VÄSTERNORRLANDS LÄN

"En jättestor framtidssatsning"
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har varit i Indien och pratat 
sig varm för ett bioraffinaderi i Domsjö.

Han sålde in Sverige som ett land med ordning och reda, god 
infrastruktur och mycket råvaror. Just en riklig och säker råvaru-
tillgång är en knäckfråga för Buchts samtalspartner, brukets ägare 
Aditya Birla. Det handlar om en satsning på 15 miljarder som kan 
ge tusentals jobb i regionen.
Dagens Arbete - Pappers 2017-12-14

GÄVLEBORGS LÄN

Colabitoil började med att rasa på börsen
Drivmedelsföretaget Colabitoil i Norrsundet klev in på börsen 
Aktietorget i tisdags - och rasade rejält. När börsen stängde första 
dagen hade aktien rasat från teckningskursen på 33 kronor till 18 
kronor. 

Colabitoil har sin bas i lokaler som massafabriken lämnade efter 
sig i Norrsundet. Här finns i dag en pilot- och demonstrationsan-
läggning för produktion av fossilfritt dieselbränsle, så kallad HVO. 

Det dröjer dock innan det blir aktuellt att tillverka i större skala 
i Norrsundet. Tills vidare levereras bränslet från finska Nestes an-
läggning i Finland. Colabitoil har i dag 35 anställda och ett 30-tal 
egna tankanläggningar från Mellansverige till Västerbotten.
Arbetarbladet 2017-12-16

DALARNAS LÄN 

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

– Anläggningen ger biogas till 2 000 bilar, säger Lars Larsson, 
vd vid Borlänge Energi.

Borlänge Energis nya anläggning som nyligen invigdes. 
Hit kommer nu dagligen 80 ton matavfall från flertalet av  

Dalarnas kommuner. 
Matavfallet körs i kvarnar, behandlas och renas från ovidkom-

mande inslag. 

Trots transporterna med tankbil till biogasanläggningen i 
Stockholmsområdet ska det hela vara vettigt ur miljösynpunkt. 

Gödseln blir enligt Borlänge Energi av hög kvalitet och får an-
vändas till ekologiskt jordbruk och Krav-odlad mark. 
Borlänge Tidning 2017-12-08

Miljoner i stöd till miljöprojekt 
Förra veckan beslutade Naturvårdsverket att ge stöd till fem nya miljö-
projekt i Dalarna inom satsningen Klimatklivet. Mest pengar får Nord-
ic Gas Solutions AB för bygget av en tankstation för biogas i Falun. 

–Vi är väldigt glada över att ha fått det här bidraget. Det ingår 
i vår strategi att göra biogas tillgängligt i regionen Borlänge-Falun-
Sandviken-Gävle. Nu hoppas vi att kullor och masar vill köpa 
biogasbilar, säger Hans Kättström på Nordic Gas Solutions AB, 
i pressmeddelandet. 
Borlänge Tidning 2017-12-08

ÖREBRO LÄN

Torrkokningen blev en dyr affär för Eon
En mil rör har bytts ut. Drygt 100 miljoner kronor kostade re-
parationen. Som mest arbetade fler än 100 personer för att laga 
pannan. Torrkokningen på Eons energiverk i Örebro blev en lång 
och dyr affär.

Arbetet att reparera pannan som torrkokade förra hösten blev 
större än vad Eon först trodde. 

– Vi har tvingats göra investeringar som annars skulle ligga 10-
15 år fram i tiden, säger Jonas Lind. 

I mitten av september förra året skadades panna 5, P5, vid Eons 
energiverk i Örebro, av en torrkokning. Det var när pannan skulle 
startas efter en rutinmässig genomgång som den hettades upp utan 
att det fanns vatten i systemen. 
Nerikes Allehanda 2017-12-02

Miljonregn till miljöprojekt i Örebro län 
Naturvårdsverket har fattat beslut om att ge 14 miljöprojekt i Öre-
bro län ett stöd på närmare 21 miljoner kronor. 

I Örebro län är det Futurum fastigheter som får störst andel för 
att bygga bort oljepannor, totalt 6 333 660 kronor.

Ett annat exempel är Örebro-Tvätt AB som får stöd för att kon-
vertera sin uppvärmning från olja till biogas, totalt 2 424 500 kronor.

Näst störst andel får Askersunds kommun, 4,2 miljoner kronor 
för att sätta upp en tankstation för biogas.
Ur Nerikes Allehanda 2017-12-01

Klimatsatsning på gårdar
Flera gårdar i länet får ta del av Naturvårdsverkets medel för mil-
jöförbättrande åtgärder. Mycklinge gård får mest pengar för de-
ras investering i en värmecentral med flispanna som ska minska 
växthusgaserna med nästan en kvarts ton per år. Tidigare har vär-
men till gårdens spannmålsproduktion och spannmålstork kom-
mit från en oljepanna. Stäholms säteri får också en stor summa av 
pengarna för satsning på bioenergi.
Västmanlands Nyheter 2017-12-14
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UPPSALA LÄN

Planerna för att sälja Ena Energi går vidare
Politikerna i Enköpings kommunfullmäktige har röstat för att gå 
vidare med planerna på att sälja Ena Energi.

Endast Vänstern och delar av Sverigedemokraterna röstade mot. 
Två huvudpunkter finns i beslutet: 
Att Enköpings kommuns moderbolag AB går vidare med för-

säljningsspåret inför ett politiskt beslut i kommunfullmäktige och 
att "frigörande av mark" ska ingå.

Varför sälja? Anders Wikman från Nystart Enköping pekade främst 
på ekonomin. En ny panna behövs och den kostar en halv miljard. 

– Med nuvarande vinstnivå har företaget inte råd med det, sa 
Wikman. 

Beslutet togs utan votering. Beslut om en eventuell försäljning 
kan bli aktuell strax före sommaren 2018. 
Ena-Håbo Tidningen 2017-12-16

Länsprojekt får bidrag till laddstolpar
Laddstolpar, biogas och klimatsmarta restauranger.

När årets tredje utdelning från Klimatklivet nu är färdig står det 
klart att nio projekt i Uppsala län får bidrag för sina satsningar. 

Länsstyrelsen, som fungerar som rådgivare till Naturvårdsverket, 
ser positivt på beskedet. 

Uppsala Vatten och Avfall får störst bidrag i länet. Deras projekt 
för att effektivisera bolagets system för biogas får 26,5 miljoner 
kronor. En gård i länet som i dag har olja för uppvärmning men 
som nu vill konvertera till bioenergi får störst bidrag i procent.
Upsala Nya Tidning 2017-12-02

STOCKHOLMS LÄN

Södertälje hamn kör 100 procent fossilfritt
2020 ska hela Södertälje kommun ha fasat ut fossila bränslen från 
sin fordonsflotta. Södertälje hamn har redan kommit långt tack 
vare ett nytt förnyelsebart drivmedel.

Där har man ersatt dieseln med något som kallas HVO. 
– Vi började köra på HVO i december 2015 och nu kör vi en-

bart på det till 100 procent i alla våra fordon, utom de som är 
eldrivna, säger Robert Tingvall. 

– Vi ser att våra kunder är intresserade av de här frågorna. Även 
om det inte är avgörande finns miljötänket med som en viktig faktor. 

– Var tredje bil som säljs i Sverige kommer via Södertälje hamn. 
När året är slut kommer vi ha lossat 130 000 bilar. Och, bränsle-
hamnen har växt med 20 procent - mycket diesel och tallbecksolja, 
säger Robert Tingvall. 
Länstidningen Södertälje 2017-12-10

SÖDERMANLANDS LÄN

Larver gör om matavfallet till djurfoder
Det mesta av Eskilstunabornas matavfall omvandlas till biogas. 
Men som ett komplement producerar nu Eskilstuna Energi och 
miljö också foder i form av larver, vars bajs dessutom blir till  
näringsrikt gödsel.

Projektet drivs tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, 
SLU, som efter många års forskning nu gått från arbete i laborato-
riemiljö till skarpt läge i en mer industriell form. Detta sker sedan 
några veckor i en lokal på Lilla Nyby som byggts om till småskalig 
foderfabrik.

– Larverna som vi använder kommer från vapenflugan och de 
kräver ett tropiskt klimat med en medeltemperatur på minst 20 
grader, säger Benny Björk, processamordnare på Eskilstuna Energi 
och miljö.
Eskilstuna-Kuriren 2017-12-14

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Miljoner i miljöpengar
Lantmännen i Norrköping får 820 000 kronor av Naturvårdsverket 
för omställning till bioolja. Det handlar om satsningen "Klimat-
klivet" som sammanlagt beräknas minska utsläppen med över en 
miljon ton.

Allra mest i länet får Tekniska verken i Linköping: hela 30,6 
miljoner kronor - detta för att bygga en produktionsanläggning 
för flytande biogas (LBG). Genom att kondensera biogas till fly-
tande form kan enligt pressmeddelandet nya marknader för biogas 
öppna sig.
Folkbladet 2017-12-07

Axfood satsar på etanol
Samarbetar med Circle K och köper in etanollastbil.

I torsdags invigde Circle K första pump för Sekabs:s drivmedel 
ED95, ett drivmedel baserat på etanol som är helt gjord av restpro-
dukter från svensk skog.

Axfood har i samband med detta köpt in en etanollastbil som 
ska tanka vid tankstället som finns i Linköping och leverera livs-
medel i området.

Tankstället blir det första publika tankstället som erbjuder ED95.
Fri Köpenskap 2017-12-01

Stort kliv för att nå klimatmål tas
Tekniska verkens styrelse har nyligen fattat beslut om att bolaget 
inför eldningssäsongen år 2021 ska sluta elda kol och fossil olja i sin 
kraftvärmeproduktion. 

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

Första steget är att bygga om kolpannan på kraftvärmeverket 
för att kunna ersätta kolet med förnybara biobränslen, vilket kom-
mer att påbörjas under våren 2018. 

Andra steget handlar om att bygga ut ackumulatorkapaciteten.
Tredje steget innebär att oljepannorna ska anpassas till förnybar 
bioolja som bränsle. 

– Det här beslutet kommer innebära minskade utsläpp med  
35 000 ton CO2 per år. Det är lika mycket som 30 000 Linkö-
pingsbors årliga bilåkandel, säger Rebecka Hovenberg, styrelseord-
förande för Tekniska verken. 
Linköpings Tidning/Kinda-Posten 2017-12-16
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Slutet nära för oljeeldningen
Det kommunägda energibolaget Tekniska verken ska sluta elda kol 
och olja. Till vintern 2021 ska dessa bränslen vara helt borta - utom 
i nödfall.

Två pannor i det centralt belägna värmeverket och en panna i 
Lambohov byggs om så att de istället för kol och olja eldas med 
avfall och biobränslen. 

Tekniska verken satsar 200 miljoner kronor på ombyggnaden. 
Investeringen innebär också att de räknar med att värmeverket 
inne i stan kommer att ligga kvar en bra bit in på 2030-talet. Kom-
munens långsiktiga plan är annars att få bort värmeverket. 

Just nu importeras årligen cirka 6 000 ton kol från i huvudsak 
Polen, men även Venezuela.
Östgöta Correspondenten 2017-12-16

Mångmiljonsatsar på fjärrvärme i Vadstena
Rindi i Vadstena AB gör mångmiljonsatsning på fjärrvärmen för 
att möta efterfrågan, trygga leveranserna och satsa på miljön.

På fjärrvärmeverket eldar man med rester från sågverks- och 
pappersindustrin. Mycket av bränslet kommer från skogen. 

Nu eldar man till viss del med olja, men det kommer i princip 
att försvinna helt efter utbyggnaden då man får en till panna på 
plats. Investeringen är på cirka 25 miljoner kronor.  

Fjärrvärmeverket i Vadstena startades 2002. Värmeverket står 
för 80 procent av Vadstenas totala värmebehov och efterfrågan 
ökar i och med att Vadstena växer.

– Vi kommer att starta den nya pannan i april, säger Jan Lind-
kvist på Rindi. 
Motala & Vadstena Tidning 2017-12-18

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Ska vara först i världen
Sju företag är inblandade i produktionsanläggningen för vätgas i 
Haggården. 

Kommunalrådet Johan Abrahamssons (M) signatur var värd 
14,8 miljoner kronor när Mariestads kommun på onsdagen godtog 
Nilsson Energy ABs anbud. Affären innebär att NE ska bygga ett 
energisystem för soldriven vätgasproduktion intill den redan eta-
blerade tankstationen i närheten av E20. 

Mellan 800 och 1 000 solcellspaneler ska förse vätgasproduk-
tionsanläggningen med solenergi. Utöver solen är vatten det enda 
som behövs för att framställa vätgasen. 

Vänerenergi står i dag för driften av vätgasstationen i Haggården. 
Mariestads kommun hämtade hem nästan hela investeringen av 

nuvarande vätgasstation i form av olika bidrag. 
Mariestads-Tidningen 2017-12-07

Toppchefen lämnar stadens bolag: ”Stolt”
Peter Maksinen arbetar i dag som vice vd och marknadschef på 
Mölndal Energi. Men inom kort kommer han att ta över vd-stolen 
på Borås Energi och Miljö AB, ett kommunalt bolag som jobbar 
med bland annat fjärrvärme, fjärrkyla och biogas.

– Jag är oerhört stolt och glad att få komma till Borås Energi 
och Miljö, det ska bli inspirerande att få leda och utveckla bolaget 
och möta framtida utmaningar som bolaget har, säger Peter Mak-
sinen i ett pressmeddelande.
Mölndals-Posten 2017-12-15

Biogasen ska göra kommunen fossilfri
Snart kan Strömstadsborna tanka sina bilar med biogas i Hålke-
dalen. Det är ett steg närmare målet att kommunen ska bli fos-
siloberoende.

Driften förväntas vara igång i slutet på mars eller början på april 
2018. 

Målet är att alla fordon kommunen har ska bli fossilfria, fram-
för allt drivna på biogas men också på el. Från kommunen hoppas 
man också på att även sopbilar och Västtrafiks bussar kan gå på 
biogas. Och redan nästa vecka får kommunen sin första biogas-
drivna bil. 
Strömstads Tidning / Norra Bohuslän 2017-12-16

KRONOBERGS LÄN

Eon säljer fjärrvärmeverket
Eon har beslutat att sälja samtliga småskaliga fjärrvärmeverk, däri-
bland det i Älmhult. Köpeskillingen är hemlig. 

– Den nya ägaren kan bättre utveckla verksamheten, säger Ste-
fan Håkansson på Eon.

Efter anbud visade det sig att det blev Adven som fick köpa 
fjärrvärmeverken, som också är belägna i Bara, Boxholm, Mora, 
Orsa, Sollefteå, Staffanstorp, Timrå och Vaxholm. 

Eon väljer att satsa på energilösningar i större städer. Främst rör 
det sig om Malmö, Örebro, Norrköping och Stockholm. 

Vid fjärrvärmeverket i Älmhult arbetar fyra personer, och det är 
för tillfället oklart om de får behålla sina jobb. 

I Älmhult har Eon jobbat nära främst Stena Aluminium AB 
och Ikea. 
Smålänningen 2017-12-05

KALMAR LÄN

Alger hjälper Cementa att nå sin gröna vision
Cementa i Degerhamn släpper årligen ut 250 000 ton koldioxid. 
Företaget jobbar på olika fronter för att sänka utsläppen. Alger 
kan vara en del av lösningen. Projektet Algoland har pågått i snart 
fyra år.

Bara några meter i från Cementas fabrik står rader av tunna pa-
neler, fyllda av havsvatten. Vattnet pumpas direkt från Kalmarsund 
och där lever de mikroalger som är så viktiga för att rena luften från 
Cementas utsläpp. 

Från fabrikens skorsten går ett rör som transporterar rökgasen 
till algodlingen. I processen bildas också biomassa. 

Från början tänkte sig forskarna att den skulle kunna bli biodie-
sel, då den kan fungera likt rapsolja eftersom även alger innehåller 
rikliga mängder olja. Men nu inleds i stället ett försök att använda 
biomassan som djurfoder. 
Ölandsbladet 2017-12-02
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GOTLANDS LÄN

Miljoner till biogassatsning i Klinte
Gotland har tilldelats 12 miljoner kronor för en biogassatsning i 
Klintehamn samt 1,5 miljoner kronor till Geab inom Naturvårds-
verkets program Klimatklivet.

Pengarna ska användas till att röta matavfall från Foodmarks 
fabrik och slam från avloppsreningsverket i Klintehamn. Avfallet 
ska bli biogas som ska värma upp både fabriken och reningsverket. 

Geab har fått pengar för att kunna göra investeringar som gör 
det möjligt att ta tillvara på deponigas för fjärrvärmeproduktion. 
Gotlands Allehanda 2017-12-16

BLEKINGE LÄN

Nu kan kommunen tanka  
miljövänligare med HVO
Alla bilar som i dag drivs med diesel kan också tanka HVO. Från 
och med nu ska kommunens alla tyngre fordon göra det. 

– Vi vill bli fossilfria så långt det är möjligt. Vi har inte haft 
några andra bra och billiga alternativ för de större fordonen men 
nu har vi en egen tank för HVO som gör det snabbt och smidigt, 
säger Kent Lindström som är chef för logistikavdelningen. 

Kent Lindström säger att kommunen annars satsar mest på el, 
som är det mest miljövänliga alternativet. 

– Nu investerar vi i laddstolpar och jobbar på att möta hem-
tjänstens behov. 

Det är företaget Ecobränsle som levererar bränslet till tanken. 
Sydöstran 2017-12-16

Golvfabrik har fått stöd för att bli fossilfri
Golvtillverkaren Tarkett har fått ett stöd på mer än åtta miljoner 
kronor för att ersätta oljeeldning med el och biobränsle. Detta är 
det största stödet som har beviljats i Blekinge inom satsningen 
Klimatklivet.

Kostnaden för investeringen beräknas till totalt drygt 18 miljoner 
kronor.

– Vi är väldigt glada och stolta över att få göra den här investe-
ringen som är helt i linje med koncernens hållbarhetsstrategi. Det 
är ett viktigt steg för att göra fabriken i Ronneby fossilfri, säger 
hållbarhetschef Mikael Pettersson i ett pressmeddelande.
Blekinge Läns Tidning 2017-12-14

HALLANDS LÄN

Dålig halmskörd ger uppsving för pellets
Sommarens och höstens regn har lett till brist på halm av bra 
kvalitet. Det har gynnat Laga Bioenergi i Skogaby som tillverkar 
halmpellets till strömedel. Tillströmningen av kunder har ökat 
hela hösten. 

– Det är framför allt hästägare men också smågrisuppfödare 
som hör av sig till oss. 

Fabriken producerar cirka 2000 ton per år, och har varit igång 
i tio år vid det här laget. 

– När vi drog igång visste ingen vad halmpellets var, men vi 
tänkte att den skulle kunna användas för eldning. Men så ringde 
en tjej och ville ha pelletsen som strö i hästboxarna. Och så var 
det igång. 
Hallandsposten 2017-12-05

Mindre fett i avloppet med miljötratt
Fett som spolas ner direkt i avloppet riskerar att korka igen av-
loppssystemen och orsaka fettinfarkter som kan bli kostsamma 
och tidskrävande att lösa både för kommunen och enskilda fast-
ighetsägare.

Användningen av fett har förändrats mycket de senaste åren 
och att hushållens belastning på avloppen har ökat, bland annat 
för att det används allt mer olja. Och för att möta detta vill kom-
munen få invånarna att samla in överblivet fett från till exempel 
matlagning istället för att hälla det i avloppet.

Miljötratten delas ut gratis av kommunen och kan skruvas 
fast på en PET-flaska. Sedan kan flaskan slängas i restavfallet och 
då förbränns den och blir till fjärrvärme eller så lämnas den till 
återvinningscentralen och då renas fettet och återanvänds till nya 
produkter som tvål, tvättmedel och gummi. Det kan också bli bio-
diesel och biogas.
Ur Kungsbacka-Posten 2017-12-14 

Företag satsar på fjärrvärme
Staten storsatsar på fjärrvärme i Laholm. Nya Laholms Fjärrvärme 
AB har ansökt om och fått 62,7 miljoner kronor i bidrag.

– Nu går startskottet och vi kan på riktigt börja arbeta med vår 
plan, säger Carna Walle, projektledare För Laholms Fjärrvärme. 

Företaget har tagit de första kontakterna med Laholms kom-
mun om köp av mark för ett fjärrvärmeverk. 

Företaget kommer att bjuda in till informationsmöten inför 
dragningen av kulvertsystem. 

Laholm saknar fjärrvärme och företaget ser en potential i orten. 
Företaget kommer att nyanställa 4-5 personer som ska tjänstgöra 

på ett lokalt kontor. Under anläggningstiden anlitas upp emot 30 
personer från entreprenörer. 
Hallandsposten 2017-12-05
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63 milj till värme ingen vill ha
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket trodde på projektet. I Laholm 
säger både tilltänkta kunder och kommunen nej till Laholms fjärr-
värme.

Det nya fjärrvärmebolaget har i sin ansökan tagit med process-
industrin Diab inne i Laholm. Även Vallberga lantmäns foderfa-
brik finns med i ansökan om bidrag. 

Andra viktiga spelare är Laholmshem, där även förvaltnings-
byggnader som skolor och vårdhem ingår, och kanske Södra hal-
lands kraft med sin biogasanläggning. 

Gemensamt är att alla de har sagt nej till företaget Laholms 
fjärrvärme. Dessutom är det minst sagt tveksamt om kommunen 
vill ha ledningsgrävning genom centrum.

– Nu har vi precis fått ordning på gator och trottoarer, då ska 
det inte förstöras genom att gräva fjärrvärmerör, säger kommunal-
rådet Erling Cronquist (C).

– Projektet är helt feltänkt. Vi har inget behov av fjärrvärme, 
säger Laholmshems vd Stefan Lundström, som reagerat häftigt på 
Naturvårdsverkets beslut.

– Det blir ingen klimatnytta. Med dagens priser är det naturligt 
att välja biogas istället för naturgas. Att ersätta biogas med flis är 
inte bättre för miljön. Det är förlegad teknik, säger han.
Laholms Tidning, Publicerad 2017-12-08

Fjärrvärmebolaget hoppas  
fortfarande på Laholm
Laholms Fjärrvärme tror fortfarande på Laholm. 

Trots besked om att de inte är intresserade hoppas hon fortfa-
rande på Diab och Laholmshem. Vallberga lantmäns foderfabrik 
är inte längre med i kalkylerna.

– Sista ordet är kanske inte sagt när det gäller en koppling till 
Diab och panncentral på Sofiero.

Det som får henne att reagera mest är påståenden om att fjärr-
värme skulle vara omodern, och därför ointressant teknik.

Fjärrvärme är inte förlegat, och vi har en annan modell jäm-
fört med de stora aktörerna. Vi ser att det finns mycket att göra i 
Laholm.
Laholms Tidning 2017-12-09

Fjärrvärmen sågas - bidrag ska granskas
Naturvårdsverket ska granska Laholms Fjärrvärme AB innan det 
beviljade bidraget på 62,7 miljoner kronor börjar betalas ut.

Efter HP:s artikel den 5 december om statsbidraget har Natur-
vårdsverket blivit kontaktad av en eller flera personer med syn-
punkter på affärsidén. 

– Vi har fått uppgifter från Laholm om att beslutet är helt upp-
åt väggarna. Får vi in uppgifter som inte var kända före beslutet 
måste vi titta på dem, säger Carl-Mikael Strauss, enhetschef på 
Naturvårdsverket. 
Hallandsposten 2017-12-13

SKÅNE LÄN

Lantmännen köper Byavärme
Den 1 december förvärvade Lantmännen Agrovärme fjärrvärme-
verksamheten Byavärme i Vinslöv. Målet är att driva och vidareut-
veckla denna väl fungerande fjärrvärmerörelse. 

– Vi är mycket stolta över att få förvalta fjärrvärmesystemet i 
Vinslöv. Det passar väl in i vår verksamhet, som fokuserar på fjärr-
värme som produceras av lokalt biobränsle tillsammans med lo-
kala aktörer, säger Henrik Frohm, vd på Lantmännen Agrovärme. 

Verksamheten tillhörde tidigare bland annat Fasab, som drivs 
av lokala entreprenörer med bakgrund inom entreprenad och fast-
ighetsskötsel. 

Lantmännen Agrovärme kommer att driva verksamheten vi-
dare genom att nyttja expertis från tidigare ägare samt en lokal 
driftorganisation.
Norra Skåne 2017-12-05

Biogas från Nymöllas avloppsvatten
Energiproducenten Gasum utvärderar just nu möjligheterna till 
att producera biogas från industriellt avloppsvatten hos Stora En-
sos massabruk i Nymölla. 

Målet är en storskalig produktion av biogas som ska användas 
inom transportsektorn. Nyligen beviljade Naturvårdsverket ett in-
vesteringsbidrag på cirka 122 miljoner kronor inom programmet 
Klimatklivet, vilket är en betydande del av projektets totala inves-
teringsvolym på 270 miljoner kronor. 

– Den sista fasen i arbetet vi gör är att ta fram en säker siffra för 
gaspotentialen. Vi är på upploppet nu och gör massa analyser på 
avloppsvattnet för att få fram en noggrann siffra. Vi har tidigare 
nämnt siffror kring 90 gigawattimmar biogas per år, nu kanske det 
blir något lägre än så, säger Marcus Olsson på Gasum. 
Skog Supply 2017-12-12

Askan ger tillbaka näringen
Trolle Ljungby gods mellan Bromölla och Kristianstad började 
med askåterföring på skogsmarken 2004. Totalt har 1 700 hektar 
skog behandlats och i år sprids aska på ytterligare 220 hektar.

– För att kunna ta ut groten i skogen långsiktigt måste vi åter-
föra askan för att bibehålla näringsbalansen, förklarar Stefan Gab-
rielsson, inspektor på Trolle Ljungby gods. 

Askan sprids från en skotare med en specialvagn. Det är 
Henrik Pedersen på Askungen Vital som återför aska på Trolle 
Ljungby i år. 
ATL Lantbrukets Affärstidning 2017-12-15


