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4 Klimatmålet – trender och prognoser för 
Sveriges utsläpp av växthusgaser samt 
nationella styrmedel 

Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskar. År 2014 uppgick utsläppen 
till 54,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket kan jämföras med de 
71,9 miljoner ton som släpptes ut 1990, det år som används som basår 
under FN:s ramkonvention för klimatförändringar. Det motsvarar en 
minskning med 24 procent. Jämfört med utsläppen år 2009, när riks-
dagen antog de klimat- och energipolitiska målen till 2020, har de samla-
de växthusgasutsläppen minskat med 8 procent. 

Figur 4.1 Växthusgasutsläpp per sektor 1990–2014 

 
Källa: Naturvårdsverket 2015. 

 
Utsläppen av växthusgaser kan delas upp i de som ingår i EU:s system 
för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och de som inte ingår. De ut-
släpp som inte omfattas av EU ETS omfattas av Sveriges nationella kli-
matmål med undantag för internationella transporter samt skogsbruk och 
annan markanvändning som ligger utanför såväl EU ETS som det natio-
nella målet. I Sverige ingår över 80 procent av utsläppen från industrin 
samt över 90 procent av utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion i 
EU ETS. Utsläpp från luftfart med start och landning inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) ingår, med vissa undantag, också i 
EU ETS medan transportsektorn i övrigt inte gör det. Utsläpp från jord-
bruk, arbetsmaskiner, avfallshantering, bostäder och lokaler samt pro-
duktanvändning ligger helt utanför handelssystemet och omfattas av det 
nationella klimatmålet. För de verksamheter som ingår i EU ETS gäller 
ett eget mål till 2020 om 21 procents minskning av utsläppen jämfört 
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Regeringen skickade den 28 januari en skrivelse till 
Riksdagen med rubriken ”Kontrollstation för de energi- 
och klimatpolitiska målen till 2020 samt klimatanpass-
ning” (Skr 2015/16:87). Det är ett dokument som fått 
mycket liten uppmärksamhet i media, kanske därför att 
det är en positiv nyhet. Av skrivelsen framgår nämligen 
att Sverige klarar de klimat- och energipolitiska målen 
till 2020 med god marginal. 

När det energi- och klimatpolitiska beslutet togs 2009 beslu-
tade man om att genomföra en kontrollstation 2015. Den har 
genomförts med rapporter och underlag från Naturvårdsverket 
och Energimyndigheten. Skrivelsen från Regeringen till Riks-
dagen är en redovisning av den kontrollstationen. Skrivelsen 
innehåller inga formella förslag (det är därför det är en skrivelse 
och inte en proposition) och leder därför inte heller till några 
formella beslut i Riksdagen. 

Det �nns fyra olika mål, som alla bygger på EU:s 2020-mål. 
Så här bedömer regeringen måluppfyllelsen: 

Klimatmålet är att utsläppen ska minska med 40 procent 
mellan 1990 och 2020. Det gäller de sektorer som ligger utan-
för utsläppsrättshandeln. Här skriver regeringen: ”Regeringens 
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Politisk enighet om skärpt klimatmål

Växthusgasutsläpp per sektor 1990-2014

De politiska partiernas ledamöter i Miljömålsberedningen 
publicerade den 10 februari en debattartikel på DN De-
batt där man presenterade en överenskommelse om ett 
tidigarelagt klimatmål. SID 2.

Växthusgasutsläppen har minskat kraftigt under senare år. Utsläpp per sam-
hällssektor, uppifrån och ner: Bostäder och lokaler, Inrikes transporter, Pro-
duktanvändning och F-gaser, Jordbruk, Industri, El- och fjärrvärmeproduk-
tion, Avfall, Arbetsmaskiner. Diagram ur Regeringens skrivelse 2015/16: 87.
Källa: Naturvårdsverket. 

120 miljöorganisationer tycker inte att 
bioenergi ska få kallas förnybar
Den 10 februari publicerade 120 så kallade miljöorganisationer 
ett upprop mot bioenergi med titeln ”Large-scale bioenergy 
must be excluded from the renewable energy definition  SID 4.
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FORTS FRÅN SID 1.

bedömning är att etappmålet för utsläpp av växthusgaser uppnås”. 
Den förra regeringen hade ambitionen att två tredjedelar av målet 
skulle nås inom Sverige, och en tredjedel genom internationella 
insatser. Den rödgröna regeringen vill uppnå hela målet i Sverige. 
I skrivelsen pekar man på �era åtgärder som kan leda till att man 
klarar detta. 

Det �nns två mål för andelen förnybart. Dels ett mål för för-
nybart inom den totala energianvändning, och där är målet 50 
procent. Målet uppnåddes redan 2012. Dels ett 10-procentsmål för 
transportsektorn, som också nåddes för några år sedan. Här skriver 
regeringen: ”Regeringen bedömer att de två målen för andelen för-
nybar energianvändning kommer att nås med dagens styrmedel”. 
Det är ett understatement med tanke på att målen redan nåtts med 
bred marginal. 

När det gäller det �ärde målet, om energie�ektivisering, har 
det tidigare rått osäkerhet om måluppfyllelsen. Men nu skriver 
regeringen: ”Regeringen bedömer att även målet om energie�ekti-
visering uppnås med be�ntliga styrmedel och åtgärder”. 

Svebio kommentar: 

Det har gått mycket lättare och mycket snabbare att nå 2020-målen 
i Sverige än politikerna och myndigheterna tidigare trott. De prognoser 
som gjorts har genomgående underskattat förändringstakten. En för-
klaring kan vara de höga oljepriserna under de gångna åren. En annan 
förklaring är att man inte kan förutse teknikförändringar, och inte heller 
effekten av att många aktörer ändrar sitt beteende och sina attityder. 

Risken är nu stor att politikerna lutar sig tillbaka, när det inte finns
något starkt tryck på att nå målen. Syftet med kontrollstationen var att 
man skulle kunna föreslå förstärkta styrmedel om man inte såg ut att nå 
målet. Nu har vi en omvänd situation. Vi kommer att nå och överträffa 
alla mål med de styrmedel som redan finns på plats. Det hade då varit 
naturligt att höja ambitionsnivån och formulera förstärkta mål 2020. Det 
har regeringen inte föreslagit. Skrivelsen är bara ett torrt konstaterande 
av vad som hänt. Och den framgångsrika politiken har mötts med en 
samfälld gäspning i media. (Se även Svebios blogg 12 februari)

Politisk enighet om skärpt klimatmål

”Vi föreslår att det svenska klimatmålet tidigareläggs till 2045. 
Vi vill också ha en klimatlag som tydliggör processerna och lång-
siktigheten i klimatpolitiken och att regeringen inrättar ett obero-
ende klimatpolitiskt råd med �nanspolitiska rådet som förebild.”

Efter en genomgång av bakgrunden och hänvisningar till kli-
matavtalet i Paris skriver man:

”Våra partier har i många frågor olika uppfattningar, men när 
det gäller just klimatfrågan menar vi att situationen kräver bred 
samling. Det är mot den bakgrunden vi idag presenterar en his-
torisk överenskommelse. Vår avsikt är att sända en tydlig signal 
till näringsliv, kommuner och regioner samt till medborgarna om 
vilken långsiktig kurs politiken kommer att ha framöver och detta 
oavsett regering.

Sverige är i �era avseenden redan ett föregångsland i klimatpoli-
tiken. Vi har visat att det är möjligt att förena snabbt sjunkande ut-
släpp inom landet med en stark ekonomisk utveckling. Vår avsikt 
är att den politik vi nu gemensamt föreslår ska ge politiken både 
ökad tydlighet och långsiktighet. Vi menar att detta är en av förut-
sättningarna för att få till stånd de investeringar som krävs för att 
nå uppsatta klimatmål och som samtidigt kan möjliggöra ökad sys-
selsättning och ekonomisk utveckling. Vår ambition är att Sverige 
ska vara internationellt ledande genom att visa att god ekonomisk 
utveckling och jobb går att förena med en ambitiös klimatpolitik.

Rätt utformad kan en klimatomställning ge oss ökad konkur-
renskraft genom innovationer och teknikutveckling. Välståndet i 
vårt land har historiskt alltid byggt på ett omvandlingstryck där vi 
samtidigt bejakat teknisk utveckling och öppen handel med om-
världen.

Vi lever i en tid av snabba förändringar, inte minst i form av 
innovationer och ny teknik. Den nya tekniken kombinerat med 
beteendeförändringar ger oss många möjligheter att tackla pro-
blem inom klimatområdet som för bara några år sedan inte sågs 
som möjliga. Bilparken kan ställa om till en allt större andel el 
och biobränslen kan ersätta fossila drivmedel, inte minst för tung 
tra�k. Parallellt kan biobaserade råvaror ge oss rader av nya pro-
dukter – plaster, textilier, höghus i trä samt bilkarosser i kol�ber 
- som ersättning för fossila råvaror. Den svenska stålindustrin kan 
befästa sin miljömässigt världsledande position genom att fort-
sätta tillverka stål med minskande klimatavtryck och det svenska 
jordbruket kan få ett uppsving genom ökad efterfrågan på hållbart 
producerade livsmedel.

Sverige är inte ensamt om att ställa om. Tvärtom har alla våra 
viktigare handelspartner, genom att också ställa sig bakom Parisav-
talet, förpliktigat sig till motsvarande omställning. Detta minskar 
risken för att åtgärder i Sverige enbart skulle �ytta utsläppen till 
andra länder. Vi förutsätter också att EU:s handelssystem för ut-
släppsrätter skärps samtidigt som konstruktionen värnar Europas 
basindustri inom ramen för klimatomställningen. På så sätt skapas 
steg för steg en växande marknad för de företag som utvecklar de 
nya, klimatanpassade produkterna och tjänsterna.

Rätt utformad kan en klimatomställning ge oss ökad konkur-
renskraft genom innovationer och teknikutveckling. Välståndet i 
vårt land har historiskt alltid byggt på ett omvandlingstryck där vi 
samtidigt bejakat teknisk utveckling och öppen handel med om-
världen.

På FN-toppmötet i Paris skärptes målet för klimatpolitiken till 
att världen ska hålla temperaturhöjningen väl under 2 grader, med 
en strävan att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Mot bakgrund av överenskommelsen i Paris föreslår vi nu att 
det svenska klimatmålet – som hittills uttryckts som en vision om 
att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till at-
mosfären år 2050 – skärps i linje med FN-beslutet. Vi föreslår att 
riksdagen beslutar att målet tidigareläggs till 2045. Nettonoll år 

De politiska partiernas ledamöter i Miljömålsbered-
ningen publicerade den 10 februari en debattartikel på 
DN Debatt där man presenterade en överenskommelse 
om ett tidigarelagt klimatmål. Målet är nu att Sverige ska 
vara klimatneutralt 2045, dvs att vi då inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser.
Vi citerar ur artikeln:
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2045 innebär enligt vårt förslag att utsläppen i Sverige ska ha mins-
kat med minst 85 procent jämfört med 1990. Med den kraftiga 
befolkningsökning som förväntas i Sverige till mitten av seklet är 
en minskning med 85 procent till år 2045 ett ambitiöst mål. De ut-
släpp som kan kvarstå år 2045 (för att åren därefter uppnå negativa 
utsläpp) ska dessutom kompenseras med åtgärder i enlighet med 
internationellt beslutade regler, vilket gör målet än mer ambitiöst.

Det innebär att per capita-utsläppen i Sverige då ligger på min-
dre än ett ton per person – en nivå som ligger i linje med Paris-
avtalet. Samtidigt kan strategier och åtgärder behöva utvecklas för 
att minska utsläpp i andra länder som uppkommer genom svensk 
konsumtion.

För att stärka ramverket föreslår vi att riksdagen beslutar om 
en klimatlag som tydliggör processerna inom klimatpolitiken och 
den långsiktiga inriktningen på arbetet. Lagen innebär bland an-
nat att regeringen en gång varje mandatperiod ska presentera en 
handlingsplan som visar vilka åtgärder som behövs för att klara 
det långsiktiga målet och samtidigt ger tillfälle att löpande pröva 
om de etappmål som sätts på vägen mot 2045 behöver förstärkas.

Vi föreslår också att regeringen inrättar ett oberoende klimat-
politiskt råd. Rådets uppgift blir bland annat att ge en ”second 
opinion” genom att granska regeringens samlade klimatpolitik – 
inte minst se till att politiken inom olika områden drar åt samma 
håll. En förebild till det klimatpolitiska rådet är det �nanspolitiska 
rådet, som granskar den ekonomiska politiken i förhållande till det 
�nanspolitiska ramverk riksdagen fastställt.

Tillsammans skapar våra olika förslag till åtgärder, ett slags 
klimatpolitiskt urverk, som gör att klimatarbetet tickar och går 
– oavsett regering. Vi är övertygade om att beslut i denna rikt-
ning kommer att skapa goda förutsättningar för den långsiktiga 
omställning av samhället i riktning mot fossilfrihet och minime-
ring av växthusgaser som vi alla vill se och har förbundit oss till 
genom Parisavtalet. Vi återkommer till frågorna om styrmedel och 
konkreta åtgärder för att nå det föreslagna långsiktiga målet när 
Miljömålsberedningen lämnar sitt slutbetänkande i juni i år.”

Debattartikeln är undertecknad av Matilda Ernkrans (S), Johan 

Hultberg (M), Stina Bergström, (MP), Rickard Nordin, (C), Jens 
Holm, (V), Lars Tysklind, (L) och Irene Oskarsson, (KD). 

Sverigedemokraterna �nns inte med i Miljömålsberedningen. 
Den 24 februari framkom det att Svenskt Näringsliv, LO och 

LRF har kraftig kritik mot Miljömålsberedningens förslag. Det är 
Dagens Industri som tagit del av en skrivelse från organisationerna 
till beredningen, ett gemensam särskilt yttrande. Alla tre sitter med 
i utredningen som sakkunniga. De tre näringslivsorganisationerna 
är kritiska till att man först formulerar ett mål och först därefter 
gör konsekvensanalyser. De menar att målet om nollutsläpp till 
2045 kommer att leda till att vi inte bara måste fasa ut all an-
vändning av fossila bränslen ur alla sektorer, utan också genomföra 
helt nya åtgärder för sådan klimatpåverkan som är svår att åtgärda 
inom industrin och jordbruket. De varnar för att svensk industri 
och svenskt jordbruk hotas. 

Svebio kommentar: 

Det tidigare löst formulerade målet om ett klimatneutralt Sverige 
gällde 2050. Nu har man flyt at målet lite närmare – 2045. Det är ingen 
radikal förändring, och frågan om exakt vilket år man nått målet är inte 
avgörande. Det som däremot är väsentligt är att de politiska partierna, 
undantaget Sverigedemokraterna, nu visar enighet om klimatfrågans 
betydelse och formulerar målet tillsammans. Det betyder att frågan lyfts 
upp ovanför den dagsaktuella partipolitiken. Man behöver nu också 
enas om den politik som måste drivas under de närmaste åren för att 
nå målet. Det gäller inte minst konkreta åtgärder för att ställa om trans-
portsektorn, men också ytterligare åtgärder i industrin. 

Näringslivets tunga organisationer och facket känner oro för att man 
går för fort fram och ser mer hot än möjligheter i omställningen. Vi tror 
att det är en obefogad oro. Vi tror tvärtom att omställningen skapar nya 
möjligheter, inte minst för de gröna näringarna i Sverige, att bidra till ett 
samhälle som bygger på 100 procent förnybar energi och mycket låg 
klimatpåverkan. Det kan också ge möjligheter till ökad export av klimat-
smarta produkter och grön energi. Sverige har unika förutsättningar för 
att utveckla ett modernt samhälle med mycket låg klimatpåverkan. 

Hela nio av EU:s 28 medlemsländer har nått målet för förnybar 
energi 2020. Det framgår av statistik som publicerades av EU:s 
statistikmyndighet Eurostat den 10 februari. Förutom Sverige och 
Estland, som nådde sina EU-mål redan 2011, och Bulgarien, som 
nådde sitt mål 2012, hade 2014 målet också nåtts av Finland, Li-
tauen, Italien, Tjeckien, Rumänien och Kroatien. Danmark och 
Österrike låg också nära målet 2014. Också Lettland ligger ganska 
nära målet. Man kan notera att många av de länder som har högst 
andel förnybar energi, och som ligger nära att nå målet, också har 
stor andel bioenergi och dessutom ofta är skogrika länder. Bland 
de stora EU-länderna är det Italien som lyckats bäst med att ut-
veckla marknaderna för förnybar energi. 

I den andra ändan av skalan �nns de länder som har långt till 
att nå målet. Det gäller små länder som Malta och Luxemburg, 
och bland de större medlemsländerna framför att Storbritannien, 
Frankrike och Nederländerna. Också Irland ligger illa till med 
måluppfyllelsen. Storbritannien har ett mål på 15 procent förnybar 
energi 2020, jämfört med bara 1,2 procent 2004. Men 2014 hade 
man bara nått knappt halvvägs till målet och låg på bara 7 procent, 
dvs landet är fortfarande till 93 beroende av icke-förnybar energi-

Nio länder i EU har nått förnybartmålet
tillförsel. Läget för Nederländerna är lika illa. Målet är 14 procent, 
men man ligger nu bara på 5,5 procent. För Frankrike gäller att 
man ska upp till 23 procent, men 2014 bara nått till 14,3 procent. 

Sammantaget ligger hela EU på 16 procent, en ökning från 8,5 
procent 2004. Det innebär att unionen har en god möjlighet att nå 
20-procentsmålet 2020. 

Svebio kommentar: 

Frankrike har troligen fortfarande goda möjligheter att nå sitt mål, 
sedan man infört en koldioxidskatt, som påverkar hela ekonomin. Man 
har också inlett en omfattande avveckling av äldre kärnkraft. Läget för 
Storbritannien är däremot kritiskt. Landet är långtifrån målet, och stän-
diga ändringar i stödsystemen har gjort investerarna osäkra om reger-
ingens ambitioner och målmedvetenhet. Också Nederländerna befinner
sig i en besvärlig situation. Man har gett miljöorganisationerna direkt 
infly ande över regelverken vilket lett till att man avbrutit stöd till bio-
energi. Avsaknaden av fjärrvärmesystem skapar svårigheter både för 
Storbritannien och Nederländerna när det gäller att ta vara på förnybara 
bränslen för värmesektorn. 

FORTS FRÅN SID 2.
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EU-konsultation om bioenergi – svar senast 10 maj

Den grupp av miljöorganisationer som nu motarbetar bioenergin 
på EU-nivå kommer säkert att ta tillfället i akt för att föra fram sin 
kritik. Det gäller för bioenergibranschen att mobilisera till stöd för 
denna EU:s största förnybara energikälla. 

Konsultationen har rubriken ”En hållbar bioenergipolicy för 
perioden efter 2020”. Den handlar framför allt om hur man ska 
kunna garantera en hållbar råvaruförsörjning, men innehåller 
också allmänna frågor om för- och nackdelar med att använda bio-
bränslen. 

Frågan om hållbarhetskriterier för biomassa och biogas har 
varit en långkörare i EU alltsedan man antog den gemensamma 
energi- och klimatpolitiken 2007 - 2009. Förnybartdirektivet från 
2009 innehåller hållbarhetskriterier för biodrivmedel och �ytande 
biobränslen (biooljor mm), men inga regler för fasta biobränslen 
och biogas som används för el- och värmeproduktion. Direktivet 
föreskrev däremot att kommissionen skulle återkomma med för-

EU-kommissionen lade 10 februari ut en konsultation om 
bioenergi, som är öppen till 10 maj. Det ger en stor möj-
lighet för alla aktörer inom bioenergisfären att framföra 
synpunkter på hur den gemensamma EU-politiken ska 
utformas 2020 – 2030.

MISSA INTE!
BIOMASS PELLETS ASIA 2016 
31 mars, Bangkok, Thailand

SVEBIOS VÅRMÖTE MED ÅRSMÖTE  
6 april, Stockholm

NORDIC BALTIC BIOENERGY 2016 
19-21 april, Vilnius, Litauen

INTERNATIONAL WOOD BIOREFINING WEEK  
+ WORLD BIOENERGY 2016 
24-26 maj, Stockholm

STORA BIOKRAFT- OCH VÄRMEKONFERENEN 
8-9 november, Lidingö

Läs mer på www.svebio.se

slag på sådana regler. Det har kommit ett par meddelanden under 
åren, men inget förslag. I dokumentet om Energiunionen från 
förra vintern �nns det tydligt angett att det ska presenteras förslag 
som ska gälla för tiden efter 2020. Det är bakgrunden till att kom-
missionen nu går ut med en konsultation. Man har också lagt ut 
ett antal uppdrag till konsulter. Vi kan vänta oss en rapport och 
troligen också ett konkret förslag under slutet av året, åtföljt av en 
konsekvensanalys (impact assessment). 

Svebio lämnade 10 februari ett svar på EU-kommissionens kon-
sultation om förnybar energi. Den fullständiga texten i svaret �nns 
på Svebios hemsida (remissvar).

Svebio kommentar: 

Det är angeläget att många av Svebios medlemsföretag deltar i kon-
sultationen och för fram sina argument om bioenergi. Det finns i konsul-
tationen goda möjligheter att formulera egna synpunkter och argument. 
Svebios kansli kommer att ge ytterligare information om hur man kan 
bidra i konsultationen. Svebios Vårmöte 6 april kommer att ägnas åt 
frågan om hur man kan garantera hållbarhet för biobränslen på ett sätt 
som inte skapar onödig byråkrati. 

120 miljöorganisationer tycker inte att bioenergi ska få kallas förnybar 

Uppropet riktas till EU, och syftet med kravet är att stoppa alla 
direkta och indirekta stöd till biobränslen och förbränning av ved. 

Bakom uppropet står framför allt en rad organisationer som vill 
stoppa användningen av biobränslen i kolkraftverk, där brittisk/
amerikanska Biofuelwatch är en ledande aktör tillsammans med 
Dogwood Alliance, som främst är verksamt i södra USA. De här 
två organisationerna har länge bekämpat exporten av pellets från 
USA till Storbritannien och användningen av pellets genom kon-
vertering av kolkraftverk som Drax. Bland undertecknarna �nns 
också Friends of the Earth International (Jordens vänner) och en 
organisation som heter Global Forest Coalition, som för en tid 
sedan gav ut en rapport med titeln ”Biomyths, �e costly carbon 

Den 10 februari publicerade 120 så kallade miljöorganisa-
tioner ett upprop mot bioenergi med titeln ”Large-scale 
bioenergy must be excluded from the renewable energy 
definition” (stors alig bioenergi måste uteslutas från defi-
nitionen av förnybar energi). 

scam of bioenergy” (Biomyter, det dyra kollurendrejeriet med 
bioenergi), en rapport som bekostades av Sida via Svenska Natur-
skyddsföreningen. 

Bland undertecknarna �nns främst en rad organisationer i ut-
vecklingsländer som arbetar med skydd för lokalbefolkning mot 
exploatering. Det �nns bara en svensk undertecknare, Latiname-
rikagrupperna. 

Bland argumenten �nns formuleringar om att storskaliga bio-
energiprojekt är långtifrån hållbara, att de bygger på en långtgåen-
de expansion av industriellt jordbruk, trädplanteringar i monokul-
tur och industriell avverkning. De här aktiviteterna sägs ”utarma 
och förorena jordarna och vattnet, förstöra skogar, gräsmarker och 
våtmarker, och förstöra livsbetingelserna för arbetare, bönder, ur-
sprungsbefolkningar och andra samhällen, särskilt i den globala 
Södern”. 
Mer information kan man hitta på ww.biofuelwatch.org.uk. 



Elcertifi atsmarknaden fjärde kvartalet

Snedvridna kostnader för små biobränsleaktörer

Av dessa har 11,6 TWh byggts i Sverige och 2,2 TWh i Norge. Det 
visar kvartalsrapport nr 4 år 2015 för den gemensamma elcerti�kats-
marknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma 

I dagsläget betalar små aktörer mer per hanterad mängd biobräns-
len jämfört med aktörer som har en högre omsättning.

Idag får små aktörer, det vill säga aktörer som hanterar mindre 
än 10 GWh biobränslen per år, betala mer i administrativa kostna-
der jämfört med de aktörer som hanterar större mängder. De admi-
nistrativa kostnaderna är bland annat kostnader för spårbarhet för 
biobränslen, stickprover och revisioner samt bränslemängdsrappor-
teringen som årligen sker till Energimyndigheten.

Uppgifterna framkom i samband med att Energimyndigheten 
genomförde en undersökning och frågade alla aktörer som berörs av 
regelverket för hållbara biobränslen om hur det har fungerat i prak-
tiken. 44 procent av de tillfrågade svarade på enkäten.

– Undersökningen visar också att aktörerna upplever att det �nns 
tillförlitlig information om hållbarhetskriterierna för biobränslen. 
Men vi behöver förtydliga kopplingen till andra närliggande regel-

Sedan den gemensamma elcertifi atsmarknaden star-
tade har anläggningar med en normalårsproduktion 
motsvarande 13,8 TWh tagits i drift och godkänts.

Energimyndigheten har identifierat snedvridna kost-
nader för vissa aktörer som hanterar biobränslen och 
föreslår därför att systemet ändras. 

målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 2020.
Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energidi-

rektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat in-
formation om godkända anläggningar, prisutveckling, elcerti�kats-
berättigad elproduktion och kvotpliktig elanvändning.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 16 februari)

verk, exempelvis systemet för handel med utsläppsrätter. Vi kommer 
också att gå vidare med frågan hur ett undantag skulle kunna se ut, 
säger Noak Westerberg på Energimyndigheten.

Undersökningen gjordes efter att Energimyndigheten fått i 
uppdrag av miljö- och energidepartementet att se över det svens-
ka systemet för hållbara biobränslen. Hållbarhetskriterierna gäl-
ler i hela Europa, men varje land har möjlighet att själv välja hur 
man vill införa dessa. Förutom Sverige har även Storbritannien 
utvärderat sitt system.

Ett diagram i anslutning till pressmeddelandet visar att skill-
naden i administrativ kostnad varierar mycket starkt mellan små 
och stora företag. Ett litet företag som arbetar med biodrivme-
del (leverans under 10 GWh) har en kostnad över 25 kr/MWh, 
medan ett större företag har en kostnad på bara någon krona per 
MWh. Skillnaden är nästan lika stor inom biogas och �ytande 
biobränslen (bioolja). 
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 4 februari)

120 miljöorganisationer tycker inte att bioenergi ska få kallas förnybar 
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1100 stora företag ska göra energikartläggning

Energimyndigheten uppskattar att det fortfarande �nns ett �ertal 
stora företag som ännu inte rapporterat till Energimyndigheten att 
man berörs av lagen. De företag som ännu inte registrerat sig inom 
Energimyndighetens tidsfrist ska göra det omgående för att ener-
gikartläggningen ska hinna genomföras innan nästa rapportering 
första kvartalet 2017.

Det är företagens eget ansvar att utreda om de omfattas av la-
gen, men Energimyndigheten kommer inom ramen för tillsyn av 
lagen att kunna kontakta de företag som inte har registrerat sig 
tidigare. 

Under 2016 behöver företagen genomföra sina energikartlägg-
ningar för hinna rapportera 2017. Om företaget har ett certi�erat 
energi- eller miljöledningssystem samt person eller personer som 
uppfyller de kompetenskrav som ställs så kan dessa personer ge-
nomföra energikartläggningen. Om företaget inte har ett sådant 
system ska företaget anlita en certi�erad energikartläggare.

Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energie�ekti-
viseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlems-

Drygt 1100 stora företag har rapporterat att de uppfyller 
lagkraven och de ska under året genomföra en energikart-
läggning av sin verksamhet, därefter vart fjärde år. Flest 
registrerade företag finns inom tillverkningsindustrin

staterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitets-
säkrade energikartläggningar minst vart �ärde år.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som år-
ligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikart-
läggningen ska även ge förslag på kostnadse�ektiva åtgärder som 
företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energian-
vändningen och därmed öka energie�ektiviteten.

Vem berörs av lagen?

Både verksamhet inom privat och o�entlig sektor är berörd av la-
gen eftersom lagen följer de storlekskriterier som EU har satt upp 
för stora företag samt de ekonomiska kriterier som anger att även 
de verksamheter som bedrivs utan vinstsyfte omfattas. Det är före-
tagen själva som ska bedöma om de omfattas av lagen.

Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. 
Även o�entliga verksamheter kan räknas som företag.

Med stora företag menas företag som sysselsätter minst 250 per-
soner och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR 
eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 2 februari)
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Fortsatt låga elpriser 

Men grundtonen är mycket svaga priser, och inga höga prisspikar 
av den typ vi hade under köldperioden i januari. Forwardpriserna 
har haft en fallande trend ända sedan i september, och ligger kring 
17 öre/kWh för � ärde kvartalet. Elcerti� katen har också fallit och 
ligger under 15 öre/kWh både på spotmarknaden och i forward-
handeln. 

Sverige hade redan under de första sju veckorna av 2016 en el-
export på 2 TWh.

En nyhet är att kabeln till Litauen nu är i drift. Det innebar att 
Sverige under vecka 7 hade en export på 55 GWh el till Litauen. 
Maxkapaciteten på ledningen mellan Nybro och Klaipeda är 700 
MW vilket möjliggör en ganska omfattande export, som ger förut-

Under februari har vi haft elpriser som ofta legat kring 15 
öre/kWh, en extremt låg nivå för att vara mitt i vintern. 
Samtidigt noteras regelbundet prisspikar upp mot 35 – 40 
öre, alltså en relativt stor variation. 

sättningar för att höja priset när det är extremt lågt i Sverige, och 
som skapar en större försörjningstrygghet för de baltiska länderna. 
Kabeln ger också förutsättningar för ett bättre samlat utnyttjande 
av produktionsresurserna. 

Kraftigt fall för utsläppsrätter 

Priset på utsläppsrätter inom det europeiska handelssystemet ETS 
sjönk kraftigt under januari och början av februari, från 8,50 euro 
per utsläppsrätt (ton CO2) till 5 euro. Priset var redan tidigare 
alldeles för lågt för att kunna påverka marknaden, och den nya ni-
vån innebär i praktiken nästan ingen kostnad alls för att släppa ut 
koldioxid i alla de cirka 11 000 företag och anläggningar som ingår 
i systemet. När systemet infördes ansågs en nivå på 30 euro vara 
önskvärd för att driva på utsläppsreduktioner och teknikutveck-
ling. Den låga kostnaden för utsläppen inträ� ar samtidigt som 
både olje- och kolpriser sjunkit till en rekordlåg nivå. 

Fortsatt låga oljepriser

Det låga priset skapar allt större problem för länder som är ensidigt 
beroende av oljeutvinning och oljeexport, som Venezuela, Nige-
ria, Angola och Ryssland, och pressar ekonomin också i många av 
Mellanösterns oljeekonomier. Venezuela tvingades höja sitt interna 
bensinpris med 6000 procent. Saudi-Arabien drar ner på många av 
sina interna subventioner och förmåner till befolkningen. I Norge 
har oljeindustrin friställt tiotusentals anställda. 

Dramatisk nedgång i försäljningen av E85

Som vi berättade om i förra Bioenerginytt drabbas etanolförsälj-
ningen nu kraftigt av den beskattning som införts och av de låga 
priserna på fossila drivmedel. Nedgången är dramatisk, vilket 
bekräftas av aktuella si� ror från SPBI. Också försäljningen av 
biodiesel minskar kraftigt, men där saknas aktuella si� ror. Så här 
skriver SPBI i sitt pressmeddelande 23 februari:
Försäljningen av etanolbränslet E85 sjönk med 77 procent jäm-
fört med samma månad föregående år och uppgick till endast 
1200 kubikmeter. Även övriga drivmedel sjönk under januari 
2016 bland annat på grund av en leveransdag mer i januari 2015 
än 2016. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.
E85-försäljningen uppgick i januari till 1 200 m3. En nedgång 
på hela 77 procent eller ca 4000 m3 jämfört med samma månad 
2015. Jämfört med toppåret 2011 då försäljningen under enskilda 
månader nådde över 22 000 m3 är nedgången mer än 95 procent.
Ulf Svahn VD SPBI ”- Inga nya fordon på marknaden och en 
kraftig prisnackdel i förhållande till bensin gör att försäljningen 
av E85 går ned mycket kraftigt. En tydlig e� ekt av bristen på väl 
genomtänkta styrmedel.”
Bensinförsäljningen under årets första månad summerades till 
223 200 m3. En nedgång med ca 19 000 m3 kubikmeter eller ca 

Oljepriset har gått upp marginellt från de allra lägsta note-
ringarna kring 27 dollar/fat till omkring 35 dollar/fat. Det är 
fortfarande en extremt låg nivå jämfört med normala priser 
under de senaste åren. 

8 procent. Även försäljningen av diesel sjönk och uppgick till 412 
400 m3. Det är en nedgång med ca 12 000 m3 eller ca 3 procent. 
Det var en leveransdag mer i januari 2015 än 2016 vilket påverkar 
jämförelsen. Allt enligt preliminära si� ror jämfört med samma pe-
riod föregående år från SPBI.

Ökad försäljning av biodrivmedel förra året

Energimyndigheten redovisade den 22 februari statistik över för-
säljningen av biodrivmedel under förra året. Den statistiken ser 
bättre ut än dagssi� rorna. Den total försäljningen av biodrivmedel 
ökade jämfört med 2014. Förklaringen är det såldes mycket mer 
HVO och annan biodiesel. Däremot sjönk försäljningen av etanol. 
Så här skrev Energimyndigheten: 
”Trenden med ökad användning av biodrivmedel i den svenska 
transportsektorn fortsätter. Förra året levererades 19 procent mer 
� ytande biodrivmedel jämfört med 2014. Det visar ny statistik 
från Energimyndigheten.
Under förra året ökade leveranserna av biodiesel med 37 procent. 
Den största procentuella ökningen stod ren HVO för, den ök-
ningen utgjorde över tusen procent, men från väldigt låga nivåer 
2014. Ökningen beror på att � er tankstationer öppnade under 2015 
och att � era fordonstillverkare godkände drivmedlet i sina moto-
rer. HVO till låginblandning, det vill säga HVO som blandas in 
i fossil diesel, var det biodrivmedel som ökade mest i absoluta tal 
och uppgick under förra året till drygt 650 000 m3. Ren FAME 
ökade med ungefär 60 procent och uppgick till drygt 170 000 m3.
Det är däremot inte alla biodrivmedel som ökar. FAME som lågin-
blandning i fossil diesel minskade med sex procent trots att leve-
ranserna av fossil diesel ökade. Även etanol som låginblandning 
minskade med tio procent vilket följer utvecklingen i leveranser 
av bensin. Etanol i E85 och ED95 minskade med 40 respektive 
43 procent vardera under 2015. De totala leveranserna av etanol 
minskade med 25 procent under året.”

MARKNADERNA
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Administrativt krångel för biodrivmedelsföretagen

Sammanfattande synpunkter

Förslaget innebär en ytterligare omfattande administrativ börda för 
de tillverkare och användare av berörda biobränslen, som genom sin 
verksamhet bidrar till att minska belastningen på miljö och klimat 
och reducerar användningen av fossila bränslen. Den ökade admi-
nistrativa bördan sker utanpå de tidigare krav som införts genom 
anläggningsbesked för biodrivmedel. 

Producenterna av biodrivmedel och användare av skattebefriade 
bränslen får ägna en allt större del av sin tid åt att fylla i blanketter 
och sätta sig in i komplicerade regelverk, när de borde få ägna sig åt 
att producera, sälja och använda sina miljövänliga produkter. 

Promemorians uppskattning av kostnaderna för den ökade ad-
ministrationen är kraftigt underskattad. Regelverket kring ”företag 
utan rätt till statligt stöd” skapar rättsosäkerhet och kommer att leda 
till att många aktörer stängs ute från marknaden. Det gäller främst 
mindre företag och företag i andra länder. Regelverket kommer där-
för att fungera som ett handelshinder. 

Det nya regelverket innebär att man inför en ökad grad av osä-
kerhet för producenterna, distributörerna och användarna av de 

Svebio lämnade 29 januari ett remissvar rörande en 
promemoria med titeln Vissa statsstödskrav på bräns-
leskatteområdet. Promemorian innehåller förslag som 
innebär ytterligare administrativt krångel för de företag 
som marknadsför och producerar biodrivmedel. Så här 
svarade Svebio: 

skattebefriade bränslena. Vi är övertygade om att detta kommer att 
hämma utvecklingen av marknaden för förnybara bränslen och där-
med få direkta och indirekta negativa e� ekter för klimatpolitiken. 

O� entliggörandet av uppgifter på den webb-plats som inrättas 
för information om stödmottagarnas statsstöd strider mot den gäng-
se företagssekretessen och kan komma att allvarligt skada enskilda 
företags verksamhet. 

Orimlig tolkning av skattebefrielsen som statsstöd

Skälet till att detta nya regelverk, och det tidigare regelverket om 
anläggningsstöd, nu införs är den orimliga tolkningen att skatte-
befrielsen är ett statsstöd. Enligt Svebios uppfattning är skattebe-
frielsen endast en konsekvens av att fossila bränslen beläggs med 
skatt enligt principen om att förorenaren ska betala. Detta synsätt 
borde prägla EU:s och EU-kommissionens klimatpolitiska arbete, 
och dess skattepolitik, och har stöd i Lissabonfördraget. Efter Paris-
avtalets skärpning av klimatmålet från att vara ett 2-gradersmål till 
att sträva efter att begränsa medeltemperaturhöjningen till 1,5 grad 
framstår omställningen av energisystemet och transportsektorns en-
ergianvändning i Europa som än mer angelägen. EU-kommissio-
nens regelverk för statsstöd och den svenska regeringens tillämpning 
av detta regelverk motverkar den omställning som nu krävs. Den 
svenska regeringen bör mot den här bakgrunden fortsatt med kraft 
hävda att skattebefrielsen inte ska betraktas som statsstöd. 

FORTS 4
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REMISSER

Offentliggörande av uppgifter på webbplatsen 

Kommissionen arbetar med att ta fram ett system för insamling av 
information om olika stödåtgärder som ska publiceras på en webb-
plats. För svenskt vidkommande ska Myndigheten för tillväxtpoli-
tiska utvärderingar och analyser få ansvaret att fördela behörigheter 
till databasen. Hur säkerställer man att inte enskilda företag kan 
identi�eras utifrån hur mycket de producerar då sådan lagstiftning 
om otillbörlig konkurrens gör att viss biodrivmedelsstatistik inte 
kan visas? Väger kravet från EU högre än svensk konkurrenslagstift-
ning? Se även promemorians egna kommentar i kapitel 8.2 ”Of-
fentliggörandet av uppgifter på webbplatsen om stödmottagarnas 
skattestöd skulle under vissa omständigheter kunna påverka företa-
gens konkurrensförhållanden på så sätt att den i vissa fall kan röja 
företagsspeci�k information till andra företag”.

Vi anser att denna fråga måste klarläggas i det fortsatta lagstift-
ningsarbetet. 

Definitionen av ”företag i e onomiska svårigheter”

Avsikten med EU:s regelverk måste rimligen vara att förhindra att 
statsstöd används som ett sätt att stödja företag som håller på att 
gå omkull. Så som regelverket utformas kan det emellertid leda till 
att staten medverkar till att företag går under och ”tippar det över 
kanten”. Det kan ske genom att ett företags produkter blir omöjliga 
att sälja när det börjar gå rykten om att företaget har ekonomiska 
svårigheter, eftersom eventuella köpare inte vill riskera att produk-
terna inte längre får skattebefrielse. 

Statsstödets karaktär vid skattebefrielse är en annan än när 
statsstöd ges till olika typer av projekt, investeringar, etc. Vid skat-
tebefrielsen handlar det om att alla produkter av ett visst slag får 
skattebefrielse, och alla de företag som tillhandahåller produkten 
och som köper produkten räknar med att skattebefrielsen/stats-
stödet gäller lika för alla. 

Genom regeln om att stöd inte får ges till ”företag i ekonomiska 
svårigheter” skapas en misstänksamhet och ett osäkerhetsmoment 
på marknaden, som gör att olika aktörer kommer att behandlas 
olika. Stora, stabila företag får ett extra företräde på marknaden, 
medan mindre och okända företag och framför allt företag i andra 
länder som exporterar till Sverige kommer att missgynnas. Regelver-
ket kommer därmed också att fungera som ett handelshinder. 

I promemorian �nns en rad förhållanden beskrivna som de�nie-
rar begreppet ”företag i ekonomiska svårigheter”. Några av dessa är 
relativt entydiga, medan andra innehåller betydande grader av osä-
kerhet. Dessutom �nns en tidsaspekt. Vid vilket tillfälle ska den rap-
porterande stödmottagen anses ha fått vetskap om att en leverantör 
är ”ett företag i ekonomiska svårigheter” och vid vilken tidpunkt ska 
stödet anses vara olagligt? Vad händer med beställda, inköpta res-
pektive lagerhållna kvantiteter? Anses dessa vara lagliga och möjliga 
att sälja med skattebefrielse? Finns det en skyldighet att omedelbart 
rapportera ett förändrat ekonomiskt förhållande för en leverantör? 
Måste en importör av etanol från Brasilien ha en löpande bevak-
ning av det producerande företagets ekonomiska ställning? Hur ska 
man hantera företag inom en koncern? Om ett moderbolag råkar 
i ekonomiska svårigheter, ska då också ett dotterbolag anses vara i 
ekonomiska svårigheter?

En ytterligare osäkerhet skapas genom att de�nitionen uppges 
vara ”dynamisk”, dvs att de�nitionen kan förändras.

Ett aktuellt exempel kan illustrera problematiken. Ett av världens 
största bioenergiföretag, spanska Abengoa, inställde för ett par må-
nader sedan betalningarna och är nu under rekonstruktion. Aben-
goa har ett stort antal produktionsanläggningar för etanol i Europa 
och Nordamerika. Under rekonstruktionen försöker man nu �nna 
köpare till biobränsledivisionen i företaget. Som vi tolkar prome-
morians förslag är skattebefrielse för etanol producerad av Abengoa 
otillåtet statsstöd. Eventuella köpare av etanol från Abengoa måste 
därför avbryta all import från företaget. Det minskar möjligheterna 
att genomföra en rekonstruktion av företaget genom att det förhin-
drar försäljning av produkter från företaget. 

En konsekvens av förslaget är sannolikt att import av biodrivme-
del kommer att motverkas, att handeln begränsas och att mindre 
aktörer missgynnas på marknaden. Samtliga dessa faktorer innebär 
att marknaden fungerar sämre vilket innebär högre kostnader för 
kunderna och sämre konkurrenskraft för biodrivmedlen, med nega-
tiva e�ekter för klimatpolitiken. Den här e�ekten �nns inte redovi-
sad i promemorian. 

Icke-syntetisk metanol

Avdragsrätten slopas för skatt på bränsle som utgör vegetabiliska 
oljor etc och ”icke-syntetisk metanol”, Fame eller biogas. Varför 
görs distinktionen om ”icke-syntetisk” när förnybar metanol kan 
tillverkas (och görs) syntetiskt likväl som fossilt? Vi anser att man 
i det här sammanhanget bör ändra de�nitionen av skattebefriad 
metanol till att gälla ”metanol av biogent ursprung” alternativt 
”biobaserad metanol”. 

 
Effekter för företagen

Enligt vår uppfattning underskattar promemorian kraftigt konse-
kvenserna av förslagen för företagen, både den administrativa bördan 
och kostnaden. Kravet på rapportering är omfattande. Särskilt kravet 
på att klarlägga om det producerande företaget inte är ett företag som 
saknar sätt till statsstöd kommer att kräva omfattande kontroller. 

E�ekter för företagen bedöms vara 30 000 stödmottagande före-
tag som ska visa att de inte är företag utan rätt till statligt stöd. Drygt 
26 000 av dessa är jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk. Flertalet 
av dessa är mindre bolag. När man i promemorian anger att det 
för varje rapporterande företag bara tar 2 – 8 minuters arbetstid per 
blankett förutsätter man att alla rapporterande företag har rutiner 
och känner till de krav som ställs. 

Kostnaden som uppskattas för alla till som mest 3,3 miljoner kr/
år är alldeles för lågt satt. Ett biodrivmedelsföretags revisor uppskat-
tar att kostnaden är minst 1 miljon kr per år per bolag för de redo-
visningar som nu sker med hållbarhet, anläggningsbesked, statistik-
rapportering, skatter med mera. De nya kraven kommer att kraftigt 
öka denna kostnad.

Det är inte bara 50 000 blanketter som företagen enligt prome-
morians uppskattning ska fylla i utan det är även tid som åtgår för 
att sätta sig in i materialet och rapporteringen. Det ter sig svårt att 
klara kravet att ”behöva lämna uppgifter om vilka stödmottagare 
som företaget köpt biodrivmedel eller biogas ifrån och vilka belopp 
som härrör från respektive stödmottagare”. Särskilt hur ”informa-
tion om att stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt 
stöd kommer även att krävas” för import av produkt då sådant krav 
kan ses som hämmande enligt frihandelsavtalet.

FORTS FRÅN SID 7.
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Svebio stödjer förslaget om en samlad torvprövning i enlighet 
med promemorians förslag. Förslaget skapar ett tydligare regel-
verk som i bästa fall leder till lägre kostnader och kortare hand-
läggningstider för de berörda företagen. Förslaget leder också 
till en stärkt ställning för markägarna, vilket kan minska risken 
för kon�ikter kring torvprojekt. Det ger också en likartad han-
tering av projekt för energi- och odlingstorv. 

Synen på torv som energikälla och naturresurs

Promemorians beskrivning av torvutvinning i Sverige (kapitel 
3) är inte helt rättvisande. Utvinning av torv sker idag huvud-
sakligen på redan starkt påverkade myrar, där man i tidigare 
skeden genomfört markavvattning. Påståendet att ”torvtäkt 
innebär en förlust och försämring av myrhabitat” är därför inte 
riktig, åtminstone inte generellt. Potentialen att för nya projekt 
styra utvinningen av torv till redan påverkade och avvattnade 
marker är stor. Detta kan också ur klimatsynpunkt ha fördelar, 
eftersom dessa marker idag läcker koldioxid genom nedbryt-
ningen av torv. 

Också beskrivningen av e�ekten av efterbehandling är ofull-
ständig. Det är riktigt att efterbehandlingen inte leder till att 
”den typ av myrekosystem som fanns före utvinningen” åter-
skapas. Men det nya ekosystem som kan skapas i form av en 
sjö eller en ny våtmark kan ha avsevärt högre naturvärden än 
den ofta triviala och i allmänhet redan utdikade myrmark som 
fanns före torvtäkten. Det visas av �era exempel, som Västkärr 
i Närke där man skapat en sjö med rikt fågelliv. 

Påståendet i kapitel 8.4 (sid 69 nederst) om att ”torv är en 
ändlig naturresurs” är också missvisande. Torvlagren byggs kon-
tinuerligt upp av levande torvbildande växter. Torvutredningen 
myntade de�nitionen att ”torv är ett långsamt förnybart bio-
massabränsle”. 

Behovet av speciallagstiftning 

Synen på torven som energikälla har varit styrande för lagstift-
ningen. Under de båda världskrigen liksom i samband med ol-
jekriserna på 1970-talet har den svenska staten sett torven som 
en värdefull inhemsk energiresurs som ger försörjningstrygghet. 
Man har därför skapat lagliga verktyg för att kunna mobilisera 
denna resurs i relativt stor skala. 

Samlad torvprövning

Svebio yttrade sig den 15 februari över en promemoria om samlad torvprövning (Ds 2015:54). 
Så här svarade Svebio:

Idag är detta argument inte lika starkt för Sverige, inte minst 
eftersom beroendet av importerade fossila bränslen har minskat 
starkt. Men fortfarande �nns ett försörjningsmotiv, inte minst 
på EU-nivå. Torvtillgångarna i Sverige, Finland och de baltiska 
länderna har betydelse för att minska beroendet av importerade 
fossila bränslen. Torv kan tillsammans med andra biobränslen 
användas inte bara för el- och värmeproduktion utan även för 
produktion av �ytande biodrivmedel. 

Det �nns också andra skäl som motiverar användningen av 
torvtillgångarna: 

Torven som additiv. Torven har utmärkta förbränningstek-
niska egenskaper. Sameldning med torv i biobränslepannor re-
ducerar påslag och ger en renare förbränning med högre verk-
ningsgrad och lägre underhållskostnader. Det kan i sin tur leda 
till högre elutbyte. 

Utnyttjande av torv som läcker koldioxid. Stora arealer torv-
mark har dikats både för jordbruk och för skogsbruk. På dessa 
redan dikade torvmarker sker en betydande avgång av koldi-
oxid. Nedbrytningen av torven är en ”förbränning utan nytta”. 
Det �nns goda skäl för att använda torv från dessa redan dikade 
torvmarker. Torvmarker som idag är betydande källor för växt-
husgasutsläpp kan inom några årtionden förvandlas till sänkor, 
om de återplanteras med skog eller om nya våtmarker anläggs. 

Även om det kvarstår starka skäl för att fortsätta använda 
torv som energikälla �nns det inte skäl att behålla den special-
lagstiftning som hittills funnits för torven. Om det skulle upp-
stå ett akut försörjningsläge som skulle motivera en snabbare 
mobilisering av torvtillgångarna kan staten återinföra special-
lagstiftning. Under dagens normala förhållanden är det klokt 
att inordna torven i samma lagstiftning som annan täktverk-
samhet. 

Ett starkt argument för att avska�a torvlagen är att man på 
så sätt naturligt engagerar markägarna i utvinningen av ener-
gitorv, på samma sätt som idag sker för odlingstorv. Ett annat 
starkt argument är att man får ett gemensamt regelverk för en-
ergitorv och odlingstorv. 

När det gäller detaljsynpunkter kring de föreslagna för-
ändringarna vill vi hänvisa till det yttrande som lämnats av 
Branschföreningen Svensk Torv. 

REMISSER
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REMISSER

Vi är förvånade över att regeringen inte skickat ut ärendet på re-
miss till energiföretagen och till bioenergibranschen. Frågan om 
cascading har under de senaste åren allt oftare dykt upp i debatten i 
EU, med allt starkare krav på reglering av råvaru�öden. Frågan be-
rör i högsta grad bioenergibranschen. Även frågor rörande avväg-
ning mellan biologisk behandling och energiåtervinning är av stor 
betydelse för vår bransch, liksom synen på förbränning generellt. 

Svebio organiserar cirka 300 företag verksamma i hela bioener-
gikedjan, från producenter av biomassa och biobränslen till slut-
användare. 

Svebios uppfattning i sammandrag 

Principen om cirkulär ekonomi är riktig och initiativet från EU-
kommissionen är lovvärt. Råvaror och material ska så långt som 
möjligt recirkuleras i samhället för att minska råvaruuttag och mil-
jöbelastning. Men det �nns ekonomiska och miljömässiga restrik-
tioner, som inte alltid synliggörs. 

Det är skillnad på ändliga resurser och förnybara, och detta 
måste tydliggöras i regelverken. Bland de ändliga resurserna �nns 
dels sådana som förstörs vid användningen, som fossila bränslen, 
eller som sprids ut på ett sådant sätt att de inte kan återvinnas, dels 
sådana som kan återvinnas om och om igen, t ex metaller som kan 
smältas till ren form. Förnybara material, biomaterial, produceras 
kontinuerligt. Åkrar och skogar är inte som gruvor och täkter, där 
materialet tar slut, utan produktionsresurser som utnyttjar solen-
ergi, vatten och näringsämnen för att uthålligt tillföra material till 
samhället.

Man måste också skilja på resurser som kan användas för att 
lösa klimatproblemen och sådana som belastar klimatet. Det är 
anmärkningsvärt att förslagen och handlingsplanen inte berör kli-
matfrågan och avfallets potential att användas som en strategisk 
resurs för att ersätta fossila bränslen och minska klimatpåverkan.  

Mot den här bakgrunden måste man analysera vad som menas 
med ”cirkulär ekonomi” i relation till ”bioekonomi”. Vi saknar en 
sådan analys i EU-kommissionens dokument. 

 Kommissionens dokument har i alltför liten grad berört frågor 
kring energiutvinning ur avfall. När man skriver om förbränning, 
framställs det som jämförbart med deponering. Vi menar att för-
bränning med energiutvinning är ett bra sätt att ta hand om avfall. 
En stor del av avfallet är av biogent ursprung (cirka 60 procent) 
och kan jämföras med annan biomassa. Mycket av avfallet är kon-
taminerat med ämnen som inte bör recirkuleras, men som kan tas 
om hand i rökgasrening och genom en miljöriktig användning av 
avfallsaskan. 

Avvägningen mellan biologisk behandling och förbränning är 
inte självklar. Vid kompostering förloras en stor del av kolinnehål-
let som koldioxid till atmosfären. Det �nns också risk för metanav-
gång. Biogasproduktion är att föredra framför kompostering. 

Reglering från EU enligt så kallad kaskadanvändning avvisas 
bestämt. Allokeringen av råvaror, vare sig dessa är jungfruliga eller 
restprodukter och avfall, bör ske genom fri handel på marknaden. 

Cirkulär ekonomi
Svebio lämnade 19 februari ett remissyttrande om cirkulär 
ekonomi. Så här skrev Svebio i yttrandet. 

Vad den svenska regeringen bör verka för

Den svenska regeringen bör enligt Svebios mening: 
– verka för att deponering av avfall minimeras och att allt 

brännbart avfall används för energiåtervinning, om det inte kan 
materialåtervinnas. Enbart miljöfarligt avfall och restavfall som 
inte kan återvinnas, bör läggas på deponi. 

- verka för att det byggs kraftvärmeverk för förbränning av av-
fall i alla länder i EU, för att ta vara på returträ, hushållsavfall och 
annat brännbart avfall som inte kan materialåtervinnas. Stöd bör 
ges för investeringar i kraftvärme och den nödvändiga infrastruk-
turen för �ärrvärme. 

– verka för att avfall som lämpar sig för biologisk behandling 
utnyttjas för biogasproduktion. 

– verka för en utvecklad bioekonomi, där biomassa kan använ-
das inte bara för traditionella ändamål och material (livsmedel, 
foder, byggnads- och möbelvirke, pappersprodukter etc) och en-
ergiproduktion (el, värme, drivmedel, industriella processer), utan 
också för produktion av material som idag görs av fossil råvara, 
exempelvis plaster och kemikalier. Styrmedel som gynnar använd-
ning av förnybar råvara framför fossil råvara bör övervägas. 

– avvisa alla förslag om reglering av råvaru�öden motiverade 
med så kallad ”cascading”. Marknaden löser bäst en rationell al-
lokering av råvaror, även på biomasseområdet. Marknaden bör 
styras med generella styrmedel enligt principen att förorenaren ska 
betala för sin miljöpåverkan. 

– avvisa alla förslag om att införa kvantitativa restriktioner på 
bioenergisektorn. Verka för att ompröva de restriktioner som in-
förts i det så kallade ”ILUC-direktivet”. De restriktioner (7-pro-
centstaket, dubbelräkningen) och detaljregleringar (råvarulistan 
mm), som där införts hämmar utvecklingen av bioenergiproduk-
tionen och av en marknadsstyrd bioekonomi. 

Svebio ger därefter detaljerade synpunkter på en del av förslagen. 

Avfallshantering

I kapitlet �nns ett resonemang om att undvika överkapacitet för 
behandling av restavfall, till vilket man räknar både förbränning 
och mekanisk biologisk behandling, och att bara i undantagsfall 
�nansiera sådana anläggningar. Vi anser att det �nns stort behov 
av att bygga nya förbränningsanläggningar för energiutvinning ur 
restavfall, för el- och värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar 
kopplade till utbyggda �ärrvärmenät. Det kommer även med en 
utökad materialåtervinning att �nnas stora volymer avfall som 
lämpar sig för energiutvinning. 

Med en begränsad utbyggnad av förbränningsanläggningar (”ett 
fåtal väl motiverade fall”) kommer det att uppstå stora strömmar 
av avfall som bland annat kommer att söka sig till Sverige och här 
tränga undan biobränslen på bränslemarknaden. För EU som helhet 
innebär det en fortsatt onödigt stor användning av fossila bränslen, 
när de förnybara bränsleresurserna inte utnyttjas optimalt. 

Från avfall till resurser

Återvinningen av näringsämnen ur avfall kan förbättras. Det pågår 
forskning och utvecklingsarbete för utvinning av fosfor ur avfall. 
När det gäller återföring av organiskt avfall till åkermark måste 
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frågor kring kvalitet och livsmedelssäkerhet vara avgörande, t ex 
risken för kontaminering med tungmetaller, läkemedelsrester och 
smittämnen. 

Kvävegödselmedel kan tillverkas med förnybara energislag. 

Plast

Motivet för att öka återvinningen av plast minskar i takt med att 
avfallsförbränningen för energiutvinning ökar och allt större del av 
plastproduktionen blir biobaserad. I en framtid med i huvudsak 
biobaserad plast inom ramen för en utvecklad bioekonomi �nns 
inga starka skäl för plaståtervinning, utan plasten kan användas 
som bränsle i kraftvärmeverk. 

Föroreningen av plast i haven är ett stort problem. Problemet 
måste lösas i första hand genom att tillförseln av plast till haven 
stoppas. Metoder behöver utvecklas för att skörda den plast som 
idag �yter runt i världshaven. Denna plast är ett utmärkt bränsle. 

Livsmedelsavfall 

Det huvudsakliga skälet till att det uppkommer stora volymer livs-
medelsavfall är att livsmedel idag är billiga och �nns i stora voly-
mer. En allt mindre andel av hushållens och samhällets inkomster 
används för livsmedel, vilket minskar motivationen för att hus-
hålla med livsmedlen i alla delar av livsmedelskedjan. Kapaciteten 
för att producera livsmedel är hög i Europa och man har under de 
senaste årtiondena i huvudsak haft problem med överproduktion 
av livsmedel. 

Allt det livsmedelsavfall som uppstår i livsmedelskedjan – jord-
bruk, distribution, butiker, hushåll, restauranger – kan återvinnas 
för energiproduktion för att göra etanol, biodiesel och biogas. Om 
volymen livsmedelsavfall kan reduceras uppkommer ökade möj-
ligheter att producera biodrivmedel på åkermark. Redan idag �nns 
stora arealer dåligt utnyttjad eller nedlagd åkermark i Europa. EU 
bör snarast ta bort de restriktioner som �nns för att göra biodriv-
medel från åkermark. 

Bygg- och rivningsavfall 

Brännbart bygg- och rivningsavfall bör i första hand användas för 
energiutvinning. 

Biomassa och biobaserade produkter

Trä, papper och andra biobaserade material kan materialåtervinnas, 
men villkoren för denna återvinning skiljer sig starkt från återvin-
ning av exempelvis metaller, genom att materialet förlorar i kvali-
tet genom varje steg i återvinningskedjan. Pappers�brer kan enligt 
en vedertagen tumregel återvinnas sju gånger – därefter är �brerna 
”trötta” och måste gå till förbränning. För trä är kedjan kortare. Den 
enda materialåtervinning som tillämpas i större skala är produktio-
nen av byggskivor från returvirke. I de �esta fall är det bäst att låta 
det förbrukade träet �isas till rt-�is för förbränning, medan man 
använder jungfruligt trä för nya konstruktioner och möbler. 

Träet kan inte, som metall eller glas, smältas ner och återfå sin 
ursprungliga kvalitet. Produkter som framställs ur recirkulerat trä 
eller papper får alltid en lägre kvalitet än ursprungsprodukten. 

Till denna egenskap ska läggas risken för kontaminering. Bio-
baserade produkter ges nya egenskaper genom olika typer av till-

satser, färger och annan ytbehandling, impregnering, etc. På sam-
ma sätt innehåller rötrest från biogasproduktion och rötslam från 
reningsverk olika komponenter som kan vara miljöskadliga, som 
tungmetaller, läkemedelsrester och andra kemiska ämnen. Även 
om man i hög grad renar kretsloppen och förbjuder olika typer av 
tillsatser återstår en risk, dels från äldre produkter som fortfarande 
är i cirkulation, dels från importerade produkter. 

Regeringen och berörda myndigheter måste vara medvetna om 
de här begränsningarna när frågor om cirkulär ekonomi och cas-
cading diskuteras i EU. 

Reglering av kaskadanvändning

Förslaget om ”riktlinjer och spridning av bästa praxis för kaskad-
användning av biomassa” bör avvisas. Begreppet kaskadanvänd-
ning är inte de�nierat och en reglering strider mot marknads-
ekonomiska principer. Allokeringen av råvaror, vare sig dessa är 
jungfruliga produkter, rest- och biprodukter eller avfallsprodukter, 
bör ske på en fri marknad. Att utforma riktlinjer från EU-nivå 
kommer att skapa byråkrati och osäkerhet för marknadens aktörer 
och leder till en ine�ektiv resursanvändning som skapar onödiga 
kostnader för företag och konsumenter. Den svenska erfarenheten 
av tidigare reglering av råvara för bioenergianvändning är negativ. 
Sverige hade före 1993 lagstiftning som begränsade användningen 
av skogsråvara för bioenergiändamål, först i § 136a i Byggnads-
lagen och från 1987 i Trä�berlagen (1987:588). Restriktionerna 
avska�ades 1991 – 1993. Ett av syftena med lagstiftningen var att 
skydda träskiveindustrins råvaruförsörjning. Vi avråder starkt från 
att återinföra den här typen av reglering i Sverige eller på EU-nivå. 

Ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

Förslaget innehåller en rad bra förslag som vi kan ställa oss bakom. 
Det gäller främst förslaget om att kraftigt minska deponeringen av 
avfall (se nedan), liksom olika åtgärder för att förebygga uppkom-
sten av avfall och öka materialåtervinningen. 

Vi ställer oss däremot kritiska till det kraftigt höjda målet för 
återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall till 
65 procent 2030. En stor del av det avfall som då måste återvinnas 
är biogent avfall som lämpar sig för energiåtervinning. Ju högre 
man sätter målet för återvinning desto större är risken för att man 
också får med förorenat material. Vi anser att fördelningen mellan 
material- och energiåtervinning är en sak som kan bedöma oss 
regleras av de enskilda medlemsstaterna. 

Det �nns en betydande risk att man genom kombinationen 
av ett högt mål för materialåtervinning, som man sannolikt miss-
lyckas med att uppnå, och en restriktiv linje för byggandet av 
förbränningsanläggningar, får ett växande överskott av brännbart 
avfall. Dessa avfallsvolymer kommer att söka sig till länder med 
väl utbyggd förbränningskapacitet och väl utbyggda �ärrvärme-
nät. Resultatet kan bli en ökad handel med avfall inom EU. Enligt 
vår mening bör man istället sätta ett lägre mål för materialåtervin-
ning och samtidigt öppna för större investeringar i anläggningar 
för energiåtervinning i alla medlemsländer. 

Förslaget om direktiv om avfallsdeponering 

Den allmänna inledande texten innehåller samma negativa syn på 
energiåtervinning genom förbränning av avfall som vi tidigare på-
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Pressmeddelande 2016-02-17 
Miljöpartiets väljare från sämst till bäst kunskap om bioenergins roll
En ny undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av tidning-
en Bioenergi om bioenergins roll i Sveriges energisystem visar på 
en svagt ökande generell kunskapsnivå. Mest anmärkningsvärt 
med resultatet av årets undersökning är en radikal förbättring av 
kunskapsnivå bland sympatisörer till Miljöpartiet.

– Miljöpartiets väljare gått från att vara sämst till att vara de 
som har bäst kunskap om användningen av bioenergi, säger An-
ders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.
För fyra år sedan, 2012, trodde 79 procent av Miljöpartiets väljare 
att användningen av bioenergi var mindre än 20 procent. I dag 
tror 37 procent att bioenergin är mindre än 20 procent. Samtidigt 
har den andel miljöpartister som svarat mest rätt (26–40 procent) 
fördubblats från 15 till 30 procent. Även bland sympatisörer till 
Vänsterpartiet har kunskapsnivån förbättrats ordentligt.
Generellt är kunskapen om bioenergins roll låg, men långsamt 

Höj målet för förnybar energi, inför och höj koldioxidskatter 
och använd åkermarken för att producera biodrivmedel, ta bort 
restriktionerna kring att odla energi. Det är några av kraven från 
Svebio i svaret på en EU-konsultation om politiken för förnybar 
energi till 2030.

– EU:s politik för förnybar energi är halvhjärtad, med ett blyg-
samt mål på 27 procent 2030. Det betyder att EU fortfarande kom-
mer att vara 73 procent beroende av fossila energislag, och ha långt 
kvar till ett klimatneutralt energisystem. Målet för förnybart måste 
höjas. Detsamma gäller målet för minskade utsläpp av klimatgaser. 
Mer ambitiösa mål borde vara en självklar följd av att EU ställde 
sig bakom ett skärpt globalt klimatmål vid FN:s klimatmöte i Paris 
i december. Det säger Svebios vd Gustav Melin.

– För att minska utsläppen i EU och stimulera förnybara en-
ergikällor på ett kostnadse�ektivt sätt är den bästa metoden att 

Pressmeddelande 2016-02-10 

EU kan sätta ett högre mål för förnybar energi
belägga koldioxidutsläpp i alla sektorer i hela EU med en avgift. 
De nordiska länderna har gått före med koldioxidskatter, och förra 
året införde också Frankrike koldioxidskatt. Nu borde alla EU:s 
länder följa efter, och EU behöver återuppta arbetet på ett nytt en-
ergiskattedirektiv med en lägsta gemensam koldioxidskatt. Också 
EU:s handel med utsläppsrätter behöver reformeras så att priset på 
utsläppen höjs.

– EU måste också ompröva det beslut som antogs förra året 
och som satte tak för biodrivmedel från åkermark. Om vi ska 
klara klimatmålet måste vi ställa om transportsektorn, bort från 
fossil bensin och diesel. Det �nns goda skäl att använda råvara 
både från åkermark och från skogsmark. Det �nns miljontals 
hektar nedlagd eller dåligt utnyttjad åker i Europa. Vi har också 
stora outnyttjade bioenergiresurser i de europeiska skogarna, för-
klarar Gustav Melin.

ökande. Bioenergi står för 34 procent av Sveriges energianvänd-
ning. I snitt underskattar mer än hälften av de svarande, 52 
procent, bioenergins roll, de tror att bioenergin står för mindre 
än 20 procent. Knappt en av fem, 17 procent, tror någorlunda 
rätt, att bioenergin står för 26–40 procent.
Om undersökningen:
Frågan som TNS Sifo ställt till svenska folket lyder: ”Hur 
många procent av Sveriges energianvändning tror du att bio-
energin står för? Bioenergi består av trädbränsle, pellets, torv 
sopor, biogas, etanol med mera”. Det rätta svaret är 34 procent. 
Frågan ställdes den 18-21 januari 2016 till 1000 personer. TNS 
Sifo har ställt samma fråga en gång per år sedan 2010.

Läs hela artikeln om undersökningen i Bioenergi nr 1-2016 på sidan 
54 på www.bioenergitidningen.se/etidning

PRESSMEDDELANDEN

pekat. Förbränning jämställs närmast med deponering, och värdet 
av energiåtervinning nedvärderas. 

Direktivets huvudinriktning att minska deponeringen av avfall är 
riktig. De sex medlemsländer, bland dem Sverige, som redan lägger 
mindre än 3 procent av hushållsavfallet på tipp har visat att en sådan 
strategi är fullt möjlig att genomföra för alla länder. Målet om högst 
10 procent av hushållsavfallet får läggas på tipp 2030 framstår där-
med som onödigt högt. Bestämmelsen om att vissa länder får respit 
till 2035 med att genomföra målet framstår också som överdrivet ge-
neröst. För länder som Estland, Lettland, Rumänien och Slovakien 
med väl utbyggda �ärrvärmenät och stort beroende av importerad 
rysk gas borde ett e�ektivt utnyttjande av avfallet för energiåtervin-
ning vara ett lönsamt och lockande alternativ. 

Målet bör istället för maximalt 10 procent deponering vara att 
deponering i princip ska upphöra för hushållsavfall. 

Förslaget om ändring av direktiv 94/62/EG om 
förpackningar och förpackningsavfall 

I enlighet med vad som framförts tidigare �nns ingen anledning 
att pressa upp återvinningen av förpackningar av biologiska ma-
terial (papper och kartong, trä och biogen plast) utöver vad som 
är ekonomiskt rimligt och motiverat. Dessa förpackningar utgör 
värdefullt biobränsle. Däremot �nns det anledning att introducera 
återvinning av förpackningar i alla länder där det idag enbart sker 
deponering. 

När det gäller återvinning av järn och aluminium �nns starkare 
motiv för ökad materialåtervinning. Även vid förbränning �nns 
goda tekniska möjligheter att utvinna metaller ur askan. Ökad 
plaståtervinning kan ha betydelse för att minska nedskräpning och 
förorening av havsmiljön. 

FORTS FRÅN SID 11.
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NORRBOTTENS LÄN

Kinesisk miljardsatsning nära gränsen
En planerad kinesisk jättesatsning på en biobränslefabrik för näs-
tan tio miljarder kronor i Kemi, Finland, väntas sysselsätta 150 per-
soner samt lika många underentreprenörer. Det är i Ajos, Kemi, 
som det kinesiska biobränsleföretaget Kaidi planerar att satsa cirka 
en miljard euro i en biobränslefabrik. Ra�naderiets årliga produk-
tion beräknas till 200 000 ton andra generationens biobränsle, till 
75 procent biodiesel och 25 procent biobensin. Råvara är �is, såg-
spån, bark och annat överloppsmaterial från skogsindustrin. Detta 
anses som den största kinesiska satsningen i Finland hittills.

Och om allt går enligt planerna blir byggstarten nästa år. I slutet 
av 2019 ska anläggningen vara färdig.
Ur artikel i Norrländska Socialdemokraten 2016-02-10

Fossil eldningsolja i miljöfabriken
Den tillverkar miljövänlig talldiesel. Samtidigt eldas Sunpines fa-
brik på Haraholmen med fossil olja. ”Det har känts dåligt, men nu 
har vi byggt om anläggningen” säger vd Magnus Edin. Fabriken 
på Haraholmen invigdes 2010. I samband med bygget levererades 
en panna där leverantören påstod att den skulle kunna eldas med 
Sunpines egen bioolja som också utvinns i tillverkningen. Det fung-
erade dock inte. Pannan höll inte måttet. 

– Därför var de från början tvungna att elda med en mix av 
fossil olja och terpentin och den senaste tiden har vi enbart eldat 
med fossil olja, bekräftar Sunpines vd Magnus Edin. Vi har haft 
en dispyt med leverantören av pannan, säger Sunpines vd Magnus 
Edin, som uppger att det skett en uppgörelse. Han uppger också 
att snart tar oljeeldningen slut. 

– Vi har byggt om en tredjedel av fabriken för att börja tillverka 
harts för Lawter. I samband med det har vi installerat en ny panna, 
säger vdn. Anläggningen går igång i mars. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-02-24 

Kommunen har klarat av flera tuffa miljömå
Piteå sticker ut inom miljöområdet. Fram till 2020 uttrycktes en 
ambition att kunna halvera koldioxidutsläppen jämfört med vär-
dena 1998, se till att Piteå är en nettoexportör av förnybar el samt 
slutligen; se till att de fossila koldioxidutsläppen från egna kom-
munala verksamheter minskar med 90 procent jämfört med vär-
dena från 2008. De två första är redan avklarade.

– Vi har under många år satsat på en generell utveckling inom 
miljöområdet som innebär att vi i dag är världsledande på många 
sätt, säger Åsa Wikman som är avdelningschef vid kommunens 
enhet för samhällsplanering. Åsa Wikman nämner utsläppen inom 
transportsektorn. Där kommer Sunpine in i bilden. 

– Företaget är världens första producent av andra generationens 
biodiesel och står i dagsläget för två procent av Sveriges årsförbruk-
ning av diesel. Råvaran är tallolja från pappersmasseindustrin och 
nyligen påbörjades även produktion av harts från samma råvara. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-02-03

VÄSTERBOTTENS LÄN

Inlandsbanan testkör biobränsle 
Inlandsbanan testar och överväger att köra hela fordonsparken på 
RME – ett biobränsle som framställs av raps. En vinst vore mins-
kade växthusgasutsläpp med över 60 procent. 

– Förstudien som vi gjorde har gått jättebra. Vi hade inte några 
problem med att köra loket. Det tu�ade på bra, säger Eva Wide-
gren, Inlandsbanans projektledare. 

Nu är Inlandsbanan dock mitt uppe i ett vintertest. Testloket 
kör på RME med vinterkvalitet för att se hur bränslet tål kyla. Vi 
måste ha tankstationer vid banan. Det �nns lite sådana saker att lösa 
innan vi vet hur vi går vidare, säger hon. Det mest kritiska momentet 
är i starten innan loket har hunnit bli varmt, säger Widegren. 

Inlandsbanan har satt som mål att helst bli fossilfritt, eller i alla 
fall minska utsläppen med 50 procent, till år 2020. 
Ur artikel i Folkbladet vk/vf 2016-02-08

SCA börjar tillverka biodrivmedel
SCA startar nu en pilotanläggning för tillverkning av biobensin 
och biodiesel från svartlut i Obbola utanför Umeå.

– Det här är första gången som vi själva ska tillverka biodrivme-
del. Eftersom Sverige ska ställa om till en fossiloberoende fordons-
�otta ser vi en stor marknad för biodrivmedel på sikt, säger Björn 
Lyngfelt, informationsdirektör för SCA i Sundsvall, till MiljöRap-
porten.

– Fråga mig igen om ett år om det är bättre att göra fordons-
bränsle än el från svartlut. Men vi ser en ökad efterfrågan på bio-
bränsle.
Ur artikel i Miljörapporten 2016-02-15

GÄVLEBORGS LÄN

Frityrolja som bränsle
Restolja från fritöser kan bli biodiesel i en annorlunda satsning 
på ett nedlagt industriområde i Norrsundet norr om Gävle. Det 
är företaget Colabitoil som just nu utvecklar en ny teknik att om-
vandla matolja från områdets fritöser och gatukök till att bli bio-
diesel. Det är så kallad HVO-diesel som kommer att produceras 
vid anläggningen i Norrsundet. I dagsläget levererar man redan till 
ett antal åkerier och bussbolag. Under 2017 räknar företaget med 
att vara uppe i full produktion och då ha ett 40-tal medarbetare.
Ur artikel i Gästriklands Tidning 2016-02-18
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DALARNAS LÄN

Peter Joon lär Åsa Romson hur man blir 
klimatsmart
Peter Joon vet hur man blir klimatsmart och på måndag kommer 
han och Leksandsbröd att berätta för miljöminister Åsa Romsson 
(MP) hur de gjort.

– På måndag kommer jag att delta på Åsa Romssons workshop 
”Så blir vi fossilfria”. Vi är ett av 150 företag, organisationer och 
o�entliga aktörer som är inbjudna. 

–Sedan hösten 2013 är all energi som används till bakning, 
varmvatten och uppvärmning av lokalerna förnybar, från vat-
tenkraft, vind eller biobränsle, säger Peter Joon, vd för Leksands 
Knäckebröd AB.

Året innan testade man med att elda pellets två-tre veckor om 
året vid jul och nyår. 2013 gick man över till att elda med rapsolja 
under jul och nyår och nu förbrukar man sju kubik för att det ska 
vara varmt och gott i fabriken när man drar i gång efter nyåret.
Ur artikel i Dalarnas Tidningar 2016-02-05

VÄRMLANDS LÄN

”Flyget kan vara grönt om fem år”
För ett och ett halvt år sedan öppnades världens första mack för 
biologiskt jetbränsle för �yg på Karlstads �ygplats. Vi gjorde det 
för att visa att det är möjligt att blanda in biojetbränsle i �ygpla-
nens tankar, säger �ygplatschefen Peter Landmark. Tack var den 
satsningen exploderar nu intresset för biojetbränsle. 

Peter Landmark har bjudits in till ett stort antal kongresser i 
hela Europa och i USA, där han har hållit föredrag om ”den skan-
dinaviska modellen” som projektet kallas internationellt. Hittills 
har bränslets råvara varit något så trivialt som upparbetad frityrolja 
från restauranger och gatukök, eller olja från olika oljerika växter. 

– Skogsindustrin i Skandinavien och Kanada undersöker nu 
möjligheterna att tillverka biojetbränsle i stor skala, säger Peter 
Landmark. 

– Med rätt engagemang från regeringar och EU kan vi ha en 
fullskalig produktion inom fem år, säger Peter Landmark. 
Ur artikel i Nya Wermlands-Tidningen 2016-02-08

ÖREBRO LÄN

I Karlskoga blir spån till flis
Invigningen av Moelvens Bioterminal i Karlskoga gick alldeles ut-
märkt. Men så hade han viss erfarenhet, Europaparlamentarikern 
Fredrick Federley (C). Med en rejäl skopa spån lastad i en av tåg-
sättets vagnar förklarades terminalen invigd. Skoptaget blev ett lyft 
för miljön, men också för Moelven, Fortum Värme, Vänerbränsle 
och LBC Logistik. 

LBC Logistik AB, ägt av 40 åkerier, har stått för investeringen 
och svarar även för driften. 

Vänerbränsle har redan tidigare varit kund hos LBC Logistik. 
Genom den nya bioterminalen, belägen på Botorps industriområ-
de i Karlskoga, har samarbetet fördjupats ytterligare. Totalt omfat-
tar terminalen cirka 20 000 kvadratmeter. Varje tågsätt består av 27 
vagnar med tre volymoptimerade containrar vardera. Tågen rullar 
till Fortums biokraftvärmeverk i Värtan, Stockholm, där biobräns-
let förvandlas till el och �ärrvärme. Det blir cirka 25 tågsätt per år. 
Ur artikel i Åkeri & transport 2016-02-16

Ny flisterminal i Karls oga
För några veckor sedan invigde skogskoncernen Moelven en ny 
biobränsleterminal i Karlskoga. Bilar med skogsbränsle från värm-
landsområdet och Moelvens sågverk i Karlskoga ska lastas om till 
tåg för transport till Fortums nya jättekraftvärmeverk i Värtaham-
nen i Stockholm.

Nu har vi fått till ett långsiktigt avtal med en stor kund, som 
vill ha säkra leveranser. Det kommer att förbättra lönsamheten i 
sågverksa�ären och skogsavverkningen, sa Sta�an Vilhelmsson, vd 
för Vänerbränsle AB. Det kommer att gå åt ungefär 12 000 kubik-
meter �is per dygn omsatt i en vanlig långtradare är det ungefär 
80 per dygn.

Flera svenska skogsbolag, däribland Moelven och Mellanskog 
har kontrakterats.
Ur artikel i Länsposten 2016-02-19

VÄSTMANLANDS LÄN

Mer Yaravärme i nytt avtal
Köping är bland de billigaste kommunerna i landet på �ärrvärme. 
Anledningen är avtalet med stor-industrin Yara, som säljer sin 
spillvärme. I november stod det klart att Köpings Kommun köper 
Arboga Energi, alltså grannkommunens �ärrvärme. Planeringen 
pågår att bygga ihop de två kommunernas �ärrvärmenät och på 
torsdag skrivs avtalen som kommer att ge Arbogaborna tillgång till 
Yaras spillvärme.
Ur artikel i Arboga Tidning 2016-02-04
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UPPSALA LÄN

Hon litar på att lagring lönar sig i långa 
loppet
Totalt återstår ungefär en tredjedel av skörden att sälja på Bjel-
kesta gård utanför Örsundsbro, sydväst om Uppsala. Nu återstår 
alltså cirka 500 ton spannmål att sälja. Totalt brukar Catharina Ru-
dolphson, som också är ordförande för Spannmålsodlarna i Stock-
holm och Uppsala, 250 hektar. Förutom försäljningen har hon och 
hennes man Olav Forsman fullt upp med att bygga nytt. 

Catharina Rudolphson investerar i en ny dubbeltork, panna, 
tippgrop och ett nytt förråd för halm. Totalt är det en investering 
på cirka 5 miljoner kronor. Den nya pannan ska köras på riven 
halm och �is från gårdens 12 hektar salix. 

Med det gamla systemet var hon tvungen att sälja en del spann-
mål i skörd för att täcka oljeräkningarna efter torkningen. Med 
den nya investeringen blir hon inte lika beroende av likvida medel. 
Ur artikel i ATL 2016-02-12 

Skutskärs på väg att bli en fossilfri fabrik
Stora Ensos bruk i Skutskär har tagit stora kliv mot målet att bli 
en helt fossilfri fabrik. Det är tack vare nyinstallerad utrustning i 
oljesystemet som man numera kan använda biobaseras olja istället 
för fossil olja i brukets sodapannor. Beckolja är namnet på den 
biobaserade oljan. Massaproduktionen på Skutskärs Bruk är nu-
mera fossilfri till 99 procent. En av produkterna som tillverkas här, 
förutom massa, är tallolja. Denna olja säljs till företag som förädlar 
oljan till produkter som används i till exempel klister och färg. Vid 
denna tillverkning blir det en rest produkt som kallas beckolja. 
Denna olja köper Skutskärs Bruk tillbaka och kan använda som 
bränsle till sina sodapannor, barkpanna och mesaugnar.
Ur artikel i Upplands Nyheter 2016-01-29

Här värmer havre gott
Bröderna Häverstam i Ytterby, i Roslagen, lever till lika delar på att 
sälja potatis och ved. För egen del har de dock valt att värma upp 
sina hus med egenodlat spannmål.

–Vi värmer upp två rymliga boningshus, vårt potatislager och 
en verkstad, med fyra meters takhöjd, bara med spannmål och 
spån, säger Janne Häverstam. Det rör sig om totalt 700 kvadratme-
ter och det kostar oss bara 15-20 000 kronor per år. Investeringen 
i pannan och kulvertar har stannat på cirka 500 000 kronor och 
eget arbete. Gården i Ytterby består av 400 ha skog och 75 ha åker. 
Spannmålet odlar man på den egna marken och spånet är en spill-
produkt från vedhanteringen.
Ur artikel Upplands Nyheter 2016-02-19

STOCKHOLMS LÄN

Nytt värmeverk kan ge höjda skogspriser
De senaste åren har efterfrågan – och priserna – på biobränsle gått 
ner i stora delar av landet. Inom Mellanskogs område har efterfrå-
gan varit stor i Mälardalen, men i andra delar har det inte lönat sig 
att ta ut grot från slutavverkningarna.

Nu ändras detta när Mellanskog börjar köra tåg lastade med �is 
till Värtaverket i Stockholm. Biobränsleterminalerna där �istågen 
lastas �nns i Mora i Dalarna, Mackmyra i Gästrikland och Gnarp i 
Hälsingland. Ett tågset består av 22-27 vagnar och innehåller totalt 
4 500 kubikmeter stjälpt mått (m3s) skogs�is.

Flisen görs av grenar och toppar vid slutavverkningar, hela träd 
från förstagallringar samt bränsleved. Allt ska vara �isat innan det 
lastas på tågen, och det sker antingen på terminalerna eller ute vid 
bilväg i skogen.
Ur artikel i ATL 2016-02-14

Biokraftvärmeverk – förnybart och 
återvunnet
Januari 2013 togs de första spadtagen till Fortums nya biokraftvär-
meverk i Värtahamnen. Nu står anläggningen klar, tre år senare. 
Slutnotan för anläggningen kommer att hamna på 5 miljarder kro-
nor men då kan också 200 000 lägenheter i Stockholm värmas upp 
av grön värme.

Grönt tänkande är en röd tråd genom hela projektet. Målet 
med hela energisystemet är att bli helt hundraprocentigt förnybart 
och återvunnet. Anläggningen kommer alltså enbart använda för-
nyelsebart biobränsle, i det här fallet trä�is.
Ur artikel i SvT Nyheter Stockholm 2016-02-17

Tajmingen iskall för rekordverket
Stockholms stad är sedan årsskiftet hälftenägare i Fortum Värme 
och är därmed tillsammans med den andra delägaren, �nländska 
kraftjätten Fortum, med och bygger KVV8. Så heter det nya, stora 
biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtahamnen i Stockholm. 

Slutnotan landar, enligt uppgift till Di, på närmare 5 miljarder 
kronor. Det är därmed sannolikt det enskilt dyraste nya kraftverket 
sedan kärnkraftsutbyggnaden på 1980-talet. Sedan elpriserna den 
senaste tiden har rasat vidare mot nya bottenrekord varnar analyti-
ker för en katastrof för elproducenter med kraftverksdöd och stora 
förluster. Mitt i denna dramatik och undergångsstämning är det 
efter tre års byggande i dagarna dags för provdrift av det som en-
ligt Fortum Värme sannolikt är världens största biobränsleeldade 
kraftvärmeverk. 

Till skillnad från vind-, vatten- och kärnkraft är detta ett kraft-
värmeverk där huvuddelen av produktionen är värme, som inte 
påverkats av samma prisfall som på el. Dessutom producerar vår 
anläggning el när efterfrågan och därmed priset på el normalt är 
som högst, säger Anders Egelrud.
Ur artikel i Di.se plus 2016-01-29
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SÖDERMANLANDS LÄN

Nu köper danskarna pellets från Forssjö
På Forssjö Bruk ger en produktion, helt integrerad i sågverket, 
kostnadsfördelar. Nu ökar man exporten till Danmark och försälj-
ningen till industrier.

Nyckeln i Forssjös produktion av bränslepellets är just tork-
ningen. I Forssjö Bruk är torkningen helt integrerad med övrig 
produktion på sågverket. Sedan oktober går nu pelletsfabriken 
på femskift, det innebär mer spån. Två tredjedelar av spånbeho-
vet kommer från våra egna sågverk. När det blir riktigt kallt som 
nu i januari räcker utnyttjas nästan alla pannor för fullt, då ökar 
behovet i alla anläggningar och �era reservpannor startas, ofta är 
det pelletspannor. Vi har fått samtal från kunder som velat ha åtta 
långtradare pellets, samma dag, säger Peter Gyllengahm.
Ur artikel i Gästrikslands Tidning 2016-02-19

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Trög start men snart är bönderna i gasen 
Investeringen på 70 miljoner kronor för Brålanda Biogas har kan-
tats av teknikstrul och ojämn råvarumix. Nu rullar produktionen 
på och runt hörnet �nns planer för framtiden. 

Utmaningen från start var att genom teknik få en biologisk pro-
cess att fungera och få ekonomi på det. 

– Det har varit mycket större bekymmer att få i gång det hela 
än vad vi anade. När maskineriet strular måste den biologiska pro-
cessen startas om från början. Under ett år produceras i dagsläget 
totalt 14 000 megawatt timmar (motsvarar energi till 1000 bilar 
som kör 2000 mil under ett år) och är helt i enlighet med kalkylen.

– Vi har väldigt bra snurr på alla fyra anläggningarna och har en 
hög produktion. Nu försöker bönderna att ”skruva åt produktio-
nen”, som Per-Olof själv uttrycker det. Hittills �nns en pumpsta-
tion i Brålanda dit den färdiga gasen levereras samt till Trollhättan 
vars kommunala bussar kör på biobränsle. 

– Kan vi öka produktionen ännu mer och få ytterligare en an-
läggning �nns det funderingar på att försörja tyngre åkeritra�k ner 
mot trestadshållet. 
Idag kan bönderna ta ut en lön och kapitalet förräntar sig något. 
Ur artikel i Ttela 2016-02-02

Biokraftvärmen fasar ut kolet ifrån Värtan
Efter tre års byggande är biokraftvärmeverket i Värtan i gång. Inom 
kort kommer det producera värme till nästan 200 000 Stockholm-
slägenheter. Och snart ska kolet vara helt urfasat. 

Den 31 januari togs det första spadtaget �is i det nya biobräns-
leeldade kraftverket i Värtahamnen. Verket, som började byggas 
2013, drivs av Fortum och är det största i sitt slag i Sverige, san-
nolikt även i hela världen. Testfasen kommer att pågå under hela 
våren, sedan tar man ett uppehåll under sommaren för att i höst 
starta produktionen på allvar, om allt går enligt planerna. 

Biokraftvärmeverket byggs i anslutning till det be�ntliga vär-
meverket i Värtan och kommer att drivas helt av biobränslen. Det 
handlar om restprodukter från skogsindustrin som grenar, �is, 
kvistar och bark. Biokraftvärmeverket ska kunna producera upp 
till 750 GWh el och 1 700 GWh värme per år. När biokraftvärme-
verket är i drift ska utsläppen lokalt i Stockholm minska med lika 
mycket som vägtra�ken släpper ut under en och en halv månad. 
Investeringen i biokraftvärmeverket ligger på omkring 4,5 miljar-
der kronor. Målet om att all �ärrvärme i Stockholm ska produceras 
av förnybar och återvunnen energi senast 2030 är just ett mål. En-
ligt Ulf Wikström på Fortum Värme är målet att kunna genomföra 
detta snabbare än så.
Ur artikel i ETC 2016-02-26

Landsbygden får vänta på att sortera 
matavfall
Landsbygdsbor i Nynäshamns kommun har fått vänta i över två 
år på att få börja sortera matavfall. SRV Återvinning beklagar 
dröjsmålet och hänvisar till logistiska svårigheter. Under 2016 ska 
tjänsten fungera för alla som har fått ett erbjudande - med undan-
tag av skärgårdsöarna. Det kommer att bli matavfallssortering i 
Sorunda, Muskö och andra områden som redan fått erbjudandet, 
säger SRV:s informationschef Maria Bäckbom. Vi önskade att köra 
våra bilar på biogas från det matavfall som vi sorterar ut i kom-
munen och valde att upphandla biogasbilar. Idag är vi glada att 
kunna berätta att vi har nio biogasbilar och vi kommer att hämta 
matavfallet i Nynäshamn med biogasbilar, säger Maria Bäckbom.

SRV Återvinning hämtar upp avfallet och kör det till en biogas-
anläggning i Huddinge. Slutprodukten blir biogas som kan använ-
das till exempelvis driva bilar.
Ur artikel i Nynäshamns Posten 2016-02-23
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Här ska grot bli biogas
Göteborg Energi satsar stort på nästa generations biogas. Om-
vandlingen av skogsråvara till biogas är i full gång i demonstra-
tionsanläggningen Gobigas. Det sker inte med rötning, utan med 
termisk förgasning. Den renas från bland annat svavel och tjära 
och omvandlas till 95-procentig metangas - även kallad biogas - 
som matas ut i gasnätet. Kvaliteten är så hög att den kan jämföras 
med naturgas. Målet är att producera biogas i stor skala och på 
allvar bidra med fossilfria bränslen - och till det nationella målet 
en fossilfri fordons�otta till 2030. 

– Inledningsvis har vi använt pellets som bränsle, men nu för-
bereder vi övergången till �is. Sedan ska vi även använda grot. 
Vår bränsleavdelning kommer att köpa upp skogsråvara från olika 
leverantörer berättar Cecilia Erdalen, pressansvarig. Anläggningen 
har just lämnat sin uppstartsfas och övergått till kontinuerlig drift 
och ska producera 160 gigawattimmar per år. Den invigdes 2014. 
Ur artikel i Skogen 2016-02-26

Matavfall från Svaleboskogen gav 
biobränsle till 250 mil
Avfallssortering i Göteborg är inget nytt. Trots det sorterar 240 
verksamheter inom stadsdelsförvaltningarna inte ut sitt matavfall. 
För bara 1,5 år sedan var de nästan dubbelt så många. 

Tack vare projektet Skrota skräpet och pengar ur stadens mil-
jöprogram så har cirka ett par hundra förskolor, äldreboenden och 
andra stadsdelsverksamheter blivit betydligt bättre på sin sorte-
ring. Bland annat handlar det om Svaleboskogens förskola där 1 
328 kilo matavfall under åtta månaders tid blivit till biobränsle och 
om ett äldreboende i Örgryte-Härlanda som sparat 40 000 kronor 
när vikten på restavfallet minskat. 
Ur artikel i Tidningen Centrum 2016-02-06

Flexbussar klarar inte miljömål
Göteborgs stads nya �exbussar klarar inte Västtra�ks miljömål. 

Kravet är att bussarna från och med 2018 ska kunna tankas med 
ett fossilfritt bränsle. Men de nya bussarna som köpts in under hös-
ten får enligt tillverkaren inte köra på något annat än vanlig diesel.

De nya bussarna kör idag på en diesel med upp till 40 procent 
biobränsleinblandning. Det är helt enligt avtalet med Västtra�k. 
Men från och med 2018 skärps kraven, då ska bussarna nämligen 
enligt kraven i upphandlingen köras på ett drivmedel som är 95 
procent fossilfritt. Problemet är att bussarna i dagsläget inte får 
köra på något annat än certi�erad diesel.

På Västtra�k är man medveten om att �exbussarna i dag inte 
uppfyller framtidens krav.

– De får köra dem fram till sista december 2017. 
Ur artikel i SvT Nyheter Väst  2016-02-15

Sotenäs kommunfullmäktige antog planen 
för Hagaberg
Sotenäs kommunstyrelse och sedan kommunfullmäktige togg på 
torsdagskvällen beslutet att säga ja till detaljplanen för Hagabergs-
området mellan dagens Orklafabrik och grannen Lerøy. Här ska 
den planerade biogasanläggningen ligga, avsedd ta hand om bägge 
företagens avfall och göra ny energi och nya produkter av det som 
idag är skräp.

– Vi har kämpat länge för att få till stånd detta, yttrade opposi-
tionsrådet Britt Wall (S). 

– Vi säkrar Orklas fortsatta närvaro, sade Roland Hagbert (M). 
Det är viktigt för arbetstillfällerna. 

Kommunfullmäktiges beslut 18 februari 2016 om detaljplanen 
innebär att företaget Rena Hav nu kan gå vidare med sina planer 
om själva biogasanläggningen.
Ur artikel i Lysekilsposten 2016-02-19

JÖNKÖPINGS LÄN

Fjärrvärme och stadsnät till Hovslätts Ängar
Jönköping Energi kommer att leverera värme och stadsnät till det 
nya området med bostäder som ska byggas mellan Hovslätts sam-
hälle och Hällstorps Gård. Området heter Hovslätts Ängar och 
kommer att ha första in�yttningarna hösten 2017. 

På området kommer det byggas två femvåningshus med 36 lä-
genheter samt radhus och fristående enfamiljshus. Tillsammans 
blir det ett 100-tal bostäder.

I produktionen av �ärrvärme använder Jönköping Energi 
brännbart avfall och biobränsle som är rester från skogen, exem-
pelvis toppar och grenar. 
Ur artikel i Energinyheter.se 2016-02-05

Förlust och halvering av intäkterna 
Sävsjöpolitikern Peter Grahn (L) kräver nu en oberoende gransk-
ning av Stockarydsterminalen AB som ägs till hälften av Sävsjö 
kommun. Kommunen har gått in med stora satsningar i termina-
len som varifrån bl a virke och biobränsle fraktas.

Peter Grahn menar att en granskning är nödvändig eftersom 
intäkterna minskat väldigt mycket de senaste åren.

Bolaget hade 2012 en omsättning på 12,5 miljoner kr. Enligt 
senaste bokslutet har omsättningen halverats. Bolaget har inte gått 
med vinst sedan 2011.
Ur artikel i Höglandsnytt 2016-02-02
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KRONOBERGS LÄN

Sämre resultat för Vida
För träindustrikoncernen Vida blev 2015 ett år med två ansikten. 
Ett bra första halvår följdes av ett svagare andra. Trots ökad om-
sättning bidrog det till att rörelseresultatet sjönk med 72 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. Alla sågarna kördes för fullt 
under året och produktionen steg till drygt 1,4 miljoner kubikme-
ter. När det gäller Vida energi, där det handlar om bränslepellets, 
grot (grenar och toppar) och biobränslen från sågverken blev re-
sultatet strax över 3 miljoner kronor, också det en försämring från 
föregående år. 

– Överutbud och den tredje varma vintern i rad har naturligtvis 
spelat in, säger Vidas koncernchef Santhe Dahl. Vidakoncernen 
med 900 anställda har i Kronoberg sågverk i Alvesta, Vislanda och 
Urshult, tillverkning av emballage i Ryd och en husfabrik i Växjö.
Ur artikel i Smålandsposten 2016-02-25  

KALMAR LÄN

Nya kraftverket testas
Nybro Energi börjar nu testa enskilda maskiner och utrustning i 
det nya kraftvärmeverket. I april inleds provdriften av hela anlägg-
ningen. Nybros största investeringsprojekt genom tiderna börjar 
nå sin slutfas. I slutet av mars �yttas personalen över från värme-
pannan på Kährs till kraftvärmeverket i Transtorp, och i slutet av 
april sker provdrift av hela anläggningen. 

I sommar, kanske redan under juni, väntas kraftvärmeverket tas 
i drift. Bränslet kommer till stor del från Småland och Blekinge, 
men det kan också bli aktuellt med import. Enligt ett färskt avtal 
med Stena Recycling ska 60 000 ton brännbart avfall levereras 
årligen till anläggningen. Förändringen innebär att det uppstår ett 
överskott på biobränsle vid Kährsanläggningen - ett överskott som 
Nybro Energi enligt avtal med golvtillverkaren ska hjälpa till att 
sälja.
Ur artikel i Östra Småland 2016-02-17

BLEKINGE LÄN

Miljardsatsning på Bruket 
Fjolåret gick mycket bra för Södra. Och i sitt investeringsprogram 
satsar nu ytterligare en miljard kronor på massabruket i Mörrum.

Investeringen i Mörrum gäller en ny indunstning och en mo-
dernisering av brunmassatvätten på dissolvinglinjen där massa för 
textila ändamål tillverkas. En ny indunstning ger förutsättningar 
för att öka produktionen och möjliggör ökade energileveranser av 
såväl el och �ärrvärme som biobränslen. I och med den nya in-
vesteringen kommer produktionskapaciteten öka med 45 000 ton 
och den totala produktionskapaciteten av pappers- och dissolving-
massa kommer då att uppgå till 470 000 ton vid Mörrums bruk.
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2016-02-17

Miljardsatsning i Mörrum 
Som Sydöstran tidigare har berättat om planerar Södra Cell att 
bygga ut massabruket i Mörrum. Den 16 januari kom klartecknet 
som de anställda i Mörrum väntat och längtat efter.

– Det är mycket glädjande för oss på bruket och innebär att 
vår konkurrenskraft och våra möjligheter ökar. Att Södra väljer 
att investera i Mörrum är också viktigt för regionen, säger Stefan 
Sandberg, platschef på Södra Cell Mörrum. 

Tillverkningen av textilmassa har blivit en viktig del av Södra 
Cells verksamhet i Mörrum. En stor del av massan säljs till länder 
som Kina och används vid tillverkningen av kläder, disktrasor och 
liknande. En ny indunstning ger förutsättningar för att öka pro-
duktionen och möjliggör ökade energileveranser av såväl el och 
�ärrvärme som biobränslen. 

Samtidigt som det nya projektet ska börja ta form avslutas ar-
betet på �isfabriken. 
Ur artikel i Sydöstran 2016-02-18

Kräver insatser efter försämrad 
boendemiljö 
Södra Cells planer på expansion gillas inte av alla boende runt 
om. En del anser att de redan tagit skada och fått en sämre boen-
demiljö. Nu är de oroliga att boendemiljön försämras ytterligare.

Miljöförbundet Blekinge Väst är kritisk. De tycker att planförsla-
get har �era allvarliga brister. Miljöförbundet anser bland annat att 
det mest värdefulla naturområdet, som pekats ut av experter, borde 
skyddas mot all exploatering inklusive den framtida vägdragningen. 
Den delen är två procent av det 46 hektar stora området. 

Även boende i området är kritiska. Tidigare anser de sig ha på-
verkats kraftigt av verksamheter som etablerats i området, vilka 
orsakat en försämring av boendemiljön. De hänvisar bland annat 
till försämrad tra�ksäkerhet, buller- och ljudproblem. 

Detaljplanen ska upp på kommunfullmäktiges bord den 15 
februari.
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2016-02-08

Klimatgrupp fi k energi på bruket 
Blekinge kan bli helt självförsörjande på förnybar energi. Vad som 
låter som framtiden är inte så långt bort 

Energiförbrukningen i länet är 7,5 terawattimmar per år. Uti-
från undersökningar visades Blekinges möjligheter att helt ersätta 
fossila energier med lokala resurser av förnybar energi. Delvis 
med sol- och bioenergi men framförallt vindkraft. Verksamheten 
är självförsörjande på el och i dag ligger kapaciteten på cirka 105 
procent av eget behov. Överskott av el och värme levereras vidare 
lokalt och produktion drivs med eget biobränsle och bark. Utvun-
nen tallolja blir till biodiesel på ra�naderi i Finland.
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2016-02-20
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HALLANDS LÄN

Flisan prisades av Varbergs kommun 
Varbergs kommuns byggnadspris 2015 tilldelades Varberg Energi 
för biobränsleanläggningen Flisan af Varberg.

Priset delades ut under tisdagens kommunfullmäktige av ordfö-
rande Gösta Bergenheim och stadsarkitekt Maria Söderlund. Från 
Varberg Energi tog Karin Hansson, a� ärsområdeschef för energi, 
och Madeleine Dragstedt, marknadschef, emot motiveringen och 
en check på 10 000 kronor.
Ur artikel i Hallands Nyheter 2016-02-16

SKÅNE LÄN

Kommunen har växlat om till biogas
Nu ersätter biogas all naturgas i kommunens gasuppvärmda fast-
igheter. ”Det här är ett stort steg i vårt mål att bli fossilfria”, säger 
Lina Wedin Hansson (MP). 

Trelleborgs kommun blir en av få i landet som nu har biogas till 
alla sina gasuppvärmda fastigheter.

Kommunen har gjort ett avtal med energibolaget Dong och nu 
är det biogas som värmer upp kommunens gasuppvärmda fast-
igheter. Det är cirka 30 av kommunens fastigheter som i dag är 
gasuppvärmda. De � esta av kommunens fastigheter är uppvärmda 
med � ärrvärme. Omställningen till biogas innebär att kommunen 
minskar sitt koldioxidutsläpp med tusen ton per år. Det är lika 
mycket som en lastbil med släp släpper ut om den kör 25 varv runt 
jorden. Kommunens långsiktiga mål är att vara fossilfri 2020. 
Ur artikel i Trelleborgs Allehanda 2016-02-02

Höganäs och Cortus Energy ingår föravtal 
Höganäs AB och Cortus Energy AB har skrivit ett föravtal för 
en fortsättning på projektet Probiostål. Föravtalet beskriver af-
färsupplägget i probiostålprojektets nästa skede, där syngas skall 
ersätta naturgas för Höganäs AB. Föravtalet utgör också grunden 
för att påbörja utvecklingen av anläggningen till en modulär 6 me-
gawatt WoodRoll redan idag.

Cortus Energy utvecklar och marknadsför WoodRoll-tekniken 
för förgasning av biomassa på ett nytt innovativt sätt.

Under 2015 har Höganäs AB och Cortus Energy startat projek-
tering, Basic Engineering, av en anläggning för projektet Probio-
stål med stöd från Energimyndigheten. Tillsammans har parterna 
kommit fram till att en ökning av kapaciteten till 6 megawatt 
syngas.
Ur artikel i Energinyheter 2016-02-25

Fjärrvärmebolag ersätter gas med fossilfritt
Energibolaget Kraftringen, som bland annat ägs av Lomma kom-
mun, har tagit ett nytt steg mot målet att bli helt fri från fos-
sila bränslen år 2020. Detta genom att stänga den naturgasdrivna 
pannan i Södra verket och ersätta den med andra bränslen. An-
ledningen till att den kan stängas är den nya � ärrvärmeledningen 
som byggdes på Klostergården i Lund förra året. Den möjliggör 
att värme kan hämtas från Örtoftaverket som eldas med biobränsle 
och av geotermisystemet i Värpinge.

På så vis behövs inte längre gaspannan. 
Ur artikel i Lokaltidningen Lomma-Bladet 2016-02-23
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