
 

Utsläppen från trafiken minskar 5 procent
Rekordnivå för biodrivmedel 2016
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Nr 2 / 2017 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Transportstyrelsen och Trafikverket meddelade den 23 
februari att utsläppen av koldioxid från transportsek-
torn minskat med 5 procent från 2015 till 2016. Siffran 
finns i en rapport daterad 14 februari. 

Minskningen av utsläppen beror dels på ökad användning av 
biodrivmedel, dels på att de nya bilarna blir alltmer bränsleef-
fektiva; den trenden har funnits i många år. Däremot ökade tra-
fikvolymen. Svebio kunde också berätta, genom analys av färsk 
statistik från SCB, att försäljningen av biodrivmedel nådde en 
ny rekordnivå under 2016. Tillförseln av biodrivmedel var 17,2 
TWh, vilket motsvarar 18,6 procent av marknaden, räknat som 
energi. På dieselmarknaden svarade förnybar biodiesel för 25,1 
procent! Inom biodiesel har ökningen främst skett för HVO-
diesel, både inblandad HVO och ren HVO. 

Ökad trafik, minskade utsläpp

Så här sammanfattar Trafikverket och Transportstyrelsen ny-
heten i sitt pressmeddelande:

”De totala utsläppen från vägtrafiken minskade preliminärt 
med cirka 5 procent under förra året, trots att 2016 blev något » 
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Mängden biodrivmedel ökade mycket kraftigt mellan 2015 och 
2016 till 17,2 TWh. Det motsvarar 18,6 procents av alla drivmedel 
för fordonsdrift. Källa: Statstik från SCB, bearbetning Svebio.
Källa: SCB, 2017 och Svebio, 2017

EU:s energi- och klimatpaket. Vad händer nu? Kollaps för elcertifikatspriset
De många förslagen inom EU:s energi- och klimatpolitik bear-
betas nu på alla nivåer inom EU. Under slutet av februari har 
både miljöministrarna och energiministrarna haft rådsmöten 
för att ta ställning till hanteringen. SID 3.     

Priset på elcertifikat har kollapsat ner till 5 öre/kWh under bör-
jan av året. Den dramatiska nedgången skapar stora bekymmer 
för alla leverantörer av förnybar el, med certifikat.  SID 6.     

Leveranser av drivmedel för fordonsdrift 
till den svenska marknaden 2016, TWh.
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Etanol,  
1,3 TWh 

Biodrivmedel, 
17,2 TWh 

Källa: SCB, 2017 och Svebio, 2017 
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av ett rekordår vad gäller antalet nyregistrerade personbilar. En 
utökad användning av biodrivmedel tillsammans med nya bilars 
förbättrade motorer är de huvudsakliga anledningarna till minsk-
ningen.”

Så här skriver man om utvecklingen på fordonssidan:
”2010 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från en nyre-

gistrerad personbil i Sverige 151,2 gram/km vid blandad körning. 
Siffran har sedan dess stadigt minskat. Mellan 2015 och 2016 mins-
kade utsläppen av koldioxid från genomsnittsbilen med ytterligare 
cirka 3,2 gram ned till 123,1 gram/km vid blandad körning. Det 
visar den årliga redovisning över koldioxidutsläpp som Transport-
styrelsen nyligen lämnat in till EU-kommissionen.

Antalet typgodkända nyregistrerade personbilar uppgick under 
2016 till 364 120 st. Antalet nya dieseldrivna bilar uppgick till 188 
082 st, vilket motsvarar 51,6 procent, en minskning med 5,6 pro-
cent jämfört med föregående år. Antalet bensindrivna bilar upp-
gick till 159 354 st, vilket motsvarar 43,8 procent, en ökning med 
5,2 procent. Andelen bilar som helt eller delvis kan drivas med el 
(elbilar + laddhybrider) ökade med 1,1 procent till en andel på 3,6 
procent vilket motsvarar 13 113 st.

– Elbilar får stor uppmärksamhet i media och i debatten, men 
vår statistik visar att de fortfarande utgör en marginell del av det 
totala antalet personbilar och att de är för få för att innebära någon 
större påverkan på utsläppen från vägtrafiken, konstaterar Lars 
Carlsson, tf. direktör för fordonsregistrerings- och ärendestödsav-
delningen på Transportstyrelsen.”

”Istället för elbilar beror den största delen av de minskade ut-
släppen på en ökad andel inblandning av biodrivmedlet HVO 
(hydrerade växtoljor) som blandas in diesel. Under 2016 utgjorde 
biodiesel (HVO samt RME, vilket är en förkortning av rapsmety-
lester) cirka 25 procent av den totala mängden dieselbränsle som 
säljs i Sverige.

Teknikutvecklingen inom fordonsområdet ger bättre och 
mer energieffektiva motorer. Detta tillsammans med den ökade 
användningen av biodrivmedel har inneburit att utsläppen av 
växthusgaser minskat med 940 000 ton under 2016. Hade inte 
vägtrafiken ökat utan legat på samma nivå som under 2015 hade 
utsläppen minskat med ytterligare 260 000 ton.

Utvecklingen motverkar effekten av trafikökningen men är i 
sig inte tillräcklig för att minska koldioxidutsläppen i den grad 
som krävs för att Sverige ska nå det föreslagna målet om en 70 
procentig minskning av utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken 
till och med 2030.

– Det är glädjande att utsläppen minskar, men det går för lång-

samt för att nå regeringens mål. Därför krävs kraftfulla styrmedel 
för att främst få en snabb elektrifiering och effektivisering av trans-
porterna, säger Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket.”

Svebio kommentar: 

Av rapporten framgår att biodrivmedlen ensamma stod för i stort 
sett hela minskningen av utsläppen. Den ökade trafikvolymen skulle, 
om alla andra faktorer varit lika, ha lett till en ökning av utsläppen med  
260 000 ton CO2. Effektiviseringen av fordonen har gett en minskning 
av utsläppen med 300 000 ton CO2, medan övergången till biodrivme-
del har gett en reduktion med 900 000 ton CO2.

Effektivisering och ökad trafikvolym tog alltså ut varandra, medan 
konvertering till förnybara biodrivmedel gav en kraftig reduktion av ut-
släppen.  

Ökningen av andelen biodrivmedel var enligt trafikmyndigheterna 
rekordstor, från 13,7 procent till 18,4 procent. Sven Hunhammar på 
Trafikverket säger att utvecklingen går för långsamt för att nå regering-
ens mål, och efterlyser kraftfulla styrmedel för att få en snabb elektrifie-
ring och effektivisering av transporterna. 

Det är svårt att förstå hans oro. En minskning av utsläppen med 5 
procent om året är en mycket snabb utveckling. De totala växthusgas-
utsläppen från inrikes transporter låg 2015 på 18,1 miljoner ton CO2, 
varav vägtransporter knappt 17 miljoner ton. Det mål som politikerna 
enats om i Miljömålsberedningen är en reduktion av utsläppen med 70 
procent till 2030, jämfört med 2010, då utsläppen var 20,3 miljoner 
ton CO2. Det innebär att utsläppen från transportsektorn ska ner till 
6,1 miljoner ton 2030. För att nå dit behöver man minska med knappt 
800 000 ton CO2 om året, alltså med ungefär den takt vi hade mellan 
2015 och 2016. 

För att klara att hålla en hög takt i reduktionen av utsläppen måste 
man fortsätta omställningen av dieselmarknaden men också ta sig an 
bensinmarknaden. Ett första steg borde vara att öka låginblandningen 
av etanol från 5 till 10 procent, i enlighet med den standard som finns, 
och därefter arbeta för ännu högre inblandning. Man borde också få 
igång marknaden för flexifuelfordon igen och se till att E85-nätet utnytt-
jas genom att uppmuntra tankning med E85. Här kan trafikmyndighe-
terna göra en insats. 

Statistiken visar att FFF-utredningen från 2013 nu är inaktuell vad 
beträffar biodrivmedel. I utredningens A-alternativ räknade man med 12 
TWh biodrivmedel 2020 och 20 TWh 2030. FFF-utredningen förutsåg 
inte den snabba utvecklingen för HVO, och underskattade generellt 
marknadspotentialen för biodrivmedel. 

Beträffande den snabba tillväxten av biodrivmedel, se också  
Svebios pressmeddelande sidan 7.

Genomsnittliga kol-
dioxidutsläpp för nya 
personbilar enligt EU-
norm. För hybrid, FFV
(etanol) och bifuel 
(gas) avses förbruk-
ning vid bensindrift. 
Källa: Trafikverket
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Regeringen backar om vägslitageavgiften

EU:s energi- och klimatpaket. Vad händer nu?

Uppgörelse om utsläppshandeln i miljörådet

Beskedet gavs i samband med en pressträff där regeringen med-
delade att man släpper planerna på en annan skatt: den finansskatt 
som föreslogs av en utredning i november. Man ska nu utreda möj-
ligheten att införa en ren bankskatt. 

Beskedet om vägslitageavgiften kom redan några dagar innan 
utredningen lämnade sitt betänkande. Det är inte så vanligt att re-
geringen sågar ett utredningsförslag redan innan det presenterats. 

Kritiken mot den planerade vägslitageavgiften har varit massiv 
under de senaste månaderna, inte minst från skogsbruket, skogsin-
dustrin och lantbrukssektorn. 

Utredningen om vägslitageavgift tillsattes efter regeringsskiftet 
2014, efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet. Syftet med avgiften skulle vara dels att se till att alla 
transportslag ska bära sina kostnader, dels flytta över transporter 
från landsväg till järnväg och sjöfart, och därmed minska miljöpå-
verkan. I bakgrunden fanns också frågan om konkurrens mellan 
svenska och utländska åkare. Kritiken mot utredningen har främst 
gått ut på att skatten fördyrar för alla verksamheter som har svårt 
att flytta över transporter till andra transportslag. Det gäller exem-

• Mål för växthusgasutsläpp för hela EU (minus 40 procent) förde-
lat på medlemsländerna, den så kallade ansvarsfördelningen. 
• Utsläppshandeln ETS under perioden 2020 – 2030. 
• Regelverket för kolbalans i skog och mark (LULUCF). 
• Styrsystem för energi- och klimatpolitiken (”governance”). 
• Mål för energieffektivisering (30 procent) på EU-nivå med upp-
daterade direktiv för energieffektivisering och direktiv om energi-
effektiva byggnader. 
• Mål för förnybar energi (27 procent) på EU-nivå, omarbetat För-
nybartdirektiv och hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. 
• Marknadsdesign för elmarknaden, ökad gränsöverskridande el-
handel.

De senaste fyra punkterna ingår i Vinterpaketet, som lanserades 
30 november under rubriken ”ren energi för alla européer”. 

Parallellt med detta pågår arbetet med en ny avfallspolitik för 
EU och arbete med cirkulär ekonomi. 

Miljöministrarna enades vid sitt rådsmöte i Bryssel 28 februari 
om en gemensam linje i de kommande förhandlingarna om det 
framtida utsläppshandelssystemet i EU (EU-ETS). Det skedde ett 
par veckor efter att EU-parlamentet gjort sitt ställningstagande. 
Därmed kan slutförhandlingar inledas i en så kallad triolog mellan 
parlamentet, rådet och kommissionen. 

Ministrarna skärpte politiken främst när det gäller möjlighe-
ten att föra över utsläppsrätter till marknadsstabiliseringsreserven. 
Dessutom beslutade man att 2024 annullera en stor mängd ut-
släppsrätter om det då finns ett överskott. När det gäller avtrapp-

Regeringen kommer inte att genomföra den vägslitageav-
gift (kilometerskatt) som har utretts. 

De många förslagen inom EU:s energi- och klimatpoli-
tik bearbetas nu på alla nivåer inom EU. Under slutet av 
februari har både miljöministrarna och energiministrarna 
haft rådsmöten för att ta ställning till hanteringen, som 
består av följande delar: 

pelvis transporter i skogsnäringen och jordbruket. För biobränsle-
försörjningen skulle en avgift också ge betydande kostnadspåslag, 
eftersom transporterna är en mycket stor del av bränslekostnaden. 

Finansminister Magdalena Anderssons kommentar var:
- Det vore ju väldigt dumt att genomföra förslag som inte är 

bra. Hon motiverade regeringens reträtt med att förslaget skulle 
riskera svenska åkares konkurrenskraft. Miljöminister Karolina 
Skog (MP) säger att regeringspartierna är helt eniga i sin analys. 

Frågan är emellertid inte helt avförd. Miljöpartiet vill fortfa-
rande ha ett förslag som leder till överflyttning av gods från väg till 
tåg och sjöfart, och ”skapar ordning och reda i åkeribranschen”. 

Ett av problemen, som utredningen tittat på, är möjligheten 
att införa en geografiskt differentierad skatt, som skulle kunna 
undanta transporter i glesbygd. Men det anses inte vara möjligt 
under EU:s statsstödsregler.

Regeringen ska nu omedelbart inleda arbetet med att ta fram 
ett reviderat förslag, men inte gå vidare med det förslag som utred-
ningen lägger. Ambitionen är fortfarande att ”få fram någonting 
under mandatperioden”, som finansminister Magdalena Anders-
son formulerar sig. 

Remisser i Sverige

Den svenska regeringen har lagt ut en del av förslagen på remiss 
i Sverige, alternativt ordnat remissmöten och andra konsultationer 
med berörda branscher. Svebio har gett skriftliga synpunkter på 
flera av förslagen, senast på förslaget till Förnybartdirektiv. 

Den fortsatta beslutsprocessen

För vissa förslag har beslutsprocessen redan kommit ganska 
långt, och EU-parlamentet har redan tagit ställning. Det gäller i 
första hand utsläppshandeln. Där gäller det nu också för medlems-
länderna i rådet att enas, så att förhandlingarna kan gå in i ett 
avgörande skede. 

EU-parlamentet har utsett rapportörer för Vinterpaketets olika 
förslag och de är nu i arbete. Det är inte så många svenska parla-
mentariker som är rapportörer. Fredrik Federly (C) är skuggrap-
portör för den liberala gruppen för Förnybartdirektivet. 

Under våren är Malta ordförandeland och under hösten är det 
Estland som leder EU. Det har sagts att Malta i första hand tänker 
prioritera att slutföra effektiviseringsfrågorna, men andra driver på 
för att man ska behandla hela paketet parallellt. Sannolikt kom-
mer Estland att få en avgörande roll i processen eftersom man är 
angelägen om att ha allt på plats före årsskiftet. 

ningen av utsläppen har både rådet och parlamentet nu ställt sig 
bakom 2,2 procent per år, trots att man vet att det knappast räcker 
för att nå det nya globala klimatmålet att ”sträva efter 1,5 grads 
temperaturhöjning”. Men man har enats om en utvärdering och 
revidering efter några år. En fråga som man inte är överens om är 
hur stor andel som ska auktioneras och hur mycket som ska delas 
ut till industribranscher som är utsatta för global konkurrens. 

19 länder står bakom rådets beslut med 9 rättade mot: Polen, 
Ungern, Italien, Bulgarien, Rumänien, Cypern, Kroatien, Litauen 
och Lettland.
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Energiläget i siffror 2017 – kompletta siffror för 2015

Svenska Kraftnäts investeringsplan

Förr gav man ut Energiläget varje år som en tryckt rapport, men 
numera kommer den tryckta analysen bara vartannat år, och siff-
rorna publiceras enbart som excel-filer. Dessutom med relativt 
lång fördröjning. Det material som nu lagts ut omfattar åren 1970 
– 2015. För att få en sammanfattande bild av bioenergianvänd-
ningen i Sverige får man alltså vänta drygt ett år. 

Av tabellmaterialet kan man se bland annat följande: 
• Tillförseln av biobränslen ökade med 4 TWh mellan 2014 och 

2015, från 130 TWh till 134 TWh. Till det ska läggas 14 TWh ”öv-
riga bränslen” som är fossilt avfall och torv. Energimyndigheten 
gjorde för några år sedan en uppdelning av den post som tidigare 
hette ”biobränslen, avfall och torv”. Sammanlagt står alltså dessa 
bränslen för 148 TWh. 

• Tillförseln av oljeprodukter sjönk mycket kraftigt mellan 2015 
och 2016, från 134 TWh till 119 TWh. Det betyder att biobränslen, ex-
klusive torv och fossilt avfall, nu är större än olja i tillförseln av energi. 

(Om man mäter slutlig användning av energi passerade bioen-
ergin oljan redan 2009).

Under de fyra åren kommer Svenska Kraftnät att investera 17,2 
miljarder. Så här skriver man i ett pressmeddelande: 

”Det är fortsatt investeringarna i stations- och ledningsförny-
elser och stationer för uppsamling av vindkraftsproduktion som 
driver investeringarna – totalt omfattas ett tiotal nya ledningar och 
stationer. En stor volym tillfaller också en ny ledning i östra Sverige 
och förstärkningar av nätet kring Stockholm och på sikt två plane-
rade utlandsförbindelser.

– Drivkrafterna för nätinvesteringarna är fortsatt anslutning av 
elproduktion och nät, förbättrad marknadsintegration och åtgär-
der för att bygga bort överföringsbegränsningar i det svenska nä-
tet. Men också fortsatta reinvesteringar i ett åldrande stamnät och 
andra systemförstärkningar, bland annat genom nya anläggningar, 
säger generaldirektör Mikael Odenberg.

Investeringarna, som uppgår till 17 250 mnkr under fyraårspe-
rioden, finansieras genom ökad belåning hos Riksgälden och egen 
finansiering samt investeringsbidrag och kapacitetsavgifter.

I pressmeddelandet skrivs om två planerade utlandsförbindelser. 
En av dessa är den nya förbindelsen till Tyskland, Hansa Power-
Bridge. Den 19 januari undertecknades ett avtal om förbindelsen 
mellan Svenska Kraftnät och den tyska operatören 50Hertz. För-
bindelsen blir 300 km lång och ska gå mellan Hurva i Skåne och 
Güstrow i norra Tyskland. Den ska ha en kapacitet på 700 MW 
och tas i drift 2025/26. Kostnaden uppskattas till 600 miljoner 
euro. I övrigt handlar utlandsförbindelserna främst om förstärkta 
förbindelser mot Finland. 

 

Energimyndigheten publicerade 20 februari Energiläget 
i siffror 2017, den årliga sammanställningen av energi-
statistik. 

Svenska Kraftnät presenterade 24 februari sin inves-
teringsplan för 2018 – 2021. De stora förändringarna i 
elproduktionen med ökad andel vindkraft och stadigt 
elöverskott som måste exporteras driver fram omfat-
tande investeringar i stamnätet. 

• Den totala tillförseln av energi var 525 TWh 2015, den lägsta 
siffran sedan 1983. Total tillförsel är ett emellertid ett svårtolkat 
begrepp, eftersom det räknar energiinnehållet i tillfört kärnbräns-
le, varav två tredjedelar blir spillvärme. Måttet säger alltså inte så 
mycket om den svenska energiförbrukningen. 

• Den sannolika slutsatsen är att andelen bioenergi även i slut-
användningen ökat, men det kräver noggrannare beräkningar. Vi 
återkommer när vårens kortsiktsprognos publicerats i mitten av 
mars för att göra en uppdatering också för 2016. 

• När det gäller användningen av biobränslen i olika sektorer 
kan man se att användningen varit i stort sett oförändrad under 
de senaste fem åren inom elproduktion, fjärrvärme, industri och 
bostäder, medan användningen ökat snabbt i transportsektorn. 

• När det gäller olika typer av biobränslen har biogent avfall 
ökat under de senaste åren, i och med att avfallsförbränningen 
ökat. Också biodrivmedel har ökat, särskilt biodiesel, medan de 
flesta andra bränslen stått still eller i vissa fall minskat. Det senare 
gäller t ex biooljor och etanol. 

Energiläget i siffror kan sökas på Energimyndighetens hemsida. 

Upphandling effektreserv 
Svenska kraftnät meddelade 16 februari att man upphandlat 

elproduktionen i Sveriges effektreserv inför vintrarna 2017/2018 – 
2020/2021. Så här skrev man i stitt pressmeddelande:

”Upphandlingen av den elproduktion som ska ingå i effektre-
serven under de fyra vintrarna 2017/2018 – 2020/2021 är nu klar. 
Svenska kraftnät upphandlar 562 MW i Sydkraft Thermal Powers 
oljekondenskraftverk i Karlshamn. Det är elproduktion som kan 
startas på begäran av Svenska kraftnät vid extrema effektsituatio-
ner vintertid.

Svenska kraftnät gör upphandlingen enligt lagen (2003:436) 
om effektreserv. Effektreserven omfattar både elproduktion och 
förbrukningsreduktion. För kommande vinterperioder har Svens-
ka kraftnät fått i uppdrag att upphandla maximalt 750 MW, varav 
25 procent om möjligt ska vara förbrukningsreduktion.

Enligt förordningen (2016:423) ska produktion i effektreserven 
vara förnybar. Avtal som inte uppfyller kravet på förnybara ener-
gikällor får dock ingås i den utsträckning det saknas anbud som 
svarar mot kravet.

Inga godtagbara anbud med anläggningar som producerar el 
från förnybara energikällor inkom i upphandlingen. Effektreser-
vens resterande del, bestående av förbrukningsreduktion, upp-
handlas under våren.

Svebio kommentar: 

Enligt en ny förordning ska effektreserven vara förnybar, men ingen 
har lämnat anbud på förnybar produktion. Vad är det som hindrar Karls-
hamnsverket att lagra förnybar bioolja och Svenska kraftnät att före-
skriva att oljan ska vara förnybar? 
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Klimatlag och klimatpolitiskt ramverk

Sänkt energiskatt sol-el

Översyn av byggreglerna

”Förslag till ett nytt klimatpolitiskt ramverk har idag beslutats. Det 
består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd 
och baseras på förra årets överenskommelse inom den parlamen-
tariska Miljömålsberedningen. Förslaget skickas nu till Lagrådet.

- Klimatlagen är historisk och innebär ett epokskifte för Sverige. 
Precis som vi ska ha ordning och reda i finanspolitiken så behövs 
ordning i klimatpolitiken. Det här är den viktigaste reform som 
vår generations politiker kommer att göra för Sveriges unga, våra 
barn och barnbarn. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer, säger statsminister Stefan Löfven.

Klimatlagen innehåller grundläggande bestämmelser om reger-
ingens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen 
varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en 
klimathandlingsplan varje mandatperiod.

– Nu är det slut på godtycket i klimatpoltiken. Att en stor majo-
ritet av riksdagen står bakom ramverket ger långsiktighet och stabi-
litet, det är precis vad klimatpolitiken behöver. Omställningen ger 
enorma möjligheter i form av jobb, bättre hälsa och konkurrens-
kraft, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklings-
samarbete och klimat.

”Regeringen har arbetat intensivt för att ge solelen bästa möjliga 
villkor och som ett led i detta arbete lämnas ett förslag till lagrådet 
med förändring av lagen om skatt på energi.

Regeringen föreslår att skatten sänks från 29,5 till 0,5 öre/kWh 
för aktörer som framställer och förbrukar förnybar el på samma 

Det skedde dagen innan remisstiden gick ut för Boverkets förslag 
till regler för näranollenergibyggnader (för Svebio remissvar se si-
dan 11). Det är oklart hur översynen påverkar utformningen av 
energireglerna kring byggande. Så här skriver departementet i sitt 
pressmeddelande: 

”I dag, den 23 februari, har regeringen tillsatt en tvåmanna-
kommitté som får i uppdrag att genomföra en systematisk och 
grundlig översyn av utvalda kapitel i plan- och bygglagen, plan- 
och byggförordningen, Boverkets byggregler och föreskrifter. 
Syftet med översynen är att modernisera regelverken och därmed 
gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Regelverkets 
ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning ska även utredas.”

”Nu tar vi ett rejält grepp om regelkrånglet i byggbranschen. 
Det ska bli enklare, tydligare och mer transparent. De svenska 
byggreglerna ska i framtiden vara utformade så att de bidrar till 
ökad konkurrens och så att byggherrar och entreprenörer får ut-
rymme att utveckla bättre och billigare lösningar. Med tydliga 

Regeringen beslutade den 2 februari om ett förslag till ett 
klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya 
klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och sta-
bil klimatpolitik. Så här skrev regeringen på sin hemsida:

Regeringen lämnade den 9 februari en lagrådsremiss 
om energiskatt på solel. Så här skriver regeringen i ett 
pressmeddelande:

Bostadsminister Peter Eriksson meddelade 23 februari 
att han tillsätter en utredning som ska göra en genom-
gripande översyn av byggreglerna. 

Regeringen föreslår, som ett långsiktigt klimatmål, att Sverige 
senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. Förslagen i lagrådsremissen bygger på Miljömålsbered-
ningens överenskommelse, som presenterades i två delbetänkanden 
under 2016. Bakom överenskommelsen står Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristde-
mokraterna, samt i vissa delar även Vänsterpartiet.”

Regeringen föreslår att klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.
Förslaget fick senare kraftig kritik av lagrådet som bland annat 

påpekade att det inte finns några sanktioner om man bryter mot 
lagen. Regeringen har beslutat att lämna proposition till Riksdagen 
trots lagrådets kritik, mot bakgrund av att det finns en bred politisk 
enighet om klimatlagen. 

Svebio kommentar: 

De som förordar att klimatpolitiken ska styras med hjälp av en över-
ordnad klimatlag brukar hänvisa till Storbritannien och andra länder som 
infört en klimatlag. Det är inget bra argument. Storbritannien hör till de 
länder som har lägst andel förnybar energi i EU och har stora svårigheter 
att nå sina EU-mål. Ett av skälen till detta är att styrmedlen har växlat 
starkt och marknadens aktörer har inte kunnat lita på långsiktigheten i 
politiken. Vår slutsats är att politisk enighet om stabila och långsiktiga 
styrmedel är mycket viktigare än en klimatlag. 

ställe men där elen inte omfattas av dagens undantag från skat-
teplikt. Förslaget gäller de som har flera mindre anläggningar som 
tillsammans uppgår till 255 kW eller mer. Förslaget innebär lägsta 
möjliga skatt till minsta möjliga risk. Ändringen föreslås träda i 
kraft redan den 1 juli 2017.

Regeringens avsikt är att i nästa steg kontakta EU-kommissi-
onen om ett helt borttagande av skatten samt bedriva påverkans-
arbete i EU.”

spelregler kommer fler att vilja investera i bostadsbyggande, säger 
bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.”

”I dag utser regeringen en kommitté som ska genomföra en 
översyn av kapitel 8 och 10 i plan- och bygglagen, kapitel 3-5 
och kapitel 7 i plan- och byggförordningen. En översyn ska även 
göras av Boverkets byggregler och föreskrifter om tillämpning 
av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder dessa 
hänvisar till.

Kommittén ska även titta på regelverkens ändamålsenlighet, 
effektivitet och omfattning. Under utredningens gång har kom-
mittén möjlighet att vid behov föreslå ändringar i regelverk som 
ställer krav på utformning och konstruktion av byggnader och an-
läggningar.

Utredningen ska även analysera hur regelverket kan utformas 
för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen 
och vid val av byggmaterial.”

Uppdraget ska delredovisas sista december 2017, och slutredo-
visas i december 2019. Den del som handlar om miljö- och klimat-
påverkan ska redovisas 30 november 2018. 

Utredningen ska ledas av Anna Sander och Kurt Eliasson, som 
båda varit verksamma i byggbranschen. 
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Stabilt oljepris

SKM elcertifikatpris vid spothandel, Veckomedelvärde

MARKNADERNA

Oljepriset har de senaste veckorna legat stabilt kring 55 dollar/fat. 
När detta skrivs har vi ännu inte fått något samlat besked om vilka 
förändringar den nya amerikanska regeringen tänker göra av sin 
energi- och klimatpolitik. Vi väntar oss omfattande avreglering 
både kring olje- och gasutvinning och kolbrytning, och neddrag-
ning av stöd till förnybar energi. Hur stor effekt det kommer att 

Kollaps för elcertifikatspriset
Priset på elcertifikat har kollapsat ner till 5 öre/kWh under början 
av året. Den dramatiska nedgången skapar stora bekymmer för alla 
leverantörer av förnybar el, med certifikat. Även marknadspriset 
på el har varit mycket lågt för årstiden under de senaste veckorna, 
och forwardspriset ligger kring 25 – 30 öre/kWh, vilket inte ger 
någon ljusning för producenterna för framtiden. Vi har dessa låga 
marknadspriser trots att det är underskott i vattenmagasinen. Det 
återspeglar den stora obalans som finns i marknaden. Kärnkraften 
har gått ovanligt bra under vintern, med få rapporterade avbrott. 
Vädret har varit mestadels milt i södra Sverige, men ofta kallt i 
norr. Sverige har de senaste veckorna exporterat el i alla riktningar, 
och redan efter sju veckor av 2017 låg nettoexporten av el på 2,3 
TWh. 

Priset på utsläppsrätter ligger på oförändrat låg nivå, men varie-
rar en del beroende på olika politiska signaler från EU. Inte förrän 
förhandlingarna om ETS efter 2020 är klara får vi se om politiken 
ger stöd för stigande priser. Grundtipset är att EU-politiken blir för 
svag för att få upp priset så att det på allvar driver marknaden mot 
förnybart inom ETS. 

PRESSMEDDELANDEN

Omställningen från fossila bränslen till biobränslen för uppvärm-
ning inom fjärrvärme i Sverige har gjort att biovärme idag står för 
huvuddelen av uppvärmningen i fler än 510 fjärrvärmenät.

Tidningen Bioenergi tagit fram en karta med de 292 fjärrvär-
menät som levererar mest biovärme i Sverige med namn, ort och 
tillförd energi. Totalt finns 510 biovärmenät markerade på kartan. 
De allra minsta fjärrvärmenäten är inte med.

Ett exempel från kartan är Kalmar Energi som på 30 år har gått 
från att vara nästan helt beroende av fossila bränslen till att idag 
nästan bara använda biobränslen från regionen för fjärrvärme. Den 
största delen av fjärrvärmen i Kalmar kommer från biokraftvärme-
verket Moskogen som dessutom genererar en tredjedel av den el 
som används i Kalmar.

Pressmeddelande 2017-02-27 

Biovärme i fler än 510 fjärrvärmenät
Omvandlingen från fossil till förnybar energi i den svenska 

värmeförsörjningen under de senaste trettio åren är troligen den 
största klimatinsatsen i Sverige under denna period. Omställning-
en har reducerat utsläppen av fossil koldioxid från uppvärmning 
till nära noll på många orter. Dessutom har omställningen skapat 
många lokala jobb inom skogsbruket och transportsektorn.

– Fortfarande pågår eller planeras för ytterligare investeringar i 
biovärme på orter där fossila bränslen ännu används, säger Anders 
Haaker, chefredaktör för tidningen Bioenergi.

Läs mer om Biovärmekartan och nya investeringar för mer 
biovärme i Bioenergi nummer 1-2017. Biovärmekartan finns att 
hämta i pdf-format på www.bioenergitidningen.se. Det går även 
att beställa kartan i pappersversion.

få på utbud och energipriser på kort sikt är förstås omöjligt att 
bedöma. Bland de åtgärder som snabbt genomförts av den nya 
regeringen är klartecken för de nya oljeledningar som Obamare-
geringen blockerat och som kan öka tillförseln av kanadensisk olja 
till USA. 

Elcertifikatspriset har sjunkit kraftigt under de senaste veckorna till omkring 

5 öre/kWh. Källa: SKM - Svensk Kraftmäkling. 
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Biodrivmedel svarade för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av 
alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016. Var fjärde li-
ter diesel var biodiesel, och totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel. 
Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

– Siffrorna innebär att Sverige är bäst i Europa när det gäller att 
byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Globalt är det sanno-
likt bara Brasilien som kommit längre än Sverige i omställningen 
bort från fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Den snabba tillväxten för biodrivmedel under de senaste åren 
beror framför allt på ökad användning av HVO-diesel, framställd 
av olika biobaserade råvaror. Dessutom har Sverige en omfattande 
användning av rapsdiesel. Också andelen biogas i fordonsgas har 
ökat och låg på rekordnivå 2016 med 83 procent. Användningen av 
etanol har däremot minskat.

– Trots den mycket höga andelen biodrivmedel har Sverige 
inte tagit vara på alla möjligheter. Genom beskattning av etanol 
och rapsdiesel under de senaste åren har användningen av dessa 
bränslen hållits tillbaka. Vi har inte heller ökat låginblandningen 
av etanol i bensin från 5 till 10 procent, som EU-standarden till-
låter. Det finns alltså goda möjligheter att ytterligare höja andelen 
biodrivmedel och minska klimatpåverkan från transportsektorn, 
säger Svebios drivmedelsexpert Tomas Ekbom.

Pressmeddelande 2017-02-20 

2016 rekordår för biodrivmedel i Sverige
– Tyvärr ser vi också en starkt ökad andel av fossil bensin och 

diesel utan inblandning av biokomponenter. Det är oklart vad som 
ligger bakom denna trend, eftersom det inte finns några tekniska 
hinder att kunna blanda in biodrivmedel, säger Tomas Ekbom.

Fakta:

Under 2016 användes totalt 17,2 TWh biodrivmedel, varav 11,5 
TWh var HVO-diesel, 3,2 TWh var FAME (rapsdiesel), 1,3 TWh 
var biogas och 1,3 TWh var etanol. Biodrivmedlen svarade för 18,6 
procent av alla försålda drivmedel, och 25,1 procent av all diesel, 
räknat på energiinnehåll.

Biodrivmedel är alla drivmedel som har ursprung i biomassa. 
Koldioxid från biodrivmedel bidrar inte till ökningen av växt-
husgasutsläpp. Utsläpp från transportsektorn står för en stor del 
av de svenska utsläppen av koldioxid. Miljömålsberedningen har 
föreslagit att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 
procent till 2030. EU:s mål är att minst 10 procent av alla trans-
portbränslen ska vara förnybara 2020. Då tillåts dubbelräkning för 
andelarna för biodrivmedel från avfall och cellulosa. Sverige kla-
rade EU-målet redan 2012.

Svebio lämnade 17 februari ett yttrande över den 
svenska tillämpningen av Århuskonventionen, som 
handlar om öppen information och allmänhetens med-
verkan i miljöfrågor. Vi citerar ur yttrandet: 

Svebios synpunkter i sammanfattning

- Begreppet miljöinformation bör tolkas så att den tydligt in-
kluderar information av relevans för klimatpåverkan, särskilt från 
förbränning av fossila bränslen. 

- Man bör undvika att ändra regelverket kring skogsavverk-
ningar med hänvisning till Århuskonventionen. En kommande 
satsning på en hållbar bioekonomi kommer att kräva ökad mobi-
lisering av biomassa från skog och åkermark.

Miljö och klimat

Enligt Svebios uppfattning bör man tolka konventionen så att 
även information om utsläpp av växthusgaser, särskilt utsläpp av 
fossil koldioxid, inkluderas. 

Pelletsförbundet har nekats ta del av uppgifter från Skatteverket 
om återbetalning av koldioxidskatt, som ger besked om företags 
användning av fossila bränslen. Beslutet har överklagats. Uppgif-
terna från Skatteverket gäller även mindre och medelstora företag.

Enligt vår uppfattning är det angeläget att uppgifter om utsläpp 
av fossil koldioxid kan offentliggöras för att underlätta konvertering 
av anläggningar till förnybara bränslen och minska klimatpåverkan. 
Det allmänna intresset av att minska klimatpåverkan bör enligt vår 
uppfattning väga tyngre än kravet på sekretess i detta fall. 

Mobilisering av biobränslen från skogsbruket

Rapporten tar upp frågan om Århuskonventionens tillämpning 

i relation till den svenska skogsvårdslagstiftningen. Frågan är före-
mål för särskild utredning. 

Den svenska skogsvårdslagstiftningen bygger på frivilliga åt-
gärder och skogsägarnas eget ansvar. Styrmedlet är i första hand 
information och samverkan mellan myndigheter och skogbrukare. 
Avverkningar och uttag av skogsbränsle sker efter anmälan, regle-
rad i §14 i skogsvårdslagen. Om myndigheten inte aktivt avstyrker 
åtgärden kan skogsägaren genomföra avverkningen. 

Systemet ger en obyråkratisk hantering, där myndigheten har 
möjlighet att agera, men där skogsbruket normalt kan ske utan 
detaljreglering. Det är enligt vår uppfattning angeläget att denna 
ordning kan bestå. 

I det föreslagna nya Förnybartdirektivet, COM(2016)767 i EU-
kommissionens Vinterpaket, föreslås EU-gemensamma hållbar-
hetskriterier för skogsbränslen. Där anges som villkor att det ska 
finnas ett ”avverkningstillstånd”. Det är viktigt att nu klarlägga om 
det svenska systemet med avverkningsanmälan uppfyller det krav 
som ställs i det föreslagna direktivet, eller om Sverige måste verka 
för ett klarläggande. 

Möjligheten att utnyttja biobränslen från skogsbruket i form 
av grot från avverkningar och gallringar är starkt beroende av att 
detta kan ske utan nya administrativa kostnader. 

En skarp tolkning av Århuskonventionen, exempelvis med 
möjligheter för allmänhet och miljöorganisationer att överklaga 
skogsbruksåtgärder som i dagsläget inte kräver tillstånd, skulle på 
ett avgörande sätt kunna begränsa möjligheterna att mobilisera rå-
vara för förnybara material och bioenergi i utvecklad bioekonomi, 
förutom att öka de administrativa kostnaderna för staten och för 
de enskilda markägarna. 

Århuskonventionen

REMISSVAR
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Svebio lämnade 30 januari skriftliga kommentarer om 
EU-kommissionens förslag till nytt Energieffektivise-
ringsdirektiv och nytt direktiv om energieffektiva 
byggnader (EPBD-direktivet) till Miljö- och energide-
partementet. Vi återger yttrandet i sin helhet: 

Enligt Svebios uppfattning är det övergripande upplägget av EU:s 
energi- och klimatpolitik felaktigt. EU borde, precis som Sverige, 
i första hand använda generella styrmedel enligt principen förore-
naren betalar (PPP). Sektorerna utanför ETS styrs mest rationellt 
med koldioxidbeskattning och andra miljöavgifter, samt genom 
andra åtgärder begränsa miljöpåverkan. Genom en sådan styrning 
kan man undvika detaljreglering på EU-nivå, liksom subventioner 
och kvoteringar. Marknadens aktörer kan då välja bästa teknik till 
lägsta kostnad. 

Det är anmärkningsvärt att koldioxidbeskattning över huvud 
taget inte nämns som ett alternativ i direktivet. 

Genom den förändring som föreslås av artikel 7 försvinner den 
referens till koldioxidbeskattning som idag finns i direktivet. Tex-
ten om energi- och koldioxidskatter som ett alternativ till att inrät-
ta kvotsystem i det nu gällande direktivet (artikel 7.8.a i 2012/27/
EU) ersätts med en artikel 7b ”alternative policy measures” utan 
omnämnande av energi- och koldioxidskatter. Vi anser att koldi-
oxidskatt tydligt måste utpekas som lämpligt alternativt styrmedel 
i artikel 7b.  

I enlighet med vår uppfattning om generella styrmedel, främst 
koldioxidbeskattning, avråder vi från införande av administrativt 
betungande system som vita certifikat. Det är viktigt att sådana 
system är frivilliga för EU:s medlemsländer. 

Effektivisering när den är lönsam

Politiken bör i första hand inriktas på att minska negativ miljö-
påverkan. Det är därför riktigt att ha ett tydligt och ambitiöst mål 
för växthusgasreduktion. Låg energianvändning kan inte vara ett 
mål i sig, utan är ett medel för att uppnå låg miljöpåverkan. Vid 
utnyttjande av miljövänlig förnybar energi blir kravet på effektivi-
sering mindre. Energieffektivisering ska ske med normala lönsam-
hetskrav för att kunna vägas mot andra behov i samhället. Det är 
därför viktigt att direktivet i artikel 7 tydligt anger att åtgärder ska 
genomföras när de är ekonomiskt motiverade. 

Om ett effektiviseringsmål ändå ska anges bör det vara ett ener-

giintensitetsmål, dvs energiåtgång per enhet BNP, inte ett absolut 
mål. Något absolut tak för primärenergianvändningen 2030 bör 
inte anges. 

Målet 30 procent

Genom att effektiviseringsmålet höjts från 27 procent till 30 
procent sker en urholkning av målen både inom utsläppsrättshan-
deln ETS och av det 27-procentiga förnybartmålet. Påverkan på 
utsläppsrättspriset anges i konsekvensanalysen som en prissänk-
ning med 35 procent. När det gäller förnybartmålet innebär det 
skärpta effektiviseringsmålet att volymen förnybar energi 2030 
minskar motsvarande en knapp procentenhet av den totala en-
ergianvändningen. Urholkningen av förnybartmålet motsvarar 
cirka 100 TWh på EU-nivå, enligt vår egen överslagsberäkning. 
Slutsatsen är att man också bör höja målet för förnybar energi. 
Vi återkommer till den frågan i samband med vårt yttrande om 
Förnybartdirektivet.   

Fjärrvärme – kraftvärme

Vi noterar att kommissionens inte gör några förändringar när 
det gäller kapitel III i direktivet, om effektiv energiförsörjning. 
Fjärrvärme kombinerat med kraftvärme är den effektiviserings-
åtgärd som har särklassigt störst potential, både ekonomiskt och 
när det gäller reduktion av växthusgasutsläpp. Fjärrvärmen har nu 
också tagits upp med en särskild artikel i Förnybartdirektivet. Det 
är viktigt att de olika direktiven samordnas när det gäller synen 
på fjärrvärme, och att man får tydligare skrivningar om behovet 
av bränslebyte, från fossila bränslen till förnybara bränslen som 
biobränslen och biogent avfall. 

Undvik detaljreglering

Energieffektiviseringsdirektivet innehåller en rad detaljregle-
ringar när det gäller frågor om energibesiktning, individuell mät-
ning, fakturering mm. Vi anser att den här typen av frågor kan 
hanteras av de enskilda medlemsländerna. 

Vi anser inte heller att det är en EU-fråga att reglera installa-
tion av laddningsplatser för elfordon i bebyggelsen. Förslaget om 
en sådan reglering i artikel 8 i direktivet om byggnaders energi-
prestanda (EPBD-direktivet) bör avvisas. Man bör över huvud 
taget undvika att ställa detaljerade tekniska krav som snabbt kan 
visa sig vara överspelade. 

EU-kommissionens förslag om energieffektivisering

EU-kommissionens förslag till nytt Förnybartdirektiv
Svebio lämnade 24 februari omfattande skriftliga kommen-
tarer till EU-kommissionens förslag till nytt Förnybartdirek-
tiv, inklusive hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga 
biobränslen. Vi citerar ut yttrandet, som i sin helhet finns på 
Svebios hemsida. 

Svebios synpunkter i sammanfattning

• EU:s energi- och klimatpolitik bör styras med generella styr-
medel, främst prissättning av koldioxidutsläpp genom stärkt ut-
släppshandel och koldioxidbeskattning i övriga sektorer. Med en 
sådan politik skulle all den detaljreglering som nu föreslås i detta 
och andra direktiv kunna undvikas. 

• Målet på 27 procent förnybart 2030 är för lågt och måste höjas. 

• Förslaget om utfasningen av biodrivmedel från åkergrödor 
måste stoppas. Med den föreslagna utfasningen försvåras EU:s och 
Sveriges klimatpolitik inom transportsektorn. Utsläppen från tra-
fiken blir onödigt stora och EU:s beroende av importerade bräns-
len består.

• EU bör istället utnyttja de resurser som finns i jordbruket 
och i skogsbruket för att snabbt öka produktionen av alla typer 
av biodrivmedel. Alla hänvisningar i texten om att bioenergi är en 
begränsad resurs bör strykas.   

• Det föreslagna nya regelverket för hållbarhetskriterier för bio-
bränslen från skog är i huvudsak bra. Det är viktigt att man inte 
ställer andra och högre krav på biomassa för energiändamål än på 
skogsråvara för andra ändamål.  »
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undvikas. Direkta stöd bör enbart ges till forskning, teknisk ut-
veckling, demonstration och inledande och tidsbegränsat mark-
nadsstöd för ny teknik.

Hållbarhetskriterier

Utöver generella styrmedel bör miljöpåverkan styras genom 
miljöpolitiska villkor och restriktioner som garanterar naturvärden 
och biologisk mångfald. Vi ser därför positivt på de hållbarhets-
kriterier som finns i direktivförslaget. Det är emellertid viktigt att 
sådana kriterier är övergripande och samspelar med nationell lag-
stiftning. Vi ser därför positivt på de kriterier som nu föreslås för 
fasta biobränslen, den konstruktion som föreslagits och att dessa 
inte lagts i ett separat dokument. 

I samband med att tydliga krav ställs på förnybara energikällor 
är det angeläget att skärpa lagstiftningen för fossila bränslen, med 
krav på ursprungsinformation, spårbarhet, klimatpåverkan och 
miljöpåverkan i övrigt. Den svenska regeringen bör aktivt verka 
för att sådan skärpt EU-lagstiftning införs. 

Synen på biodrivmedel och omställningen i 
transportsektorn

Vi är starkt kritiska till den klimat- och energipolitik som drivs 
för transportsektorn, och som återspeglas i förslaget till direktiv 
och den tidigare publicerade strategin för lågutsläppsmobilitet 
COM(2016)501 från 20 juli 2016. 

Politiken går tillbaka till det så kallade ILUC-beslutet 2015, som 
innehöll bland annat ett tak för grödebaserade biodrivmedel. Nu 
föreslås en utfasning av dessa drivmedel. Det är första gången som 
man i EU föreslår en avveckling av förnybar energi, och det är an-
märkningsvärt att ett sådant förslag läggs i ett direktiv med avsikt 
att gynna ökad användning av förnybar energi. 

Utfasningen av grödebaserade biodrivmedel kommer att för-
svåra för Sverige att uppnå det klimatmål som formulerats i bred 
politisk enighet i Miljömålsberedningen. Det kommer också att 
leda till onödigt stort beroende av fossila drivmedel i EU som hel-
het. Det finns mycket stora potentialer för odling av energigrödor 
i EU och i EU:s kandidat- och samarbetsländer i Central- och 
Östeuropa. 

Av mobilitetsstrategin framgår att EU fortfarande 2030 bara 
kommer att ha 15 – 16 procent ”alternativa drivmedel”, varav bara 
omkring 6 – 7 procent kommer att vara biodrivmedel. Man förut-
ser där en stagnation för biodrivmedel, men en kraftig ökning för 
LNG, CNG och LPG för transportsektorn, dvs nya fossila driv-
medel. 

Den här politiken leder till ett fortsatt mycket stort beroende 
av fossila drivmedel, fortsatt stora utsläpp av koldioxid från trans-
portsektorn och ett fortsatt starkt importberoende. Politiken stri-
der mot EU:s alla energi- och klimatpolitiska mål, men främst 
målen om minskad miljöpåverkan och ökad försörjningstrygghet 

Bra med det som inte finns i förslaget

Vi noterar positivt att förslaget till direktiv inte innehåller 
några förslag om kvantitativa begränsningar för användningen 
av fasta biobränslen. Det finns inte heller några förslag om råva-
rureglering enligt så kallad ”cascading” eller begränsningar av an-
vändningen av vissa sortiment, som stamved. Vi kan inte heller 
se några spår av kolskuldsteorin, utan biobränslen ses fortfarande 
som koldioxidneutrala. »

• EU bör inte reglera fjärrvärmesektorn, utan bör satsa på att 
uppmuntra utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla i hela unionen 
för att effektivt utnyttja bio- och avfallsbränslen. 

Förnybartmålet 27 procent

Målet för förnybart 2030 bör höjas av följande skäl:  
• Det är klart otillfredsställande och kan inte vara i överens-

stämmelse med Parisavtalet att EU fortfarande 2030 kommer att 
ha en energiförsörjning som till 73 procent sker med icke-förnyba-
ra bränslen. Dels innebär det fortsatt alltför höga utsläpp av fossil 
koldioxid, dels ett fortsatt stort importberoende, och strider därför 
också mot EU:s övergripande energipolitik. Av de förbrukade fos-
sila bränslena 2014 var 87,4 procent oljeprodukterna, 67,2 procent 
av naturgasen och 45,6 procent av kolet importerat till EU. Ge-
nom Brexit kommer andelen bränslen producerade utanför EU 
att öka ytterligare. 

• Genom att målet för energieffektivisering har höjts från 27 
procent till 30 procent har volymen ny förnybar energitillförsel 
2030 urholkats. En överslagsberäkning visar att det handlar om 
cirka 100 TWh för EU som helhet. 

• Genom att alla medlemsländer 2020 måste uppfylla målen för 
2020 (Artikel 3.3), och ett antal medlemsländer, bl. a. Sverige, re-
dan nu ligger långt över 2020-målet, kommer EU:s samlade förny-
bartandel 2020 att vara klart över 20 procent. Den årliga ökningen 
under 2020-talet kommer med ett 27-procentsmål att ligga långt 
under den tillväxt för förnybar energi som vi haft mellan 2005 och 
2020. Utvecklingen för förnybar energi kommer alltså att sakta in 
med detta förslag istället för att påskyndas. 

• Direktivförslaget saknar mål för andelen förnybart i trans-
portsektorn. Ambitionerna för omställning och reduktion av 
utsläpp i transportsektorn är mycket låga, vilket framgår av den 
mobilitetsstrategi som EU-kommissionen lade fram 2016. Enligt 
de prognoser som där presenteras kommer EU fortfarande 2010 
att vara till nära 90 procent beroende av fossila drivmedel i trans-
portsektorn. Vi menar att 

Förnybartmålet bör mot den här bakgrunden höjas till minst 30 
procent, gärna ännu högre. 

Felaktiga val av styrmedel 

Vi är kritiska till att EU allt mer arbetar med detaljerad regle-
ring och planstyrning från EU-nivå. Vi förordar att klimat- och 
energipolitiken i första hand styrs med generella styrmedel med 
syfte att minska klimat- och miljöpåverkan. Genom skatter och 
avgifter på utsläpp gynnas alla alternativ som ger mindre utsläpp, 
både åtgärder för effektivisering och konvertering till förnybar en-
ergi. 

Sverige bör starkt verka för att EU och de europeiska länderna 
inför en heltäckande prissättning på koldioxidutsläpp genom kol-
dioxidskatter och genom ett förstärkt utsläppshandelssystem. Ty-
värr innehåller inte förslagen i Vinterpaketet och tidigare förslag 
från kommissionen några förslag om koldioxidbeskattning. Här 
bör den svenska regeringen hänvisa till att Världsbanken och IMF 
idag uppmanar världens regeringar att introducera prissättning av 
koldioxidutsläpp. EU bör följa deras råd. Visserligen är beskatt-
ning en nationell kompetens, men man kan i Förnybartdirektivet 
och i andra direktiv tydligt rekommendera länderna att införa kol-
dioxidskatt i sektorer utanför ETS. 

Utöver de generella styrmedlen bör direkta subventioner  

FORTS FRÅN SID 8.
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Det är angeläget att den svenska regeringen bevakar att det 
slutliga direktivet inte kommer att innehålla några av dessa kom-
ponenter, som kan undergräva utvecklingen av bioenergin i EU. 

Yttrandet består i övrigt av detaljerade synpunkter på de olika 
artiklarna i förslaget (se vidare Svebio hemsida). Här är några syn-
punkter som kan vara av intresse för många Svebioföretag: 

Artikel 23 om värme och kyla

Det är bra att man nu tillför en särskild artikel om förnybar 
energi i värme/kylasektorn, som står för hälften av EU:s energi-
användning. Potentialen att öka andelen förnybar uppvärmning 
är mycket stor, både genom att byta ut fossila bränslen som gas, 
kol och eldningsolja mot biobränslen, direkt genom moderna för-
bränningsteknik med pellets och andra biobränslen, eller indirekt 
genom biobränsle- och avfallsbaserad fjärrvärme, och genom att 
tillföra solvärme och geotermisk värme. Förutsättningarna varierar 
mellan medlemsländerna, men alla länder har stora outnyttjade 
potentialer. 

Det är mot den här bakgrunden beklagligt att man inte infört 
ett bindande krav på ökad andel förnybar energi, utan använder 
uttrycket ”sträva efter”. Uttrycket bör strykas så att det blir en 
förpliktelse för alla medlemsländer att steg för steg öka andelen 
förnybar energi i uppvärmningen. 

Sverige har redan en mycket hög andel förnybar energi i värme-
sektorn, men det finns fortfarande möjlighet att ta bort resterande 
andel fossilt bränsle och att minska mängden fossilt avfall. 

Artikel 24 om fjärrvärme och fjärrkyla

Vi välkomnar att man infört en särskild artikel om fjärrvärme 
och fjärrkyla, men vi beklagar att den inte har en mer offensiv 
inriktning. 

Artikeln bör kompletteras med tre offensiva punkter om fjärr-
värme:

• En punkt om att medlemsländerna ska öka andelen förny-
bar energi i fjärrvärmesystemen, genom att utnyttja biobränslen, 
avfall, geotermisk energi och solvärme. Fjärrvärmenäten erbjuder 
en stor möjlighet att på ett effektivt sätt utnyttja förnybara ener-
gikällor. 

• En punkt om fördelen med kraftvärme i fjärrvärme som kost-
nadseffektiv och stabil förnybar elproduktion, som bör uppmuntras.

• En punkt om önskvärdheten av att bygga ut fjärrvärme- och 
fjärrkylanät i alla EU:s medlemsländer, och slå vakt om och effek-
tivisera befintliga nät.

Punkterna om rätt att lämna fjärrvärme visar på en underlig-
gande negativ syn på fjärrvärme i förhållande till andra förnybara 
energiformer. Vi anser att detta kan regleras i nationell lagstiftning. 

Vi anser att det inte är en uppgift för EU att införa regelverk 
för tredjepartstillträde i fjärrvärme för hela EU, utan att det är en 
nationell kompetens. Förutsättningarna varierar mellan medlems-
länderna, och ett stelbent regelverk kan bli ett hinder för en önsk-
värd utbyggnad av fjärrvärmen och ett hinder för investeringar i 
kraftvärme. 

Artikel 25 om transportsektorn

Vi motsätter oss den detaljreglering på EU-nivå som artikeln 
innebär, och anser att omställningen av transportsektorn bör han-
teras i de nationella energi- och klimatplanerna. Artikeln bör inne-
hålla en målsättning om att transportsektorn ska ställas om från 
fossila drivmedel till förnybara drivmedel (till 2030 handlar det om 

biodrivmedel och förnybar el).  
1) Vi anser inte att man skilja mellan ”avancerade” och biodriv-

medel från ”mat och fodergrödor” som man vill fasa ut (artikel 
7.1). Enligt Svebios uppfattning är alla biodrivmedel som ger en 
hög växthusgasreduktion avancerade, oberoende av råvarubas och 
framställningsmetod. 

Vi anser det emellertid önskvärt att öka användningen av bio-
drivmedel som framställs av cellulosahaltiga råvaror och avfall, 
men detta står inte i motsatsställning till att fortsätta utnyttja 
också grödebaserade biodrivmedel. Bägge kommer att behövas 
för att klara en nödvändig omställning av transportsektorn och 
reducera klimatpåverkan från trafiken. Den bästa lösningen är att 
införa koldioxidbeskattning på alla fossila drivmedel i EU, och 
därefter låta olika biodrivmedel konkurrera på marknadsmässiga 
villkor. Generöst utvecklingsstöd, demonstrationsstöd och stöd 
till marknadsintroduktion kunde samtidigt ges till cellulosa- och 
avfallsbaserade drivmedel. 

I avsaknad av en EU-gemensam koldioxidprissättning i trans-
portsektorn kan det vara ett användbart hjälpmedel att under en 
period underlätta introduktionen av cellulosa- och avfallsbaserade 
biodrivmedel genom en obligatorisk kvotering. Det bör klart ut-
talas att detta är en minimikvot som kan överskridas av enskilda 
medlemsländer.

Artikel 26 Hållbarhetskriterier och växthusgasreduktion

Vi stödjer förslaget att införa samma hållbarhetskriterier för 
fasta biobränslen från jordbruksgrödor som för flytande produkter 
från jordbruksgrödor. 

Vi tycker att det mycket bra att man infört tröskelvärdet 20 
MW tillfört bränsle för hållbarhetsredovisning för fasta bränslen. 
Det överensstämmer med tröskeln i utsläppshandeln, och innebär 
att mindre aktörer med begränsad administrativ kapacitet kan un-
dantas från den administrativa bördan. 

Ett liknande tröskelvärde borde finnas även för mindre produ-
center och användare av biodrivmedel och biooljor. Tröskelvärdet 
0,5 MW för biogas bör också höjas, förslagsvis till 5 MW. 

Vi anser att den modell som valts för skoglig biomassa, med en 
”minimering av risk”, med en möjlighet att basera riskvärderingen 
på befintlig nationell lagstiftning, är bra. 

Formuleringen ”harvesting permit” kan skapa svårigheter efter-
som den svenska skogsvårdslagstiftningen inte bygger på uttryck-
liga avverkningstillstånd. Frågan bör klarläggas av de svenska myn-
digheterna så att vi inte drabbas av onödig byråkrati när direktivet 
genomförs. 

Formuleringen ”areas of high conservation value” är alltför 
oprecis och bör bytas ut mot den formulering som finns för fly-
tande biobränslen i 26.2: ”areas designated for nature protection 
purposes by law or by competent authority”. 

Vi anser att det är fel att kommissionen 2023 ska utvärdera håll-
barhetskriterierna för biomassa, och även kunna föreslå föränd-
ringar. För att ge långsiktiga spelregler och trygghet för aktörer 
på marknaden bör regelverket gälla under hela perioden fram till 
2030. Erfarenheten från ILUC-debatten kring biodrivmedel för-
skräcker. Att gång på gång ändra spelreglerna skapar osäkerhet och 
stoppar investeringar. 

Växthusgasreduktion. Vi anser att kravet bör vara 70 procent 
växthusgasreduktion för alla typer av bioenergi. Det är en mycket 
kraftig reduktion jämfört med utsläppen från fossila bränslen. Om 
detta inte vinner gehör bör den svenska regeringen verka för att » 
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avskaffa 85-procentskravet från 2026. Sannolikt klarar svenska an-
läggningar även detta krav, men det finns många olika tekniska 
lösningar och försörjningskedjor där det kan finnas svårigheter. 
Det bästa får inte bli det godas fiende; alltför hårda krav leder 
till att tekniken blir onödigt dyr och fossil förbränning blir mer 
konkurrenskraftig. 

Vi anser att man inte bör ha kraftvärmeproduktion som vill-
kor för hållbarhet och stöd. Konvertering av kolkondenskraft ger 
mycket stora reduktioner av fossila koldioxidutsläpp. Om ägarna 
kan visa att man använder biobränsle (i allmänhet pellets) som 
uppfyller hållbarhetskriterierna bör sådan konvertering tillåtas. 

Ett generellt förbud har också till effekt att all teknikutveckling 
för ren elproduktion från biomassa avstannar. Det kan gälla olika 
typer av förgasningsteknik och annan teknik för högre elutbyte. 
Man kommer också att förhindra bioenergitillämpningar för ba-
lanskraft, exempelvis med biogas. Möjligheten till särskild notifie-
ring räcker inte som säkerhet för teknikutveckling. 

Möjligheten för enskilda medlemsstater att införa ytterligare 
skärpta hållbarhetskrav bör tas bort. Syftet med gemensamma 
hållbarhetskriterier är att skapa lika villkor för handel med bio-
bränslen, vilket undergrävs genom denna paragraf. 

Svebio lämnade 24 februari in ett yttrande till Boverket 
rörande förslag till ändringar i Boverkets byggregler (främst 
näranollenergibyggnader). 

Valet av systemgräns 

Svebio tillstyrker förslaget att gå ifrån systemgränsen levererad 
(köpt) energi. Svebio förordar dock att systemgränsen använd 
energi ska används istället för den av Boverket föreslagna system-
gränsen primärenergi. Både Miljömålsberedningen och Energi-
kommissionen förordar systemgränsen använd energi. Tack vare 
dessa två utredningar finns det en bred politisk enighet om vilken 
systemgräns som är att föredra.

I Energikommissionens betänkande på sidan 295 kan man läsa 
följande:

”Nuvarande systemgräns i både Boverkets byggregler (BBR) och 
i förslaget om nära-nollenergihus är levererad (köpt) energi. Denna 
systemgräns gynnar individuella uppvärmningslösningar (t.ex. vär-
mepumpar) framför gemensamma energisystem (t.ex. fjärrvärme). 
Byggreglerna bör vara neutrala till valet mellan el och fjärrvärme, 
genom att fokusera på använd energi snarare än köpt energi. En 
systemgräns som gynnar elbaserad uppvärmning riskerar vid hög 
andel direktverkande el eller gammal ineffektiv teknik, exempelvis 
feldimensionerade värmepumpar, att försämra effektbalansen i el-
systemet eftersom elanvändningen riskerar att öka under redan an-
strängda effektsituationer. Samtidigt kan moderna värmepumpar 
med exempelvis varvtalsstyrning och värmelager bidra med viktiga 
lösningar vid ansträngda effektsituationer.”

I Miljömålsberedningen på sidan 320 kan man läsa följande:
”Systemgränsen för byggnaders energiprestanda bör fokusera på 

använd energi i stället för levererad (köpt) energi.
Nuvarande systemgräns i både Boverkets byggregler (BBR) och 

i förslaget om nära-nollenergihus är levererad (köpt) energi. Denna 
systemgräns gynnar individuella uppvärmningslösningar (t.ex. vär-
mepumpar) framför gemensamma energisystem (t.ex. fjärrvärme). 
Byggreglerna bör vara neutrala till valet mellan el och fjärrvärme, 
genom att fokusera på använd energi snarare än köpt energi.”

Svebio anser precis som Miljömålsberedningen och Energikom-
missionen att Byggreglerna ska vara teknikneutrala. Gemensamma 
energisystem (som fjärrvärme) har lågt klimatavtryck och bidrar 
till att minska elberoendet vilket är extra betydelsefullt i perioder 
när vi har högt effektbehov, till exempel under kalla vinterdagar. 

Primärenergifaktorer

Om primärenergi trots allt ska användas så måste beräkningen 
av mängden primärenergi kompletteras med separata primärener-

Om Boverkets byggregler - näranollenergibyggnader
gifaktorer för fjärrvärme respektive fjärrkyla. Primärenergifaktorn 
för fjärrvärme sätts lämpligen lika med 0,6 och primärenergifak-
torn för fjärrkyla sätts lämpligen lika med 0,3. Svebio anser att pri-
märenergifaktorn för el ska sättas lika med 2,5 både för perioden 
före respektive efter 2021.

Svebio anser att el som produceras med solceller lokalt på bygg-
naden ska hanteras separat och på så sätt att egenanvändning av 
denna el inte ska krävas. Fördelen med denna konstruktion är att 
valet av uppvärmningsform för byggnaden inte påverkas av mäng-
den solel som produceras. Detta är ett sätt att tillmötesgå Energi-
kommissionens önskemål om att ”byggreglerna bör vara neutrala 
till valet mellan el och fjärrvärme”.

 
Primärenergifaktor för biobränsle

I beräkningarna ovan är primärenergifaktorn för biobränsle satt 
till 1 i enlighet med SIS – standarden SS 24300-3 (Energiklassning 
av byggnader) och IVLs Miljöfaktabok för bränslen. Biobränslen 
skulle även kunna räknas som 0 om man anser att de inte har nå-
got annat värde. Avverkningsrester (grenar och toppar, sk grot) lig-
ger till exempel kvar i skogen och förmultnar om de inte används 
som bränsle. Med en primärenergifaktor satt till 0 för biobränsle 
skulle primärenergifaktorn för fjärrvärme bli lägre än 0,6 som vi 
föreslagit ovan. 

Värmemarknadskommittén (VMK) däremot skiljer på sekun-
dära och primära biobränslen och sätter sekundära biobränslen 
(till exempel grot) till 0 och energiskog till 1. Svebio anser inte att 
det är en bra metod om olika bränslen ska jämföras eftersom då 
energiskog skulle få sämre värde än grot eller avfall. Det kan även 
ge praktiska problem då biobränslen mycket väl kan blandas innan 
förbränning. Det är till exempel vanligt att energiskogsflis blandas 
med flis av grot. 

 
Definitioner Byggnadens energianvändning 

Svebio avstyrker förslaget att energi från sol, vind, mark, luft 
eller vatten som alstras på byggnaden eller tomten och används 
till byggnadens uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och fast-
ighetsenergi inte räknas med i byggnadens energianvändning. All 
energi är lika mycket värd oavsett var den produceras. Förslaget 
öppnar upp för möjligheten att bygga ett mindre energisnålt hus 
om man har någon lokal energikälla på tomten. 
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BIOENERGI I PRESSEN

INTERNATIONELLT

Spikrakt uppåt för HVO-diesel
Den globala försäljningen av HVO-diesel har på bara några år  
stigit till 5 miljoner ton 2016. Finska Neste stod för mer än hälften, 
2,6 miljoner ton. Trots att bränslet bara stod för en fjärdedel av 
omsättningen är dess andel av Nestes vinst väl över 50 procent. 

HVO-diesel tillverkas i dag av avfall och rester, främst från 
livsmedelsindustri. Det kan vara slakteriavfall, fiskrens, rester från  
etanolframställning av majs och liknande. 

HVO kan ersätta fossil diesel fullt ut. Alla de stora motortillver-
karna, som Scania och Volvo, accepterar att deras motorer körs på 
100 procent HVO ända ner till minus 40 grader. 
Ur artikel i ATL 2017-01-31

Dansk energijätte säger farväl till kol
Dong slutar med kol. Senast 2023 ska den danska energibjässens 
samtliga kraftverk eldas med andra bränslen.

– Framtiden tillhör de förnybara energikällorna och därför 
ställer vi om våra sista kolkraftverk till hållbar biomassa, säger vd 
Henrik Poulsen.

Beskedet kom i samband med att Dong redovisade en vinst 
efter skatt på 13 miljarder danska kronor för 2016. 62 procent av 
rörelseresultatet kom under förra året från vindkraft, vilket mot-
svarar en fördubbling jämfört med 2015.
Ur artikel i Helsingsborgs Dagblad 2017-02-02

NORRBOTTENS LÄN

Slaktavfall driver fordonen  
på Kiruna flygplats
Miljöarbetet inom flyget inskränker sig inte till den flygande verk-
samheten. Sedan många år arbetar bland andra Swedavia på att 
göra också trafiken och arbetet på flygplatserna miljövänlig. 

I Kiruna gjordes tester med att köra snöröjningsmaskinerna på 
fossilfri diesel, ett försök som föll väl ut. Nu går man vidare och 
ska under hela vintern tanka fordonen på flygplatsen med en mil-
jövänlig diesel som görs på bland annat slaktavfall och tallolja. 
Ur Flygtorget.se 2017-01-24 

Sparar in 1 200 resor
Kjell Lindkvist ägare av Burlink transport, bekräftar att 74-tons-
bilar innebär stora miljövinster. ”Vi sparar in ett varv runt jorden 
varje år på två bilar. ” 

Burlink transport kör kraftliner mellan Smurfit Kappa och  
Haraholmen. Man använder sig bland annat av två större lastbilar, 
som kör på vägarna på dispens för 74 ton. 

Han förklarar att de miljömässiga vinsterna är stora och att man 
genom att köra med de två större ekipagen sparat in cirka 4 000 
mil på ett år. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2017-02-21

Ett hårt slag mot turismen
En kommande skattechock hotar många turistföretagare i Norrbotten.

– Besöksnäringen kan tappa gäster till Finland och Norge, säger 
Ann-Christin Viklund, flygstationschef vid Luleå airport. 

Näringslivsprofiler som Yngve Bergqvist, Icehotel i Jukkasjärvi, 
varnar för flygskatten, som utreds på initiativ av Miljöpartiet. Även 
Ann-Christin Viklund, flygstationschef vid Luleå Airport, oroas. 

– Flygskatten innebär att bolagen tvingas lägga på en kostnad 
på biljetterna - och då kan besöksnäringen tappa gäster till Finland 
eller Norge i stället. Flygstationschefen tror i stället på mer använ-
dande av biobränslen inom flygbranschen. 
Ur artikel i Norrbottens-Kuriren 2017-02-02

VÄSTERBOTTENS LÄN

Omsättningsrekord för tillverkningsföretaget
Verksamheten går för fullt just nu hos skogsmaskinföretaget Vi-
mek i Vindeln. I dagarna meddelar Vimek, som tillverkar mindre 
skördare och skotare, att man även detta år satt nytt omsättnings-
rekord. Siffran uppgår till drygt 80 miljoner kronor.

Vimek tillverkar professionella och skonsamma skogsmaskiner, 
skördare och skotare, främst för gallring. 

Under 2016 fick Vimek den största ordern i företagets historia, 
126 skotare till Vitryssland. 

– Kraven på oss som leverantör ökar för varje år som går, säger 
Fredrik Lundberg, vd för Vimek. Vi har därför nyanställt en efter-
marknadschef, samt sälj- och produktionspersonal. 

Vimek ingår i Cranab Group, som består av Cranab, Slagkraft, 
Vimek och Bracke Forest. 

Vimek tillverkar skonsamma skogsmaskiner, skördare och 
skotare, främst för gallring; Cranab tillverkar kranar och gripare; 
Slagkraft gräs- och buskröjningsaggregat; medan Bracke Forest i 
Bräcke tillverkar aggregat för markberedning, plantering och sådd 
av skogsplantor samt skörd av biomassa.
Ur artikel i Svensk Verkstad 2017-02-06

Frityrolja tog flyg till Umeå
På onsdagen landade BRA:s första flyg tankat med biobränsle på 
Umeå Airport. 
– En bra dag på jobbet, säger Emma Sandsjö, kommunikations-
chef på BRA. 

Flygplanet är större än den gamla Saab-modellen och släpper ut 
betydligt mindre i och med att motorerna är mer bränsleeffektiva.

I och med att flygplanet var tankat med biobränsle blev klimat-
avtrycket relativt lågt – hela 65 procent mindre än om BRA flugit 
med den gamla flygplanstypen tankad med vanligt flygbränsle.

– I dag har vi flugit från Bromma till Umeå med bara 45 gram 
koldioxidutsläpp per passagerarkilometer.

– Det är betydligt mindre – faktiskt nästan hälften – än vad 
miljöbilen Toyota Prius släpper ut på samma sträcka. Det går att 
flyga hållbart, säger Emma Sandsjö.

Bränslet tillverkas långt bort – i Kalifornien. 
Ur artikel i Västerbottens-Kuriren 2017-02-02
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Grönt kol – svart pellets
Företaget Bioendev, sprunget ur forskning på Umeå universitet 
har dock utvecklat en helt ny anläggning för att framställa något 
de kallar grönt kol, eller Biokol. 

– Det är inga konstigheter. Vi rostar trä, flis och sågspån utan 
syre i mellan 250 och 350 grader. Produkten vi får fram liknar också 
kaffe, säger Lars-Åke Svensson, företagets försäljningschef.

– Fördelen är att de 70 procent av den ursprungliga massan 
vi får kvar innehåller upp till 90 procent av energin och den blir 
kompaktare när man pressar den till pellets.

Den stora fördelen är givetvis eneregiinnehållet, energitätheten. 
Slutprodukten, som kallas svart pellets, innehåller volymmässigt 
40-60 procent mer energi än vanlig vit träpellets.

I Sverige har man provat pelletsen i pelletspannor vid pappers-
bruket i Ortviken och ett tvätteri i Göteborg.

– Det fungerar, men givetvis behöver brännarna justeras, det 
behövs mer luft med ett högre energiinnehåll exempelvis.

Det sker också försök hos SSAB, för att ersätta kolet i masugnarna.
– Det är ju det område där vi i dag använder mest kol i Sverige. 

Försöken ser mycket lovande ut.
Ur artikel i Svea Jord & Skog 2017-02-16

JÄMTLANDS LÄN

Nytt kraftvärmeverk för 350 miljoner kronor
Från att vara en stor elförbrukare kommer Härjeåns Energi bli en 
elproducent. I helgen installerades en jättepanna i det nya kraft-
värmeverket som kommer producera el, ånga och fjärrvärme. Den 
ska eldas med torv och andra biobränslen. Kostnad - drygt en 
kvarts miljard. 

Björn Groth förklarar hur processen kommer fungera. Från de 
blöta myrarna torkas torven i solen för att sedan transporteras till 
fabriksområdets bränsleinmatningsficka. Väl inne i pannan ska 
torven förbrännas för att värma vatten i flera steg, slutligen övergår 
vattnet till överhettad ånga, 520 grader. Ångan används i huvudsak 
för att torka sågspån i Härjeåns Energis bränslefabrik, som tillver-
kar träpellets. Ångan används även för elproduktion men också 
för fjärrvärme. 

Härjeåns Energi har anlitat Calambio Engineering för projektsam-
ordning och upphandling. Om arbetet går enligt planerna så ska det 
nya kraftvärmeverket anslutas till pelletsfabriken 2018, men redan till 
hösten kommer kraftvärmeverket köra i gång med elproduktion. 
Ur artikel i Tidningen Härjedalen 2017-02-02

Vill bli fossilfritt om tre år
I dag använder Jämtkraft till största delen biobränsle till sin el och 
värmeproduktion. Men 0,8 procent av bränslet är i dag olja som 
används när pannorna startas och vid kyla. Men trots den lilla 
mängden genereras ändå 1680 ton koldioxidutsläpp per år. Nu vill 
Jämtkraft byta ut oljan mot biodiesel.

Först ut att testas är pannorna i Torvalla och på Öneberget. Här 
vill man se hur bränslet kan fungera i kyla under en längre tid.

– Hittills har vi testat oljan i 15 till 18 minusgrader och det har 
inte varit något problem än, säger Mikael Ericsson.

Under 2017 och 2018 vill Jämtkraft även byta det fossila bränslet 
mot mer biodiesel i Åre och Duved. 

– Min förhoppning är att vi är färdig med hela utbytet före 
2020, säger Mikael Ericsson.
Ur SvT Nyheter Jämtland 2017-02-10

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Källström (C) kallar till möte om 
bioraffinaderiet
Emil Källström är ekonomisk-politisk talesperson för Center-
partiet och har uppenbarligen gått igång ordentligt på projektet 
Flaggskepp Bioraffinaderi och redan börjat agera. Han har kallat 
till/tagit initiativ till ett möte i riksdagen med politiska nyckelper-
soner, som han uttrycker det. 

– Vad vi på den politiska sidan måste göra för att bygget ska 
kunna komma till stånd är att tala om vilka spelregler som ska 
gälla för biobränslen. 

– I dag råder stor osäkerhet och ingen vågar göra investeringar. 
I likhet med Domsjö fabrikers vd Lars Winter pekar också Käll-
ström på det lagförslag på en kilometerskatt som håller på att ut-
arbetas. 

– En sådan skatt vore fel på alla möjliga sätt och definitivt ett 
hot mot bioraffinaderiet. 
Ur artikel i Örnsköldsviks Allehanda 2017-02-09

Härnösand först med ny utbildning
Yrkeshögskolan Heta utbildningar i Härnösand är på hugget. 
Skolan har fått ett prestigefullt uppdrag att ta fram och få igång 
utbildning och certifiering av energitekniker. Som första utbildare 
i landet. 

2009 tog EU beslut om att alla länder i Europa ska ha ett ut-
bildnings och certifieringssystem för installatörer av mindre vär-
mepump, solel, solvärme- och bioenergianläggningar. 

Energimyndigheten gav uppdraget i Sverige till Heta utbild-
ningar. 

Värmepump- och solelkurserna är nu sjösatta och erbjuds på 
marknaden. Provkurser för solel och bioenergiinstallatörer är in-
planerade under februari och mars. 
Ur artikel i Tidningen Ångermanland 2017-02-11

GÄVLEBORGS LÄN

Premiär för Mackmyra Mack gravity
Från slutet av februari är det också den första whiskyn från Mack-
myras klimatsmarta 35 meter höga Gravitationsdestilleri som når 
konsumenterna. 

I början av februari buteljerades de första flaskorna MACK by 
Mackmyra med whisky som destillerades under 2012 i Mackmyras 
gravitationsdestilleri (Gravity). En modern och klimatsmart till-
verkning där pannorna värms upp med biobränsle och gravita-
tionskraften hjälper till att spara energi.

Det är en modern, närproducerad single malt whisky, gjord på 
lokala råvaror som redan har vunnit svenskarnas hjärtan och som 
nu tack vare destilleringen i gravitationsdestilleriet blir ännu mer 
klimatsmart, säger Mackmyras vd Magnus Dandanell.
Ur artikel i Allt om Whisky 2017-02-17
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VÄRMLANDS LÄN

Resenärer kan köpa bioflygbränsle
Resenärer som vill flyga mer miljövänligt kan i dag köpa biobränsle 
genom att swisha pengar till Fly Green Fund nationellt. Nu blir 
Karlstad först ut med en regional version. 

Från och med nu på måndag den 20 februari startar den ekono-
miska föreningen Fly Green Fund, tillsammans med Karlstad Air-
port, en värmländsk insamling där pengarna går till bioflygbränsle 
på Karlstads flygplats.

–75 procent av intäkterna går till inköp av bioflygbränsle och 25 
procent till att stödja arbetet med att få till en lokal produktion av 
bioflygbränsle, säger Fly Green Funds vd, Maria Fiskerud som har 
sin bas på Innovation Park i Karlstad.

Rent tekniskt går en flygmotor lika bra med bioflygbränsle som 
på vanligt jetbränsle. 

Bränslet som köps in till Karlstads flygplats i dag är använd fri-
tyrolja från Kalifornien. Maria Fiskerud hoppas att frityroljan ska 
vara ersatt med värmländskt bränsle om några år. 
Ur SvT Nyheter Värmland 2017-02-17

Positiv start för Karlstads  
rekordstora värmesatsning
För snart två år sedan invigdes Karlstads nya kraftvärmeverk på 
Heden, kommunens största investering någonsin. Mildväder och 
låga elpriser har påverkat resultatet negativt, men bygget blev bil-
ligare än väntat och Karlstads utsläpp av koldioxid har minskat 
kraftigt.

Karlstads Energis vd Mats Preger är nöjd med hur det har gått för 
anläggningen hittills. Kraftvärmeverket invigdes våren 2015 och var 
budgeterat till drygt en miljard kronor. Men slutnotan blev lägre, 
872 miljoner. Det eldas med biobränsle, flis från resten av Värmland.

– Vi köper pinnar som är över från avverkningen för en bra bit 
över 100 miljoner kronor per år, så det skapar ju sysselsättning både 
i avverknings- och transportledet. Men den största vinsten är den 
globala vinsten för klimatet.

När Mats Preger började jobba på Karlstads Energi på 1980-ta-
let var värmeproduktionen helt oljeberoende. Numera, med det 
nya fjärrvärmeverket, är den vid normal drift helt fri från fossila 
bränslen.

2016 producerade det nya kraftvärmeverket 373 gigawattimmar 
värme, det motsvarar ungefär 25 000 lägenheters uppvärmning. 
Produktionen av el var 120 gigawattimmar el, vilket grovt räknat 
kan översättas till behovet för 40 000 lägenheter. 
Ur Sveriges Radio P4 Värmland 2017-02-13

Ny stor miljöinvestering
Rottneros bruk har fått klartecken från koncernledningen för en 
ny jätteinvestering på 84 miljoner kronor. 

Det var i höstas som steg 1 togs i investeringsprogrammet med 
en 100-miljoners investering i en kapacitetshöjning av massapro-
duktionen samt i byggnation av en ny biobränslepanna. 

– Nu gäller det en utbyggnad av reningsanläggningen för pro-
cessvattnet, förklarar Olle Dahlin. 

Förutom att det är en viktig miljöinvestering lägger det även 
grunden för kapacitetshöjningen.
Ur artikel i Fryksdalsbygden 2017-02-17

VÄSTMANLANDS LÄN

Flis i stora lass – en vinnarbild  
värdig Skinnskatteberg
Så här ser det ut när biomassa hämtas i skogen. Stolta företagar-
mamman Anita Jansson Åkerman skickade in och vinner tre triss. 

En vanlig dag på jobbet hos Marchus Jansson Biobränsle AB i 
Skinnskatteberg.

– Min son driver en biobränsleföretag i Skinnskatteberg. 
Han gör som alla företagare nu för tiden, när de jobbar med 
att hämta flis i ett nytt område tar de en bild och uppdaterar 
sin facebooksida.

– När jag fick syn på bilden tyckte jag att den var så häftig att 
jag skickade in den till tävlingen.

Nästan alla bilar i firman kör biobränsle till olika värmeverk.
Ur artikel i Fagersta-Posten 2017-02-01

Studiebesök på värmeverket
SPF Seniorerna Aktiv i Arboga gjorde ett studiebesök på Västra 
Mälardalens Energi & Miljö AB, VME, 24 januari. 

VME är en sammanslagning av energienheten inom Köpings 
Kommun och Arboga Energi AB, vilket gjordes halvårsskiftet 2016. 

Det började utomhus i snålblåsten där vi inledningsvis såg mot-
tagning av bränsleleveranser i form av träflis och den krabblik-
nande gripskopan som matar flispannan med bränsle. Lite förbluf-
fande att det är bäst om flisen innehåller 40-50 procent vatten, 
varför de ibland vattnar flislagret. 

Industriområde finns en satellitstation med pelletspannor. Där-
ute har VME en ny kund med strikta krav på värmeleveransen, ett 
nyetablerat whiskydestilleri. 

Värmepannor, rökgasrenare, värmeväxlare och all annan tek-
nisk apparatur som krävs för omvandling av biobränsle till miljö-
vänlig uppvärmning av vatten att skickas ut till cirka 800 kunder 
inom Arboga. Inalles berörs cirka 4 000 personer. 
Ur artikel i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning 2017-02-15

STOCKHOLMS LÄN

Lyfte från Bromma – med frityrolja i tanken
Förra veckan genomfördes en unik flygning mellan Bromma och 
Umeå.

Den 1 februari gjorde flygbolaget BRA en annorlunda flygning 
med deras nyinköpta flygplanstyp ATR 72-600 mellan Bromma 
och Umeå. Till skillnad mot andra flygningar på sträckan tankades 
flygplanet den här gången med fossilfritt bränsle – bestående av 
bland annat frityrolja från restauranger i USA.

Enligt flygbolaget själva blev koldioxidutsläppet per person 
lägre än om någon kört motsvarande sträcka med en hybridbil.

Biobränsleflygningen gjordes främst i syfte att demonstrera vad 
den nya flygplanstypen är kapabel till. 
Ur artikel i Mitt i Stockholm 2017-02-06
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Koleldningen i Värtan avvecklas redan 2022
Det sista kolpulvret ska eldas i Värtan 2022. Därmed avvecklas kol-
eldningen som varit en mörk fläck på Stockholms miljökarta åtta 
år tidigare än vad som tidigare gällde. Ett skäl till att avvecklingen 
går fortare är att ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk ska byggas 
i Lövsta.

Kolpulvrets betydelse för att värma stockholmarna har minskat 
radikalt sedan Fortum invigt det nya biobränsleeldade kraftvärme-
verket i Värtan och det andra av två verk i Brista i Märsta. 

Hässelbyverket kommer att stängas när anläggningen i Lövsta 
är klar. Det betyder att bostäder och strandpromenad kan ersätta 
en tung industri med tillhörande hamn.

Avvecklingen av kolet 2022 kan betyda att Stockholm kan vässa 
klimatmålet så att staden blir fossilbränslefri tidigare än 2040. 
Ur artikel i Dagens Nyheter 2017-02-22

SÖDERMANLANDS LÄN

Dyrare värme om SSAB kör fossilfritt
Under måndagen gick SSAB:s ledning ut med beskedet att man 
ska utreda en nedläggning av masugnar och koksverk - och i stäl-
let börja smälta skrot i en ljusbågsugn. Något som skulle påverka 
Oxelösunds alla fjärrvärmekunder. På Oxelö energi visar det sig 
dock att man varit förvarnade. 

– De har skött dialogen bra med oss, säger Pelle Alm som är 
vd för Oxelö energi. Alm poängterar att fjärrvärmekunderna inte 
behöver vara oroliga. 

– Vi kommer att ställa om vår process den dagen vi behöver 
göra det, säger Alm. 

– Vi kommer fortfarande att kunna hålla låga priser, men näst 
billigast i Sverige, den positionen kommer vara svår att hålla. 
Oxelö energi siktar på att fortsätta använda värme från SSAB - för 
den kommer fortfarande att finnas i överflöd. 

Ett annat alternativ är att bygga en biobränslepanna och börja 
göra fjärrvärme med biobränslen. 
Ur artikel i Södermanlands Nyheter 2017-02-23

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Tusentals liter olja läckte ut i strömmen
På måndagseftermiddagen läckte tusentals liter tallolja ut vid Motala 
Ström. Räddningstjänsten ryckte ut och arbetade i drygt tre tim-
mar med att lägga ut länsor mellan två kajplatser för att hindra att 
oljeutsläppet spred sig. 

Flera kubikmeter tallolja läckte ut efter att en ventil stått öppen 
på den ledning som transporterarer talloljan ut till båtarna. Olja 
rann ut på kajen och i vattnet. 

Marken torrsögs på olja och undersökningar pågår nu för att 
se hur mycket olja som finns i vattnet, om den sjunkit till botten 
i det kalla vattnet och om mark eventuellt måste schaktas bort på 
grund av förorening. 
Ur artikel i Norrköpings Tidningar 2017-02-20

Fjärrvärmen klarar sig även utan sågverket
Om Boxholmssågen läggs ner drar den inte med sig Eons 
hetvatten central och fjärrvärmen i fallet. Däremot påverkas cen-
tralen negativt.

– Vi har absolut inga andra planer än att finnas kvar och ut-
veckla vår verksamhet. Vi får ta vårt bränsle från annat håll, säger 
Henrik Johansson Casimiro. Han företräder Eon Värme Sverige. 
Hetvattencentralen ligger innanför grindarna på sågområdet och 
var för några årtionden sedan en del av sågföretaget. Efter att cen-
tralen köptes av Vattenfall såldes den så småningom vidare till Eon 
år 2008. Tre år senare invigdes en ny biobränslepanna för 39 mil-
joner kronor.

– Leveranserna till sågen och fjärrvärmen är ungefär jämförbara, 
så vi tappar ungefär halva vår volym. Henrik Johansson Casimiro 
låter ändå inte alltför deppig. Han nämner att företaget för samtal 
med sina stora kunder på orten att utveckla fjärrvärmen och am-
bitionen är att växa och leverera mer, både till industrin och till 
Boxholmshus. 
Ur artikel i Östgöta Correspondenten 2017-03-01

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Största ordern hittills
Sollebrunns Oljeservice har fått sin största order hittills - ett treår-
igt avtal med Buss i Väst om leverans av det fossilfria bränslet Star-
ta HVO 100. Ordern är värd cirka 100 miljoner kronor om året. 

Sollebrunns Oljeservice AB kommer att leverera 10 000 kubik-
meter bränsle om året till bussar i hela Västra Götaland samt till 
Småland, Östergötland och Närke, där Buss i Väst, Bivab, också 
har delägare och kör både linjetrafik och skolskjutsar. 

– Vi har ett bra avtal med finska Neste, som tillverkar HVO, 
och därför har vi rustat organisationen inför den här expansionen 
som vi visste skulle komma, säger Anders Wängroth.

Oljeverksamheten i Sollebrunns Oljeservice och systerföretaget 
Starta, som saluför smörjmedel och rengöringsprodukter.

För drygt 1,5 år sedan började företaget sälja det skattebefriade 
biobränslet HVO, som ersätter diesel och tillverkas av slaktavfall 
och vegetabiliska oljor. Det har snabbt blivit Oljeservices största 
produkt och står nu för två tredjedelar av drivmedelsförsäljningen. 

– Prismässigt är HVO likvärdig med diesel, säger Oscar Andersson. 
Sollebrunns Oljeservice omsatte cirka 300 miljoner kronor i fjol 
och beräknas komma upp i 450 miljoner i år.
Ur artikel i Alingsås Tidning 2017-02-09

Skogen ersätter olja
Biobränsle kan och borde få spela en större roll för att ersätta olje-
beroendet och andra miljöovänliga energislag. Det anser Svenerik 
Eriksson, verksam inom företaget Dalsland Flis.

– Biobränslet har befunnit sig lite i bakvattnet i Sverige under 
några år där man gladeligen importerar sopor och eldar upp. Men 
nu är det på väg upp igen, säger Svenerik Eriksson. 

1993 började företaget med att producera bränsleflis. Nu driver 
han företaget tillsammans med sonen Jonas Eriksson. Verksamhe-
ten bedrivs i Dalsland, norra Bohuslän och södra Värmland. Totalt 
sysselsätts sju personer. 

Dalslands Flis har avtal med Södra Skogsägarna om att ta hand 
om det som blir kvar efter deras avverkningar. 
Ur artikel i Dalslänningen 201702-24



16

– Nu körs veden direkt till Sandviksverket utan att gå via termi-
nal och vi undviker onödiga transporter och de utsläpp som detta 
för med sig, säger bränslechefen Ragnhild Oskarsson. 

– Just nu kör vi två av våra pannor för att hålla temperaturen 
uppe hos Växjöborna. I den intilliggande ackumulatortanken buff-
ras varmvatten upp så att produktionen blir jämnare. 

– Vi flisar själva och har fått tillstånd för innevarande säsong. 
Stamveden som vi flisar upp själva utgör endast tio procent av 
totala behovet av detta sortiment. Fortfarande köper vi in största 
delen av stamvedsflisen från våra utomstående leverantörer. Den 
bränsleved som används är sådan som inte går att använda till an-
nan produktion, exempelvis till sågat virke eller pappersmassa, ut-
vecklar Ragnhild Oskarsson.

I dagsläget motsvarar värmeproduktionen vid Sandviksverket 
cirka 85 procent av all värme och varmvatten i Växjö och elproduk-
tionen motsvarar cirka hälften av elanvändningen i Växjö.
Ur artikel i Smålands Näringsliv 2017-02-20

KALMAR LÄN

Kalmar säger nej till flygskatt 
Politikerna i Kalmar säger nej till flygskatt – och därmed går So-
cialdemokraterna emot regeringen. Miljöpartisten Max Trondlé 
kämpade förgäves för flygskatten.

– Vägen framåt är miljövänligt flygbränsle, sa Christoffer  
Dywik (KD).

– Jag tror på internationella överenskommelser. Vi är ett gles-
befolkat land i norr, sa kommunstyrelsens ordförande Johan 
Persson (S).

Regionförbundet i Kalmar har sagt nej till förslaget, och Kalmar 
antar det yttrande som sitt. 

En flygskatt som ger flygbolagen minskade intäkter riskerar att 
minska flygbolagens utrymme att utveckla och använda mer bio-
bränsle, menar regionförbundet.
Ur artikel i Östra Småland 2017-02-07

Massivt nej till flygskatt 
Socialdemokraterna i Kalmar vill inte veta av någon flygskatt. Vän-
stern säger också nej, precis som Alliansen och SD. Bara MP är för. 

Om huvudsyftet att minska flygets miljöpåverkan ska uppnås 
anser förbundet att det borde ges incitament för flygbolagen att 
använda mer biobränsle. Förbundet tycker inte att förslaget ska ge-
nomföras och om det görs så borde regioner som Kalmar undantas 
från flygskatt.

Johan Persson (S) tror inte att det skulle hjälpa klimatet särskilt 
mycket med en flygskatt enbart i Sverige. Han ser hellre en inter-
nationell lagstiftning på området
Ur artikel i Barometern 2017-02-07

JÖNKÖPINGS LÄN

Bolag drabbas av sanktionsavgifter
Mullsjö Energi och Miljö AB får betala över 67 000 kronor i sank-
tionsavgifter. Bland annat började bolaget använda en ny maskinhall 
utan att ha meddelats slutbesked av byggnadsnämnden. 

I det andra fallet handlar det om rökgaskanaler som är kopp-
lade till fjärrvärmeverket. De monterades i oktober 2014 men det  
saknas anmälan, startbesked och slutbesked för kanalerna. 

Från Mullsjö Energis sida hade man uppfattat det som att  
anmälan hade kommit in och byggde därför klart rökkanalerna. 
Ur artikel Jönköpings-Posten 2017-02-15

Fjärrvärmeverket igång
Byggnationen av Njudung Energis nya fjärrvärmeverk i Sävsjö har 
gått enligt plan och håller nu på att driftsättas. Under vecka två 
började man torkelda ugnen.

Under en period nu jobbar företaget Axis Industries från Li-
tauen med att driftsätta verket. 

– Våra killar går med och lär sig hur allt fungerar. Det gäller att 
lära så mycket som möjligt medan de är kvar, säger fjärrvärmechef 
Peter Nilsson. 

Totalt är det tre man som sköter alla tre verken i Sävsjö. 
Fjärrvärmeverket kommer släppa ut ungefär en femtedel så 

mycket stoft som verket på Hantverkaren, och det finns en helt 
annan rökgasrening i det nya. 

Man ska som sagt bara elda flis, och när verket är i full drift 
kommer det att levereras 15-18 lass i veckan. 
Ur artikel Smålands-Tidningen 2017-01-31

De klarade det – enorm minskning av 
utsläppen på Höglandet
Kommunala energibolaget Tranås Energi redovisar nu hur mycket 
koldioxidutsläpp som kommit från deras kraftvärmeverk kopplat 
till fjärrvärmenätet i Tranås.

På fyra år har utsläppen minskat med 98 procent.
2013 låg koldioxidutsläppen på 610 ton, året därpå låg utsläppen 

på 555 ton. 
Redan 2015 hade utsläppen minskat ner till endast 28 ton. Detta 

beror på att den nya biobränslepannan togs i drift.
Men det räckte inte. Ifjol mer än halverades utsläppen jämfört 

med 2015, ner till 12 ton.
Tranås Energi tillskriver minskningen driftteknikers arbete med 

förbättringar och effektiviseringar
Ur artikel i Höglandsnytt 2017-02-17

KRONOBORGS LÄN

Sandviksverket laddar med stamvedsflis 
direkt vid nya biobränslepannan
Just nu går Sandviksverket för högtryck för att klara det ökade vär-
mebehovet under den kalla årstiden. I år är det första gången som 
flisning av stamved utförs direkt i anslutning till Sandviksverket i 
Växjö. 



17

Ett handslag för biogas i Mörbylånga
Mörbylånga kommun stöttar Bergkvara buss med sex miljoner 
kronor för att kunna bygga en bussdepå och tankställe för biogas. 

– Det handlar om att få ekonomi i projektet, säger Carl Johan 
Rydh, teknisk chef på Bergkvara buss. 

Den totala investeringskostnaden för anläggningen beräknas 
till mellan 19 och 22 miljoner kronor, då är servicebyggnad och 
tvättanläggning för bussarna inräknad. Kommunen ska dra fram 
och stå för anslutningskostnaden för vatten, spillvatten och dag-
vatten. 

Meningen är att såväl bussdepå som biogasmack ska stå klara 
i mitten av augusti, då Bergkvara buss tar över trafiken. Avtalet  
gäller fram till 2027. 
Ur artikel Östra Småland 2017-02-02

GOTLANDS LÄN

Insamlad returplast bränns på Cementa
Tiotusentals ton plast som skulle ha återvunnits har hamnat i  
Cementas ugnar i Slite. 

– Det är olyckligt. Vi kommer att kolla upp det här, säger  
Anders Jansson, på HC Miljö, som köper in alternativa bränslen 
till fabriken. 

Dagens Nyheter kunde i måndags avslöja att återvinningsföre-
taget Swerec i Värnamo, som tar hand nästan hälften av den plast 
som samlas in i Sverige, inte följer avtalet med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, FTI. I flera år har de bara låtit återvinna en 
tredjedel av plasten. 

Hans Gustafsson på Gotland Recycling känner sig lurad. 
– Det är tråkigt att de gör så här, för i övrigt fungerar ju hela 

insamlingskedjan så bra, säger han. Vid Cementa i Slite har man 
inte känt till att man eldar med plast som enligt avtalet mellan FTI 
och Swerec egentligen skulle återvinnas. 

Men att plast eldas är inte det samma som att den inte kommer 
till nytta, menar Anders Jansson: 

– Att använda plast som bränsle går helt i linje om med vår am-
bition att minska vår användning av fossilt kol. Cementa brukar 
bränna mer än 20 000 ton plast om året, men plastinblandningen 
i bränslet minskar. 

– Vår ambition är att använda mer biobränsle, förklarar Anders 
Jansson. 
Ur artikel i Gotlands Allehanda 2017-02-08

BLEKINGE LÄN

Miljöbilarna får köras av alla
Kommunens nya bilpool består av 14 fordon. På dagarna används 
de av personalen. På kvällar, nätter och helger får allmänheten köra 
dem.

Från och med i dag, onsdag, har kommunen fått en helt ny bil-
pool. I den ingår 14 miljöbilar som ska användas vid de anställdas 
tjänsteresor. Sex av de nya bilarna drivs med el och de övriga åtta 
drivs med biogas. Mellan 18.00 och 06.30, samt på lördagar och 
söndagar är det därför möjligt att boka en bil helt för privat bruk. 
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2017-03-01

HALLANDS LÄN

Nya gränser främjar biogas på landsbygden
Regeringen har antagit en ny miljöprövningsförordning som inne-
bär att gränsen för när en biogasanläggning blir tillståndspliktig 
har höjts. 

En biogasanläggning är nu tillståndspliktig när den producerar 
mer än 3 000 MWh biogas per år. Tidigare var gränsen 150 000 
Nm3 ”gasformigt bränsle”som motsvarar cirka 900 MWh.

Frågan är om det här beslutet har någon betydelse för biogasan-
läggningen i Gödastorp utanför Falkenberg.

– Nej, det betyder nog ingenting för oss. Det här är frågan om 
en förenkling för enskilda större jordbruk som vill ha en egen an-
läggning. 

Anläggningen kan producera uppåt 37 GWh biogas per år och 
ägs av Eon, Falkenbergs kommun och Gekås. Produktionen star-
tades 2009 men man brottades de tre första åren med inkörnings-
problem och aktieägarna fick skjuta till fem miljoner. Sedan har 
det vänts till positiva siffror.
Ur artikel i Hallands Nyheter 2017-02-16

Dyrt med metanol i luft
Ett företag i Karlshamn som tillverkar vegetabiliebaserat biobräns-
le släppte under 2014 ut för mycket metanol i luften. Nu har före-
taget dömts att betala en företagsbot på 50 000 kronor som straff.

I beslutet står det att företaget inte har gjort tillräckligt för att 
minska utsläppet.
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2017-02-24

HALLANDS LÄN

Tio år med pellets har  
gett dubbel produktion
I tio år har produktionen varit i gång i pelletsfabriken i Kinnared. 

– Vi är inte fullärda men har kommit en bra bit på väg, sam-
manfattar Ola Blohm, platschef vid Derome Timber. 

Produktionen har ökat från 30 000 till 60 000 ton. 
– Att lära sig göra bra pellets tar tid. Vi har expanderat med 

en ny torkkapacitet och ytterligare en press, så att vi i dag har tre  
pressar, fortsätter Ola Blohm. 

Det är närproducerad pellets i hundra procent trä från skogar-
na i trakten. Tillverkad av i stort sett lika delar kutterspån, vilket  
betyder hyvelspån, och sågspån. 

Genom att utnyttja närheten till sågverket är pelletsfabriken 
självförsörjande med sågspån från koncernen. När det gäller  
kutterspån kan man ta 80 procent internt. 

– Bulk, lösvikt, går till värmeverk och mellanstora pannor, växt-
hus, mekaniska verkstäder och bostadsrättsföreningar. Vi ser att 
marknaden svänger från villor till mellanstora enheter och den to-
tala marknaden ökade förra året med 5,4 procent. 

Att marknaden minskar för villor tror han hänger ihop med det 
låga elpriset och de senaste årens milda vintrar. Men intresset ökar 
för pelletskaminer. 
Ur artikel i Hallandsposten 2017-02-22
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SKÅNE LÄN

Stor affär i jakt på miljösnåla bilar
Skånetrafiken utökar sitt uppdrag för serviceresor med 20 person-
bilar som drivs med ett förnyelsebart syntetiskt bränsle. 

Det fossilfria bränslet som de nyinköpta bilarna går på är ett 
syntetiskt diesel som framställs genom att vätebehandla slaktav-
fall och vegetabiliska fetter, i huvudsak rapsolja. Till skillnad från  
fossil diesel är HVO, som står för hydrerad vegetabilisk olja, 
oskadlig för vattenlevande organismer. Dessutom är bränslet bio-
logiskt nedbrytbart. 

De nya bilarna kommer att kunna tanka på en mack i Kristian-
stad och en i Hässleholm. 

I nuläget är det endast Peugeot som lämnar garanti på de bilar 
som drivs av HVO och fordonen levereras av Wä bil. 
Ur artikel i Kristianstadsbladet 2017-01-28

36 nya miljoner till stor  
forskningssatsning i Höganäs
Stålindustrin vill minska koldioxidutsläppen och en forskningsan-
läggning är tänkt att byggas hos Höganäs AB. Projektet har växt 
från en satsning på 38 miljoner kronor till 100 miljoner. Natur-
vårdsverket går nu in med 36 miljoner.

Forskningsanläggningen ska visa om det är tekniskt, ekonomisk 
och miljömässigt möjligt att använda förnybart bränsle i stålindu-
strin med höga temperaturer och känsliga processer.

Nu gäller det att under de närmaste månaderna få finansiering-
en i hamn och för det krävs styrelsebeslut i ett antal företag.

– Stödmiljonerna täcker inte ens hälften av projektpengarna. 
Vi måste hitta lika mycket pengar till och det är det som pågår nu, 
säger Magnus Pettersson.

SSAB dominerar svensk stålindustri helt men Höganäs AB är 
världens största metallpulvertillverkare.

Blir anläggningen verklighet kopplas den till en aktiv produk-
tionsugn hos Höganäs AB i Höganäs. Ugnen ska drivas med syn-
tesgas, framställd av olika bioråvaror. 

Förutom Höganäs AB är Cortus, SSAB, Outokumpu, AGA, 
Sveaskog, Calderys och ABB medfinansiärare och delaktiga i pro-
jektet som samordnas av stålindustrins branschorganisation Jern-
kontoret.
Ur artikel i Helsingborgs Dagblad 2017-02-13

Träd kan gynna odling
Växtodling inramad av lähäckar och äppelträd. Ett nystartat pro-
jekt på SLU Alnarps försöksgård Lönnstorp utmanar våra konven-
tionella idéer om odlingssystem. Forskarna vill studera fördelarna 
att plocka in perenna växter i odlingen. 

Tankarna går osökt till agroforestry på betydligt varmare bredd-
grader, det vill säga odling där träd används för att stoppa torka. 

– Men det är ju inte aktuellt här där vi har ett betydligt fuk-
tigare klimat, påpekar en av forskarna, Linda-Maria Mårtensson. 
Här kan träden fungera som vindskydd. 

Lönnstorpsförsöket är ett strukturerat sätt att återinföra slänter-
nas biologiska mångfald i odlingslandskapet. Och det kan ge ett 
naturligt skydd mot skadedjur. 

Odlingen är baserad på en åttaårig växtföljd, med i flera fall 
samodlade grödor, och en princip att aldrig lämna barmark. 

Några djur finns inte på Lönnstorp och för att sluta kretsloppet 
rötas vallen till bioenergi. Rötresterna återförs sedan till odlingen. 
Ur artikel i Skånska Dagbladet 2017-02-15

Skatt får gårdar att tveka om biodiesel
Stora skånska lantbruk överväger att gå över från fossil diesel till 
biodiesel som RME eller HVO. Men skatten på RME får flera att 
tveka.

– Vi har tittat på det rätt länge men det är ett problem att det 
inte är lönsamt, säger Nils Silfverschiöld, Klågerups gård, som för-
brukar 100 kubikmeter diesel om året. 

Tågerups gård i Saxtorp förbrukar uppåt 40 kubikmeter diesel 
om året. Gården producerar Klimat & Naturvete till Lantmän-
nen, vilket innebär att klimatbelastningen från odlingen ska vara 
20 procent lägre. Men efter problem med algtillväxt i tanken körs 
traktorerna nu på ren diesel utan någon iblandning av biodriv-
medel. 
Ur artikel i ATL 2017-02-28

MISSA INTE!
NORDIC BALTIC BIOENERGY CONFERENCE 
29-31 mars 2017, Helsingfors, Finland

ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE 
17-19 maj 2017, Göteborg

SVEBIOS VÅRMÖTE med ÅRSMÖTE 
5 april 2017, Stockholm

Läs mer och anmäl dig på www.svebio.se

https://www.svebio.se/index.php?q=kommande-events
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29-31 MARCH 2017, HELSINKI, FINLAND

HUR SKA BIOKRAFTVÄRMEN UTVECKLAS I ÖSTERSJÖREGIONEN?
• Finns det bränslen?  
• Är styrmedlen tillräckligt starka?
• Vågar man investera med dagens låga elpriser?

KOMMER SKOGSINDUSTRIN ATT PRODUCERA DRIVMEDEL?
• Vilka volymer?  • Vilka tekniker? • Vilka råvaror?

BIOEKONOMI OCH BIORAFFINADERIER
•Vackra ord eller en nära verklighet?

VAD INNEBÄR EU:S VINTERPAKET FÖR BIOENERGIBRANSCHEN?  
• Får vi tillräckligt bra villkor för investeringar?

Frågorna är många kring bioenergins framtid i norra Europa. Experterna och  
företagen träffar du på Nordic Baltic Bioenergy i Helsingfors 29 – 31 mars! 

Program och anmälan på: NORDICBALTICBIOENERGY.EU

 Foto: Tarja H
oikkala

RABATT  
FÖR DIG SOM  
ÄR MEDLEM  

I SVEBIO!

Inklusive studiebesök till Nestes biodieselraffinaderi, Hakevuori bränsleterminal 
och Porvoon Energia kraftvärmeverk. Inträde ingår även till den anslutande 
bioteknikutställningen Chembio. 

ORGANISERAT AV: 

SAMARBETSPARTNERS: MEDIAPARTNERS: MIDDAGSSPONSOR: 

SILVERSPONSORER: 

BRONSSPONSOR: 

INTERNATI NAL

https://nordicbalticbioenergy.eu/

