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De senaste två veckorna har priserna på utsläppsrättsmarknaden fortsatt öka, vecka 7 var 
priserna stabila kring 9 EUR/ton och under vecka 8 december 2018-kontrakten handlats 
för runt 9,5 EUR/ton. Under denna tvåveckorsperiod nåddes även priser på över 10 
EUR/ton för första gången sedan november 2011. Analytiker menar dock att 
prisökningen till stor del kan beskrivas av att aktörer måste ha sina utsläppsrätter 
verifierade och rapporterade för föregående år i april vilket ser en ökad efterfrågan och 
således en prisuppgång. Många spekulativa handlare på marknaden beskrivs som en 
annan orsak till prisökningen. 

Källa: Montel. 
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med Bioenergi i Pressen

Förra språkröret i Miljöpartiet, Maria Wetterstrand, ska 
utreda frågan om hur man kan främja användningen av 
biobränslen i flyget. Utredningen ska vara klar 1 mars 
2019. Vi citerar ur regeringens pressmeddelande: 

”Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer 
och ska vara ett föregångsland för minskade klimatutsläpp. 
Som ett led i detta tillsätter regeringen en utredning som ska 
analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan 
främjas och utser Maria Wetterstrand som särskild utredare.

– Att flyget ställer om till att använda hållbara biobränslen 
är en nödvändig åtgärd för att vi ska kunna uppnå målen i 
Parisavtalet. Maria Wetterstrand har lång erfarenhet och kan 
bidra med stor kunskap om klimatfrågorna till utredningsarbetet, 
säger klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen gör även en satsning med 100 miljoner kronor 
för åren 2018-2020 för forskning och utveckling av biobränsle 
för flyg. Den 1 april i år inför regeringen flygskatten som också 
är en del i arbetet för omställningen av flyget. »
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Regeringen driver på för högre klimatambition i EU Stor export av el under 2017
Regeringen har förankrat hos riksdagen att Sverige, tillsammans 
med likasinnade medlemsstater, ska kunna driva på för ett mer 
ambitiöst långsiktigt klimatmål för EU. Det innebär att regeringen 
nu har riksdagens stöd att förhandla om både högre energi- och 
klimatmål. SID 3.     

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012, har 
anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 20,3 TWh 
tagits i drift och godkänts. Av dessa har 15,1 TWh byggts i Sverige 
och 5,2 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 4 år 2017 för den 
gemensamma elcertifikatmarknaden. SID 6.     

Priset på utsläppsrätter på uppgång (EUR/ton)

Priset på utsläppsrätter har fördubblats sedan i somras, ett tecken  
på att EU:s beslut om att skärpa reglerna för utsläppshandeln  
börjar ge resultat. Läs mer på sid. 7.  
Källa: Montel/Energimyndigheten
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FORTS FRÅN SID 1.

Utredaren ska analysera behovet av styrmedel för att främja an-
vändningen av biobränslen för flyget och ta fram förslag till sådana 
styrmedel. Utredningen ska redovisa sitt förslag 1 mars 2019.”

Enligt direktivet till utredningen ska utredaren göra följande:
• Analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen med 

hög klimatprestanda kan främjas för att bidra till övergången till 
ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan.

• Vid behov föreslå hur det eller de styrmedel som är lämpligast 

för att minska flygets utsläpp genom användning av hållbara bio-
bränslen bör utformas.

• Bedöma vilken inblandning av biobränsle som är rimlig att 
uppnå när styrmedel som utredningen föreslår ska träda i kraft 
med hänsyn till tillgång och pris på sådana bränslen samt efterfrå-
gan i andra sektorer.

• Bedöma förutsättningarna för att öka inblandningen av håll-
bara biobränslen över tid utifrån samma faktorer.

Centerpartiet föreslår 750 miljoner för att främja bioflygbränsle

”– Det här forskningsprogrammet sätter fokus på vad forskning, 
ny teknik och företagsamhet kan göra för minskade utsläpp och ett 
bättre klimat, säger Annie Lööf.

Forskningsprogrammet ska dels syfta till att få igång demoan-
läggningar för ett grönare bioflygbränsle med fokus på att starta 
storskalig produktion i Sverige, dels till forskning kring tekniska 
lösningar för att ställa om flygsektorn.

Centerpartiet vill minska utsläppen från flyget. Flygbranschen 
har ett mål om att inrikesflyget ska vara fossilfritt till 2030. Därför 
behövs långsiktiga spelregler och styrmedel för en snabbare grön 
omställning.”

”Centerpartiet har sedan tidigare presenterat en rad förslag för 
ett grönare flyg för ett bättre klimat. Bland annat vill Centerpartiet 
se obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle i flygtanken.”

Svebio kommentar: 

Regeringen har i första hand prioriterat att minska flyget genom att 
införa flygskatt, och den tidigare utredningen om flygskatt tog inte på 
allvar upp frågan om bioflygbränsle. I den politiska debatten driver Mil-
jöpartiet linjen att i första hand minska flygets klimatpåverkan genom 
att minska eller hålla tillbaka flygandet. Argumenten är dels att flyget 
påverkar klimatet även på andra sätt än genom koldioxidutsläpp, och att 

Centerpartiet gjorde ett eget utspel med förslag om en 
satsning på 750 miljoner under en treårsperiod för ett 
”nytt forskningsprogram för en grön omställning av flyget”. 
Vi citerar ur pressmeddelandet om förslaget: 

det finns begränsad tillgång på råvara för bioflygbränsle. Centerpartiet 
driver motsatt linje – att det är positivt med ökat flygande och att klimat-
påverkan i första hand bör ske med bränslebyte. Det här blir säkert en 
stor klimatfråga inför valet i höst. 

Regeringen och Miljöpartiet medger nu genom sin utredning att det 
också finns potential att minska flygets klimatavtryck genom att satsa 
på bioflygbränsle. Genom att tillsätta Maria Wetterstrand som utredare 
ger man frågan hög profil. Nu kan man i valdebatten hänvisa till att 
saken utreds. Samtidigt innebär utredningen att frågan fördröjs minst 
ett år. Utredningen ska vara klar 1 mars 2019. Därefter följer remissom-
gång och i bästa fall kan det finnas ett konkret förslag i statsbudgeten 
för 2020.

Regeringen har redan avsatt pengar för forskning kring bioflyg-
bränsle på 100 miljoner under tre år. Centerpartiet bjuder över med 
750 miljoner, vilket inkluderar pengar till demoanläggningar. Med så 
stora åtaganden från bägge håll kan man hoppas att några pilot- och 
demoprojekt kan komma igång.

Från Svebios sida förordar vi en kvot för bioflygbränsle, i första hand 
för inrikesflyget, gärna i samordning med de andra nordiska länderna. 
Det skulle skapa en garanterad efterfrågan och ge investeringar i kom-
mersiell produktion. 

Inrikes flygbränsle står för 2 TWh, vilket motsvarar cirka 200 000 
ton bränsle. Det är bara en tiondel av den nuvarande förbrukningen av 
biodrivmedel i vägtrafiken. Det visar att det inte finns någon grund för 
att hävda att tillgången på biobränsle begränsar möjligheterna att ställa 
om flyget. Det går lika lätt att byta bränsle i flyget som i vägtrafiken. 

SLU gör prognoser för kolsänkan

”Ett aktivt skogsbruk är viktigt i klimatomställningen till ett fos-
silfritt samhälle. För att kunna bruka skogen på bästa sätt krävs 
information om hur mycket växthusgaser den tar upp och släpper 
ut, den så kallade kolsänkan. Regeringen har därför gett SLU i 
uppdrag att ta fram prognoser och scenarier inklusive underlag till 
svensk referensnivå för att kunna bokföra den svenska skogens och 
skogsmarkens kolsänka.

Skogen är en viktig resurs i det nationella klimatarbetet. En 
ökad produktion av skoglig råvara är viktig i en omställning till 
ett biobaserat samhälle och för att fasa ut fossil energi. En korrekt 
referensnivå för hur mycket växthusgaser som tas upp och släpps ut 

Sveriges Lantbruksuniversitet har fått ett uppdrag av re-
geringen att göra prognoser för den svenska kolsänkan. 
Så här beskriver SLU själva sitt uppdrag: 

är därför viktig, både på ett nationellt plan och på EU-nivå för att 
säkerställa fortsatta klimatåtaganden. Referensnivån ska användas 
för att redovisa förändrade nettoupptag av växthusgaser i svensk 
skog och skogsmark till EU.

– Klimatomställningen till ett fossilfritt och biobaserat samhälle 
är en ödesfråga. Den svenska skogen och skogsmarken producerar 
stora mängder bioenergi och tar samtidigt nästan upp lika mycket 
koldioxid som de sammanlagda utsläppen från industrin, trans-
porter och energiproduktionen i Sverige. Det är därför viktigt att 
ha en väl underbyggd nationell referensnivå som även EU kan 
luta sig mot i det fortsatta klimatarbetet, säger landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht.

Merparten av bioenergin i Sverige, som i allt högre grad ersät-
ter fossila bränslen, hämtas från skogen. Det handlar framför allt 
om avverkningsrester och biprodukter från skogsnäringen i form 

FORTS 4
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FORTS FRÅN SID 2..

Regeringen driver på för högre klimatambition i EU

Nytt program ska stödja energieffektivisering i industrin

Snart inleder Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-
kommissionen förhandlingarna om ett styrningssystem för Ener-
giunionen, som är en del av EU-kommissionens ren energi-paket. 
Styrningsförordningen är ett centralt instrument för att säkra att 
EU når de samlade energi- och klimatmålen både på kort och lång 
sikt. Europaparlamentet anser att dagens klimatmål inom EU är 
för låga för att nå ambitionen i Parisavtalet och har inom ramen för 
förhandlingarna föreslagit ett mer ambitiöst mål för EU om net-
tonollutsläpp av växthusgaser till år 2050. Regeringen håller med 
Europaparlamentet om att ambitionsnivån behöver höjas.

– Det är centralt för det internationella klimatarbetet att EU 
fortsätter att visa ledarskap genom att gå före. EU bör därför anta 
ett mål som både är långsiktigt och tillräckligt ambitiöst för att nå 
temperaturmålen i Parisavtalet, säger samordnings- och energimi-
nister Ibrahim Baylan.

Sveriges klimatpolitiska ramverk innehåller bland annat ett na-
tionellt klimatmål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp.

Regeringen har också beslutat om en förordning som gör det möj-
ligt att söka stöd inom programmet. 

Programmet är en del i regeringens budgetproposition 2018 och 
är ett steg i att genomföra Energiöverenskommelsen. Satsningen 
omfattar totalt 125 miljoner under perioden 2018–2020 för att öka 
energieffektiviseringen i gruv- och tillverkningsindustrin.

Regeringen har förankrat hos riksdagen att Sverige, 
tillsammans med likasinnade medlemsstater, ska kunna 
driva på för ett mer ambitiöst långsiktigt klimatmål för 
EU. Det innebär att regeringen nu har riksdagens stöd 
att förhandla om både högre energi- och klimatmål.

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att 
inrätta Energisteget, ett program för mer energieffekti-
visering i gruv- och tillverkningsindustrin. 

Inom kort inleds även förhandlingarna mellan Europaparla-
mentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen om revideringen 
av EU-direktiven för förnybar energi och energieffektivisering. 
Den 9 februari förankrade regeringen även att kunna stödja Euro-
paparlamentets förslag på att målet för förnybar energi höjs från 
minst 27 procent till minst 35 procent och att målet för energief-
fektivisering höjs från minst 27 till 35 procent hos riksdagen.
(Pressmeddelande från regeringen)

Svebio kommentar: 

Det är bra att Regeringen och Riksdagen är överens om att stödja 
högre ambitionsnivåer i EU:s direktiv för perioden 2020 – 2030. De 
ursprungliga målen fastställdes före Paris-avtalet och EU har inte gjort 
någon beräkning för höjda ambitioner efter Paris. Skälet är att ett antal 
EU-länder stretar emot höjda ambitioner. Det gäller i första hand Vi-
segrad-gruppen – Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Den svenska 
regeringen måste också driva frågan om pris på koldioxidutsläpp och 
verka för en revidering av EU:s energiskattedirektiv så att alla EU-med-
lemmar sätter pris på koldioxidutsläppen i alla samhällssektorer. 

av bland annat bark och flis. Sedan 1990 har användningen av 
biobränslen ökat kraftigt i Sverige, vilket har lett till att växthus-
gasutsläppen minskat med omkring 25 procent. Insatser för att vi-
dareutveckla skogens klimatnytta är centralt för att nå regeringens 
vision om att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela 
landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

SLU ska i uppdraget:
• ta fram prognoser och scenarier för den svenska skogen och 

skogsmarkens kolsänka fram till år 2030.
• i nära dialog med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ut-

arbeta underlag för en svensk nationell referensnivå för brukad 

skogsmark för perioden 2021–2025. Referensnivån ska följa kraven 
på information och metoder för EU:s klimatramverk 2021–2030.

• redovisa resultaten uppdelat på skyddad respektive oskyddad 
skog, fördelad på olika trädslag, samt uppdelat på torvmark res-
pektive mineraljord.

Referensnivån ska redovisas senast den 30 september i år och 
SLU får tre miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

Uppdraget till SLU är en åtgärd som stödjer arbetet med det 
nationella skogsprogrammet.”

Kontaktperson på SLU är professor Göran Ståhl.

Energimyndigheten ansvarar för programmet. Inom Energisteget 
ska företagen kunna söka stöd för olika slags energieffektiviserings-
åtgärder:

• Fördjupade miljöstudier inför investeringsbeslut och för att 
komplettera den energikartläggning som företaget redan gjort.

• Investeringsstöd som hjälper företagen att välja den mer energi-
effektiva lösningen.
(Pressmeddelande 6 februari)
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Åtgärder för att minska plast och mikroplaster i haven

”Plasten i haven är ett av de största globala miljöproblemen. För att 
angripa både källorna och effekterna av problemet har regeringen 
i dag beslutat dels om ett förbud att använda mikroplast i vissa 
kosmetiska produkter, dels om ett bidrag till de kommuner som 
vill städa bort plast från Sveriges havsstränder.

Plastskräp och mikroplaster finns i alla vatten, över hela jord-
klotet. Utan åtgärder kan det finnas mer plast än fisk i haven år 
2050. Forskare har upptäckt mikroplaster i svenska blåmusslor, 
havskräftor, torsk, koljor och räkor.

Regeringen har i dag beslutat att förbjuda kosmetiska produkter 
som sköljs av eller spottas ut och som samtidigt innehåller plast-
partiklar med en rengörande, skrubbande eller polerande funktion. 
Förbudet omfattar exempelvis tandkräm, kroppsscrub, ansiktspe-
eling, duschtvål, schampo och balsam med tillsatta mikoplaster.

Produkter som bara består av naturliga polymerer, långa mole-

Frågan om förorening genom användning av plast har 
växt i både den svenska och den europeiska debatten. 
Regeringen har fattat beslut om förbud mot mikroplast 
i vissa produkter, och anslår pengar till kommuner som 
genomför plastsanering längs stränder. Så här skriver 
regeringen i sitt pressmeddelande 1 februari: 

kyler som inte har bildats på syntetisk väg, och som inte har modi-
fierats kemiskt undantas från förbudet. Riskorn och kokosnötskal 
är exempel på ingredienser som har en skrubbande funktion och 
som är skonsammare mot miljön.

Förbudet gäller från den 1 juli 2018. Produkter som köpts in 
i lager innan förbudet börjar gälla får fortsätta att säljas i butik 
fram till den 1 januari 2019. Kemikalieinspektionen får ansvaret för 
tillsynen av tillverkar- och importörsledet och kommunerna får 
ansvaret för tillsynen av distributörer och återförsäljare.

Stöd för strandstädning till kommuner

Mycket av den plast som finns i haven spolas upp på våra 
stränder till följd av havsströmmar. I delar av Sverige är detta 
ett stort problem som drabbar exempelvis friluftsliv och turism. 

Regeringen har i dag beslutat om ett stöd för de kommuner 
som vill städa bort plastavfall från sina havsstränder. Satsningen 
annonserades i budgetpropositionen för 2018 och omfattar 17 mil-
joner kronor per år under perioden 2018-2020.

Från den 1 mars 2018 kan kommuner – enskilt eller tillsammans 
– ansöka om bidraget hos Naturvårdsverket och få hjälp med upp 
till 90 procent av kostnaderna.

Två modeller för slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Energimyndighetens uppdrag har alltså inte varit att utreda om 
detta är en lämplig åtgärd, utan hur det kan ske. Vi citerar ur En-
ergimyndighetens sammanfattning: 

”Energimyndigheten har valt att titta på två olika modeller.
Den första modellen som studerats innebär att anslutnings-

punkten till stamnätet flyttas ut till vindkraftsparken till havs. Det 
innebär att Svenska kraftnät kommer att stå för planering, byggande, 
drift av anslutningskabeln och därmed för alla kostnader som an-
slutningen medför. Finansieringen av åtgärden skulle kunna ske 
genom höjd stamnätstariff.

Modellen skapar dock inte likvärdiga förhållande med landba-
serad vindkraft, enligt Energimyndighetens bedömning, eftersom 
landbaserad vindkraft och övriga elproduktionsanläggningar beta-
lar sina anslutningskostnader. Myndighetens bedömning är även 
att det kommer saknas incitament för vindkraftsproducenterna att 
välja lokaliseringar som ger kostnadseffektiva anslutningar om de 
inte behöver betala någon del av anslutningskostnaderna.

Den andra modellen innebär att ett stöd införs till vindkrafts-
producenten för vissa delar av anslutningskostnaden. Energimyn-
digheten föreslår att stödet ska avgränsas till att täcka sjökabeln 
med tillhörande transformatorer. På så sätt skapas mer likvärdiga 
villkor med landbaserad vindkraft. En annan fördel med modellen 
är, enligt Energimyndighetens bedömning, att de totala kostna-
derna för slopade anslutningskostnaderna begränsas men att det 
finns kvar incitament att välja lokalisering som ger kostnadseffek-
tiva anslutningar. Finansieringen av stödet föreslås ske genom att 
en särskild avgift införs som tas ut från alla elkonsumenter.

Energimyndigheten har utrett på vilket sätt ett slopande 
av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft 
kan göras. Det här regeringsuppdraget är ett resultat av 
energiuppgörelsen, där de fem partierna var överens om 
den här åtgärden för att gynna utbyggnaden av havsba-
serad vindkraft. 

Ett slopande av anslutningskostnaderna leder till att konkur-
rensen mellan kraftslagen förändras. Det innebär att det tillkom-
mer en riskfaktor för aktörerna i elcertifikatsystemet och en risk 
för att annan ny förnybar elproduktion kan komma att konkur-
reras ut. Å andra sidan kan ett slopande medföra att havsbaserad 
vindkraft i Sverige blir mer konkurrenskraftig i ett europeiskt per-
spektiv vilket, givet att det leder till en utbyggnad av havsbaserad 
vindkraft, skulle kunna skapa marginaler i elproduktionen om det 
sker snabba förändringar på elmarknaden som vi inte idag kan 
förutse.

För att även fortsättningsvis främja en kostnadseffektiv ener-
giförsörjning vid ett slopande av anslutningskostnaderna är det 
enligt Energimyndigheten viktigt att, oavsett vilken modell som 
väljs, ha någon form av urvalskriterier för och minimikrav på pro-
jekten vid anslutning av havsbaserad vindkraft.”

Svebio kommentar: 

Slopad anslutningsavgift till stamnätet för havsbaserad vindkraft är 
en subvention utöver elcertifikatsystemet som måste betalas av någon, 
och som snedvrider konkurrensen mellan energislagen. Det bekräftas 
av Energimyndighetens utredning. Energimyndigheten skriver att fi-
nansieringen kan ske genom en höjd stamnätsavgift. Det innebär att 
alla elkonsumenter får vara med och betala. Denna kostnad ska läggas 
utanpå den elskattehöjning på 4,2 öre/kWh + moms som Energikom-
missionen föreslog. 

Energimyndigheten påpekar att subventionen av havsbaserad vind-
kraft ”förändrar konkurrensen” mellan kraftslagen, och innebär ”en till-
kommande riskfaktor” för aktörerna inom elcertifikatsystemet. Vi tycker 
att Energimyndigheten skulle tala klartext, och avråda från att införa den 
här subventionen eftersom den dels snedvrider och undergräver el-
certifikatsystemet, dels innebär en onödig kostnad för konsumenterna. 
Bland dem som drabbas av ojust konkurrens finns både biokraft och 
landbaserad vindkraft. Partierna i energiuppgörelsens genomförande-
grupp bör ompröva den här delen av uppgörelsen. 
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Prognos från Svensk Vindenergi: Ökning med 60 procent på fyra år

”Aldrig förr har det investerats så mycket i vindkraft som under 
2017. Det gör att vindkraftsproduktionen förväntas öka med cirka 
60 procent på fyra år. Dessutom kan Sverige nå riksdagens mål om 
ytterligare 18 TWh ny förnybar elproduktion redan 2021, nio år ti-
digare än målet är satt. Det framgår av Svensk Vindenergis senaste 
statistik och prognos över vindkraftsutbyggnaden.” 

”Under 2017 fattades rekordstora investeringsbeslut i vindkraft 
– omfattande totalt 2 079 MW (cirka 6,8 TWh), varav 1 417 MW 
bara under det sista kvartalet. Det leder till en väsentligt snabbare 
utbyggnadstakt. Svensk Vindenergi bedömer att vindkraftspro-
duktionen under de kommande fyra åren ökar med cirka 60 pro-
cent, från cirka 17 TWh år 2017 till drygt 29 TWh år 2021.”

”Den snabba utvecklingen gör att Svensk Vindenergi bedömer 
att utbyggnadsmålet inom elcertifikatsystemet sannolikt nås redan 
innan den tilltänkta perioden ens har börjat. Av de 18 terawattim-
marna omfattas cirka 9 TWh av redan fattade investeringsbeslut i 
Sverige och delvis i Norge, som också ingår i elcertifikatsystemet.”

”– Den fortsatta vindkraftsutbyggnaden gör att Sverige kan 
upprätthålla elexporten, trots att kärnkraften av ekonomiska skäl 
nu börjar avvecklas. Elexporten är mycket viktig för att minska 
koldioxidutsläppen i Europa, säger Charlotte Unger Larson, vd 
Svensk Vindenergi.”

Svensk Vindenergi presenterade den 23 februari 
prognos som visar på en mycket snabb utbyggnad av 
vindkraft i Sverige under de närmaste åren. Vi citerar 
pressmeddelandet: 

Svebio kommentar: 

Svensk Vindenergis prognos är i vissa avseenden alarmerande. 
Samtidigt som man kan glädjas åt en snabb utbyggnad av ren och 
förnybar elproduktion förebådar prognosen fortsatta problem på el-
marknaden. Som Svensk Vindenergi påpekar innebär planerna att En-
ergikommissionens mål på 18 TWh mer förnybar elproduktion till 2030 
uppnås redan 2021. Samtidigt innebär kommissionens förslag om slo-
pad fastighetsskatt på kärnkraften att de sex största reaktorerna blir 
kvar under överskådlig tid. Vi får ett mycket snabbt ökande elöverskott. 
Charlotte Unger Larson räknar med elexport för att minska koldioxidut-
släppen i Europa, men de svenska förbindelserna mot kontinenten är 
begränsade. Den planerade nya förbindelsen till Tyskland, Hansa Po-
wer Bridge, tas i drift först 2026, och är bara på 700 MW. Finland tar 
snart Olkiluoto 3 i drift. Allt pekar på fortsatt mycket låga marknadspri-
ser och certifikatspriser som går mot noll. 

Kvartalsrapport nr 4 för den gemensamma 
elcertifikatmarknaden från Energimyndigheten

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma 
målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 
2020. Under fjärde kvartalet 2017 har det tagits i drift 0,3 TWh i 
Sverige och 0,8 TWh i Norge.

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden star-
tade 2012, har anläggningar med en normalårsproduk-
tion motsvarande 20,3 TWh tagits i drift och godkänts. 
Av dessa har 15,1 TWh byggts i Sverige och 5,2 TWh i 
Norge. Det visar kvartalsrapport nr 4 år 2017 för den 
gemensamma elcertifikatmarknaden.

Förutom de drifttagna 20,3 TWh är 16,5 TWh under konstruk-
tion, varav 8,8 TWh i Sverige och 7,7 TWh i Norge. Utöver detta 
ligger det investeringsbeslut på 1,4 TWh i Sverige.

Energimyndighetens och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energi-
direktorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat 
information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad el-
produktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, 
kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE
18-20 september 2018, Göteborg

Håll dig uppdaterad på:
www.svebio.se/evenemang

BOKA DATUMET! ADVANCED
BI    FUELS
18-20 SEPTEMBER 2018, GOTHENBURG, SWEDEN

https://www.svebio.se/evenemang/advanced-biofuels-conference/
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Stor export av el under 2017

Under 2017 hade Sverige ovanligt hög elproduktion, den näst högsta 
historiskt sett. Nettoexporten var den tredje största någonsin. 
Vindkraften producerade mer än tidigare år och kärnkraften hade 
hög produktion trots stängning av en reaktor. Statistiken från En-
ergimyndigheten visar också att elanvändningen var i det närmaste 
oförändrad i förhållande till året innan.

Elproduktionen under 2017 blev 159 TWh, en ökning med näs-
tan 8 TWh från 2016. Inte ett rekord men väl den näst största 
produktionen efter 2012 då 162 TWh producerades och strax före 
2015 års knappa 159 TWh.

Vattenkraft och kärnkraft stod tillsammans för 80 procent av 
den totala elproduktionen. Vattenkraften blev det kraftslag som 
producerade mest el under året, 64 TWh tätt följd av kärnkraften 
som ökade sin elproduktion och landade på 63 TWh.

– Under sommaren stängdes ytterligare en reaktor så nu finns 
åtta kvar i drift. Men trots det var produktionen ändå högre än 
under 2016. Tillgängligheten har varit hög under året, säger Anna 
Andersson på Energimyndighetens analysavdelning.

Energimyndigheten presenterade den 9 februari en sam-
lad statistik över elmarknaden 2017. Sammanfattningen 
lyder så här: 

Vindkraftens produktion nådde nya rekord. Totalt producera-
des 17,3 TWh vilket är 2 TWh högre än under 2016. Vindkraften 
andel av total produktion ökade en procentenhet till 11 procent. 
Under 2017 producerade vindkraften mest el under januari följt av 
oktober medan produktionen var som lägst i september.

Elproduktionen från konventionell värmekraft var 14,9 TWh 
och motsvarade drygt 9 procent av den totala elproduktionen un-
der 2017. Inom detta segment har vi sett en ökande produktion 
under de senaste fyra åren. Den bränslebaserade produktionen 
sker främst i kraftvärmeverk i fjärrvärmesystemen och i indu-
strin men en liten del produceras även i kondenskraftverk och 
gasturbiner.

 
Oförändrad elanvändning

Den totala användningen av el, inklusive förluster vid överfö-
ring, var 140 TWh år 2017. Det är i det närmaste oförändrat från 
2016.

Inom sektorn Bostäder och service användes 72 TWh el vilket 
är drygt hälften av elanvändningen i landet. Användningen var 
något lägre än under 2016 men skillnaden är liten. Industrins elan-
vändning uppgick till 51 TWh under 2017 och utgjorde 36 procent 
av den totala elanvändningen. Användningen var knappt 1 TWh 
högre än under 2016.

Hög nettoexport av el

2017 nettoexporterades 19 TWh, vilket är den tredje högsta 
nettoexporten efter rekordåret 2015 (22,6 TWh) och 2012 (19,6 
TWh). Sverige nettoexporterade därmed el för sjunde året i följd.

Den höga nettoexporten beror på en kombination av högre 
elproduktion och oförändrad elanvändning. Nettoexporten på 
19 TWh motsvarar 12 procent av den totala elproduktionen och 
knappt 14 procent av elanvändningen inom landet under året.

Svebio Kommentar: 

Trots högkonjunktur och snabb befolkningstillväxt står elanvänd-
ningen stilla. Samtidigt tillförs ny elproduktionskapacitet, som mer än 
väl kompenserar för den kärnkraftsreaktor som avvecklades i somras. 
Under 2017 producerades 159 TWh el, men förbrukades bara 140 
TWh. Överkapacitet i elsystemet leder både till stor export och till låga 
elpriser. Obalansen kommer att bestå under kommande år, trots att yt-
terligare ett par reaktorer kommer att läggas ner före 2020. Sveriges 
elexport har till stor del gått till Finland. Så småningom kommer den nya 
stora finska reaktorn i Olkiluoto att tas i drift. Den har en effekt på 1600 
MW, och kan alltså ge 11 - 12 TWh vid god tillgänglighet. Startdatum 
var ursprungligen satt till 2009, men därefter har det skett upprepade 
förseningar. Den senaste officiella uppgiften är att reaktorn ska kunna 
vara i kommersiell drift i maj 2019.



7

Svenska Kraftnäts investeringsplan 2019 – 2022

Det mest omfattande projektet i planen kallas Stockholm Ström 
och handlar om förstärkningar av strömförsörjningen till stor-
stadsregionen. Det handlar om ett 50-tal projekt som berör 20 
kommuner i regionen. 

Sydvästlänken beskrivs som Svenska Kraftnäts största projekt 
någonsin. Det gäller en ny förbindelse Hallsberg – Nässjö – Hörby 
som stärker överföringskapaciteten mellan elområde SE3 och SE4 

Svenska Kraftnät lämnade 22 februari sin investerings-
plan för 2019 – 2022 till regeringen. Affärsverkets inves-
teringar beräknas under fyraårsperioden uppgå till 14,6 
miljarder. Det är en hög investeringstakt i kraftnätet i 
ett historiskt perspektiv. 

med 25 procent. Totalkostnaden för projektet ligger kring 7,5 mil-
jarder. 

Svenska Kraftnät arbetar vidare med den nya förbindelsen till 
Tyskland, Hansa Power Bridge, som ska stå färdig 2026 och bli 
på 700 MW. Samarbetspartner är den tyska systemoperatören 
50Hertz och totalkostnaden ligger på 3,15 miljarder. 

Man studerar nu också en ny förbindelse till Finland, med an-
ledning av att Fenno-Skan 1 snart uppnår sin tekniska livslängd. 
Av systemskäl vill man bygga den nya förbindelsen längre norrut, 
över Kvarken, en HVDC-förbindelse som för svensk del beräknas 
kosta 2,9 miljarder. 

Ny omgång stöd från Klimatklivet

Till antalet är de flesta projekten inom Klimatklivet laddstationer 
för elfordon. Men i pengar går de största summorna till konver-
teringsprojekt och biogasprojekt. Mycket pengar ges också till 
transportsektorn, främst till mackar för HVO och biogas. I den nu 
beslutade omgången går mycket pengar till Gasum för etablering 
av tankstationer för flytande biogas. Så här sammanfattar Natur-
vårdsverket tilldelningen hittills: 

Sedan Klimatklivet startade 2015 har 1 559 lokala projekt fått 2,8 
miljarder kronor i stöd. Tillsammans beräknas dessa kunna minska 
utsläppen av växthusgaser med 850 000 tusen ton varje år under 
åtgärdernas livslängd. Naturvårdsverket tar emot nya ansökningar 

Den 20 februari meddelades resultatet av den senaste 
utlysningen och tilldelningen av pengar från Klimatkli-
vet. Naturvårdsverket fördelade 256 miljoner kronor till 
223 nya lokala klimatinvesteringar. 

3-4 gånger per år till Klimatklivet. Nästa ansökningsomgång öpp-
nar den 17 april 2018.

Av de beviljade ansökningarna har 978 gällt laddning för elfor-
don, 317 gällt energikonvertering, 118 gällt transporter och 27 gällt 
produktion av biogas. 

När det gäller minskning av utsläpp ger transportåtgärderna en 
minskning med 272 000 ton/år, energikonverteringarna 203 000 
ton och biogasproduktionen 176 000 ton, medan laddstationerna 
ger 43 500 ton minskade utsläpp. Allt räknat som CO2-ekvivalen-
ter. 

När det gäller summa investeringar är relationen densamma, ef-
tersom man beviljar stöd i förhållande till förväntad klimateffekt. 
De mesta pengarna går till transport/drivmedel, energikonverte-
ring och biogasproduktion. 

Oljepris kring 65 dollar

Kyla med högre elpris

MARKNADERNA

Oljepriset ligger fortsatt på en relativt hög nivå, även om det sjönk 
tillbaka till omkring 65 dollar/fat under slutet av februari, från en 
topp kring 70 dollar i januari och en kraftigt prisfall i månadsskif-
tet. Det är oklart vad som orsakat de här kraftiga svängningarna. 
Generellt gäller att den kraftiga produktionsökningen av olja och 
gas i USA under senare år har allt större påverkan på marknaden. 
USA har gått från att vara stor nettoimportör till att bli exportör. 
Trump-administrationen har gett den amerikanska olje- och gas-

Vintervädret i södra Sverige ger ett nytt mönster för elmarknaden. 
Användningen stiger med efterfrågan från elvärme och värme-
pumpar. Kärnkraften fungerar väl, men nu är bara åtta reaktorer 
i drift vilket har sänkt den samlade maximala effekten. Vindkraf-
ten ger mindre tillskott vid högtrycksväder. För att klara balan-
sen krävs mer vattenkraft och betydande import från Norge. Ex-
portöverskott försvinner, åtminstone ett par veckor. Följden blir 
också prisuppgång med prispikar upp mot 70 – 80 öre/kWh på 
Nordpool, men priser däremellan kring 40 öre. Också priserna på 

industrins stora fördelar och möjligheter att expandera verksamheten. 
Man har släppt till områden federal mark och havsområden för 
oljeutvinning, gett tillstånd till nya oljeledningar och stoppat nya 
regelverk för kontroll av metanutsläpp, och mycket mer. Till poli-
tiken hör också kursändringen i klimatfrågan. Att oljepriset ändå 
hålls uppe visar att Opec är framgångsrikt i sitt arbete med att 
stabilisera marknaden.  

forwardmarknaden har stigit de senaste veckorna. Elcertifikaten 
har också gått upp till 9 – 10 öre/kWh.

På marknaden för utsläppsrätter har det skett ett trendbrott de 
senaste månaderna. Sedan i somras har priset på utsläppsrätter i 
stort sett fördubblats, från omkring 5 euro/ton till 9 - 10 euro idag. 
Det är fortfarande en låg nivå, som knappast driver teknikutveck-
ling. Men det är ett tecken på att EU:s beslut om att minska till-
delningen inom ETS snabbare under 2020-talet än idag har ökat 
trovärdigheten för systemet. 
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PRESSMEDDELANDEN

Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla driv-
medel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. 
Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 
19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det 
visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

– Siffrorna visar att Sverige är Europas ledande land när det 
gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Sverige har 
lyckats dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år. Det är även 
glädjande att användningen av fossil bensin, som ökade under 
2016, minskade under 2017 till under 2015 års nivå. Det säger Gus-
tav 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, och HVO är nu Sveriges särklas-
sigt största biodrivmedel. Leveranserna har ökat mest i ren form, 
HVO100.

Även HVO inblandad i bensin, HVO-bensin (även kallad grön 
bensin) visar på stark ökning under året. Leveranser av rapsdiesel, 
etanol och biogas är på ungefär samma nivåer som året innan. Bio-
gas går dock framåt, och andelen biogas i fordonsgas ökade till 87 
procent.

– Sverige har haft en fantastisk ökning för biodrivmedel. Men 
vi har inte tagit vara på alla möjligheter. Beskattning av etanol och 
rapsdiesel under de senaste åren har hållit tillbaka dessa bränslen. 
Sverige har inte heller infört E10 i bensin 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.

– Den av riksdagen beslutade reduktionsplikten som införs för 
bensin och diesel från 1 juli 2018 ser ut att hålla tillbaka snarare än 
att påskynda utvecklingen för biodrivmedel. Detta på grund av för 
lågt satta ambitionsnivåer. Det är därför av yttersta vikt att myn-
digheterna tar till sig årets statistik och justerar nivåerna snarast, 
säger Tomas Ekbom.

Pressmeddelande 2018-02-20 

2017 ännu ett rekordår för biodrivmedel
Leveranser av drivmedel för fordonsdrift 2017 TWh

Bensin 27,9

Diesel 46,3

Etanol 1,2

Biodiesel 16,8

Biogas 1,5

Fossilgas 0,2

Totalt 93,9

Leveranser av drivmedel för fordonsdrift 2017 Volym (m3)

Fossil diesel 5 820 683

Låginblandad FAME 260 027

Ren FAME (B100) 70 820

Totalt FAME 330 847

Låginblandad HVO 876 893

Ren HVO (HVO100) 564 887

Totalt HVO 1 441 780

Totalt biodiesel 1 772 627

Totalt dieselbränslen 7 593 310

Fossil bensin 3 042 205

Biodrivmedel i bensin (etanol, HVO-bensin) 156 606

Totalt bensinbränslen 3 198 811

Högkoncentrerad etanol (E85 och ED95) 48 762

Biogas i fordonsgas (1 000 Nm3) 133 220
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Leveranser av drivmedel för fordonsdrift 2017 TWh

Bensin 27,9

Diesel 46,3

Etanol 1,2

Biodiesel 16,8

Biogas 1,5

Fossilgas 0,2

Totalt 93,9

Leveranser av drivmedel för fordonsdrift 2017 Volym (m3)

Fossil diesel 5 820 683

Låginblandad FAME 260 027

Ren FAME (B100) 70 820

Totalt FAME 330 847

Låginblandad HVO 876 893

Ren HVO (HVO100) 564 887

Totalt HVO 1 441 780

Totalt biodiesel 1 772 627

Totalt dieselbränslen 7 593 310

Fossil bensin 3 042 205

Biodrivmedel i bensin (etanol, HVO-bensin) 156 606

Totalt bensinbränslen 3 198 811

Högkoncentrerad etanol (E85 och ED95) 48 762

Biogas i fordonsgas (1 000 Nm3) 133 220

Remisser med anledning av reduktionsplikten för biodrivmedel

REMISSVAR

Svebio yttrade sig den 1 mars om tre olika remisser med 
koppling till reduktionsplikten för biodrivmedel, som ska 
införas 1 juli i år. Det mest omfattande svaret berör frå-
gan om klassificering av restprodukter och samprodukter 
genom en ändring av förordningen om hållbarhetskrite-
rier för biodrivmedel och flytande biobränslen. De andra 
två remisserna gäller dels en remiss om en förordning 
från Miljö- och energidepartementet om inblandning av 
biodrivmedel i bensin och diesel, dels Energimyndighe-
tens föreskrifter kring samma fråga. 

• Ändring av definitionen av samprodukt 
i förordningen om hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Vi välkomnar att regeringen nu presenterar en konsekvens-
analys, vilket vi efterlyste i samband med den tidigare remissen om 
förordningen, och som även begärts av Riksdagen. 

• Vi anser att konsekvensanalysen har brister främst när det gäl-
ler andra råvaror än PFAD, klimateffekter och påverkan på biool-
jemarknaden.  

• Vi anser att det finns större möjligheter att finna alternativa 
råvaror än vad som framgår av konsekvensanalysen. Det gäller 
främst råvara från oljeväxter, i första hand rapsolja. 

Allt mer biobränslen

Enligt färsk statistik från SCB, sammanställd och analyserad av 
Svebio, var 20,8 procent av alla drivmedel biodrivmedel 2017 räk-
nat som energiandel, och 26,6 procent av all diesel var biodiesel. 
Av biodieseln är en stor del HVO, både som inblandning i diesel 
och som ren HVO. Genom avskaffandet av skatten ökar nu även 
användningen av rapsdiesel, RME. 

Enligt Svebios uppfattning är det angeläget att alla typer av 
bioråvaror kan användas för produktion av biodrivmedel, både 
energigrödor från åker, råvaror från skogsbruket och olika typer 
av biogena avfalls- och restprodukter. Vi är starkt kritiska till den 
politik som drivs inom EU för att begränsa grödebaserade biodriv-
medel och att detaljreglera råvaruanvändningen. Vi motsätter oss 
dubbelräkning och anser att upprättandet av råvarulistor skapar 
osäkerhet och inbjuder till negativ lobbying från olika särintressen, 
både för att få in råvaror på listan och för att exkludera råvaror.  

Genom hållbarhetskriterierna i Förnybartdirektivet finns en 
grund för att värdera alla råvaror och drivmedel på ett likvärdigt 
sätt. Frågan om klassificering av produkter som huvudprodukter, 
samprodukter, restprodukter eller avfall blir emellertid avgörande 
eftersom systemet är dikotomiskt (svartvitt) till sin karaktär. Det 
är angeläget att kunna använda alla avfalls- och restprodukter för 
att minimera miljöproblem och tillverka bränslen som kan ersätta 
fossila bränslen. Det är också angeläget att stimulera inhemsk för-
sörjning med råvara och inhemsk produktion.   

Välkomnar analys

Vi noterar att departementet nu svarat på några av de punkter 
där Svebio i remissvar 14 september framförde kritik:

• Det finns nu en konsekvensanalys, vilket helt saknades i det 
tidigare förslaget. Detta är också i överensstämmelse med Riksda-
gens beslut. 

• Paragrafen i förordningen har nu förtydligats i paragraf 3a 
beträffande vad som avses med lågt värde. 

• Överensstämmelsen med EU-regelverket har förtydligats, och 
det finns en tydlig koppling genom paragraf 3b. 

• Genomförandet har flyttats fram sex månader jämfört med 
tidigare förslag, vilket ger industrin längre tid för anpassning. 

Konsekvensanalysen har brister

Som framgår av konsekvensanalysen kommer man med det 
nya regelverket inte att kunna använda PFAD, TCO (technical 
corn oil) eller så kallade fria fettsyror som råvara för HVO fortsätt-
ningsvis, såvida inte producenterna kan visa spårbarhet till odling. 
För PFAD har den ledande producenten förutskickat att spårbar-
het ska kunna visas från 2020. För PFAD presenteras en analys av 
marknad och konsekvenser, men detta görs inte för TCO och fria 
fettsyror. Det görs inte heller någon analys av andra tänkbara råva-
ror, som inte täcks in av Förnybartdirektivets Annex IX. 

Konsekvensanalysen diskuterar inte möjligheten att ersätta 
PFAD med rapsolja, vare sig som råvara för HVO eller genom 
ersättning av HVO100 med B100.

Konsekvensanalysen tar inte heller upp påverkan på bioolje-
marknaden. 

Valet av 40% motiveras inte

Istället för den tidigare vaga formuleringen av ”lågt värde” och 
”låg volym” har man nu valt en definition grundad på genom-
snittligt försäljningspris som mått på värdet, och volymsfaktorn 
är borta. Istället ställs ett krav på att produkten ska ha annat an-
vändningsområde än energiändamål för att kvalificera som sam-
produkt. 

Det ges ingen motivering till varför 40% valts som tröskelvärde, 
och inte heller någon analys av konsekvenserna av detta tröskel-
värde. Det finns inte heller några anvisningar om hur värdet ska 
beräknas och rapporteras. 

Vi ser komplikationer med den valda modellen: 
• Priset på en produkt bestäms av tillgång och efterfrågan, och 

kan variera starkt över tid. För de berörda produkterna saknas idag 
börsnoterade transparenta priser; priset fastställs istället genom av-
tal mellan leverantörer och köpare, som enligt svensk lagstiftning 
omfattas av företagssekretess.  

I det aktuella fallet kan följande inträffa. Om produkten klassas 
som samprodukt sjunker eller bortfaller efterfrågan för bränslepro-
duktion och priset sjunker kraftigt. Om priset då sjunker under 
40% kan produkten omklassas till restprodukt. Då ökar efterfrå-
gan, och priset stiger. Den måste då åter klassas som samprodukt, 
varefter priset sjunker… FORTS 4
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• Systemet med en fast procentsats inbjuder till fusk, där leve-
rantörerna har ett intresse av att redovisa felaktigt låga priser. Det 
inbjuder också till lobbying för att få omprövning av procentsat-
sen. Alla dessa beteenden skapar osäkerhet på marknaden. 

• Regleringen innebär i praktiken en kaskadreglering. Så fort 
en restprodukt har annan användning än som energiråvara och ett 
marknadsvärde över 40 procent av huvudproduktens värde kom-
mer den att belastas med administrativa krav och kostnader som 
gör den mindre värd som energiråvara. Den reglering som föreslås 
grundat på prisnivå riskerar att motverka utvecklingen av en mark-
nadsstyrd bioekonomi.  

Klimateffekterna är inte belysta

I den del av konsekvensanalyser som berör miljöeffekter berörs 
inte klimateffekter, frånsett att Sveriges klimatmål 2030 inte hotas. 
Enligt konsekvensanalysen kan den totala användningen av bio-
drivmedel komma att minska under de närmaste åren. Om detta 
stämmer har det en direkt klimateffekt, som innebär att de rap-
porterade utsläppen i Sverige under de närmaste åren kommer att 
bli högre än de annars skulle ha blivit. Detta kan strida mot det 
nyligen antagna klimatpolitiska ramverket. 

Går utöver EU:s reglering 

Vi anser alltfort att paragraf 3a innebär att den svenska lagstift-
ningen går utöver den reglering som finns i Förnybartdirektivet. 
Vi noterar samtidigt med tillfredsställelse att man nu tydligt inklu-
derat de råvaror som listats som ”godkända råvaror” i Annex IX. 
Förhandlingen om det nya Förnybartdirektivet är inte slutförd, 
varför vi inte vet exakt hur listan kommer att se ut efter 2020, 
och hur den i framtiden kommer att revideras. Om resultatet av 
förhandlingen blir att EU-kommissionen kan revidera listan kan 
den föreslagna förordningen skapa problem även för råvaror som 
nu finns på listan. 

Tillgången på andra råvaror

Frågan om tillgång på alternativa råvaror, om PFAD, TCO 
och fria fettsyror bortfaller för HVO-produktion, belyses i kon-
sekvensanalysen och har varit föremål för mycket diskussion. Sve-
bios erfarenhet från bioenergimarknaden i stort är att det ofta gått 
att mobilisera mer råvara än man först trott vara möjligt. Priset 
kommer först att stiga och därefter ökar produktionen. För vissa 
alternativa råvaror handlar det om att öka odlingen eller insam-
lingen, för andra måste omfattande investeringar göras. Ledtider-
na varierar alltså. 

Den svenska marknaden för biodrivmedel är i ett globalt per-
spektiv liten även om vår användning av HVO är mycket stor jäm-
fört med andra länder. 

Den totala tillgången på oljor och fetter, både jungfruliga pro-
dukter, biprodukter och avfall, är fortfarande stor jämfört med be-
hoven för HVO-produktion. Enligt vissa uppgifter finns en total 
tillgång på 30 miljoner ton triglycerider som inte användbara för 
livsmedelsindustrin. Potentialen att öka odlingen av olika oljeväx-
ter är stor, inte minst i Central- och Östeuropa. På några års sikt 
tillkommer drivmedel som framställts av skogsråvara och avfall, 
exempelvis från pyrolysvätska och lignin. 

Vår slutsats

Vår slutsats är att användningen av PFAD kommer att falla 
bort kortsiktigt efter 1 januari 2019, men att spårbar PFAD rela-
tivt snabbt kommer tillbaka på marknaden, men då med sämre 
klimatprestanda eftersom man måste inkludera utsläpp från od-
ling. Man kommer att öka användningen av hållbar palmolja, men 
också öka användningen av rapsolja och en rad andra råvaror i 
HVO-produktionen. 

På marknaden för högblandade eller rena bränslen räknar vi 
med att främst rapsbaserad diesel (RME, B100) och ED95 kom-
mer att kunna ersätta en del av volymen HVO100 i den befintliga 
fordonsparken, om det skulle uppstå brist på HVO. När det gäller 
nya konverteringar av fordon och transportsystem finns flera alter-
nativ till HVO, som biogas, RME och ED95. 

Användningen av TCO och fria fettsyror för biodiesel och 
bioolja på den svenska marknaden kommer däremot att slås ut. 
Men dessa råvaror kan sannolikt användas för biodiesel på andra 
marknader. 

• Förordning om reduktion av 
växthusgasutsläpp genom inblandning  
av biodrivmedel i bensin och diesel 

Svebio har inga invändningar mot förordningen, men framhål-
ler behovet av att ompröva kvoterna för reduktionsplikten, särskilt 
för bensinmarknaden. 

• Energimyndighetens föreskrifter  
om reduktionsplikten 

Svebio har inga invändningar mot förordningen, men framhål-
ler behovet av att införa ett system för flexibilitet, exempelvis ge-
nom möjlig het att spara viss del av överuppfyllelse av kvoten till 
senare år. 

FORTS FRÅN SID 9,
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NORRBOTTENS LÄN

LLT:s biogasprojekt: ”Vi har problem”
Kommunala Luleå lokaltrafik har ofta lyft fram att biogas är det 
nya drivmedlet, men än så länge är det bara åtta bussar som är med 
i projektet.

Planerna på tio nya biogasbussar har lagts på is på grund av 
problem i tankningsanläggningen.

LLT har analyserat problemen och skriver så här i underlaget 
till styrelsen:

"Vår tankanläggning är inte dimensionerad utifrån dagens an-
vändande av gasbussar".

För att full nyttjandegrad ska nås så krävs det en investering på 
en halv miljon kronor i anläggningen. 
Ur SvT Nyheter Norrbotten 2018-02-06

VÄSTERBOTTENS LÄN

Helhetslösning för biogasen i Skellefteå
I slutet av februari börjar en ny tre kilometer lång gasledning an-
läggas för distribution av biogas från anläggningen på Tuvan till 
kvarteret Fabriken.

På tankstationen för automattankning av bussar som byggs på 
kvarteret Fabriken kan 30 gasbussar stå i depå och tankas då de 
inte är i trafik. Den beräknas vara klar sommaren 2018. Detta sker 
samtidigt som biogasanläggningen håller på att uppgraderas och 
effektiviseras. 

Planen är att alla investeringar i biogasen är genomförda till 
halvårsskiftet 2018. 
Ur Norran 2018-02-14

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Federly (C) besökte Sekab
I måndags besökte EU-parlamentarikern Fredrick Federly (C) till-
sammans med partikamraten Emil Källström Sekab i Domsjö. 

De fick bland annat se företagets teknik, CelluAPP, som med 
svenska skogsrester bidrar till att skapa framtidens biobaserade 
bränslen för flyg- och transportfordon. 

Under besöken fick de även en genomgång från Domsjö Fa-
brikers vd Lars Winter om det eventuella bygget av ett gigantiskt 
bioraffinaderi, som om den blir verklighet, kan leda till 5 000 nya 
jobb. 
Ur Örnsköldsviks Allehanda 2018-02-14

Snön slår hårt mot Domsjö fabriker  
– halverat virkeslager
Klimatet fortsätter att ställa till det för skogsindustrin. 

Lars Winter, vd Domsjö fabriker, kan för Skog Supply bekräfta 
en virkestillförsel på kräftgång. 

Enligt Lars Winter finns det främst två orsaker som har spelat 
in – först kom en blöt höst som gjorde det svårt att köra ut virket 
ur skogarna och på det följde en vinter med snö på mark som inte 
hade tjäle.

Situationen har lett till att bioraffinaderiet begränsar sin pro-
duktion med cirka 10 procent för att spara på virket som finns, 
förklarar Lars Winter. Han uppskattar att det totala virkeslagret är 
60 procent mindre än under ett normalår. 
Ur Skog Supply 2018-02-22

Lab i framkant invigdes
Yrkeshögskolan Heta Utbildningar i Härnösand har ett av Sveriges 
bästa laboratorium för förnyelsebara energikällor. I går invigdes 
utbildningslaboratoriet med energiexperter på plats.

Arbetet med att bygga upp laboratoriet har pågått i nästan två år. 
På skolan finns nu Sveriges enda laboratorium där installatörer 

kan examinera sig för installation av solel, solvärme, bioenergi och 
värmepumpar enligt EU-direktivet om "främjande av användning 
av energi från förnybara energikällor". 
Ur Tidningen Ångermanland 2018-02-23

GÄVLEBORGS LÄN

Hållbarhet är ledordet på Kraton
Arizona har blivit Kraton men verksamheten på fabriken i San-
darne är på många sätt sig lik. Man har sanerat både Söderhamns 
skärgård och sitt eget rykte efter oljeutsläppet 2011 och strävar efter 
en hållbar verksamhet med låg miljöpåverkan.

Kraton har 2 000 anställda runt om i världen. 115 av dessa job-
bar i Sandarne. 

Råvaran som man jobbar med kallas råtallolja och på Kraton i 
Sandarne har man tillstånd att raffinera upp till 190 000 ton olja 
per år. 

Ett exempel på fabrikens hållbarhetsarbete avser reducering av 
koldioxidutsläpp. I början av 2000-talet släppte fabriken i San-
darne ut omkring 30 000 ton koldioxid per år. I dag är siffran 
400 ton. En del i det är att de gått från fossila eldningsoljor till att 
enbart använda egenproducerade biobränslen. 
Ur Söderhamns-Kuriren 2018-02-21

BIOENERGI I PRESSEN
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OKQ8 byter ut etanolen mot fossilfri diesel
Redan sommaren 2016 började förfrågningar om fossilfri diesel 
trilla in på OKQ8 på Gärdet i Bollnäs. Mattias Ekström har un-
dersökt möjligheterna att sälja HVO sedan dess och nu är arbetet 
i gång. 

Efter en veckas grävar bete och dragning av ledningar ska pum-
parna fyllas, och redan i slutet av nästa vecka kommer HVO att 
finnas i tankarna på stationen. Etanolen har däremot plockats bort. 

– Vi byter ut etanolen mot HVO. Flera OKQ8-mackar i landet 
gör samma satsning. Jag kommer att jobba för att ta in även biogas 
och el så småningom, säger Mattias Ekström. 

HVO har hittills främst använts som drivmedel för lastbilar och 
bussar. När det gäller personbilar är det enbart Peugeot, Citroën 
och DS som har bilmodeller som godkänner användning av ren 
HVO. 
Ur Ljusnan 2018-02-10

DALARNAS LÄN

Efter kritiken – nu slopas  
dieselvärmen på Vasaloppet
Vasaloppet har bytt värmesystem för det stora mässtältet vid mål-
området. Efter kritiken mot att tältanläggningen på 4000 kvadrat-
meter värms upp med diesel har man nu gått över till fjärrvärme.

– Vi har ju under nästan fem års tid försökt få till det här med 
fjärrvärme istället för diesel och i år har vi äntligen fått till det, 
säger Mats Rylander som är miljöansvarig på Vasaloppet. 

Fliseldningen vid Mora lasarett har byggts ut för att fjärrvärmen 
därifrån ska räcka till även för mässtälten. 

– Tyvärr så går det inte lösa det på två platser, det är uppe i 
Oxberg-starten och i Sälen. 
Ur SvT Nyheter Dalarna 2018-02-08

Siljans Chark får 8,2 miljoner
Nu har Naturvårdsverket beslutat vilka företag som får årets första 
bidrag från regeringens investeringsstöd Klimatklivet. 

Stödet som nu delas ut gäller 2017 års sista ansökningsomgång 
och i Dalarna får Siljans Chark störst stöd, på hela 8,2 miljoner 
kronor. Pengarna ska gå till företagets arbete med att konvertera 
bort oljepannor och i stället elda med flis respektive pellets vid Ick-
holmens slakteri i Rättviks och vid företagets charkfabrik i Mora. 

– Nu startar arbetet med att välja leverantörer och detaljpla-
nering för omställningen. Vi räknar med att projekten ska vara 
klara till årsskiftet, säger Runar Gustafsson, slakterichef på Siljans 
Chark. 
Ur Borlänge Tidning 2018-02-21

SSAB bryter med tusenåriga tekniken
SSAB står inför en radikal förändring. Företaget släpper ut mest 
koldioxid i Sverige, men nu har bolaget bestämt sig för att minska 
de fossila utsläppen till noll.

SSAB:s anläggningar i Luleå och Oxelösund släppte tillsam-
mans ut nästan fem miljoner ton koldioxid 2016. 

Bolaget har nyligen meddelat att år 2045 ska företaget inte ha 
några fossila koldioxidutsläpp. 

I dag reduceras järnet ur malmen från LKAB:s gruvor med 
hjälp av kol och koks från Australien. 

EU sätter ytterligare press på. Från 2020 skärps handeln med 
utsläppsrätter. SSAB:s tekniker föreslog att man skulle använda 
vätgas som tagits fram ur vatten med hjälp av fossilfri el, från vind- 
eller vattenkraft. 

För att försöka ro i land projektet skapades samrisklaget Hybrit. 
Hybrit är en förkortning för Hydrogen Breakthrough Ironmaking 
Technology. Bolaget har två omvärmningsugnar, en eldas med ga-
sol, den andra eldas med naturgas efter att man för fyra år sedan 
bytte från olja. 

Förhoppningen är att på sikt kunna gå mot ett skifte mot bio-
gas, biometan (LBG) närmare bestämt. 

– Det finns inte tillräckligt med biogas. Vi beställde biometan 
2015 från vår leverantör och testade. 
Ur Borlänge Tidning 2018-02-12

VÄRMLANDS LÄN

Maria Hollander om bioekonomin
– Vi skall vara den ledande kompetensnoden för skogsbaserad bio-
ekonomi, säger Maria Hollander, vd i klustret Paper Province.

Just nu pågår 17 nya bioekonomiska projekt i Värmland. Flera 
av dem handlar om spetsteknik. 

– Det man kan göra av olja kan man göra av trä. Det kanske 
kostar lite mer att använda sig av trä, men det går. 

En annan stor och viktiga fråga är byggandet i trä. 
Maria Hollander har i flera omgångar besökt Bryssel och inför 

olika EU-tjänstemän redovisat vad som pågår inom bioekonomin 
i Sverige och Värmland. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2018-02-21

Ny marknad för kraftvärmeverken
Christer Gustavsson, Bioshare, Karlstad, tycker att de svenska 
kraftvärmeverken har mer att ge. Teknik, som han designat, kan 
för verkens ägare ge nya produkter i form av drivmedel, oljeersätt-
ning samt finkemikalier.

Christer Gustavsson arbetar med två spår, en anläggning som 
kan ge finkemikalier och en anläggning som både kan ge oljeer-
sättning och drivmedel. 

– Jag utformar processerna så att de samutnyttjar det som redan 
finns. 

Intressant i sammanhanget är att Bioshare inte har så värst 
många konkurrenter runt om i världen. Utrustningen som behövs 
för att producera oljeersättning, drivmedel och finkemikalier kan 
mycket väl tillverkas i värmländska verkstäder. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2018-02-21
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Olle Dahlin har lämnat bruket
Rottneros bruk står just nu utan ordinarie brukschef, detta sedan 
Olle Dahlin slutat.

– Olle har gjort en bra insats med moderniseringen av bru-
ket och han har sett till att verksamheten är väl positionerad inför 
framtiden, understryker Rottneroskoncernens vd Lennart Eberleh. 

Under Olle Dahlins tid som brukschef investerades 100-tals 
miljoner i moderniseringar av driften samt i en ny biobränslepanna 
som togs i drift bara en knapp månad innan Olle Dahlin slutade. 
Ur Fryksdalsbygden 2018-02-02

Miljoner för minskad klimatpåverkan
En ny tankstation, laddningsstationer och konverteringar var några 
lösningar som fick dela på det statliga stödet från Klimatklivet i 
Värmland. Totalt rör det sig om närmare 6,3 miljoner i stöd.

Biogasbolaget Gasum AB får den största delen av stödet (4,4 
miljoner) för en ny tankstation i länet som kommer att erbjuda 
förnybar flytande biogas för tunga fordon. 

–Så här långt kan jag säga att vi beviljats stöd för att bygga 16 
stationer, motsvarande total 92,6 miljoner kronor, för flytande gas 
i landet och en av de regionerna är Värmland, säger Markus Ols-
son, vd för Gasum AB.

Övriga beviljade projekt är Torsby kommun för konvertering 
från olja till bioolja i fjärrvärme eller värmesystem samt Säffle fjärr-
värme för energikonvertering av värmeförsörjning till Spiran.
Ur Värmlands Folkblad 2018-02-20

ÖREBRO LÄN

"Det är helt vansinnigt"
Boverkets nya regelverk för vedspisar upprör många. Hans Gott-
fridsson på Biobränslebutiken har sin åsikt klar. 

– Helt vansinnigt! De styrande borde ta hänsyn till fler aspekter, 
säger han.

Annars borde det nya regelverket vara bra för Hans Gottfrids-
son på Biobränslebutiken. Det innebär säkert att han kommer att 
kunna sälja ytterligare någon ny vedspis eller kamin. 

Hans Gottfridsson berättar att på 70- och 80-talet hade eldstä-
derna bara en verkningsgrad på cirka 40 procent. 

– Riktigt uruselt, men kraven var inte bra på den tiden. 
I dag är det helt annat. De modernaste och bästa kaminerna har 

en verkningsgrad på 85 procent eller mer. Med andra ord är det 
alltid bättre att köpa en ny kamin. 
Ur Karlskoga Tidning 2018-02-09

Biogasbolaget ska säljas före årets slut
Biogasbolaget i Mellansverige AB ska säljas. Men bara om fullmäk-
tige i Karlskoga först säger ja till att bolaget är till salu och sen ger 
ett definitivt ja till försäljningen. 

Det är Kumbro som driver på för en affär och nu har kom-
munstyrelsen i Karlskoga sagt att det är okay under förutsättning 
att fullmäktige vid nästa sammanträde beslutar att Biogasbolaget 
ska säljas. Men inte bara rakt av, det finns en rad skarpa krav som 
en köpare måste uppfylla. 
Ur Karlskoga Tidning 2018-02-10

STOCKHOLMS LÄN

Sopbygget i Upplands-Bro  
– som ställer krav på dig
I Högbytorp i Upplands-Bro bygger Eon en kretsloppsanläggning. 
Redan i sommar ska den första delen , biogasanläggningen, stå 
klar. Nästa år ska kraftvärmeanläggningen och transitledningen 
vara klara.

Vi har just nu runt 100 personer på plats som bygger kraft-
värmeanläggningen, säger Stefan Håkansson, director City Energy 
Solutions på energibolaget Eon.

Vi gör ett ”state of the art” energisystem, säger Håkansson. Tan-
ken är att el, fjärrvärme och biogas ska produceras på det mest 
klimateffektiva sätt man känner till. 

Hela 99 procent av energin i bränslet kommer att tas tillvara i 
Högbytorpsanläggningen. 

Högbytorps biogasanläggning och kraftvärmeanläggning byggs 
i anslutning till Ragnsells återvinningsanläggning.

Högbytorpanläggningen kommer att visa vägen för hur vi ska 
driva utvecklingen framåt i våra städer, nationellt såväl som inter-
nationellt, menar Stefan Håkansson.
Ur Upplands-Brobladet 2018-02-24

Företagen får betala när staden tar oljan
Kommunens beslut att ta över hanteringen av överbliven olja från 
restaurangerna i Stockholm möts av hård kritik från branschen. 

– De bryter upp en väl fungerande kedja mellan restauranger 
och duktiga entreprenörer, säger Stefan Lundin, chefsjurist Visita.

Stockholms stad tog i höstas över avfallshanteringen av frityr-
olja, vilket innebar att kommunens restauranger fick börja betala 
för en hantering som företagen har en lång tradition av att hantera.

– Vi har återvunnit vår begagnade frityrolja sedan allra minst 
70-talet. Sedan 2009 har vi sålt den till bolaget Sveprol som om-
vandlar den till biodiesel. Nu säger plötsligt Stockholms Stad att 
frityroljan egentligen tillhör dem, säger Kaj Török, Informations- 
och hållbarhetschef på Max Burgers. 
Ur Svenskt Näringsliv 2018-02-06

Nu tankas Scaniafordon  
med fossilfritt diesel
Nu kan Scania tanka sina fordon med förnybar och fossilfri diesel. 
Bakom satsningen står bensinkedjan Circle K.

I onsdags öppnade Circle K en ny bensinpump på truckdiesel-
macken vid Chassiporten i Södertälje. 

– För oss på Scania transportlaboratorium och några andra lo-
kala åkerier betyder det att vi nu kan köra våra transporter med 
fossilfritt bränsle, säger Jan Björklund, vd för Scania transportla-
boratorium. 
Ur Länstidningen Södertälje 2018-02-02
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SÖDERMANLANDS LÄN

Vingåkersborna är säkra sopsorterare
Sörmland vatten, som ansvarar för vattenförsörjning och sophan-
tering i KFV-området, har gjort en enkätundersökning bland sina 
kunder.

Enligt enkätundersökningen känner sig 97 procent av Vingå-
kersborna säkra på vad de får och inte får lägga i den gröna påsen. I 
Katrineholm och Flen är siffran något lägre, men fortfarande runt 
90 procent.

Även de så kallade plockanalyser, som Sörmland vatten låter 
genomföra av soporna, visar att invånarna i de tre kommunerna är 
duktiga på att sortera ut matavfall. 

Även när det gäller farligt avfall, sköter sig de allra flesta. Mindre 
än en procent av det farliga avfallet hamnar fel, enligt Sörmland 
vatten.
Ur Katrineholms-Kuriren 2018-01-30

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Avloppsvatten blir till el och värme
När avloppsvattnet på Slottshagen renas bildas metangas som om-
vandlas till fordonsgas/biogas. Den används sedan för att driva 
Norrköpings stadsbussar.

Men man har ändå producerat mer än man har använt vilket 
har gjort att man tidigare eldat upp motsvarande 1 GWh till ingen 
nytta.

– Det slöseriet är det nu slut med för i december installerades 
den nya klimatsmarta anläggningen som nu tar de sista restpro-
dukterna och omvandlar det till el och värme, el som nu används 
för att driva reningsverket, berättar Magnus Eliasson som är drifts-
ingenjör på Norrköping Vatten och Avfall.
Ur Sveriges Radio P4 Östergötland 2018-02-06 

Last med gastuber lossnade i Ingelsta
Vid 06-tiden på måndagsmorgonen lossnade en container med 
metangastuber från ett lastbilsflak på Koppargatan. Gatan stängdes 
av i flera timmar. Vid lunchtid var faran över. 

Företaget Renall AB, skulle frakta en container med 133 gastu-
ber, innehållande metangas, till tankstationer på uppdrag av Svensk 
Biogas som är ett dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping. 

I korsningen Tenngatan-Koppargatan lossnade containern. 
Ur Norrköpings Tidningar 2018-02-05

Ministern fick en rundtur på Händelö
På tisdagen fick Norrköping besök av finansmarknads- och kon-
sumentminister Per Bolund. Han tillbringade eftermiddagen hos 
Lantmännen Agroetanol och Againity.

– Vi tycker det är viktigt att få visa upp Händelökombinatet 
och prata om våra framtidsmöjligheter, sa Jan Mauritzson, vd 
Lantmännen Agroetanol. 

Idag är Agroetanol ett bioraffinaderi som producerar etanol, 
djurfoder för den europeiska marknaden samt kolsyra genom det 
samägda bolaget med AGA för den svenska och nordiska mark-
naden.

Agroetanol omsätter 1,9 miljarder kronor och lever i symbios 
med grannen Eon. 
Ur Norrköpings Tidningar 2018-02-20

Dyr rost för Tekniska verken
Tekniska verken minskar sin vinst i resultatet för 2017. Rotorbla-
den i en av den splitter nya Lejonpannans turbiner har fått kor-
rosionsskador, vilket kostar nära 40 miljoner i produktionsbortfall 
och reparation.

Turbinens rotor måste bytas ut för 18 miljoner kronor, och den 
stod stilla senare halvåret 2017. 

Vi räknar med ett fortsatt produktionsbortfall under första 
halvåret 2018, säger vd:n Anders Jonsson. 

Därtill har Tekniska verken köpt sig en majoritetspost i Mjölby-
Svartådalens energibolag (MSE). Tidigare ägde Tekniska verken 35 
procent och nu äger man 50,9 procent. 

Ännu en strukturell förändring är att Tekniska verken har sålt 
allt sitt ägande i Västervik biogas AB. 
Ur Östgöta Correspondenten 2018-02-23

Minskad andel olja eldas i kraftverket
Oljeanvändningen i Mjölby kraftvärmeverk minskades från fem 
procent till 0,5 procent under 2017, uppger Mjölby-Svartådalen 
Energi (MSE).

Det innebär att fjärrvärmeproduktionen under året kan beskri-
vas som 99,5 procent fossilfri. 

Det är biobränsle, i form av bland annat skogsflis, som det i 
huvudsak eldas med i anläggningen. 

Mjölby kraftvärmeverk stod klart hösten 2015 och invigdes offi-
ciellt den 7 april 2016. Under 2017 producerade man 87 GWh och 
den förnybara elproduktionen uppgick till 34,6 GWh.
Ur Östgöta Correspondenten 2018-02-15
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VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Sopförbränning – klimatsmart miljöbov?
Lidköping energi bidrar till att minska koldioxidutsläppen i Eu-
ropa. Peter Johansson, vd på bolaget, är inte ensam om att anse 
att sopförbränning gör miljön en tjänst. Det anser hela branschen. 
Men det finns även kritiska röster som pekar på förbränning som 
en miljöbov.

2016 släppte fjärrvärmeanläggningen ut 51 700 ton koldioxid 
och ytterligare 29 500 ton släpptes ut indirekt genom utsläpp från 
bland annat bolagets transporter. 

– Plasten ökar den fossila andelen av avfallet. Därför vill vi att 
den sorteras så mycket som möjligt. 

Avfallet som Lidköping energi tar emot från Storbritannien är 
bättre sorterat än de svenska soporna, betonar han. 

Sex gånger om året angör stora fartyg med avfall från Storbri-
tannien vid kajen i Lidköping medan avfallet från Norge transpor-
teras med lastbil. 

Bränslet i de fyra stora pannorna i anläggningen i Östra ham-
nen består av drygt 95 procent avfall. Det handlar om de sopor 
som du och jag slänger i hushållet. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2018-02-21

Ökat intresse för 52 miljoner  
kronor i klimatstöd
Naturvårdsverket delar ut 52 miljoner kronor till nya klimatåt-
gärder i Västra Götaland. Intresset från lantbruket har ökat. Mest 
pengar får Böta Kvarn Energi AB. De som får 20 miljoner för att 
installera biobränslepannor vid Falköpings Mejeri. 

Limmergårds Lantbruk AB i Götene och Vedums Smågris AB i 
Vara får båda klimatklivsstöd för att kunna investera i biobränsle-
pannor för spannmålstorkning och uppvärmning. 

18 miljoner kronor har Gasum AB beviljats för att uppföra 
tankstationer med förnybara drivmedel (LBG och HVO). Statio-
nerna kommer att hamna i Mariestad, Munkedal och Mölndal. 
Ur Dalslänningen 2018-02-23

Nya planer på biogasproduktion
Ett antal lantbrukare i Götene kommun har återigen aktualiserat 
frågan om en biogasanläggning i kommunen. 

– Vi märker att det finns ett nytt intresse, säger Dag Arvidsson 
på Lövåsa.

– Vi är ett gäng som har mycket djur och mycket gödsel och 
vi ser så många fördelar med att röta gödslet, säger Dag Arvidsson 
som i sin verksamhet får 20 000 ton gödsel om året. 

Nya kunder av biogas kan till exempel bli kollektivtrafiken. 
– Västra Götalandsregionen gör ny upphandling för kollektiv-

trafiken 2020. Om de bestämmer sig för att satsa på biogasbussar 
kommer det att ha påverkan på marknaden, säger Dag Arvidsson. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2018-02-02

Staden har ännu inte hittat  
någon köpare till Gobigas
Förra året meddelade Göteborg stad att prestigeprojektet Gobigas 
ska säljas. Men försäljningen försvåras av att staden då kan behöva 
betala tillbaka mångmiljonbelopp till staten och ännu har ingen 
köpare hittats.

– Vi håller på att ta fram en strategi för hur vi ska agera och 
göra i slutändan. Vi talar med Energimyndigheten och vi har talat 
med intresserade parter, men inga beslut är tagna, säger Håkan 
Thorbjörnsson, strategidirektör Göteborg Energi.

Det finns en risk att staten kräver tillbaka 222 miljoner om sta-
den väljer att sälja Gobigas. Därför inväntar staden Energimyndig-
hetens inställning i frågan.
Ur Göteborgs-Posten 2018-02-03

Kraftig kritik för saknat miljökrav
Hård kritik riktas mot den fordonsupphandling som Åmåls kom-
mun har påbörjat. Eller rättare sagt, mot att kommunen inte stäl-
ler krav på fossilfria bränslen och mot att beslutet togs utan poli-
tisk diskussion. Politiker i tillväxtutskottet känner sig förbigångna. 

Det var ord och inga visor från en samlad opposition i kom-
munfullmäktige i veckan. Spetsen i utfallet var riktad mot kom-
munstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S). 
Ur Provinstidningen Dalsland 2018-02-06

Bengtsfors första station för biogas
Den 1 april ska det gå att tanka biogas vid Din-X i Bengtsfors. 

BRF Sweden har fått ett stöd på 73 procent från Naturvårdsver-
ket för sin investering i fyra nya tankstationer för biogas i tätor-
terna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Strömstad. 

Företaget meddelar att man kommer att köpa lokalproducerad 
biogas från Biogas Brålanda och Trollhättan Energi i så stor ut-
sträckning som möjligt. 
Ur Dalslänningen 2018-02-06

Fossilfritt på Marstrandsfärjan
Under torsdagens kommunfullmäktige togs beslutet att införa 
HVO-diesel på Marstrandsfärjan. Färjan drivs idag av traditio-
nell fartygsdiesel och ett byte av drivmedel innebär en betydlig 
minskning av koldioxidutsläpp, närmare bestämt en 90 procen-
tig reduktion. 

Marstrandsfärjorna är en av de största enskilda utsläppskällorna 
av koldioxid i Kungälvs kommun. I väntan på eldrift är övergång-
en till HVO-diesel en enkel åtgärd att göra.
Ur Kungälvs-Posten 2018-02-06
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Flyttade hit för att studera
Greken Konstantinos Chandolias tog samma väg som sin pappa 
och kom till Sverige för att studera. Nu forskar han på högskolan i 
Borås i hur man utvinner biogas ur avfall som inte är nedbrytbart.

– Min pappa läste till kemiingenjör i Sverige för 35 år sedan. 
Han tyckte att Sverige var ett drömland som har jättebra utveck-
ling i miljöfrågor. 

– Sen 80 procent forskar jag med membranbioreaktorer, det vill 
säga hur man kan producera biobränsle och värdefulla kemikalier 
ur avfall. 

Om man använder nedbrytbart avfall som avloppsslam och 
matrester, bryts det lätt ner eftersom bakterierna gör jobbet. 

Han visar runt i labbet där en behållare med svarta bakterieod-
lingar bokstavligen puttrar inne i ett glasskåp. 
Ur Borås Tidning 2018-02-10

JÖNKÖPINGS LÄN

Miljonregn över länet
På tisdagen fattade Naturvårdsverket beslut om att ge stöd till tio 
nya investeringar Jönköpings län inom satsningen Klimatklivet. 
Totalt får de tio projekten närmare 13 miljoner kronor i bidrag.

I Jönköpings län är vanliga åtgärder inom Klimatklivet investe-
ringar i laddstationer för elfordon och utfasning av fossila bräns-
len. Sedan Klimatklivet startade 2015 har över 100 projekt beviljats 
över 200 miljoner kronor i Jönköpings län. 

– Vi märker av en stor bredd av de ansökningar som kommer 
in från Jönköpings län. 
Ur Tranås-Posten 2018-02-21

KRONOBERGS LÄN

Rekord för Vidakoncernen
Skogsindustrikoncernen Vida summerar ett mycket starkt 2017. 
Både omsättningen och rörelseresultatet slår rekord i kronor räknat.

Enligt bokslutskommittén ökade nettoomsättningen från 4,5 
till 5,5 miljarder kronor och rörelseresultatet från 173 till 487 mil-
joner. 

Framför allt energy har förbättrat sina resultat under 2017. 
– Branschen har under flera år haft ganska stora lager av både 

pellets och biobränslen, men nu är det betydligt bättre balans där 
det även kan råda brist, vilket gör att vi förmodligen kan höja pri-
set på de produkterna, säger Santhe Dahl. 
Ur Smålandsposten 2018-02-08

Alvesta Biogas hotas med vite
150 000 kronor, så mycket kommer Alvesta Biogas att få betala i 
vite om de inte har åtgärdat lukten från sin anläggning inom fyra 
månader. 

– Gränsen är nådd, säger Lisbeth Holmqvist (S).
Lukten från Alvesta Biogas anläggning har länge varit en fråga, 

något som framförallt har drabbat boende i området Påvelsgård. 
De första klagomålen på lukten från anläggningen inkom till 

kommunen redan i februari 2015 och fram till mitten av januari i 
år har de mottagit totalt 86 klagomål. 

Smålandsposten skrev senast i förra veckan om biogasanlägg-
ningen där vd:n Joakim Granefelt berättade om företagets olika 
miljoninvesteringar för att försöka bli av med lukten. 
Ur Smålandsposten 2018-02-07

Gödselvärme kan finansiera  
ridklubbens nya anläggning
Växjö ridklubbs anläggning behöver ett rejält lyft. Den nya kalky-
len ligger på runt 90 miljoner kronor. Nu hoppas klubben på att 
få göra affär av gödseln.

Hästgödsel är numera klassat som biobränsle och Växjö rid-
klubb har haft en kontakt med Veab om möjligheterna att an-
vända hästgödsel som bränsle. 

Veabs vd, Erik Tellgren, säger att hästgödsel kan vara en intres-
sant del i deras bioenergimix. 

– Men det är på analysstadiet. 
Framtida gödselaffärer är ett av flera olika spår som Växjö rid-

klubb jobbar med för att försöka hitta en finansiering av en ny 
anläggning på Araby fritidsområde. 
Ur Smålandsposten 2018-02-22

KALMAR LÄN

Äntligen nystart i Stockhorvan
25 miljoner kronor har investerats i en ny fabrik, efter branden 
som ödelade allt midsommarhelgen 2016.

Vd Peter Petersson har tryckt på knappen och maskinerna snur-
rat igång. Nu tillverkas det äntligen pellets i Stockhorvan igen. 

Det hårda arbetet har kantats med många motgångar under 
tiden man byggt upp Stockhorvan Trä & Pellets igen efter bran-
den midsommarhelgen 2016, då lågorna ödelade precis allt de 
kämpat för. 

Stockhorvan Trä & Pellets har nio anställda. Svågrarna Kalle 
Bogren och Oscar Bogren är två av dem och de har varit med 
under hela resan. 

Det rör sig om en investering i storleksordningen 25 miljoner 
kronor. Återstarten sker i en tid när efterfrågan på biobränsle är 
stor. Med den nya fabriken kommer produktionen att öka med 
cirka 10 000 ton till 30 000 ton per år. Och dessutom finns planer 
på en andra presslinje - som skulle ge ytterligare volymökning, till 
uppemot 60 000 ton. 
Ur Vimmerby Tidning 2018-02-22



17

Pressad affärsidé efter stormen
2006 byggde Niclas Jonsson en liten pelletsfabrik - mest som hob-
by. Drygt tio år senare har verksamheten vuxit till en koncern med 
en omsättning på 400 miljoner kronor. Allt började med stormen 
Gudrun.

Böta Kvarn ligger fem kilometer rakt in den täta Smålandssko-
gen. När stormen Gudrun drog fram över Sverige i januari 2005 
blåste massor av skog ner i Småland, även i Böta Kvarn. Vid tiden 
jobbade Niclas Jonsson som underhållsingenjör på Simpevarp. 

En ny marknad öppnade sig. Niclas Jonsson såg potentialen. 
Han byggde den där pelletsfabriken i en gammal halmlada 2006. 

Tillväxttakten har varit omfattande de senaste två åren. Om-
sättningen låg stadigt på omkring 20 miljoner fram till 2014 när 
koncernen ändrade riktning, från privatbostäder och kommuner 
mot industrin. 

2016-2017 omsatte företaget 260 miljoner. Det senaste rä-
kenskapsåret (bokslut sista april) har omsättningen ökat till 
400 miljoner. 
Ur Oskarshamns-Tidningen 2018-02-13

"Det är väldigt roligt att bli 
uppmärksammad"
Olof Boson har kycklingar, dikor, tjurar, växtodling och planerar 
för Sveriges största gödselbaserade biogasanläggning. Nu får han 
Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling.

Olof Boson och 21 andra lantbrukare i Mönsterås kommun pla-
nerar att bygga Sveriges största gödselbaserade biogasanläggning. 
Biogasprojektet stämmer väl överens med Olof Bosons egen mål-
sättning om en koldioxidneutral gård senast år 2030. 

– Vi har solcellsel och kör våra vanliga bilar på biogas. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2018-02-09

Flygplatsen satsar på 400 000  
resenärer om sju år
Flyget har ökat med 34 procent på en handfull år. Förklaringen 
är bland annat större flygplan. När de nu satsar på att gå från  
250 000 till 400 000 passagerare per år om sju år krävs även nya 
destinationer.

I dag är flygplatsen till största delen beroende av Stockholmsflygen 
med Bra och SAS, som står för ungefär 85 procent av trafiken. 

2012 var det 91 charteravgångar, 2017 var det 116. Nästa år hop-
pas man på 120. 

Förra året flög man för första gången på bioflygbränsle från Kal-
mar under ett par dagar och i år finns det en god chans att nå målet 
om fem procent biobränsle i Kalmar Öland Airports tank. 

Kalmar kommun är först ut i landet med att upphandla bioflyg-
bränsle motsvarande sitt eget tjänsteresande med flyg. 
Ur Östra Småland 2018-01-31

GOTLANDS LÄN

LRF och slakteriet vill  
undersöka fossilfritt kött
Hur kan köttproduktionen på Gotland bli fri från fossila bränslen, 
det vill Gotlands Slagteri och LRF studera med stöd av Hållbara 
Gotland-pengar.

På slakteriet i Visby har de redan gjort en hel del, de har gjort en 
energikartläggning och lämnar avfall till biogasproduktion - och 
använder sedan den lokalt producerade biogasen, enligt Thomas 
Östlund, vd för Gotlands Slagteri och Svenskt Butikskött.

Hållbara Gotland är 100 statliga miljoner till ön för hållbar ut-
veckling, som kompensation för att Ojnareskogen skyddas som 
Natura 2000 område.
Ur Sveriges Radio P4 Gotland 2018-02-15

HALLANDS LÄN

Laholms största industri  
blir 100% fossilfri med Adven
Svenska kärnmaterialproducenten Diab AB har tecknat ett avtal 
om hetvatten och värme med energibolaget Adven AB. Genom 
att byta till biobränsle blir Diabs produktionsanläggning i Laholm 
100% fossilfri år 2019.

En biobränsleanläggning kommer upprättas i anslutning till 
Diabs produktionsanläggning i Laholm, som både kommer in-
stalleras och drivas av Adven. Utöver den biobränsleeldade pann-
centralen installeras även en värmepumpsanläggning som gör det 
möjligt att ta tillvara på 20–30% av den spillvärme som genereras 
i produktionsanläggningen; värme som sedan kan återanvändas i 
fabriken. 

För Diabs del var det viktigt att energiomställningen inte bara 
var klimatriktig utan även kostnadseffektiv. Träflis har ett lägre pris 
per kilowattimme än naturgas, och genom att installera värme-
pumpen så återvänds en del av den värme som idag släpps ut i ån 
Lagan. 

Energiomställningsprojektet i Diabs produktionsanläggning i 
Laholm delfinansieras till 45 procent av Klimatklivet. 
Ur Energipress.se 2018-02-08

Grön matkasse lurar system för sortering
Matkassar med samma gröna färg som Hem har på sina påsar för 
matavfall har dykt upp i butiker. Det ställer till problem för den 
optiska sorteringen som inte ser skillnad. 

– Risken är att vanligt skräp hamnar bland maten som ska gå 
till rötning, säger Åsa Montan, kommunikatör på Hem.

Eftersom kassarna är så lika Hems gröna matavfallspåsar kan de 
sabba hela sorteringen om de används för vanligt hushållsskräp. 

– Vi har tagit kontakt med Axfood där påsarna kommer från 
och de har en ny påse på gång. 
Ur Hallandsposten 2018-02-13
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Fyllda orderböcker på Tomal
Efter ett svagt 2016 har Tomals orderböcker fyllts på så mycket att 
det behövs tillfälliga lokaler i Falkenberg. 

Ingenjörs- och verkstadsföretaget har i dag 68 anställda och  
söker nu mer personal. 

70 procent av det som tillverkas går på export. De största  
länderna är Tyskland, Norge, Kina och Australien. 

Det här gör Tomal:
• Tomal i Vessigebro säljer, konstruerar och tillverkar egna  

doseringsanläggningar. 
• Det kan vara dosering av kalk för att höja pH-värdet på ett 

reningsverk, dosering av biobränslen (träpulver) till ett energik-
raftverk. 

• Eller dosering av andra kemikalier på ett kryssningsfartyg för 
rökgasrening och reducering av svavelutsläpp. 
Ur Hallands Nyheter 2018-02-05

Planer för avfallshantering väcker protester
Prognosen är att 40.000 ton hushållsavfall kommer hanteras varje 
år i Varberg och Falkenberg. Men frågan är var sopbilarna ska ta 
vägen. Vivab vill bygga en ny anläggning i Gödastorp men liksom 
tidigare förslag har planerna stött på patrull.

I anslutning till den tilltänkta platsen i Gödastorp driver Fal-
kenbergs biogas en biogasanläggning. Tanken är att verksamhe-
terna ska kunna ha nytta av varandra.

Veronica Gerhardsson bor cirka 350 meter från den tilltänkta 
anläggningen. Hon driver även företaget Gödastorps Grönt som 
ligger alldeles i närheten.

–  Blir det inte lukt eller skadedjursfritt så måste vi avveckla 
verksamheten, det finns ingen möjlighet att flytta den. 
Ur SvT Nyheter Halland 2018-01-30 

Svårt få bort stanken
Det har luktat värre än vanligt från biogasfabriken i Hov, de se-
naste månaderna. Det har många laholmare känt och ägaren Södra 
Hallands krafts vd, Tommy Karlsson, håller med.

– Det ironiska är att den extra stanken beror ett nytt ventila-
tionssystem som är avsett att helt eliminera lukten som gasproduk-
tionen ofrånkomligen ger ifrån sig. 
Ur Laholms Tidning 2018-02-22

SKÅNE LÄN

Kylan ger högtryck i fjärrvärmeverket
Det kallare vädret gör att Hässleholms fjärrvärmeverk går för hög-
tryck. I går förbrändes dubbelt så mycket flis och avfall jämfört 
med samma dag förra veckan.

En lastbil tömmer avfall som inte gått att återvinna ner i en stor 
grop. En kran öppnar sina klor och för soporna upp till gapet på 
avfallspannan där materialet förbränns. 

Den andra stora delen i fjärrvärmeproduktionen är förbrän-
ningen av flis som sker i en annan panna. Där förbränns denna 
dag 20-25 kubik i timmen vilket är ungefär dubbel så mycket som 
en dag förra veckan. 

Bufferten av flis motsvarar ungefär fem dagar. Men på gården 
finns också timmerstockar för ytterligare fem dagars förbränning. 
Ur Norra Skåne 2018-02-06

Stora planer för Findus anläggningar
Foodhills AB, som bland andra Lantmännen och grönsaksföreta-
get Magnihill äger, köper Findus anläggning i Bjuv med samman-
lagt 85 hektar åkrar, fabriksområde och eget reningsverk. 

– Vi räknar med att ha 5-6 livsmedelsföretag på plats redan i år 
och vi kommer även ha ett antal fortsatta samarbeten med Findus. 

Om två år, år 2020, är tanken att det på Findusområdet ska 
bedrivas växthus- och frilandsodling av grönsaker och även fisk-
odling.

Även samarbetet med en av landets större biogasanläggningar, 
den på Wrams Gunnarstorp några kilometer bort, ska utvecklas.
Ur Land Lantbruk 2018-02-06

Så ska Trelleborg ställa  
om till hållbar energi
Hållbara transporter, energianvändningen i fastigheter och på 
byggen, förnybara energislag, trygghet i energiförsörjningen och 
smarta elnät. Det är huvudpunkterna i förslaget till ny energiplan 
för Trelleborg.

När det gäller hållbara transporter handlar det om effektivt re-
sande som använder lite fossila bränslen, bland annat genom att 
fler cyklar och går i staden och bättre infrastruktur för förnybara 
drivmedel och laddning av elfordon. Målet är att minska utsläp-
pen av växthusgaser från transporterna med 70 procent fram till 
2030. 
Ur Trelleborgs Allehanda 2018-02-01
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Tio miljoner går till två klimatprojekt
På onsdagen offentliggjordes vilka projekt som får bidrag i den 
första beslutsrundan av Klimatklivet. 24 skånska projekt får dela 
på sammanlagt drygt 21 miljoner kronor. 

Nästan tio av dessa 21 miljoner kronor går till projekt i Bro-
mölla kommun. Ytab har beviljats 5 335 000 kronor. 

– Vi ska gå från en gammal oljepanna till pelletspanna. Vi ska 
även se över hela energibehovet, till exempel göra en hel del ven-
tilationsändringar. Vi ska spara på energin helt enkelt, säger Mats 
Karlsson, vd på Ytab. 
Ur Kristianstadsbladet 2018-02-22

Batterikrångel försenar ödrift
Det är nu fyra månader sedan Eon invigde sitt treåriga försök att 
göra byn Simris självförsörjande på el. Men ännu har byn inte 
kastat loss från det stora elnätet.

Tanken med Eons försök är att skapa ett lokalt energisystem, 
där byns omkring 140 hushåll får sin el från den befintliga sol- och 
vindkraftsparken vid byn, via ett batteri. En reservgenerator som 
drivs med biodrivmedel finns också i beredskap.

– Vi har ett tekniskt bekymmer med vårt batteri, det fungerar 
som det ska nästan hela tiden, men nästan duger inte för oss, säger 
Johan Aspegren, kommunikationschef på Eon Elnät.
Ur Sveriges Radio P4 Kristianstad 2018-02-19

Misslyckat projekt med sol-  
och vindkraft i Simris
I höstas invigde Eon en sol- och vindkraftsanläggning som skulle 
göra Simris på Österlen till Sveriges första by med enbart förnybar 
el. Men hittills har det inte gått så bra. Vissa dagar nu i vinter har 
anläggningen bara producerat 20 procent av elen. 

– Det är ju inte så lyckat tycker jag. Man ska ju ta så mycket 
som möjligt av grön el. Det här är ju inte något bra resultat, säger 
Jan Jönsson, en av de bybor som har den gröna elen.

För att klara målet är man beroende av ett reservkraftverk, som 
enligt Eon drivs med förnybart bränsle.

– Bränslet heter HVO och är helt förnybart. Det består bland 
annat av animalisk olja, säger Johan Aspegren på Eon. 

– Det har kommit in möss i batterierna, vilket har gjort att slad-
darna blev sönderätna. 
Ur SvT Nyheter Skåne 2018-02-16
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& Årsmöte för Svebio
10 april, Stockholm
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