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Nr 3 / 2017 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Regeringen har presenterat förslag både om ett nytt 
system för att stimulera biodrivmedel (reduktionsplikt) 
och om utformning av bonus-malus för nya bilar. 

Om riksdagen antar förslagen innebär det att vi får ett samlat 
system för fordon och bränslen som ska bädda för att klara det 
mål partierna enats om i Miljömålsberedningen, att reducera 
transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent till 2030. De 
båda förslagen är på remiss till den 19 april. 

Reduktionsplikten ska gälla från 1 juli 2018. Men redan 
från årsskiftet avskaffas skatten på E85 och FAME, rapsdiesel.  
Svebio har fått båda förslagen på remiss. 

Förslaget om reduktionskvot

Regeringens förslag presenterades vid en pressträff 17 mars 
av klimatminister Isabella Lövin och finansminister Magda-
lena Andersson. Regeringen har valt att kalla reformen för 
”Bränslebytet” för att betona att det handlar om att byta från 
fossila drivmedel till förnybara. Det system som föreslås är en 
kvot för reduktion av utsläpp, inte en inblandningskvot. Prin-
ciperna för systemet presenterades redan i höstas i ett förslag 
från fem myndigheter (Energimyndigheten, Naturvårdsverket,  
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Styrmedlen bör utformas så att de ger så låga utsläpp av fossil kol-
dioxid som möjligt och gynna användning av förnybara drivmedel.

Sverige på väg att nå utsläppsmål Eurostat: Sverige är bäst i EU på förnybart
Nya utsläppsprognoser från Naturvårdsverket visar att reger-
ingens ambition om att nå det nationella klimatmålet till 2020 
med inhemska åtgärder är inom räckhåll.  SID 5.     

Eurostat har publicerat statistik över användningen av förnybar 
energi i EU:s medlemsländer, både generellt och i transport-
sektorn. Siffrorna gäller 2015, som är det senaste året som det 
finns komplett statistik för. SID 6.     
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Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys och Boverket, rap-
port ER 2016:30). Det är också ett system som har förordats av 
företagen i branschen och av Svebio. 

Systemet innebär att kvoten gäller att nå en viss växthusgasre-
duktion. Separata kvoter införs för dieselmarknaden och bensin-
marknaden. Dessutom gäller skattebefrielse för högblandade och 
rena biodrivmedel.

Så här lyder regeringens pressmeddelande under rubriken 
”Bränslebytet - klimatomställning i transportsektorn”:

”Idag presenterar regeringen Bränslebytet, ett förslag till helt 
nya styrmedel som både reducerar transportsektorns utsläpp och 
över tid kan öka användningen av biodrivmedel kraftigt. I arbetet 
med det nya regelverket har ledorden varit långsiktighet och stabi-
litet. Biodrivmedelsbranschen behöver styrmedel som är hållbara 
över tid och klimatet behöver kraftfull politik för att minska ut-
släppen.

Bränslebytet innebär dels att en så kallad reduktionsplikt in-
förs i Sverige och dels skatteförändringar som gynnar biobränslen. 
Reduktionsplikten innebär en skyldighet att minska utsläppen av 
växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av 
biodrivmedel. Det främjar framför allt biodrivmedel med särskilt 
låga utsläpp av växthusgaser, som avancerade biodrivmedel. Det 
svenska systemet blir ett av de mest ambitiösa reduktionsplikts-
systemen i världen.

− Reduktionsplikten ger branschen de stabila och långsiktiga 
förutsättningar som efterfrågats under lång tid. Nu har vi lagt 
grunden för ökad produktion och användning av biodrivmedel, 
inte minst biodrivmedel från skogsråvara, säger samordnings- och 
energiminister Ibrahim Baylan.

De föreslagna kvoterna utgår från dagens inblandningsnivåer 
och kommer sedan successivt att höjas för att bidra till att trans-
portsektorns utsläpp minskas med 70 procent till och med 2030.

− För att klara klimatutmaningen och utsläppsmålen måste vi 
drastiskt minska utsläppen från transportsektorn. Transportsek-
torn står för cirka en tredjedel av alla Sveriges utsläpp. Biodrivme-
del är en viktig del av lösningen. Bränslebytet kommer att minska 
utsläppen och göra det lättare för alla att göra rätt och tanka grö-
nare. Alla drivmedel som säljs ska bli klimatsmartare, säger Isa-
bella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och 
klimat.

Samtidigt föreslås ett antal förändringar av drivmedelsbeskatt-
ningen. Höginblandade och rena biodrivmedel inkluderas inte i 
kvoten utan får fortsatt skattebefrielse. Skatten för höginblandade 
och rena biodrivmedel sänks, så att dessa biodrivmedels konkur-
renskraft förbättras. Koldioxidskatt tas ut på de bränslen som in-
går i kvoten men skatten uppdateras efter de energivärden och 
kolinnehåll som gäller för dagens bränslen. Hänsyn tas också till 
drivmedlets innehåll av biodrivmedel.

− Genom en förändrad beskattning av drivmedel uppnås det 
dubbla syftet att ta hänsyn till drivmedels innehåll av biodrivme-
del samtidigt som pumppriset hålls oförändrat. Dessutom stärks 
rena och höginblandade bidrivmedels konkurrenskraft genom 
skattesänkningen, säger finansminister Magdalena Andersson.

− Vi vet att många konsumenter vill bidra till klimatomställ-
ningen. Vi måste göra det lätt att välja mer hållbara bränslen för 
alla de svenskar som äger en bil idag, och det blir det med det här 
förslaget, säger miljöminister Karolina Skog.

Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vän-
sterpartiet.”
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Fyra ministrar kommenterade också förslaget i en debattartikel 
i Svenska Dagbladet. Där framhöll de bland annat att förslaget 
kommer ”till skillnad från den kvotplikt som presenterades av Al-
liansen kommer ha möjlighet att bli verklighet”. Det antyder att 
förslaget är förankrat med EU-kommissionen. 

Detaljer om förslagen

Målet med reduktionsplikten är att reducera utsläppen från 
inrikes transporter, utom luftfart, med 70 procent till 2030. Ut-
gångspunkt för beräkningen är utsläppen 2010. Lagstiftningen ska 
utvärderas i regelbundna kontrollstationer. 

Det är den skattskyldige som blir kvotpliktig, och kvoten häller 
all bensin och diesel enligt gängse KN-nummer, med inte för E85, 
ED95 och B100, som har andra KN-nummer.

Kvoten gäller reduktion av utsläppen av främst koldioxid, men 
även metan och lustgas, under livscykeln, och man ska använda 
den beräkningsmetod som anges i EU:s direktiv, och som redan 
idag rapporteras in till Energimyndigheten enligt hållbarhetslagen. 
Reduktionen ska för bensin vara 2,6 procent från 1 juli 2018 och 
stiga till 4,2 procent 2020. För diesel är motsvarande kvoter 19,3 
procent 2018 och 21 procent 2020. 

För både bensin och diesel anges att den samlade reduktions-
kvoten 2030 ska vara 40 procent. Kvoterna gäller inblandning, 
eftersom högblandade och rena biodrivmedel ligger utanför kvo-
terna och ska vara fortsatt skattebefriade. 

Vi har idag 5 procent inblandning av etanol i bensin och enligt 
drivmedelslagen rätt att blanda in 10 procent (E10). Enligt EU:s 
direktiv och hållbarhetslagen måste biodrivmedel från 1 januari 
2017 ha en växthusgasreduktion på minst 50 procent.

För diesel gäller att man får blanda in 7 procent FAME (raps-
diesel) enligt specifikationen. Men man kan därutöver blanda in 
HVO. För bensin finns än lå länge inget motsvarande drop-in-
bränsle. Det är skälet till de olika kvotnivåerna. 

När man beräknat kvoterna för 2018 – 2020 har man gjort 
vissa antaganden om hur stora växthusgasreduktioner de olika 
bränslena kan ge och fördelningen på marknaden. Men man är 
öppen för att göra justeringar. För dieselkvoten skriver man: ”Det 
kan dock finnas anledning att i det slutliga lagförslaget uppdatera 
reduktionsnivåerna utifrån eventuella förändringar för andelen 
biodrivmedel i dieselbränsle som förväntas för 2018 i kommande 
prognoser.”

Det blir möjligt att överlåta överskott till annan aktör, som 
misslyckats med att uppnå kvoten, men det finns inget förslag om 
handel med certifikat eller liknande. Redovisning av om man upp-
fyllt kvotplikten ska redovisas senast 1 april året efter. 

Den som inte uppfyllt reduktionsplikten ska betala en reduk-
tionspliktsavgift på maximalt 7 kr per kg koldioxidekvivalenter, 
men med inriktningen att vara 5 kr/kg CO2 för bensin och 4 kr/
kg CO2 för diesel. 

Lagen ska träda i kraft 1 januari 2018, men kvotplikten gälla 
från 1 juli 2018. 

Skatten bort på E85 och ren biodiesel

Reduktionskvoten får direkta effekter på beskattningen av 
drivmedel. För bensin och diesel som är en del av kvotsystemet 
kommer man i fortsättningen att ta ut skatt. Eftersom en del av 
denna skatt är koldioxidskatt sker en justering av skatten utifrån 
den andel som är biodrivmedel och inte skulle beläggas med kol-
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Bonus-malus för nya bilar

Med bonus-malus avses att miljövänliga bilar får en försäljnings-
rabatt (bonus) medan stora bränsletörstiga bilar beläggs med en 
avgift eller skatt (malus). Bonus-malus ska ersätta nuvarande sys-
tem med miljöbilspremier och rabatter på fordonsskatten. Bonus-
malus har utretts och remissbehandlas. Regeringskansliet har nu 
utarbetat en promemoria med ett kraftigt bearbetat förslag. Det 
blir därför en ny, snabb remissomgång till 19 april.

Förslaget kommer att kompletteras med nya regler för förmåns-
bilar. 

Så här beskriver regeringen förslaget i sitt pressmeddelande från 
24 mars:

”Regeringen växlar upp klimatarbetet ytterligare. Miljöanpas-
sade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköps-
tillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre 

skatt de första tre åren. Förslagen är en del av en överenskommelse 
mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetproposi-
tionen för 2018.”

”Syftet med bonus–malus-systemet är att öka andelen miljöan-
passade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri for-
donsflotta. De fordon som kommer att beröras av det nya systemet 
är nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.”

”Promemorian innehåller bl.a. följande förslag:
• Det högsta bonusbeloppet på 45 000 kronor ges till de bilar 

som släpper ut noll gram koldioxid. Det lägsta bonusbeloppet på 
7 500 kronor ges till bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid. 
Gasbilar får en bonus på minst 7 500 kronor.

• För bensin- och dieseldrivna lätta fordon föreslås en förhöjd 
fordonsskatt (malus) under de tre första åren. För fordon som kan 
drivas med etanol eller annan gas än gasol tas ingen malus ut.

• För de fordon som inte omfattas av bonus–malus-systemet 
sänks gränsen för när koldioxidbeloppet tas ut till vad ett fordon 
vid blandad körning släpper ut i koldioxid per kilometer utöver 

dioxidskatt (5 procent av bensinen och 25 procent av dieselvoly-
men). Skattenivån påverkas dessutom av den uppräkning enligt 
BNP och inflation som riksdagen redan beslutat om (2 procents 
uppräkning per år + inflationsjustering). 

Regeringen vill behålla rätten till skattebefrielse på högblan-
dade biodrivmedel, som E85, ED95, B100 och HVO100. För detta 
måste man ha nytt statsstödsgodkännande, eftersom den nuva-
rande skattebefrielsen går ut 31 december 2018. För biogas finns ett 
särskilt godkännande till och med 2020. 

Regeringen uttrycker en oro för vad som händer efter 2020, 
med anledning av förslaget från EU-kommissionen att fasa ut grö-
debaserade biodrivmedel. 

Regeringen bedömer att det nu inte finns någon överkompen-
sation för E85 och rapsdiesel (Fame), och föreslår att den skatt som 
nu tas ut ska slopas från 1 januari 2018. 

En särskild effekt av att all bensin beskattas och att det inte 
finns ett skatteundantag för den låginblandade etanolen är att tull-
villkoret för denna etanol slopas. Genom tullvillkoret har europe-
isk, och svensk, etanol haft en fördel inom låginblandning. När 
denna försvinner blir det fritt fram att använda importerad etanol, 
exempelvis brasiliansk sockerrörsetanol. Det kan ge en prissänk-
ning på bensinen, enligt promemorian. Man framhåller samtidigt 
att den svenska etanolproduktionen har mycket goda klimatpres-
tanda och därför har fördelar av reduktionsplikten. 

Svebio kommentarer: 

Branschen har länge efterfrågat ett nytt och mer stabilt stödsys-
tem för biodrivmedel istället för den nu gällande skattebefrielsen med 
tidsbegränsade statsstödsgodkännanden från EU-kommissionen. Det 
reduktionspliktssystem som nu föreslås är ett svar på det kravet. Ut-
formningen med en reduktionsplikt grundad på växthusgasreduktion för 
olika biobränslen syftar till att gynna de bränslen som har största möj-
liga klimatnytta. Principen är rätt och det gäller nu att granska förslagets 
detaljer för att se hur det slår på marknaden. 

Ett av problemen är att bedöma hur kvoten ska sättas år för år. Om 
kvoterna blir för låga blir kvotsystemet en broms på marknaden istället 
för att vara en stimulans. Regeringen har gjort en mycket försiktig upp-
räkning för åren fram till 2020 när det gäller dieselkvoten. I bakgrunden 
finns en politiskt betingad oro för att kvoten till stor del ska fyllas med 
PFAD, en restprodukt från palmoljeindustrin. Här öppnar regeringen för 
att ompröva råvarans klassificering, vilket skulle öppna för spårbarhet 
och växthusgasberäkning ända till odlingen. Samtidigt skriver regering-
en i promemorian att de slutliga kvoterna kan bedömas efter sommaren 
när man har bättre prognoser för de närmaste åren. 

Kvoten för bensin innebär att vi nu får en introduktion av E10. Hur 
snabbt den introduktionen kommer beror också på tillgången på etanol 
med stor växthusgasreduktion.

Det är bra att skatten på E85 och B100 nu avskaffas, men det borde 
kunna genomföras redan från 1 augusti. Det klarade man förra året när 
skatten sänktes. Det finns ingen anledning att avvakta till årsskiftet med 
att ta bort denna omotiverade skatt.  

Ett viktigt skäl för att övergå från ett skattebaserat system till ett 
kvotsystem är att skapa förutsättningar för investeringar i ny produktion 
av biodrivmedel. Kommer förslaget att ge den effekten? Det är fortfa-
rande ett problem att villkoren inte är tydliga efter 2020. Regeringen 
föreslår kvoter för 2018, 2019 och 2020. Därefter anges ett mål för 
2030 på en samlad 40-procentig reduktionskvot. Frågan är om denna 
politiska ambition, stödd av en bred politisk enighet i Miljömålsbered-
ningen och därefter i Riksdagen, räcker för att övertyga investerare och 
banker om att det finns en garanterad marknad för klimatsmarta bio-
drivmedel. EU-kommissionen har kastat grus i maskineriet genom sitt 
komplicerade förslag om kvoter. Innan det förslaget är färdigförhandlat 
vet vi inte villkoren efter 2020, särskilt för biodrivmedel från jordbruket. 

För att få fart på investeringar i biodrivmedel från skogsråvara och 
avfall behöver förslaget om kvotsystem kompletteras med en pott 
pengar för stöd till storskalig demonstration av den nya tekniken.

FFF-utredningen föreslog härom året att Sverige ska följa 
exemplet från Frankrike och införa ett bonus-malus-sys-
tem för nya bilar. 
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Utredning föreslår mer cirkulär ekonomi och mindre avfall 

Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen förlängs

Ola Alterå, tidigare statssekreterare (C), har varit utredare, och det 
blir nu miljöminister Karolina Skog som får ta ställning till för-
slagen. 

En cirkulär ekonomi beskrivs som ett kretslopp av material, 
produkter och tjänster där vi gör mer med mindre. 

I november 2015 tillsatte regeringen en särskild utredare med upp-
gift att föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret när det gäller 
skyldigheter inom skogsvårdslagstiftningen, identifiera behov av 
tydliggörande av bestämmelser om överklagande i skogsvårdslagen 
samt att analysera om det bör införas en bestämmelse i skogsvårds-
lagen som straffbelägger oriktigt lämnade av uppgifter.

Den 23 mars presenterades en utredning om cirkulär eko-
nomi. Betänkandet innehåller förslag om bland annat ett 
”hyberavdrag”, främjande av bilpooler och åtgärder för att 
förebygga avfall. 

Regeringen har i dag beslutat att förlänga utredningen 
”Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen”. Utredning-
en ska nu slutredovisas den 15 oktober 2017. 

Så här beskrivs de viktigare förslagen i pressmeddelandet:
• Nationell samverkan och att inrätta en delegation för cirkulär 
ekonomi
• "Hyberavdrag": skattereduktion för att hyr-, begagnat- och  
reparationstjänster
• Ökad tillgängligeten till bilpooler
• Insatser för att underlätta för hushållen att förebygga avfall

Fredrik von Arnold utsågs som ny utredare i november 2016. 
Han har kommit med önskemål om en förlängning av utredning-
en för att kunna leverera ett bra underlag till regeringen.

– Utredningen är viktig för att förtydliga skogsvårdslagstiftning-
en. Fredrik von Arnold tillsattes för mindre än fem månader sedan 
och jag har förståelse för att utredningen behöver förlängas. Jag ser 
fram emot överlämnandet i mitten av oktober, säger landsbygdsmi-
nister Sven-Erik Bucht.

Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 15 oktober 2017.
Pressmeddelande 23 mars

95 gram, vilket innebär en fordonsskattehöjning för de allra flesta.
• Miljötillägget för dieseldrivna fordon som uppfyller utsläpp-

skraven för EURO 6 föreslås behållas och den femåriga fordons-
skattebefrielsen föreslås slopas.

• För motorcyklar ändras fordonskatten från 180 kronor till 360 
kronor för ett skatteår.

• Fordonsskatten för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar i 
det viktbaserade systemet justeras som en följd av att fordonsskat-
ten höjs i det koldioxidbaserade systemet.

Utvecklingen på området går snabbt och det kommer därför 
att vara viktigt med en tidig utvärdering av förslaget. Remissti-
den går ut den 19 april 2017. Finansdepartementet återkommer 
också inom kort med ett förslag till ändrad beräkning av bilförmån 
bland annat med anledning av bonus–malus-systemet.”

Svebio kommentar: 

Systemet med bonus-malus har samma inriktning som de miljöbils-
stöd som funnits under många år: att förändra sammansättningen av 
bilparken och gynna effektiva och miljövänliga bilar. Problemet med den 
här typen av direkta subventioner är att de ger makt åt politiker och 
byråkrater att värdera olika typer av teknik. 

Behandlingen av flexifuelbilarna är ett illustrativt exempel. De gavs 

först ett miljöbilsstödstöd på 10 000 kr, reducerat förmånsvärde med 
40 procent, och dessutom i många städer fri parkering och i Stock-
holm frihet från trängselskatt. Försäljningen tog fart och en tid var en 
fjärdedel av alla nya bilar flexifuel och kunde köras på E85. Sedan togs 
miljöbilsstödet och det reducerade förmånsvärdet bort, liksom alla an-
dra förmåner, trots att bilarna hade samma miljönytta som förut om de 
tankades med E85. Försäljningen rasade.

Istället gynnades snåla dieselbilar. Och idag gynnas på samma sätt 
elbilar och laddhybrider. Dieselbilarna ifrågasätts nu allt mer på grund 
av testfusk och utsläppen av kväveoxider. Laddhybriderna ifrågasätts 
allt mer eftersom de ofta körs mer på fossilt bränsle än de teoretiska 
körcyklerna anger. 

Och flexifuelbilarna för etanol får inte heller nu någon bonus. Gasbi-
lar får en bonus på 7 500 kr, men inte etanolbilarna. 

Enligt Svebios uppfattning bör man i första hand styra transporter-
nas miljöpåverkan genom att belägga de fossila bränslena med rätt 
skatt, som belastar utsläppen av koldioxid. Det gynnar både förnybara 
drivmedel och energieffektivisering, inklusive elektrifiering. Det belönar 
också beteendet – en bränslesnål körstil. Genom att lägga styrmedlet 
på bränslet, lika för alla utsläpp, slipper politiker och byråkrater ta ställ-
ning till olika typer av teknik. Och bilmarknaden slipper snabba kast. 
Det ger också mindre utrymme för lobbypåverkan. 

MISSA INTE!
SVEBIOS VÅRMÖTE med ÅRSMÖTE 
5 april 2017, Stockholm  
www.svebio.se

ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE 
17-19 maj 2017, Göteborg 
advancedbiofuelsconference.org
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Sverige på väg att nå utsläppsmål 

Scenario för växthusgasutsläpp från Naturvårdsverket

För att nå det nationella 2020-målet med inhemska åtgärder en-
bart, det vill säga utan att nyttja möjligheten att avräkna med 
utsläppskrediter, krävs ytterligare 0,8 miljoner ton utsläppsminsk-
ningar i Sverige, vilket är 2,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
lägre jämfört med den prognos som presenterades för två år sedan. 
Naturvårdsverkets prognoser, som bygger på styrmedel som var i 
bruk den sista juni 2016, visar att målet är möjligt att uppnå, ge-
nom nationella klimatåtgärder.

– Klimatet är en av regeringens högst prioriterade frågor. Vi 
har lagt en rad förslag som ska minska utsläppen ytterligare och 
visa världens länder att det går att förena klimatomställningen med 
välfärd och god konkurrenskraft. Steg för steg sluter vi gapet, sä-
ger minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete 
Isabella Lövin.

Vi citerar ur Naturvårdsverkets pressmeddelande: 
”År 2015 var utsläppen av växthusgaser 53,7 miljoner ton koldi-

oxidekvivalenter. Enligt det senaste scenariot kommer utsläppen 
fortsätta minska. 

Sveriges totala växthusgasutsläpp har minskat med 25 procent 
mellan år 1990 och 2015. I scenariot fortsätter utsläppen minska 
till 2035. Fram till år 2020 kan utsläppen minska med 30 procent 
och till år 2030 med cirka 35 procent, jämfört med 1990 års nivå. 
De totala utsläppen minskar i scenariot till under 45 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter år 2035.”

”De största utsläppsminskningarna i scenariot sker från inrikes 
transporter, uppvärmningen av bostäder och lokaler, från avfalls-
deponier och från jordbruket.

Utsläppen från inrikes transporter har minskat de senaste åren 
och minskar ytterligare i scenariot. Minskningen för utsläpp kopp-

Nya utsläppsprognoser från Naturvårdsverket visar att 
regeringens ambition om att nå det nationella klimat-
målet till 2020 med inhemska åtgärder är inom räckhåll. 

Naturvårdsverket presenterade den 15 mars scenario 
för växthusgasutsläppen 2020 och 2030. Det visar att de 
svenska utsläppen ligger långt under målet för 2020 och 
att de svenska utsläppen beräknas ligga 6 – 7 miljoner 
ton CO2 under EU-åtagandet varje år fram till 2020. 

Regeringen lade nyligen fram en proposition med förslag om 
ambitiösa klimatmål bortom 2020 och ett klimatpolitiskt ramverk 
som skapar långsiktighet samt ordning och reda i klimatpolitiken. 
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusga-
ser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Regeringen ska rapportera utsläppsprognoser för växthusgaser 
till EU vartannat år. Naturvårdsverket tar fram utsläppsprogno-
serna med hjälp av underlag från ett flertal myndigheter. Natur-
vårdsverket belyser att Sverige beräknas klara sitt EU-åtagande 
2013–2020 med bred marginal, utan att räkna in internationella 
åtgärder.

Sveriges totala växthusgasutsläpp uppgick år 2015 till 53,7 Mton 
vilket är 25 procent lägre än 1990. Sveriges växthusgasutsläpp be-
räknas att ligga 6 till 7 miljoner ton under EU-åtagandet varje år 
fram till 2020.
Pressmeddelande 15 mars 

lat till uppvärmningen av bostäder och lokaler beror på en fortsatt 
utfasning av fossila bränslen i enskilda värmekällor och att andra 
uppvärmningsalternativ som exempelvis värmepumpar ökar. 

Utsläppsminskningar sker även inom jordbruket vilket beror 
på ett minskat djurantal och en ökad produktivitet. De totala ut-
släppen från industrin (processutsläpp samt förbränning) minskar 
totalt sett under prognosperioden, vilket till viss del kan förklaras 
av övergång från fossila bränslen till el och biogena bränslen. Ut-
släpp från avfallsdeponier fortsätter att minska stadigt tack vare 
deponiförbuden. Utsläppen från elproduktion och fjärrvärme ökar 
i scenariot till 2020 bland annat genom en ökad användning av 
naturgas, för att sedan minska.

Sverige rapporterade scenariot för Sveriges växthusgasutsläpp 
till EU den 15 mars 2017 i rapporten Report for Sweden on assess-
ment of projected progress.

Svebio kommentar: 

Vi tror att Naturvårdsverket underskattar möjligheten att minska 
växthusgasutsläppen. Ett exempel är att man räknar med ökade utsläpp 
från energisektorn fram till 2020. Man underskattar också omställningen 
i transportsektorn och i industrin utanför utsläppsrättshandeln. 

Mest intressant med prognosen är att man där hittar aktuell statistik, bland 
annat samlad preliminär statistik för 2016, inklusive biobränslen. Vi sam-
manställer den svenska slutliga energianvändningen för 2016 utifrån dessa 
siffror. Vår sammanställning visar att bioenergin 2016 stod för 36,6 procent 
av den slutliga energianvändningen i Sverige. Ökningen med drygt en pro-
cent sedan året innan beror främst på ökad användning av biodrivmedel, 
men det har skett ökning även inom fjärrvärmen och industrin.

Kortsiktsprognosen
Energimyndigheten publicerade 13 mars sin Kortsikts-
prognos. Den innehåller inga stora nyheter, utan är en 
ren framräkning av utvecklingen utifrån förväntad BNP-
utveckling, normal väderlek och de samband som finns på 
energimarknaden. Bioenergi,  

137,7 TWh,  
36,6% 

Vattenkraft,  
50,7 TWh,  

13,5% 

Vindkraft,  
12,7 TWh, 3,4% 

Olja,  
94,8 TWh,  

25,2% 

Kärnkraft,  
50,2 TWh,  

13,3% 

Kol,  
19,2 TWh, 5,1% 

Naturgas,  
8,4 TWh, 2,2% 

Värmepumpar,  
2,5 TWh, 0,7% 
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Siffrorna för 2015 jämförs med de EU-mål som gäller för 2020.  
Sammanställningarna visar att Sverige är bäst i alla avseenden: 
• Sverige har högst andel förnybar energi i EU. 
• Sverige har högst andel förnybar energi i transportsektorn 

bland EU:s medlemsländer. 

• Sverige har överskridit EU-målen mer än något annat med-
lemsland. Sverige nådde målen redan 2012. 

Finland är det land som ligger närmast efter Sverige, både vad 
gäller förnybar energi totalt, och vad gäller förnybart i transport-
sektorn. 

Man kan notera att de flesta av de länder som nått eller överskri-
dit sina mål eller har hög andel är länder med mycket bioenergi. 

Eurostat: Sverige är bäst i EU på förnybart
Eurostat har publicerat statistik över användningen av för-
nybar energi i EU:s medlemsländer, både generellt och i 
transportsektorn. Siffrorna gäller 2015, som är det senaste 
året som det finns komplett statistik för.

 

 
 

43/2017  -  14 March 2017 
 
 
Renewable energy in the EU 
Share of renewables in energy consumption in 
the EU still on the rise to almost 17% in 2015 
Eleven Member States already achieved their 2020 targets 
 
 
In 2015, the share of energy from renewable sources in gross final consumption of energy reached 16.7% in the 
European Union (EU), nearly double 2004 (8.5%), the first year for which the data are available.  

The share of renewables in gross final consumption of energy is one of the headline indicators of the Europe 2020 
strategy. The target to be reached by 2020 for the EU is a share of 20% energy from renewable sources in gross 
final consumption of energy. However, renewables will continue to play a key role in helping the EU meet its energy 
needs beyond 2020. For this reason, Member States have already agreed on a new EU renewable energy target of 
at least 27% by 2030. 

These figures come from an article issued by Eurostat, the statistical office of the European Union. 

 

Källa: 

Eurostat, the statistical  

office of the European  

Union.

Källa: 

Eurostat, the statistical  

office of the European  

Union.
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Förslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringsparti-
erna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositio-
nen 2018 innehåller bland annat följande förslag.

• Sänkt energiskatt på el för mindre datacenter
I promemorian föreslås att skattenedsättningen för förbrukning 

av el i datorhallar utvidgas. Detta genom att kravet på att anlägg-
ningens sammanlagda installerade effekt sänks till 0,1 megawatt. 
Från och med den 1 januari 2017 gäller en lägre skattenivå om 0,5 
öre per kilowattimme för el som förbrukas i datacenter med en in-
stallerad effekt för annan utrustning än kyl- och fläktanläggningar 
på minst 0,5 megawatt, benämnda datorhallar.

• Sänkt energiskatt på el för leveranser av värme och kyla till 
datorhallar samt på hjälpförbrukning av el vid leverans till bl.a. 
datorhallar

Sedan tidigare gäller en lägre energiskattenivå om 0,5 öre per 
kilowattimme för el som förbrukas för framställning av värme och 
kyla för leverans till vissa ändamål, bl.a. industrins tillverknings-
process. I promemorian föreslås att den lägre skattenivån även 
ska gälla när värme eller kyla framställs för leverans till datorhal-
lar samt att även s.k. hjälpförbrukning av el ska omfattas av den 
lägre skattenivån vid leverans för de nedsättningsberättigande än-
damålen. Förslagen syftar till att utjämna konkurrensskillnader på 
värmemarknaden.

Promemorian innehåller vidare bl.a. förslag om en administra-
tiv återbetalningsgräns på samma nivå som den som i dag gäller 
för datorhallarna och industrin samt förslag på bestämmelser som 
säkerställer att EU-rättens regler om statligt stöd följs i fråga om 
dessa skattenedsättningar.

• Indexering av miljöskatter
För att upprätthålla miljöstyrningen bör skattenivåerna för 

naturgrus, avfall, kemikalier i viss elektronik och den förslagna 
skatten på flygresor anpassas efter förändringarna i den allmänna 
prisutvecklingen genom en årlig omräkning baserad på konsu-
mentprisindex (KPI). För naturgrusskatten och avfallsskatten fö-
reslås den årliga omräkningen även beakta utvecklingen av brut-
tonationalprodukten genom en schablonuppräkning med två 
procentenheter.

• Ändrad beskattning av viss värmeproduktion
Höjningar föreslås av koldioxidskatten i värmesektorn för att 

minska utsläppen av koldioxid från svenska anläggningar och bi-
dra till en globalt hållbar utveckling samt för att lägga grunden 
till en omställning till nettonollutsläpp till 2045. Höjningar sker 
från noll till 11 procent av den generella koldioxidskattenivån för 
kraftvärmeanläggningar samt från 80 procent till 91 procent av den 
generella koldioxidskattenivån för fjärrvärmeanläggningar.

Svebio kommentar: 

Regeringen vill nu återinföra koldioxidskatt på kraftvärme- och vär-
meverk. Den här skatten avskaffades för några år sedan med argu-
mentet att man inte kan ha dubbelbeskattning för anläggningar som 
omfattas av handeln med utsläppsrätter. Det har lett till att man tidvis 
fått ökad användning av fossila bränslen i en del värmeverk, särskilt när 
priset på kol och olja sjunkit. Man använder inte särskilt stora mängder 
fossilt bränsle idag i kraftvärme- och värmeverk frånsett ett fåtal stora 
anläggningar (Värtans kolpanna, Göteborgs och Malmös gasanlägg-
ningar), samt en del olja för topplast. All sådan fossilanvändning blir lite 
dyrare med skattepåslaget. 

Miljö- och energiskattepaket inför höstbudgeten
Finansdepartementet har idag remitterade den 14 mars en 
promemoria med förslag som utgör ett miljö- och energi-
skattepaket. Förslagen kommer att ingå i budgetproposi-
tionen för 2018. 

Olja

Fortsatt lågt pris på elcertifikat

MARKNADERNA

Oljepriset sjönk i slutet av mars från den tidigare nivån kring 55 
dollar/fat till strax över 50 dollar. Det kan spegla en misstro mot 
att Opec ska lyckas genomföra sin produktionsbegränsning som 
har till uppgift att stabilisera priset. Marknaden kan också påver-
kas av Trump-administrationen. Vi väntar när detta skrivs på mer 
detaljer kring den avreglering av villkoren för fossilbränsleindu-
strin som Donald Trump utlovat. Häromdagen gav klartecken för 
oljeledningen Keystone XL som ska transportera olja från olje-
sandsfälten i Kanada ner mot Mexikanska Golfen. Oljeledningen 
stoppades av president Obama. 

Priset på elcertifikat är fortsatt mycket lågt, kring 7 öre/kWh. Marknadspriserna är också fortsatt stabilt låga, kring 25 - 30 öre/kWh. Det 
gäller både spolpriser och forwardpriser. Vi har låga priser trots underskott i vattenmagasinen. Skälet är flera: allmän överkapacitet på 
elmarknaden, relativt varmt väder med låg förbrukning av elvärme och mycket god tillgänglighet i kärnkraften. Även priset på utsläpps-
rätter är mycket lågt - tidvis under 5 euro/ton. 

Under februari sjönk försäljningen av bensin med hela 11 procent 
jämfört med året innan och dieselförsäljningen sjönk med 6 pro-
cent. 3,5 procent av nedgången kan förklaras med att förra året var 
skottår, med en dags mer försäljning, men trenden är tydlig. Försälj-
ningen av E85 har däremot ökat under året, dock från en mycket låg 
nivå. Prismässigt har det tidigare i höst och vinter varit förmånligt 
att tanka etanol, men nu är prisskillnaden för liten. Beskattningen 
straffar ut etanoltankning. 
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PRESSMEDDELANDEN

– Styrningen av trafikens miljöpåverkan måste ske så att utsläp-
pen av fossil koldioxid minskas. Det sker bäst genom att bilisterna 
stimuleras att köpa förnybart biobränsle eller förnybar el. Beskatt-
ningen ska vara kopplad till bränslet och utsläppen, inte till vilken 
typ av fordon man använder. Vi är därför generellt tveksamma till 
direkta subventioner och straffskatter på bilar. Det säger Gustav 
Melin, vd i Svebio, i en kommentar till regeringens förslag om ett 
bonus-malussystem för personbilar.

– Vi välkomnar samtidigt en del förbättringar jämfört med ti-
digare förslag. Stödet till elbilar har minskats, vilket är bra. En 
särskild premie för biogasbilar har också förts in. Men fortfarande 
finns det tveksamma delar:

– Ingen särskild premie ges till etanolbilar, flexifuelbilar som 
drivs med E85. Dessa bilar borde få ett särskilt stöd på samma sätt 
som biogasbilar. I bägge fall kunde man koppla bonus till ett tank-

– Regeringens förslag om att införa reduktionsplikt för drivme-
del, som gynnar de mest klimatsmarta biodrivmedlen, välkomnas 
av biodrivmedelsbranschen. Vi har länge efterfrågat ett långsiktigt 
styrmedel som gör det möjligt att investera i mer svensk produktion 
av biodrivmedel, och att få en fortsatt snabb omställning, bort från 
fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kom-
mentar till regeringens förslag om bränslebyte i transportsektorn.

– De kvoter som föreslås är tyvärr tagna i underkant. Det finns 
därför en risk att det nya systemet snarare bromsar än stimulerar 
utvecklingen. Vi kommer nu att noga granska förslagen för att be-
döma vilka effekter de får på marknaden.

– Vi är glada att man nu tar bort skatten på E85 och på raps-
diesel, FAME. Vi önskar att man inte väntar till årsskiftet, utan tar 
bort skatten redan 1 augusti.

Svebio, Svensk Bioenergiföreningen, stöder ramöverenskommel-
sen om den framtida energipolitiken som i juni 2016 förhandlades 
fram av fem av riksdagens partier. Energibranschen har länge ef-
terfrågat en sådan bred överenskommelse. Vi anser dock att vissa 
delar av överenskommelsen måste justeras och anpassas till den 
uppkomna situationen på elmarknaden. Om inte det görs riskerar 
genomförandet att bli alltför kostsamt för energibranschens aktö-
rer och för svenska skattebetalare och konsumenter.

Svebio stöder målet om ett 100 procent förnybart elsystem 
2040. Men energiöverenskommelsen driver nu mot ett alltför stort 
överskott av el på marknaden, vilket också flera andra aktörer på-
pekat de senaste veckorna. Sedan januari har priset på elcertifikat 

Pressmeddelande 2017-03-24 

 Styr efter miljöpåverkan, inte med subventioner

Pressmeddelande 2017-03-17 

 Välkommet besked om klimatstyrning av drivmedlen

Pressmeddelande 2017-03-13 

 Svebio föreslår kompletteringar till energiöverenskommelsen

ningskrav, för att garantera miljönytta.
– Stödet till laddhybrider ger ingen garanterad klimatnytta. 

Det finns inga analyser av hur laddhybriderna i praktiken körs. 
Eftersom det rör sig om tunga bilar blir utsläppen betydande om 
de till stor del körs på diesel. Regeringen måste analysera hur ladd-
hybriderna används innan man ger ytterligare subventioner till 
dessa bilar.

– Vi har under det senaste året sett två förslag om bonus-malus, 
och inget av förslagen klarar att hantera att bilar kan tankas med 
miljövänliga bränslen. Det vore bättre om regeringen drar tillbaka 
det här förslaget och styr bort miljöproblem genom att avgifts-
belägga fossil koldioxid och hälsofarliga partiklar, avslutar Gustav 
Melin.

– Klimatkvoten för bensin 2018 – 2020 öppnar för högre in-
blandning av etanol i bensinen, med introduktion av E10 på den 
svenska marknaden.

– Som komplettering till detta förslag borde regeringen också 
föreslå ett kvotsystem för bioflygbränsle, istället för att gå vidare 
med det starkt kritiserade förslaget om en allmän flygskatt.

– Det finns fortfarande en stor osäkerhet om hur EU:s poli-
tik kommer att påverka Sverige efter 2020. Det förslag som lagts 
av EU-kommissionen i vinterpaketet innebär att man vill fasa ut 
biodrivmedel från åkergrödor. Den svenska regeringen och de 
svenska EU-parlamentarikerna måste stoppa det förslaget. Vi be-
höver biodrivmedel både från åkern och från skogen för att kunna 
byta bränslen i transportsektorn och snabbt sänka utsläppen av 
koldioxid.

fallit kraftigt. Det gör att aktörer som har investerat i anläggningar 
för produktion av förnybar el har fått – och med åren kommer att 
få – en väsentligt försämrad lönsamhet. Detta kommer att leda 
till nedskrivningar och konkurser i en rad företag som levererar 
förnybar el om inga åtgärder vidtas.

Svebio föreslår följande konkreta justeringar i 
energiöverenskommelsen:

1. En ordnad avveckling av ytterligare två reaktorer – Av de sex 
reaktorer som kvarstår 2020 ges två dispens från säkerhetsuppgra-
deringar med motprestation att de avvecklas i mitten av 2020-talet.

2. En sansad utbyggnad av förnybar elproduktion – Minska 
FORTS 4
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Svebios synpunkter i sammanfattning

- En flygskatt är sannolikt inte det bästa medlet att reducera 
utsläppen från flyget. 

- Svebio föreslår istället att regeringen låter utreda ett kvotsys-
tem för biodrivmedel för flyget, i första hand för svenskt inrikes-
flyg, men gärna ett kvotsystem i samverkan med de övriga nord-
iska länderna. 

- Genom att steg för steg bygga upp en regional marknad för 
bioflygbränsle kan man dels stimulera produktion av bioflygbräns-
le i de nordiska länderna, dels bli en förebild för en global över-
gång till förnybara flygbränslen. Priset på bioflygbränsle reduceras 
genom volymtillväxt.  

- Det finns tillräcklig potential för att producera bioflygbränsle 
för den inhemska svenska och för den regionala nordiska flyg-
marknaden, både för en introduktion på kort sikt och för en mer 
omfattande konvertering på medellång sikt. 

Allmänna synpunkter

Utgångspunkten för en debatt om flygets klimatpåverkan mås-
te vara att flyget har en viktig roll i det moderna och globaliserade 
samhället. Även om insatser görs för att flytta över trafik till an-
dra trafikslag, vilket är möjligt på korta och medellånga distanser, 
kommer vi att ha en växande volym flyg. 

Den del av flygets klimatpåverkan som lättast kan åtgärdas är 
utsläppen av koldioxid från förbränning av flygbränsle. För fly-
get finns inget realistiskt energialternativ till flygbränsle. Den 
enda tekniskt och ekonomiskt möjliga åtgärden är därför att byta 
bränsle från fossilt flygbränsle till biobränsle. 

Ett byta av bränsle ger en direkt reduktion av utsläppet av fos-
sil koldioxid. Det krävs inga tekniska anpassningar av flygplanen, 
eftersom bioflygbränsle kan framställas för att uppfylla gällande 
bränslespecifikationer. 

Ekonomi och produktionspotential

Två aspekter brukar lyftas fram i debatten om bränslebyte:  

ekonomin och potentialen för bränsleproduktion. 
• När det gäller kostnaden för bioflygbränsle är denna i dags-

läget avsevärt högre än kostnaden för fossilt bränsle. Det beror på 
att bioflygbränslet fortfarande produceras i mycket små volymer, 
ofta batch för batch, eftersom efterfrågan är låg. När produktionen 
kommer igång i större volymer kommer kostnaden att reduceras 
och på sikt kommer priset på biojetbränsle att närma sig priset på 
andra biodrivmedel. 

Priset kommer då fortfarande att ligga över det nu rådande 
världsmarknadspriset på fossilt flygbränsle, som idag inte belastas 
med sin klimatkostnad. Att europeiskt flyg är inkluderat i EU-
ETS har än så länge gett liten påverkan på priset. 

• När det gäller råvarupotential för bioflygbränsle är vår be-
dömning att det finns tillräcklig potential för att ersätta allt flyg-
bränsle i Sverige och i Norden. Förbrukningen av flygbränsle för 
inrikestrafiken i Sverige ligger kring 2 TWh, vilket kan jämföras 
med att förbrukningen av biodrivmedel för fordonstrafik 2016 var 
17,2 TWh. Tillgången på råvara är god under överskådlig tid, både 
från jordbrukssektorn och från skogssektorn.  

Kvotering

Det enklaste sättet att öka användningen av bioflygbränsle är att 
införa ett kvotsystem som anger en viss obligatorisk inblandning 
i allt bränsle som tankas. Genom kvoteringen skapas en garante-
rad efterfrågan på bränsle, vilket ger incitament för investeringar i 
produktion. När produktionen kommer igång kommer kostnaden 
att pressas genom volymtillväxt, konkurrens och teknikutveckling. 

Den närmare utformningen av ett kvotsystem bör utredas i sär-
skild ordning, för att fastställa lämplig startnivå och ökningstakt. 
Svebios nätverk BioDriv medverkar gärna i en sådan utredning. 

Vi ser gärna att man inleder ett samarbete med de nordiska 
grannländerna för att få en gemensam kvot både för tankning för 
inrikesflyg och flyg mellan länderna. 

En svensk Flygskatt (1 mars)

REMISSVAR

ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet från 18 TWh till hälften. 
Låt elkonsumenternas efterfrågan och marknadspriser i högre grad 
styra utbyggnaden av ny förnybar elproduktion så att anläggningar 
som kan möte samhällets behov byggs.

Utöver detta anser Svebio att man måste göra praktisk poli-
tik av överenskommelsens samtliga delar. Man måste säkerställa 
att fjärrvärmens konkurrenskraft inte äventyras och man måste se 
över regelverken på energiområdet och anpassa dem till effektut-
maningen.

Att göra investeringar i en elmarknad med överskott innebär 
höga kostnader av flera orsaker:

• Investeringskostnaden är hög men värdet på den el som pro-
duceras är lågt. Det är bättre att avvakta med nyinvesteringar tills 
behov uppstår.

• Överskott av el måste ledas bort i elledning. Överskottet 
tvingar staten att bygga fler elledningar.

• Kärnkraften ska avvecklas på sikt. Man bör inte orsaka ett 
överskott av el som medför investeringar i ökad elkonsumtion 

innan reaktorer avvecklas, vilket i förlängningen riskerar stigande 
elpriser i en underskottsmarknad.

• Om elcertifikatsystemet inte justeras så att det premierar in-
vesteringar i garanterad effekt måste staten senare återkomma med 
andra styrmedel som ger investeringar i effekt.

Sammanfattningsvis innebär Svebios förslag att befintliga vind-
kraftföretag har möjlighet att överleva, lägre kostnader för nätut-
byggnad, lägre kostnader för ny förnybar elproduktion, minskade 
kostnader i säkerhetsuppgraderingar, bättre överensstämmelse 
mellan produktion och konsumtion av el, något högre elpriser 
samt bättre utnyttjande av befintliga kraftvärme- och fjärrvärme-
verk.

Kort sagt; ett balanserat genomförande av energiöverenskom-
melsen, mot ett 100 procent förnybart elsystem.
Karin Medin, ordförande, Gustav Melin, vd

Vattenfalls representant i styrelsen har  

reserverat sig mot punkt 1 i denna skrivelse.

FORTS FRÅN SID 8.
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Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har inte fått rappor-
ten på remiss, men önskar lämna synpunkter.

Svebios synpunkter i sammanfattning

- Regler för miljözoner bör enbart utgå från utsläpp och bul-
lernivå, inte från bränsle eller energibärare. Man måste också ta 
hänsyn till samlade miljö- och klimateffekter. 

- Styrmedlen måste också vara proportionella, dvs den sam-
hällsekonomiska kostnaden måste stå i proportion till miljövin-
sten. Det föreslagna regelverket kan leda till mycket höga kostna-
der för bilisterna för att uppnå mycket begränsad miljönytta. 

- Det mest angelägna idag är att fasa ut användningen av äldre 
fordon med relativt höga utsläpp. Ett tydligt märkningssystem på 
fordonen bör införas för att underlätta kontroll av dessa fordon. 

- Inriktningen bör vara att alla fordon i framtiden ska ha låga 
utsläpp och låg klimatpåverkan, oberoende av bränsle och motor-
typ, men att alla fordon ska kunna användas i alla bebyggelsemil-
jöer. Regelverken ska så långt möjligt vara teknikneutrala. 

- Svebio avstyrker förslaget att införa en miljözon 3 för enbart 
elfordon och vätgasdrift. 

- Om en miljözon 3 införs bör inte elhybrider inkluderas efter-
som det inte finns någon möjlighet att kontrollera om de körs på 
el eller fossilt bränsle inom zonen. 

Allmänna synpunkter

 Svebio anser att generella styrmedel bör användas för att mins-
ka miljö- och klimatpåverkan. Styrmedlen bör vara teknikneu-
trala. Utsläpp ska i första hand belägga med avgifter. Genom allt 
strängare utsläppskrav på nya fordon reduceras miljöpåverkan från 
alla fordon och i alla miljöer. 

Det framgår av utredningen att utsläppen från nya bilar reduce-
rats mycket kraftigt genom teknikutveckling och skärpta EU-krav. 
För partiklar har till exempel utsläppen reducerats med 97 procent 
från 1993 till dagens bilar. För kväveoxider är reduktionen mindre, 
cirka 84 procent.

Med moderna bilar med mycket låga utsläpp är det inte längre 
relevant att verka för trafik utan avgaser eller fordon utan förbrän-
ningsmotorer. Det är miljöpåverkan som ska bedömas, inte den 
tekniska lösningen.  

Det är samtidigt uppenbart att en mindre del av fordonsflot-
tan, äldre fordon med sämre motorer och sämre rening, står för en 
betydande andel av utsläppen och miljöpåverkan. Åtgärderna bör 
inriktas på att få bort dessa fordon ur trafiken, särskilt i känsliga 
stadsmiljöer. Vi föreslår att man inför ett system för märkning av 
fordonen för att man lätt ska kunna identifiera äldre fordon med 
lägre miljöklass. Det kan ske genom att man vid bilprovningen får 
ett märke på registreringsskylten. 

Samordning klimat – miljö

För att nå målet för minskning av utsläppen av koldioxid från 
transportsektorn med 70 procent till 2030 måste man använda 
både biodrivmedel och el. Man måste också beakta att det finns 
4,7 miljoner personbilar som huvudsakligen drivs med förbrän-
ningsmotorer. Antalet laddbara bilar är bara 30 000, varav rena el-
bilar är bara 10 000 idag. Rena elbilar är fortfarande mycket dyrare 
än motsvarande bilar med förbränningsmotor. 

Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon (15 mars)
Det är viktigt att styrmedlen utformas så att de leder till en 

bred omställning av fordonsflottan till en rimlig kostnad, både för 
samhället som helhet och för enskilda hushåll. Det är också viktigt 
att man både beaktar lokala miljöeffekter och klimateffekter, i rela-
tion till kostnaden. Med miljözoner som exkluderar fordon som 
drivs med biodrivmedel med modern teknik och låga utsläpp, och 
ensidigt satsar på el och vätgas, blir kostnaden för klimatomställ-
ningen onödigt hög. 

Vi efterlyser en analys som inkluderar hur man kan stimulera 
användningen av rena eller högblandade biodrivmedel som bio-
gas, metanol, etanol och olika typer av biodiesel vid införandet av 
miljözoner. En sådan analys saknas i rapporten. 

Synpunkter på enskilda förslag

8.2 Antalet typer av miljözoner

Vi avstyrker förslaget om att införa miljözon 3, avsedd för en-
bart bilar för el och vätgas. 

8.4 Miljözon klass 2

Vi stödjer förslaget som innebär att äldre diesel- och bensinbilar 
förbjuds när man inför zonen. Vi anser emellertid att man bör 
vara restriktiv med att införa miljözon 2, med tanke på effekterna 
särskilt för hushåll med låga inkomster, som ofta äger äldre bilar, 
och med tanke på de samlade kostnaderna. Som framgår av fallstu-
dien för Stockholms innerstad kan de ekonomiska konsekvenserna 
av att genomföra förslaget för stora områden bli betydande (ökad 
kostnad för hushållen med 6,1 miljarder kr). Med tiden kommer 
allt större andel av fordonsflottan att klara euro 5 och euro 6 även 
utan beslut om miljözoner. 

Ett alternativ kan vara att införa en miljözon 2b för personbilar 
som innebär att man förbjuder bilar av euroklass 1 – 3. Denna zon 
skulle kunna användas i större områden och hjälpa till att fasa ut 
de sämsta bilarna. 

8.5 Miljözon klass 3

Vi avstyrker införande av zon 3, som vi tror bygger på en fö-
reställning om avgasfria fordon som de enda som kan vara miljö-
vänliga. Man skriver om ”att minimera antalet fordon som avges 
avgaser”. Det är inte avgaserna i sig som är problemet, utan avga-
sernas innehåll av partiklar och andra hälsovådliga ämnen. Om 
avgaserna är mycket rena och i huvudsak innehåller koldioxid och 
vattenånga finns det inget hälsoproblem. Elproduktionen och vät-
gasproduktionen är inte utan miljöpåverkan, även om den påver-
kan inte sker i den lokala trafikmiljön. 
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BIOENERGI I PRESSEN

HELA SVERIGE

Samarbete ska ge mer biodrivmedel
Preem vill öka produktionen av biodrivmedel med hjälp av kli-
matsmart vätgas från Vattenfall.

Preem och Vattenfall inleder ett samarbete om storskalig pro-
duktion av biodrivmedel.

Vätgas är en avgörande del av processen för att omvandla för-
nybara råvaror till biodrivmedel, och Preem och Vattenfall ska nu 
se över möjligheten att producera grön vätgas genom utnyttjande 
av el från vatten- och vindkraft, vilket ger mycket låga klimatpå-
verkande utsläpp.

Klimatsmart vätgas och olika restprodukter från massabruken 
skulle kunna öka produktionen av biodrivmedel flera gånger om 
jämfört med dagens nivå.
Ur artikel i ATL 2017-03-16

NORRBOTTENS LÄN

Nordström om flygskatten: "Provocerande"
I dag kom beskedet från regeringen. Det omstridda förslaget om 
en svensk flygskatt läggs fram före sommaren, enligt finansmark-
nadsminister Per Bolund (MP).

För Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S), ordförande för 
Svenskt flyg, kommer beskedet som en kalldusch.

– Argumenten gällande klimateffekterna har fallit. 
– Och när klimatargumenten inte längre håller, då hittar man 

på den gröna skatteväxlingen i stället.
Annika Eriksson, ordförande för Miljöpartiet i Norrbotten, 

gladdes desto mer åt regeringens besked.
– Jättebra. Regeringen måste jobba med hållbar utveckling mot 

ett fossilfritt välfärdsland.
Hon vill också framhålla den "gröna skatteväxlingen".
– Nu sänker regeringen exempelvis skatten på naturguider, sä-

ger Annika Eriksson.
Ur artikel i Norrbottens-Kuriren 2017-03-15

Nytt avtal om miljövänligt biobränsle
– Vi bygger trähus och vill arbeta för ett mer hållbart samhälle. 
Det ska också återspeglas i våra transporter, säger Lindbäcks logis-
tikchef Markus Holmlund. 

Lindbäcks bygg tillverkar 3 400 husvolymer per år. Det ryms 
två sådana på en lastbil med släp vilket ger drygt 1 500 transporter 
runt Sverige varje år. 

Från i sommar ska alla hustransporter ske med bilar som körs 
på HVO. Bränslet köps in från finska Neste och är baserat på slakt-
avfall och restprodukter från rapsolja. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2017-03-27

VÄSTERBOTTENS LÄN

2016 ett bra år för Norra
Norra Skogsägarna förbättrade sitt resultat under 2016.

Styrelsen föreslår att medlemmarna får en vinstdelning med 5 
procent på insatt kapital. Norra Skogsägarna fick 489 fler medlem-
mar under 2016 och sett över en femårsperiod syns den positiva 
trenden tydligt. 

Sedan 2012 har Norras försäljning av trävaror ökat med 49 pro-
cent och just nu pågår en utbyggnad av föreningens industrier i 
Sävar och Kåge. Marknaden för biobränsle är dålig och försälj-
ningen sjönk med drygt 10 procent under 2016.
Ur artikel i ATL 2017-03-03

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Miljardsatsning på bioraffinaderi utreds
Ett helt nytt bioraffinaderi vid Domsjö Fabriker – det kan bli verk-
lighet om en förstudie visar att en sådan miljardsatsning är lönsam. 
Förutom bruket deltar ytterligare tolv företag i projektet.

I januari inleddes en projektstudie, som ska vara klar runt nästa 
årsskifte. Studien ska utreda förutsättningarna för att skapa ett 
fullskaligt bioraffinaderi där flera olika produkter kan framställas 
av skogsråvara i stället för olja.

Det skulle i så fall handla om en miljardinvestering och en ny 
fabrik med en kapacitet på 1,7 miljoner årston.

– En miljon ton sulfitmassa för textilmarknaden och 700 000 
årston för andra produkter, säger Ronny Hellström, ordförande i 
Pappers avdelning vid Domsjö Fabriker.

Dit räknas bland annat lignin och etanol som Domsjö Fabriker 
producerar redan i dag, men även fiskfoder, gröna kemikalier och 
drivmedel.

Domsjö Fabrikers vd Lars Winter menar att en byggstart kan 
bli aktuell först i slutet av 2019.

Utöver Domsjö Fabriker deltar ytterligare 12 företag i förstu-
dien som leds av Processum. Här finns bland andra Holmen och 
Sveaskog, Akzo Nobel, H&M och Ikea. 
Ur artikel i Dagens Arbete 2017-03-02

"Vi utbildar framtidens energitekniker"
Här är landets modernaste laboratorium för utbildning av instal-
latörer inom energiområdet. 

Två miljoner kronor har hittills satsats på att bygga upp en 
toppmodern laboratorieanläggning för vidareutbildning och certi-
fiering av installatörer som arbetar med förnyelsebar energi; solel, 
solvärme, biobränsle och värmepumpar. 

Heta Utbildningar fick uppdraget av energimyndigheten att ta 
fram en utbildning för certifiering av energitekniker inom dessa 
områden. 

– Härnösand har en stolt historia när det gäller energiutbild-
ningar. När den försvann med Mittuniversitets flytt har vi jobbat 
stenhårt med att den ska vara kvar under nya former. 
Ur artikel i Tidningen Ångermanland 2017-03-22
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GÄVLEBORGS LÄN

Mackmyra har nu destillerat tusen körningar
Mackmyras gravitationsdestilleriet är ett av världens modernas-

te destillerier. Genom att utnyttja gravitationskraften och energiå-
tervinning erhålls en energibesparing på över 45 procent. All energi 
genereras av förnybara energikällor och en effektiv biobränslean-
läggning värmer hetvatten till destilleriet. 

Eldningen görs med biopellets och skickar tillbaka spillvattnet 
efter varje produktionsomgång till värmepannan för maximal åter-
vinning.
Ur artikel i Livets Goda 2017-03-14

VÄRMLANDS LÄN

Stor produktionsökning  
vid Rottneros bruk i Sunne
Inom ramen för investeringsprogrammet Agenda 500 har Rottne-
ros bruk i Sunne ökat kapaciteten från 157 000 ton pappersmassa 
till 173 000 ton idag och målet är att producera 200 000 ton per år.

Efter sommaren kommer även en ny biobränslepanna tas i drift, 
som innebär att torkenergin blir helt baserad på biobränslen. Man 
kommer även att bygga ut reningsanläggningen med ett steg för 
produktion av biogas. Det projektet väntas starta till våren 2018.
Ur Papper&Massa.se 2017-03-20

Nu kan du hälla fettet i tratten
Matfett sätter igen avloppen och istället skulle det kunna återan-
vändas.

Det har Sunne kommun tagit fasta på och delar nu ut trattar 
till allmänheten, som kan skruvas på pet-flaskor för insamlingen 
av överblivet matfett.

– I fjol samlade vi in 1 080 kilo, det vill säga ungefär ett ton fett 
som vi skickade till Svensk fettåtervinning. Nu hoppas vi kunna 
fördubbla mängden insamlat fett under 2017, säger Leif Jansson, 
som är avfallsansvarig på Sunne kommun.
Ur artikel i Fryksdalsbygden 2017-03-02

Ingen olja i vasken med kommunens nya tratt
Allt mer av Karlstadsbornas matolja hälls ner i vasken vilket skapar 
stora problem i avloppen. Nu vill kommunen ändra på det med 
en miljötratt.

Sedan mitten av januari har kommuninvånarna kunnat hämta 
den orange plasttratten gratis hos kontaktcenter i bibliotekshuset 
och på biblioteken i Edsvalla och Vålberg. 

– När man har fyllt sin Pet-flaska så lämnar man in den hos 
återvinningscentralerna. 

Till att börja med att kommunen köpt in 3 500 trattar och hit-
tills har 2 500 av dem delats ut. 
Ur artikel i Karlstads Tidningen 2017-03-02

Fjärrvärme ger stort plus
Karlstads Energi gör ett bra ekonomiskt resultat. Det tryggar fjärr-
värmepriset. 

Enbart energibolagets fjärrvärmeverksamhet gjorde förra året 
ett rörelseresultat på 91 miljoner kronor. - Anläggningarna har gått 
bra, och det har varit temperaturer ungefär som vi budgeterat. Vi 
är beroende av det för en bra försäljning. Sedan har vi bra personal 
som sköter om anläggningarna, det är viktigt att de går när de 
behövs. Annars blir det dyrt, säger Mats Preger, vd för Karlstads 
Energi. 

Karlstads Energi har egen produktion av både värme och el. 
Elen kommer från det biobränsleeldade kraftvärmeverket på He-
den i Karlstad och från Vindpark Vänern. Den största delen fjärr-
värmen kommer från Hedenverket. 
Ur artikel i Nya Wermlands-Tidningen 2017-03-07

Fossilfritt Rottneros lyfter
Med några tuffa år i bagaget börjar Rottneros bruk blicka mot 
skyarna igen. Rent bokstavligen gjorde man det på torsdagen då 
en sammanlagt 45 meter hög och 30 ton tung skorsten montera-
des – en del av företagets nya biobränslepanna som ska tas i bruk 
i sommar.

– En ny bränslepanna ska ersätta en oljeugn och en mindre 
gammal panna för att helt ta bort oljeberoendet. Samtidigt får vi 
bygga om själva energisystemet i fabriken för att kunna utnyttja 
energin på ett effektivt sätt, säger vd Olle Dahlin.

Nästa projekt är sedan en investering i reningsanläggningen för 
processvattnet där biogas ska produceras och återanvändas i pro-
duktionen.
Ur artikel i Värmlands Folkblad 2017-03-23

ÖREBRO LÄN

Gav rekordvinst 2016
– Den kommunala koncernen går jättebra. Resultatet för 2016 är 
en vinst på 15, 9 miljoner. Det är nog rekord, säger kommun- och 
ekonomichefen Max Tolf.

Degerfors Energi, hade ett riktigt bra år. 
– Det var "all time high" i alla affärsområden. Totalt gick vi 

med 14,8 miljoner kronor plus, säger vd:n Peter Lilja. Han berättar 
att den stora investeringen i ett nytt fjärrvärmeverk slutförs i år. 
Totalt har den kostat 45 miljoner kronor. Under 2016 låg inves-
teringarna på totalt 11 miljoner. Som ett led i satsningen på fjärr-
värmen har man byggt bort det norra fjärrvärmenätet och i stället 
ersatt det med centrumnätet. 
Ur artikel i Karlskoga Tidning 2017-03-25
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VÄSTMANLANDS LÄN

Projekt för gröna transporter invigt
Nu har projektet "Fossilfria och Effektiva Transporter i Östa Mel-
lansverige" officiellt dragit igång. Under hela tisdagen samlades 
över 100 projektdeltagare från Uppsalas, Södermanlands och Väst-
manlands län på Aros Congress Center i Västerås för invigning och 
kick-off. Målet är att när projektet avslutas 2020 ska de offentliga 
aktörerna i projektgruppen ha minskat sina koldioxidutsläpp med 
20 procent. 

Bland annat berättade Svante Axelsson, nationell samordnare 
för Fossilfritt Sverige 2030, hur man ska arbeta regionalt och lokalt 
för att nå det nationella målet om ett fossiloberoende samhälle till 
2030. 

– Omställning till ny teknik som elfordon är viktigt, men minst 
lika viktigt är fortsatt offensiva satsningar på biodrivmedel som 
biogas, etanol och biodiesel. Jag hoppas och räknar med att vi nu 
kan ta rejäla kliv i omställningen till fossilfrihet, säger Beatrice 
Torgnysson Klemme, vd för Biogas Öst. 
Ur artikel i Västerås Tidning 2017-03-25

STOCKHOLMS LÄN

”Slag mot oss i Sigtuna”
Politiker i Sigtuna kommun är kritiska mot regeringens förslag om 
flygskatt. Mattias Askersson (M) kallar det för ”Ett direkt slag mot 
oss i Sigtuna kommun”. Kommunalrådet Dan Rosenholm (L) sä-
ger att det är en symbolhandling.

– Problemet med regeringens förslag till flygskattehöjning är att 
det är en symbolhandling mer än en effektiv åtgärd mot koldioxid. 
Istället bör man arbeta efter principen att åstadkomma mesta möj-
liga koldioxidminskning till minsta möjliga kostnad, personligen 
tror jag att stöd till biobränslen, till exempel genom skatteväxling, 
skulle kunna vara långsiktigt effektivt, säger Rosenholm till mär-
sta.nu.
Ur Märsta.nu 2017-03-16

Formades efter gamla ekar – nu kan 
värmeverket vinna grönt designpris
Fortum Värmes nya biobränslebaserade kraftvärmeverk i Hjort-
hagen, som ritades av Urban Design tillsammans med Gottlieb 
Paludan, kan vinna två prestigefyllda arkitektpriser.

Byggnaden är nominerad till "Bästa innovativa gröna byggnad" 
och "Bästa industribyggnad" på MIPIM-mässan i Cannes, vilket 
är världens största fastighetsmässa.

Kraftvärmeverket har bland annat designats och byggts runt 
några av de befintliga ekarna, som en insats för att minska påver-
kan i området.
Ur artikel i Östermalmsnytt 2017-03-09

Sigtunabor klar tvåa på sopsortering
Sigtunabor är näst bäst i länet på att sortera sina sopor. I snitt sor-
terar varje person 45.5 kg per år.

I Södertälje/Nykvarn var man 5 kilo bättre. 
Tillsammans ska de 25 kommunerna se till att mer matavfall 

återvinns. Om bara hälften av matavfallet sorteras så skulle det 
kunna driva 333 bussar i länet på biobränsle ett helt år. Idag finns 
det 327 stadsbussar i Stockholm som drivs med biogas.
Ur Märsta.nu 2017-03-23

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Ministern invigde Block 4
Ett drygt hundratal besökare hade samlats vid porten till inlast-
ningshallen för biobränsle vid Skövdes Värmeverk - Block 4.

Sammy Tanhua, VD för Skövde Värmeverk, tog till orda:
– Jag är otroligt glad att ett efter drygt två år stå här med ett 

bioeldat kraftvärmeverk. Denna anläggning är den största miljö-
satsningen i Skövdes historia.

I anläggningen tar man till vara på restprodukter från skogs-
industrin i närområdet såsom flis, bark, grenar och kvistar och 
producerar både värme och elektricitet. Block 4 kommer att pro-
ducera värme för 18 000 lägenheter samt motsvarande 2 500 elupp-
värmda villor.
Ur artikel i Skövde Nyheter 2017-03-22

Ministern invigde nya Block 4
”Ett svenskt samhällsbygge när det är som bäst”.

Så beskrev energiminister Ibrahmim Baylan (S) satsningen på 
ett nytt kraftvärmeverk vid onsdagens invigning.

Satsningen på ett kraftvärmeverk som eldas med flis och rester 
från skogsindustrin beskrivs som Skövdes största miljösatsning nå-
gonsin. 375 miljoner konor har investeringen kostat. 

– Jämfört med när vi till hundra procent försörjde oss med olja 
och kol så är det en fantastisk utveckling. Då köpte vi olja, i dag 
förstör vi inte klimatet samtidigt som de här satsningarna bidrar 
till jobb och tillväxt, sa Baylan.

Enligt Skövde Värmeverk innebär satsningen minskad klimat-
påverkan med 140 000 ton koldioxid. Bolagets nye vd (tillträdde i 
augusti) Sammy Tanhua hyllade leverantörer och egen personal för 
arbetet med att få verket på plats. 
Ur artikel i Skaraborgs Läns Allehanda 2017-03-22

Åmål ska 2030 inte använda fossil energi
År 2015 kom 71,5 procent av energin som användes av kommunen 
och de kommunala bolagen från förnyelsebara källor och arbetet 
pågår med att ta fram en ny klimat- och energistrategi.

Merparten av energin kommer från fjärrvärmen och el. Därutö-
ver används en del fossilbränse och biobränsle.

– Energieffektivisering kommer att vara en viktig del. Vi be-
höver också få ner de fossila bränslena och köpa in så bra el som 
möjlig. Kanske till och med producera egen sol-el eller använda 
biogas så som Åmål gör på Östby, säger Jonny Leandersson.
Ur artikel i Provinstidningen Dalsland 2017-03-02
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Unik energilösning producerar egen el
Svante Jönsson från Järneklev strax utanför Källby är en av de för-
sta i Sverige att testköra ett helt unikt "hemkraftverk" som via för-
bränning av biobränsle producerar el, värme och varmvatten. 

Svante Jönsson kom i kontakt med tillverkaren, Gävleföretaget 
Inresol, via sitt arbete. 

"Hemkraftverket" använder pellets eller andra typer av bio-
bränsle för att värma en gasfylld värmeväxlare som driver en Stir-
lingmotor som i sin tur alstrar elektricitet. Motorn kan sedan an-
slutas till en byggnad likt en värmepanna eller värmepump för att 
ge el, varmvatten och värme. 

Svante har fått ta del av en förserie och håller just nu på att 
testköra olika typer av bränsle ute i garaget. 

Maskin är portabel och generar en effekt på mellan 5-10 kw 
beroende på bränsletyp. Inresol lanserade produkten alldeles ny-
ligen och Svante menar att företaget är på god väg att bygga en 
jätteindustri. 
Ur artikel i Götene Tidning 2017-03-15

SLU stöttas av regionen
Under tre år har Västra Götalandsregionen bidragit med drygt 28 
miljoner kronor till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Skara.

– Det har betytt fantastiskt mycket för oss. När utbildningarna 
flyttade blev det en stor omställning för vår verksamhet, säger Mar-
gareta Stigson, platschef på SLU i Skara.

Som flest arbetade runt 120 personer på SLU i Skara och idag 
är det cirka 90.

– Vi skulle vilja få ytterligare fart på rådgivningsdelen till jord-
bruket. Vi skulle också önska mer när det gäller bioenergi och det 
fossiloberoende jordbruket. Det är en viktig fråga för regionen. 
Ur artikel i Skaraborgs Läns Tidning 2017-03-09

Förändrat enzym ger biobränsle
En forskargrupp på Chalmers har nått ett genombrott i forskning-
en för att kunna producera alternativa bränslen.

Gruppen inom institutionen för biologi och bioteknik har lyck-
ats förändra enzymet fettsyrasyntas och fått det att börja producera 
hållbara kemikalier som kan användas som biobränslen. Produk-
tionen av kemikalierna skulle kunna ske i så kallade jästcellfabriker. 
Ur artikel i Göteborgs-Posten 2017-03-19

JÖNKÖPINGS LÄN

Storsatsning på klimat
Nu vill Värnamo energi ersätta ett stort antal gamla värmepannor 
mot fyra nya närvärmecentraler i Lanna, Bredaryd, Forsheda och 
Bor. 

– Vi kallar det närvärme för att det är på små orter, och inte från 
fjärrvärmeverket i Värnamo. 

Istället för att alla har var sin panna, så har man en stor panna 
som försörjer nätet, säger Madeleine Ståhl, marknadskommunika-
tör på Värnamo energi AB. 

Hon berättar att det de nya närvärmeverken ska producera 100 

procent förnybart biobränsle och att det ska minska koldioxidut-
släppen i kommunen med 2 400 ton per år. 

Värnamo energi har sökt pengar från Naturvårdsverkets Kli-
matklivet och blivit beviljade drygt 38 miljoner i stödbelopp. 

Först ut av kransorterna är Lanna, där man hoppas börja gräva 
i april, följt av Bor i maj eller juni. Tanken är att de två näten ska 
vara klara vid årsskiftet, medan näten i Bredaryd och Forsheda be-
räknas vara färdiga i slutet av april 2018. 
Ur artikel i Värnamo Nyheter 2017-03-14

Stora Enso stänger terminal
Stora Enso lägger sin del av Stockarydsterminalen i malpåse på 
obestämd tid. Som orsak anger bolaget att det för närvarande hit-
tar tillräckligt mycket råvara närmare sina pappersbruk. Två an-
ställda berörs av beslutet.

Stora Ensos del av Stockarydsterminalen invigdes hösten 2008. 
I spåren av stormen Gudrun hade behovet att hantera timmer och 
biobränsle ökat markant.

Inledningsvis fanns fyra, fem anställda i Stora Ensos del av om-
rådet. 

På Stora Ensos terminalområde kommer bränsleverksamheten, 
som sker i annan regi, att rulla vidare som tidigare. En firma köper 
in skogsbränsle som sedan levereras till värmeverk.
Ur artikel i Vetlanda-Posten 2017-03-13

KRONOBERGS LÄN

Matrester kan bli till gröt
I stället för, att som nu, förvandlas till fjärrvärme via Ljungby En-
ergis soppanna så är tanken att det ska bli råvara till en biogasan-
läggning någonstans i regionen. 

– Normalt sett får vi nog betala för att bli av med matrester, 
mellan 100 och 300 kronor per ton, säger Karl-Gustaf Sundgren, 
ordförande för tekniska nämnden (C). Med en beräknad års-
mängd om 3 000 ton så blir det kostsamt. Men nu funderar tek-
niska nämnden på att vända minus till plus genom att göra gröt, 
slurry, av matavfallet. 

För det krävs en investering i storleksordningen 10 - 20 miljoner 
kronor. 
Ur artikel i Smålänningen 2017-03-24

KALMAR LÄN

SD vill se en ny utredning om en 
biogasanläggning
Hushållen i Vimmerby, Högsby och Hultsfred ska snart få ett nytt 
avfallssystem – men närmaste biogasanläggning är en bit från re-
gionen. Nu vill Sverigedemokraterna se en ny utredning om att 
bygga en anläggning i Vimmerby.

2012 gjorde VEMAB en utredning som kom fram till att det 
finns liten ekonomisk vinning för Vimmerby kommun att bygga 
en egen anläggning – men nu vill SD att en ny utredning görs.

Det skriver man i en motion till fullmäktige. Enligt motionen 
möter inte tillgången på biobränsle den efterfrågan som finns. 
Ur Vimmerby Tidning 2017-03-06
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BLEKINGE LÄN

Ingenjörer tänker på alger
Vad kan man göra med alger? Den frågan har 15 ingenjörer och 
teknikstudenter jobbat med under onsdagen.

Det hela ingår i Sveriges ingenjörers turné Idélandet, där ingen-
jörer på 15 ställen runt om i landet ställs inför tekniska utmaningar 
med uppgiften att tänka nytt. 

Alger valdes i Karlskrona för havsnärheten och för att marin 
teknik är ett profilområde både på BTH och Blue Science Park. 

På Österlen finns en algfabrik i Hammenhög, Simrisalg, som 
använder alger för framställning av Omega 3-medel i stället för 
fisk. 

– Men alger är också mycket användbara som biomassa i röt-
ning eller bränning, säger Simon Lefvert, och berättar om kom-
munen som rensar sina badstränder från tång och rötar tången till 
biogas. Det blir dubbel nytta. 
UR artikel i Sydöstran 2017-03-23

Alger ny miljöindustri när ingenjörer spånade
Kanske kan alger i någon form bli en ny exportprodukt från Karls-
krona. Idéerna var många och fantasirika när organisationen Sveri-
ges Ingenjörer höll tankesmedja under onsdagen.

En röd tråd i all kreativitet som skapades under dagen var att 
koppla ihop innovativ miljöteknik med företagsutveckling. - In-
tressant, säger BTH:s prorektor Henric Johnson till BLT. 

BTH:s tekniska utbildningar och forskning ska vara praktiskt 
inriktade och samverka med näringsliv och samhälle. 
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2017-03-23

SKÅNE LÄN

Svindlande utsikt
56,5 meter upp i luften gör stor skillnad. Dels blåser det väldigt 
mycket mer än nere på landbacken, dels är utsikten hänförande. 
Endast molnen, en flock tranor och en ensam havsörn som seglar 
förbi är högre upp än fjärrvärmeverkets nya ackumulatortank. 

Den 260 ton tunga konstruktionen är i själva verket en gigan-
tisk termos som ska lagra varmt spillvatten för uppvärmning till 
fjärrvärmenätet. Fylld med vatten väger hela konstruktionen 6 800 
ton. 
Ur artikel i Ystads Allehanda 2013-03-20

Halverade utsläpp av koldioxid sedan 1990
Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen har halverats i Oskars-
hamns kommun sedan 1990.

– Det som gjort arbetet framgångsrikt är att vi lyckats ersätta 
oljan med biobränsle och andra miljövänliga alternativ, säger kom-
munens klimatstrateg Katarina Skoglycka.

Oskarshamns kommun är en av 6 500 städer och kommuner i 
Europa som har skrivit under EU:s Borgmästaravtal, och lovat att 
nå lägre än de europeiska klimatmålen.   

– Vårt mål var att minska koldioxidutsläppen med 50 procent 
till 2020. Nu har vi redan nått dit och nästa mål är att kommunen 
ska bli helt fossilbränslefri 2030, säger Katarina Skoglycka.
Ur artikel i Oskarshamns-Tidningen 2017-03-23

Oskarshamn Energi ökade vinsten 2016
Oskarshamn Energi ökade både omsättning och vinst under 2016.

2016 präglades annars av fortsatt låga elpriser och en väderlek 
med temperaturer något över det normala. De senaste fem åren 
har Oskarshamn Energi bland annat investerat i ett tankställe för 
biogas, två pelletspannor, konvertering av gasol till bioolja samt en 
biobränsleeldad kraftvärmeanläggning. 

– Det stora vi gör i år är att vi bygger en anläggning för lång-
samtankning av bussar vid bussdepån på Västra industriområdet, 
säger Jöns Wahlström. 
Ur artikel i Nyheterna Östra Småland 2017-03-17

Emåmejeriet får pris för luftvård
Emåmejeriet i Hultsfred belönades med priset Luftvärnaren. Korta 
transporter är en del i priset, mjölken till mejeriet hämtas på lokala 
gårdar och det betyder mindre miljöpåverkan.

Mejeriet har dessutom kastat ut sin gamla oljepanna och i stäl-
let installerat en mikroförgasaranläggning som förser byggnaderna 
med både elström och värme. 

Att producera egen el och värme från lokala biobränslen ligger 
helt i Emåmejeriets linje med fokus på närproducerat, skriver Kal-
mar Läns Luftvårdsförbund i sin motivering. 
Ur artikel i Vimmerby Tidning 2017-03-11

Priset på fjärrvärme sänktes i Mörbylånga
Mörbylånga kommun har haft problem med att få lönsamhet i sin 
fjärrvärme. Inte något år har man gått på plus. Ändå sänktes taxan 
inför 2017.

Mörbylånga kommun var sen i utbyggnaden av fjärrvärme i de 
större samhällena. I maj 2003 försökte centerpolitikern Bernt An-
dersson för andra gången få sina politikerkolleger med på tåget för 
att satsa på ett fjärrvärmenät i både Mörbylånga och Färjestaden. 
2003 fanns det statliga pengar att söka. 2006 hade Mörbylånga sitt 
fjärrvärmenät. Ett par år senare investerade kommunen i fjärrvär-
meverket i Färjestaden. 

I budgeten för 2015 konstaterade man att det fanns kapacitet i fjärr-
värmeverken utan att behöva elda fossilt bränsle, men att man behöver 
förtäta med fler anslutningar i såväl Mörbylånga och Färjestaden. 
Ur artikel i Östra Småland 2017-03-14


