
 

Miljömålsberedningen föreslår  
klimatpolitiskt ramverk

Miljömålsberedningen föreslår klimatpolitiskt ramverk 1 
Andra året i rad med oförändrade globala utsläpp enligt IEA 2

Sänkt skatt efter nyligen höjd skatt på biodrivmedel 3

WMO noterade global rekordvärme i februari 4

Norrlandsskatten ska behållas 4

Ökad energianvändning - kanske 4

Riksdagen vill förenkla för småskalig vattenkraft 5

Satsning på strategiska innovationsområden 5

Högre tillåten kromhalt i aska – Skogsstyrelsen  6

Ny metod för beräkning av energiavtryck 6

Marknaderna 6

Rekordlåga elpriser i februari 6

Något högre oljepris 7

14,7 procent förnybara drivmedel 2015 7

Ökad försäljning av både diesel och bensin 7

Pressmeddelanden 7

Remissvar 9

 Bioenergi i pressen 10

Nr 3 / 2016 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Den parlamentariska utredningen Miljömålsberedning-
en lämnade den 9 mars ett betänkande med ett förslag 
om ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål till 2045 
och en klimatlag som reglerar former för arbetet.  Be-
tänkandet har rubriken Ett klimatpolitiskt ramverk för 
Sverige (SOU 2016:21) och det är nu ute på remiss. Så 
här beskrivs förslaget i pressmeddelandet:

”Miljömålsberedningen föreslår i betänkandet ett samlat för-
slag till ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av ett 
långsiktigt mål för 2045 och en målbana med etapper för ut-
släppsminskningar på vägen. Målbanan redovisas i nästa be-
tänkande. Ramverket innehåller också preciserade former för 
regeringens planering och uppföljning av politiken för att nå 
de uppsatta målen, med periodiska redovisningar till riksda-
gen, samt inrättande av ett klimatpolitiskt råd med uppgift att 
granska den förda politiken. Ramverket kompletteras med ett 
rättsligt stöd i form av en klimatlag.

Beredningens förslag till mål innebär att Sverige, se-
nast 2045, inte ska ha några nettoutsläpp av växthusga-
ser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.  
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Ökad energianvändning - kanske

Bioenergin över 35 procent

Energimyndigheten presenterade den 14 mars sin kortsikt-
prognos för energianvändningen under de närmaste två 
åren. Rubriken var ”Sveriges energianvändning väntas öka 
de närmaste åren”. Men det är inga dramatiska föränd-
ringar som sker. SID 4.

Bioenergin står nu för över 35 procent av den inhemska energianvändningen, 
enligt Svebios beräkning, som grundas på preliminär statistik från Energimyn-
digheten. Se vidare om Energimyndighetens kortsiktsprognos på sidan 4. 

Ny metod för beräkning av energiavtryck
Energimyndigheten har tagit fram en ny metod för att beräkna 
all energi som behövs för att upprätthålla Sveriges konsumtion. 
Metoden bygger på en stor databas om hur produktion, handel 
och energianvändning ser ut i världen.     SID 6.
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FORTS FRÅN SID 1.

Mer preciserat innebär målet att utsläppen från verksamheter 
inom svenskt territorium ska minska med minst 85 procent jäm-
fört med utsläppen 1990. Därutöver får kompletterande åtgärder 
tillgodoräknas i enlighet med internationellt beslutade regler.

– Jag är stolt över att sju partier kunnat enas om ett så ambi-
tiöst mål. Det ger en tydlig och långsiktig signal inte minst till 
företagsamheten, säger Miljömålsberedningens ordförande Anders 
Wijkman.

Miljömålsberedningen bedömer att det långsiktiga målet för 
utsläppsbegränsningar i Sverige till år 2045 bör gälla utsläpp från 
alla verksamheter i Sverige, både de som ingår i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter och de utsläpp som är utanför handels-
systemet. För att nå målet får även avskiljning och lagring av kol-
dioxid av fossilt ursprung (CCS) räknas som en åtgärd, där rimliga 
alternativ saknas.

Anders Wijkman poängterar att beredningens förslag till 
klimatmål för Sverige är den mest ambitiösa utsläppsminskning 
som något land hittills uttalat sig för.

– Det innebär ett utsläpp per capita på mindre än ett ton koldi-
oxid per år, förtydligar han.

Miljömålsberedningen föreslår också att det inrättas ett obero-
ende expertorgan – ett klimatpolitiskt råd - med uppgift att löpan-
de utvärdera och bedöma om den samlade politik som regeringen 
lägger fram är förenlig med klimatmålen. Rådet ska vara tvärveten-
skapligt sammansatt och bistås av ett mindre kansli.

– Vi saknar idag myndigheter - inte bara när det gäller kli-
matet - som har till uppgift att se till att olika sektorer i samhäl-
let drar åt samma håll. Det är bakgrunden till förslaget om ett 
klimatpolitiskt råd. Rådet ska granska helheten och säkerställa 
att klimatarbetet verkligen genomsyrar alla politikområden, för-
klarar Anders Wijkman.

Det klimatpolitiska ramverket innehåller också ett planerings- 
och uppföljningssystem, ett målsystem med utsläppsminsknings-
mål samt en redovisningsskyldighet till riksdagen.

Den föreslagna klimatlagen innebär att det blir obligatoriskt för 
regeringen att bedriva ett klimatpolitiskt arbete som syftar till att 
förhindra farlig störning i klimatsystemet. Arbetet ska inriktas på 
att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att 
bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatför-
ändring och dess skadliga effekter. Lagförslaget innehåller också 
bestämmelser om att regeringen ska ta fram en klimatpolitisk 
handlingsplan under varje mandatperiod och årligen redogöra för 
resultatet av det klimatarbete som bedrivits.

Miljömålsberedningen ska senast den 1 juni 2016 lämna ytterli-
gare ett betänkande, med förslag till en strategi med styrmedel och 
åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik.”

Svebio kommentar: 

Som flera av Miljömålsberedningens experter påpekat i särskilda ytt-
randen har utredningen arbetat bakvänt. Man lägger först ett förslag om 
mål, ramverk och klimatlag, och kommer först senare att lägga förslag 
om styrmedel och konsekvenser. Man borde ha presenterat allt som 
ett paket.

Det som presenteras är ett förslag till planhushållning inom klimat-
området, där politiken ska granskas av en grupp klimatexperter i ett 
Klimatpolitiskt råd. Detta ska vara ”oberoende” och bara vid den första 
utnämningen ska det ske en parlamentarisk förankring. Därefter ska 
rådet utse sig själva. Vi vill starkt varna för det här upplägget. Ansvaret 
för klimatpolitik kan lika lite som för annan politik lyftas bort från det 
vanliga politiska ansvaret, med demokratisk förankring i riksdagen. Det 
är politikerna som ska värdera och göra avvägningar, även när det gäl-
ler klimatpolitik. Det avgörande är inte vilka mål och ramlagar som ställs 
upp, utan att man har rätt styrmedel, inom vilka marknadsekonomin kan 
hitta de bästa och billigaste lösningarna. Sverige har redan kommit 
långt när det gäller att reducera utsläppen av klimatgaser. Det har inte 
skett genom de mål som satts upp. Målen har ofta varit för lågt satta, 
och har överskridits. Framgången har istället berott på starka generella 
styrmedel som har gett en snabb marknads- och teknikutveckling. 

Andra året i rad med oförändrade globala utsläpp enligt IEA

IEA:s sammanställning visar att utsläppen stod still på samma 
nivå, precis som året innan. Det kan röra sig om ett trendbrott 
för de globala koldioxidutsläppen. Förklaringen är dels att för-
nybara energikällor tar allt större del av nyinvesteringarna inom 
elproduktionen, dels att utvecklingen i Kina tycks ha vänt. Det 
som nu händer är en global ”decoupling”: utsläppen står stilla 
medan den globala ekonomin fortsätter att växa. Det betyder 
att utsläppen per BNP minskar även globalt. Den utvecklingen 
har funnits i de gamla industriländerna sedan ett par årtionden. 
IEA:s chef Fatih Birol kommenterar så här: 

”De nya siffrorna bekräftar förra årets överraskande och sam-
tidigt välkomna nyhet. Vi ser nu två på varandra följande år där 
utsläppen av växthusgaser och den ekonomiska tillväxten går åt 
olika håll. När vi nu får nyheten bara några månader efter ge-
nombrottet med klimatavtalet i Paris, blir detta ytterligare en 
stimulans för den fortsatta kampen mot klimatförändringarna.” 
Fatih Birol har tidigare varit analyschef på IEA, men är numera 
chef för hela organisationen. 

Den globala energiorganisationen IEA (International Energy Agency) presenterade 16 mars siffror över de globala 
utsläppen av koldioxid från energianvändning 2015. 

FORTS 4

De globala utsläppen av koldioxid var 32,1 miljarder ton 
2015, vilket är i stort sett samma utsläpp som 2013 och 2014. 
Den största förändringen noterar IEA inom elproduktionen. 
Enligt IEA stod förnybar elproduktion för hela 90 procent av 
den tillkommande elproduktionen 2015. Vindkraft stod ensam 
för hälften av den tillkommande nya elproduktionen. Samtidigt 
som koldioxidutsläppen stod stilla ökade den globala ekonomin 
med 3 procent, vilket bekräftar att sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och utsläpp har försvagats. Under de 40 år som IEA har 
följt koldioxidutsläppen har man bara noterat oförändrade el-
ler sjunkande utsläpp fyra gånger. Tre av dessa tillfällen har gällt 
tider av försämrad världsekonomi och sjunkande tillväxt – under 
1980-talet, 1992 och 2009. Men nu handlar det om stillastående 
utsläpp under en period med god global tillväxt – plus 3,4 pro-
cent 2014 och plus 3,1 procent 2015, enligt Internationella Valu-
tafondens uppskattningar. 

De två största utsläppsnationerna, Kina och USA, noterade 
båda sjunkande CO2-utsläpp från energisektorn 2015. Utsläppen 
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i Kina minskade 1,5 procent, sedan kolkonsumtionen sjunkit för 
andra året i rad. Det pågår en omstrukturering av ekonomin till 
förmån för mindre energiintensiv industri, och regeringen för-
söker minska koldioxidutsläppen i elproduktionen. Under 2015 
stod kolkraften för 70 procent av elproduktionen, tio procenten-
heter lägre än fyra år tidigare (2011). Under samma period har el-
produktion med låga utsläpp ökat från 19 procent till 28 procent, 
främst genom utbyggnad av vattenkraft och vindkraft. I USA har 
utsläppen minskat främst genom en fortsatt övergång från kol till 
naturgas i elproduktionen. CO2-utsläppen i USA minskade med 
2 procent från 2014 till 2015. 

Utsläppen ökade samtidigt i de flesta andra växande asia-
tiska ekonomier och i Mellanöstern, liksom en mindre ökning 
i Europa. 

MISSA INTE!
SVEBIOS VÅRMÖTE MED ÅRSMÖTE  
6 april, Stockholm

VAR STÅR SVENSK POLITIK OM  
STYRMEDEL FÖR BIODRIVMEDEL? 
7 april, Stockholm

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

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

STORA BIOKRAFT- OCH VÄRMEKONFERENEN 
8-9 november, Lidingö

Läs mer på www.svebio.se

Sänkt skatt efter nyligen höjd skatt på biodrivmedel

”Regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer. Att få ned utsläppen från transporter och 
resor är en prioriterad del av detta arbete. Ett viktigt steg i arbetet 
med att nå målet är att gynna förnybara drivmedel. Därför remit-
terar Finansdepartementet i dag ut en promemoria med förslag om 
att energiskatten för biodrivmedel ska sänkas.

För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energi-
skatt och hel befrielse från koldioxidskatt. Skattebefrielsen utgör 
statligt stöd enligt EU-rätten.

Kommissionen har godkänt Sveriges skattebefrielse av biodriv-
medel t.o.m. den 31 december 2018 för flytande biodrivmedel och 
t.o.m. den 31 december 2020 för biogas som drivmedel.

Statsstödsgodkännandena är förenade med vissa villkor som 
måste uppfyllas för att skattenedsättning ska få ges. Ett av villkoren 
är att biodrivmedlet inte får överkompenseras i förhållande till det 
fossila drivmedel det ersätter.

Energimyndigheten har i uppdrag att regelbundet lämna rap-
porter till regeringen om de skattebefriade biodrivmedlen över-
kompenserats. Övervakningsrapporten för 2015 visar att god mar-
ginal till överkompensation finns för flera biodrivmedel. Mot den 
bakgrunden remitterar Finansdepartementet i dag en promemoria 

med förslag om ökad befrielse från energiskatt för dessa biodriv-
medel.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.”
Av promemorian framgår att prissänkningen vid pump för E85 

blir 75 öre/liter och för ren rapsbaserad biodiesel B100 blir pris-
sänkningen vid pump 38 öre/liter. E85 var helt skattebefriad före 1 
december 2015, och har sedan belagts med en skatt på totalt 1 kr/
liter. Biodieseln har beskattats sedan 1 januari 2015. I bägge fallen 
handlar det alltså om att återta en del av den beskattning som 
nyligen införts. 

Svebio kommentar: 

Svebio har fått promemorian på remiss och skrivit ett remissyttran-
de, samt dessutom kommenterat förslaget i ett pressmeddelande (se 
under Remisser och Pressmeddelanden). Det var också Svebio som 
uppmärksammade att Energimyndigheten skrivit en rapport som visar 
att det inte förelåg någon så kallad överkompensation under 2015. En-
ligt Svebios uppfattning borde skatten nu kunna tas bort helt och hållet. 
Allt pekar på att oljepriserna kommer att vara fortsatt låga under hela 
2016, och att risken för ”överkompensation” är obefintlig. Dessutom 
arbetar Finansdepartementet med ”en viss säkerhetsmarginal”, vilket 
innebär att man lägger på skatt med marginal. Inte nog med att de fos-
sila drivmedlen skyddas mot priskonkurrens – de skyddas dessutom 
med marginal. Följden blir att det alltid lönar sig för bilister och åkerier 
att välja fossilt drivmedel, om de räknar efter noga. En sådan politik kan 
man inte ha, och den svenska regeringen måste fortsätta att försöka 
övertyga EU-kommissionen om att systemet måste ändras. 

Regeringen meddelade 14 mars att man nu avser att sän-
ka skatten på biodrivmedel. Det sker sedan man nyligen 
infört skatt på E85 och höjt skatten på biodiesel. Så här 
skrev regeringen i sitt pressmeddelande under rubriken 
”Sänkt skatt på biodrivmedel”: 

IEA har sammanställt utsläpp av koldioxid från energianvändning sedan 
slutet av 1970-talet. De senaste åren har utsläppen planat ut, trots att det 
är god global tillväxt och trots låga priser på fossila bränslen. Källa: IEA.

Utsläppen av CO2 planar ut enligt IEA

FORTS FRÅN SID 2..
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WMO noterade global rekordvärme i februari

Ökad energianvändning - kanske

Norrlandsskatten ska behållas

WMO grundar sina slutsatser på data från amerikanska vädermyn-
digheten NOAA, rymdstyrelsen NASA och den japanska väder-
myndigheten. Medeltemperaturen över land och hav (yttempera-

”Efter några år av minskad energianvändning, tror Energimyndig-
heten nu att användningen i Sverige ökar de närmaste åren. Det 
beror på att industrin väntas gå bättre och att uppvärmningsbe-
hovet ökar eftersom det förmodas bli kallare än de senaste rekord-
varma åren. Befolkningen blir också större.

Energimyndigheten gör varje halvår prognoser för Sveriges till-
försel och användning av energi. Prognosperioden sträcker sig mel-
lan 2015 och 2017.

De två senaste vintrarna har varit ovanligt varma och det har lett 
till att energibehovet för uppvärmning har varit lägre än vanligt. 
Prognosen räknar nu med att det blir normalkallt de kommande 
åren vilket gör att energianvändningen för sektorn bostäder och 
service ökar.

”Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria om en-
ergiskatt på el inför budgetpropositionen för 2017. 

Skattesatsen är idag lägre i ett antal kommuner i Norrland. En 
statlig utredning tillsatt av den förra regeringen har föreslagit att 
nedsättningen ska tas bort som en anpassning till EU-rätten.

Regeringen gör dock en annan bedömning. Att uppvärmnings-
kostnaderna är högre bör tas hänsyn till och en nedsättning på 
9,6 öre per kWh (mot dagens 9,9) ska fortfarande gälla. Det är 
den högsta möjliga nedsättningen enligt ett beslut av europeiska 
ministerrådet. Nedsättningen gäller för hushåll samt den privata 
och offentliga servicesektorn.

I promemorian finns även förslag till hur Sverige kan anpassa 
sig till EU-rättens krav på att företag i ekonomiska svårigheter inte 
får ges statligt stöd i form av lägre energiskatt, samt hur insam-
lingen av uppgifter om företagen kan ske så att den administrativa 
bördan för företag och myndigheter blir så liten som möjligt men 
ändå uppfyller EU-rättens krav.

FN:s väderorganisation WMO (World Meteorological 
Organisation) meddelade den 18 mars att februari 2016 
slagit alla tidigare värmerekord för den globala medel-
temperaturen, och att det skett med en bredare marginal 
än något tidigare temperaturrekord.

Energimyndigheten presenterade den 14 mars sin kortsiktprognos för energianvändningen under de närmaste 
två åren. Rubriken var ”Sveriges energianvändning väntas öka de närmaste åren”. Men det är inga dramatiska 
förändringar som sker. Det framgår av pressmeddelandet. Vi citerar:

Finansdepartementet meddelade den 2 mars att den 
lägre elskatten för hushåll och företag i norra Sverige 
ska behållas. Så här skriver man i pressmeddelandet un-
der rubriken ”Fortsatt sänkt energiskatt för företag och 
hushåll i Norrlandskommuner”: 

tur) låg 1,21 °C över medelnivån under 1900-talet. Det var den 
största avvikelsen uppåt under alla de 1 646 månader som man har 
mätdata från. Också när det gäller isutbredningen i Arktis slogs 
rekord. Den arktiska isens utbredning var 7,54 procent mindre än 
genomsnittet 1981 – 2010, och den lägsta februariytan sedan mät-
ningarna inleddes 1979. 

Det var inte bara februari som var rekordvarm. Hela perioden 
december – februari hade temperaturer på rekordnivå. Det var den 
varmaste tremånadersperiod man uppmätt. 

– En annan orsak är den snabba befolkningsökning vi just nu 
ser genom immigration. Fler människor innebär ett ökat upp-
värmningsbehov och en ökad energianvändning, säger Alexander 
Meijer från Energimyndigheten.

Industrins energianvändning ökar också i prognosen, eftersom 
flera energiintensiva branscher väntas öka produktionen de när-
maste åren.

Elproduktionen från vindkraft ökar under prognosperioden 
medan elproduktionen från kärnkraft väntas bli lägre än i före-
gående prognos, då det kommit nya besked för två reaktorer om 
nedstängning respektive utebliven återstart.

På transportsidan ökar användningen av diesel medan efterfrå-
gan på bensin minskar, men i mindre utsträckning än vad vi såg 

– Jobben ska bli fler i Norrland, och vi ska ta hänsyn till att 
uppvärmningskostnaderna är högre där. Det är bra att EU-regler-
na tillåter lägre energiskatt i området. Därför är jag glad att kunna 
gå fram med det här förslaget, säger finansminister Magdalena 
Andersson.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.”

Svebio kommentar: 

Förslaget om att ta bort nedsättningen av elskatt i stora delar av 
norra Sverige fanns i en statlig utredning om elskatter (SOU 2015:87), 
som Svebio yttrade sig över i januari. Den utredningen drog slutsatsen 
att skattereduktionen inte är möjlig att kombinera med EU:s statsstöds-
regler. Det var ett politiskt omöjligt ställningstagande för den rödgröna 
regeringen. Man har därför utformat ett förslag som innebär fortsatt 
skattenedsättning. Men det är till priset av kraftigt ökad byråkrati för 
berörda företag, eftersom man måste visa att man följer alla de villkor 
som finns för statsstöd. Det enklaste vore förstås att släppa den lägre 
elskatten och kompensera de berörda hushållen på något annat sätt. 
Inom uppvärmningssektorn finns ett speciellt problem genom att den 
lägre elskatten gynnar elvärme och värmepumpar i ett läge där vi borde 
minska användningen av el för uppvärmning. 
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Riksdagen vill förenkla för småskalig vattenkraft

”Reglerna för att ge tillstånd till vattenverksamheter som vat-
tenkraftverk och dammar bör förenklas. Det behövs en anpass-
ning till mindre verksamheter och fokus på miljönytta. Civilut-
skottet vill nu att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram 
ett sådant förslag.

Regelverket för nya tillståndsprövningar för vattenverksam-
heter ska vara flexibelt och anpassat till småskaliga verksamhe-
ter. Det menar civilutskottet.

Förslagen som lett fram till tillkännagivandet kommer från 
flera motioner från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Cen-
terpartiet och Liberalerna.

Idag har många vattenverksamheter tillstånd som beslutats 
med stöd av äldre lagstiftning, som inte uppfyller dagens krav. 
Ibland kan även tillstånd saknas. Sådana vattenverksamheter 
kan tvingas att ansöka om nytt tillstånd enligt reglerna i mil-
jöbalken.

Riksdagens civilutskott vill att riksdagen ska ge reger-
ingen ett uppdrag att förenkla reglerna för tillstånd för 
mindre vattenkraftverk och dammar. Det framgår av ett 
pressmeddelande från utskottet 17 mars, under rubri-
ken ”Mindre vattenkraftverk kan få enklare tillstånds-
processer”: 

Utskottet vill att småskaliga vattenkraftsutövare ska kunna 
lägga pengar på effektiva miljöförbättrande åtgärder i stället för 
administrativa kostnader för tillståndsprövningen. Miljöför-
bättrande åtgärder kan till exempel vara att skapa vandringsvä-
gar för fisk.

I värsta fall kan dyra tillståndsprövningar leda till att utövare 
av småskalig vattenkraft kan tvingas lägga ner sin verksamhet.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill 
inte att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen. 
Partierna hänvisar till regeringens pågående arbete inom det 
här området, bland annat beredningen av Vattenverksamhets-
utredningens betänkanden och propositionen Prövningen av 
vattenverksamheter som är aviserad till september.

Sverigedemokraterna ställer sig bakom förslaget till tillkän-
nagivande, men menar att det inte är tillräckligt. Partiet vill 
att regeringen även tillsätter en utredning som gör en översyn 
av miljöbalkens regler om tillståndsprövning för småskalig vat-
tenkraft, samt att inte några tillståndsprövningar av befintliga 
mindre vattenverksamheter ska ske förrän ett nytt regelverk har 
trätt i kraft.”

i höstens kortsiktsprognos. Andelen förnybar energi inom land-
baserade transporter uppgick under 2014 till 14 procent. Till 2017 
beräknas andelen öka till 18 procent, eller 25 procent om förny-
bartdirektivets beräkningsmetod används.

Användningen av biodieseln HVO väntas öka både i låginblan-
dad form och som ren biodiesel.”

Svebio kommentar: 

Den ökning Energimyndigheten gjort rubrik på handlar mest om att 
man utgått från normala temperaturer jämfört med de senaste båda 
rekordvarma åren. Också för användningen av bioenergi är medeltem-
peraturen helt avgörande för marknadens utveckling, åtminstone på 

kort sikt. På längre sikt finns en tydligt ökande trend. Användningen av 
bioenergi (biobränslen inklusive torv och avfall) beräknas förra året ha 
varit 140 TWh och blir i år 149 TWh (vid normalkall väderlek), för att 
nästa år växa till 150 TWh. Förra årets 140 TWh är en ökning jämfört 
med rekordvarma 2014, men en minskning jämfört med flera tidigare 
år. Jämfört med 2009 (132 TWh bioenergi) och åren dessförinnan är 
uppgången rätt stor. En viktig förklaring till ökningen av bioenergi under 
senare år är den snabbt ökande användningen av biodrivmedel. 

När det gäller bioenergins andel av energianvändningen sker det 
en stadig ökning. Enligt Svebios preliminära beräkning, grundad på 
Kortsiktsprognosen, ligger bioenergins andel av den svenska energian-
vändningen nu kring 35 procent. 

Satsning på strategiska innovationsområden

”Nu utökas satsningen på strategiska innovationsområden inom 
energi- och klimatområdet. Vinnova, Energimyndigheten och 
Formas öppnar en ny utlysning om stöd för att etablera och ge-
nomföra långsiktiga och visionära satsningar som kräver bred upp-
slutning bland aktörer.

– Nu är det dags för aktörer inom energi- och klimatområdet 
att kraftsamla och tillsammans möta och lösa de globala samhälls-
utmaningarna som delvis redan är här, säger Erik Brandsma, Ener-
gimyndighetens generaldirektör.

Programmen som startar är långsiktiga satsningar som kan pågå 
upp till tolv år. Programmen ska grunda sig i visioner och mål för 
hur området kan förnyas och hur förutsättningar för hållbara lös-

Energimyndigheten, Formas och Vinnova gick den 22 
mars ut med en gemensam utlysning om ”långsiktiga och 
visionära satsningar som kräver bred uppslutning bland 
aktörer”. Så här skriver man:

ningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkur-
renskraft inom energi- och klimatområdet kan skapas.

Den fjärde utlysningen för att genomföra strategiska innova-
tionsprogram ska ge aktörer möjligheten att förverkliga strategiska 
innovationsagendor inom energi- och klimatområdet. Upp till två 
program kommer att beviljas stöd på 20-40 miljoner kronor per 
program och år.

Utlysningen är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och 
Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. 
Ett strategiskt innovationsprogram utgår från en strategisk inno-
vationsagenda som alla aktörer inom ett visst område står bakom.

Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är 
strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara 
lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internatio-
nell konkurrenskraft. Vinnova, Energimyndigheten och Formas 
finansierar idag 16 strategiska innovationsprogram inom flera olika 
områden.

FORTS FRÅN SID 4.
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Ny metod för beräkning av energiavtryck

Det vanligaste sättet att redovisa energianvändningen i Sverige har 
utgått från produktionen och beskriver all energi som används i 
Sverige. Den nya metoden som SCB har tagit fram åt Energimyn-
digheten handlar om indikatorer på konsumtionsbaserad energi-
användning, eller så kallat energiavtryck.

– Konsumtionsbaserade indikatorer ger ett kompletterande 
perspektiv till produktionsbaserade indikatorer genom att beskriva 
energin som behövs i världens produktionskedja för att upprätt-
hålla Sveriges konsumtion, oavsett produktionsland, säger Julien 
Morel, utredare på Energimyndigheten.

Metoden vi använt liknar livcykelsanalyser (LCA) men företas 
på en mycket aggregerad nivå, det vill säga per sektor i stället för 

Energimyndigheten har tagit fram en ny metod för att 
beräkna all energi som behövs för att upprätthålla Sve-
riges konsumtion. Metoden bygger på en stor databas 
om hur produktion, handel och energianvändning ser ut i 
världen.

per produkt. De omfattar även hela världens produktion, handel 
och energianvändning. Detta kan även bidra till att förbättra indi-
katorer för klimatavtryck. Resultatet är ändå förknippat med stora 
osäkerheter och ska tolkas med försiktighet.

Analysen tyder på att Sveriges energianvändning år 2008 var 
lika stor utifrån ett konsumtionsperspektiv som utifrån ett pro-
duktionsperspektiv: cirka 67 MWh per capita i termer av primär 
energi. Anledningen är att Sveriges relativt lägre totala energiin-
tensitet kompenserades av att Sverige exporterade inom energiin-
tensiva sektorer och att bytesbalansen var positiv.

– Energimyndighetens analys tyder även på att de länder vi im-
porterar från i genomsnitt har en högre andel fossila bränslen, 86 
procent, än Sveriges andel på 37 procent, vilket skulle kunna för-
klara varför Sveriges klimatavtryck är större än den produktions-
baserade klimatpåverkan, säger Julien Morel.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 16 mars) 

 

Rekordlåga elpriser i februari
Elskling, som håller koll på elpriserna i Sverige, noterade 1 mars att 
medelspotpriset under februari 2016 var det lägsta februarimedel-
priset på 16 år. Man skriver att det milda värdet fick elpriset att falla 
jämfört med januari. Det är en del av förklaringen, men i grunden 
beror de låga elpriserna på obalansen på marknaden, med mycket 
stor och växande produktionskapacitet samtidigt som efterfrågan 
minskat under senare år. På tillförselsidan sker hela tiden tillskott 
genom utbyggnader inom elcertifikatsystemet. Det stora statliga 
norska elbolaget Statkraft tillkännagav 23 februari att man ska ge-
nomföra Norges hittills största vindkraftsinvestering, ett projekt 
som kommer att dubbla den norska vindkraftsproduktionen. Stat-
kraft ska tillsammans med TrönderEnergi och Nordic Wind Power 
DA investera 11 miljarder NOK i sex vindparker på sammanlagt 
1000 MW. Parkerna byggs på Fosenhalvön, på Hitra och i Snill-
fjord i Mellannorge, norr och söder om Trondheimsfjorden. När 
parkerna blir färdiga 2020 kommer de att få en årlig produktion på 
3,4 TWh el. Området anses ha bland de bästa vindlägena i Europa. 

En annan nyhet på den nordiska elmarknaden denna vinter är 
att NordBalt-kabeln mellan Sverige och Litauen tagits i drift, vil-

MARKNADERNA

ket innebär att Sverige har ytterligare en möjlighet att exportera 
el. Kapaciteten är hela 700 MW. Man kan redan se i elstatistiken 
från Svensk Energi att flödet går ensidigt från Sverige till Litauen. 
Följden är att elpriset sänks i Litauen, och möjligen höjs något på 
den svenska sidan. Och Sverige kan exportera ytterligare en del av 
sitt elöverskott. 

Förutom de låga spotpriserna karaktäriseras den svenska mark-
naden av låga forwardpriser (kring 18 öre/kWh för fjärde kvartalet 
2016), låga elcertifikatspriser (omkring 14 öre/kWh både på spot 
och forwardpris), låga priser på utsläppsrätter (omkring 5 euro/
ton) och normal fyllnad i vattenmagasinen för årstiden. Samman-
taget innebär det att incitamenten för investeringar i förnybar och 
klimatvänlig produktion är extremt svaga. Den utlovade avveck-
lingen av fyra kärnkraftsreaktorer kan kanske förbättra situationen, 
men först på ett par års sikt. OKG har meddelat att Oskarshamn 
1 ska avvecklas i juni 2017. Men detta är den minst av reaktorerna, 
med liten påverkan på marknadsbalansen. 

 

Högre tillåten kromhalt i aska – Skogsstyrelsen

”En större sammanställning av forskningsdata över naturliga ele-
menthalter i olika träddelar visar att det finns skäl att höja gräns-
värdet för krom i aska, från 100 till 200 milligram per kilo (mg/
kg) aska. Frågan om tillåten kromhalt har blivit allt mer aktuell i 
samband med att det blev vanligare med tallbaserade bränslen, ef-
tersom det är vanligare med högre kromhalter i tallbiomassa. Mot 

Skogsstyrelsen meddelade 14 januari att man beslutat 
att den högsta tillåtna halten för krom i ren bioaska höjs 
från 100 till 200 mg/kg. Så här motiveras beslutet:

den bakgrunden har Skogsstyrelsen beslutat att höja högsta tillåtna 
kromhalt från 100 till 200 mg/kg aska.

Den nu beslutade ändringen återfinns att läsa i uppdaterat 
Meddelande 2/2008, Skogsstyrelsens rekommendationer vid uttag 
av avverkningsrester och askåterföring.

Den första versionen av Skogsstyrelsens rekommendationer vid 
uttag av skogsbränsle och kompensationsgödsling publicerades 
2001. I den anges bland annat vilka gränsvärden som finns för 
olika elementhalter i aska för spridning på skogsmark.
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Något högre oljepris
Oljepriset har under de gångna veckorna stigit upp till strax 
över 40 dollar/fat. Det är fortfarande ett mycket lågt pris, men 
trots allt lite högre än bottennoteringen kring 27 dollar/fat. 
Den utdragna låga oljeprisnivån börjar skapa stora ekonomiska 
problem för en rad länder, som Ryssland, Nigeria, Angola och 
Venezuela. Det cirkulerar allt mer diskussioner om att fracking-
eran i USA går mot sitt slut. Det är inte bara de låga priserna 
som skapar problem för de företag som är engagerade i frack-
ing. Dessutom växer kritiken mot de miljöproblam som frack-
ingen orsakar. USA:s geologiska myndighet (USGS) gav här 

veckan ut en rapport med kartor över risken för jordbävningar 
i olika delar av USA. Man noterar både ”naturliga risker” och 
”mänskligt orsakade risker” för jordbävningar. Ett stort område 
som sträcker sig genom Texas, Oklahoma och Kansas med om-
givande delstater har kraftigt förhöjd risk, orsakad av fracking. 
Omkring sju miljoner amerikaner bor i sådana områden med 
förhöjd ”man-made” risk för jordbävning. Orsaken är främst 
de mycket stora mängder vatten som man pumpar ner och som 
ändrar tryckförhållanden. 

14,7 procent förnybara drivmedel 2015
Den 16 mars skickade SPBI ut ett pressmeddelande om försäljning-
en av biodrivmedel 2015. Man bekräftar den bild som gavs av Ener-
gimyndigheten i februari, som vi redovisade i förra Bioenerginytt. Vi 
citerar uppgifterna från SPBI:

”Andelen förnybara drivmedel ökade till 14,7 % under 2015.  
Störst ökning bidrog HVO med. Allt enligt preliminär statistik från 
SPBI. 

Andelen förnybara drivmedel av den totala användningen av driv-
medel under 2015 uppgick till 14,7 %, räknat på energibas i enlighet 
med biodrivmedelsdirektivet. Motsvarande siffra under 2014 var 12,1 
% vilket innebär en kraftig ökning på hela 2,6 procentenheter.

Den förnybara delen av den totala drivmedelsanvändningen ut-
gjordes av HVO med 7 %, FAME låginblandad med 2,5 %, lågin-
blandad etanol 1,1 %, biogas 1,3 %, ren HVO 0,4 %, FAME ren 1,8 
% samt etanol E85/ED95 0,6%.

HVO, som under de senaste åren ökat starkt i försäljning och 
står för huvuddelen av biodrivmedlen på den svenska marknaden, 
är en diesel med förnybar råvara med egenskaper som motsvarar 
en vanlig diesel. Under 2015 uppgick försäljningen av HVO till  
655 000 m3. Samma siffra för 2014 var 439 000 m3.

 Av de övriga drivmedlen på marknaden 2015 utgjorde diesel 
50,8 %, bensin 33,9 % och naturgas 0,5 %.”

Ökad försäljning av både diesel och bensin
Under februari ökade försäljningen både av diesel och av bensin 
jämfört med året innan. Försäljningen av bensin ökade med 3 
procent och av diesel med 6 procent, jämfört med samma månad 
förra året. Årets februari hade ju en skottdag, vilket räcker för att 
förklara uppgången för bensinförsäljningen. Om man ser till årets 
första två månader tillsammans är trenden densamma som tidiga-
re: bensinförsäljningen minskar och dieselförsäljningen ökar. För-

säljningen av E85 låg i februari på bara 1 600 m3, en nedgång med 
73 procent mot året innan. Försäljningen av eldningsolja var under 
årets två första månader 63 procent högre än året innan, sannolikt 
en effekt av kölden i januari, eftersom en hel del olja används som 
topplastbränsle i fjärrvärmen. 

Siffrorna är preliminär statistik från SPBI.

PRESSMEDDELANDEN

Svebios medarbetare Tomas Ekbom har av Energimyndigheten fått 
förtroendet att vara svensk representant i IEA Bioenergys Annex 
39, som arbetar med kommersialisering av biodrivmedel. IEA Bio-
energy är ett internationellt samarbete för teknikutveckling som 
verkar för att påskynda användningen av hållbar, miljöanpassad 
och kostnadseffektiv bioenergi.

Tomas Ekbom kommer som svensk expert att bidra till IEA 
Bioenergys arbete med djup sakkunskap och arbeta med forsk-
ningsfrågor inom kommersialisering av biodrivmedel samt infor-
mationsspridning, nationellt genom Svebios nätverk BioDriv och 
internationellt.

– Det kommer att bli fantastiskt kul att delta i samarbetet. 
Det är angeläget att utveckla teknik och marknad för biodriv-
medel med det övergripande målet att reducera klimatpåverkan 
från transportsektorn. Sverige har en ledande position både vad 
beträffar teknik och marknadsutveckling. Detta kommer att göras 

Pressmeddelande 2015-03-17 

 Svebio blir svensk representant i IEA för utveckling av biodrivmedel
synligt inom Annex 39, säger Tomas Ekbom, programansvarig för 
BioDriv.

– Vi är naturligtvis nöjda med att Tomas har fått det här upp-
draget. Tomas har arbetat med industriell biodrivmedelsproduk-
tion i många år och i den här rollen kan han förmedla en del av 
den svenska kunskapen till andra, samtidigt som han kan lyssna av 
vad som händer i övriga världen. Det håller hela vår organisation 
uppdaterad samtidigt som vi kan förmedla vad som händer till an-
dra genom vårt arbete i European Biomass Association, AEBIOM, 
eller genom vår tidning Bioenergy International. Det gör att vi kan 
hjälpa till att snabba på övergången till förnybara drivmedel vilket 
är vår ambition, säger Gustav Melin, vd i Svebio. 

Svebio är redan tidigare verksamt i IEA Bioenergy inom Annex 
40, hållbar handel med biobränslen. Annex 39 blir en ytterligare 
del av Svebios internationella nätverk.
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En aktuell rapport från Energimyndigheten visar att skatten på 
etanol bygger på felaktig grund.

– Skatten på etanol E85 måste tas bort så snabbt det går. Skatten 
slår ut ett miljövänligt bränsle. Marknaden för E85 har kollapsat 
sedan årsskiftet. Det ökar helt i onödan de klimatskadliga utsläp-
pen av koldioxid från transportsektorn. Det säger Gustav Melin, 
vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

– Vi har en liknande situation för rapsdiesel RME, som också 
belagts med skatt. Försäljningen av denna typ av biodiesel har 
minskat kraftigt, och de företag som arbetar med detta miljöbräns-
le har hamnat i en prekär situation. Politikerna kan inte stillatigan-
de se på när en viktig del av klimatpolitiken undermineras av ett 
felaktigt regelverk, och när miljöteknikföretag drabbas oförskyllt, 
säger Gustav Melin.

Beskattningen av biobränslen är ett resultat av EU:s statsstöds-
regler och den tolkning av reglerna som görs av EU-kommissionen 
och den svenska regeringen. Syftet med regelverket är att biodriv-
medel inte ska ”överkompenseras”. Det innebär att de inte får vara 
billigare än sina fossila motsvarigheter, efter att de fått statligt stöd. 
I praktiken skyddar regelverket de fossila drivmedlen från priskon-

Pressmeddelande 2015-03-04 

 Staten slaktar E85 med felaktig skatt
kurrens från klimatvänliga biobränslen.

Energimyndigheten har lämnat in en rapport till regeringen för 
2015 som visar att det inte fanns någon överkompensation under 
2015 för etanolen och för den rena rapsbiodieseln. De obeskattade 
biobränslena var inte alls billigare än sina fossila motsvarigheter. 
Den skatt som beslutades av riksdagen i höstas efter regeringens 
förslag var alltså inte motiverad.

Skälet till att det inte rådde överkompensation för etanol och 
RME under 2015 var det stora oljeprisfallet, som inträffade under 
senhösten 2014. Detta var väl känt både av EU-kommissionen, av 
den svenska regeringen, av riksdagen och av Energimyndigheten. 
Ändå infördes straffbeskattningen av biodrivmedel.

Etanol är det ledande biodrivmedlet på global nivå, och kan 
produceras till låg kostnad jämfört med många andra biodrivme-
del. Den svenska etanolsatsningen har bland annat lett till att det 
finns 200 000 flexifuelbilar som kan köras på E85, och ett väl ut-
byggt distributionsnät med cirka 1 800 pumpar. Etanolen på den 
svenska marknaden ger en utsläppsminskning på 55 – 95 procent, 
beroende på produktionsteknik och råvara, jämfört med bensin. 

Regeringen medger nu att skatten på etanol som infördes 1 decem-
ber förra året och ytterligare höjdes 1 jan 2016 var felaktig. Men 
regeringen tänker inte rätta till felet förrän i augusti, då skatten ska 
sänkas. Under tiden dör marknaden för det klimatvänliga bränslet 
E85 och ren RME-diesel.

– Energimyndigheten visar i sin övervakningsrapport från 26 fe-
bruari att det inte hade uppstått någon överkompensation, säger Tomas 
Ekbom, biodrivmedelsexpert på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

– Det är positivt att regeringen vill ändra skatterna, men det 
går inte att vänta till augusti med att rätta till den felaktiga be-
skattningen. De miljövänliga biodrivmedlen belastas i så fall med 
en felaktig skatt under sju av årets tolv månader. Riksdagens skat-
teutskott bör nu ta ett initiativ och sänka skatten på etanol och 
biodiesel så snart det går, säger Tomas Ekbom.

– Själva idén med skattereduktion på biodrivmedel är att det 
ska vara ekonomiskt lönsamt att använda mer biodrivmedel på be-
kostnad av fossila drivmedel. Men med den tillämpning som nu 

Pressmeddelande 2015-03-14 

 Sänk skatten på etanol och biodiesel snarast
sker av EU-kommissionen och den svenska regeringen har detta 
styrmedel förlorat sin funktion.

Användningen av etanol istället för bensin ger stora klimatvin-
ster. Detsamma gäller användningen av biodiesel istället för fossil 
diesel. Genom beskattningen sker det nu onödigt stora utsläpp av 
växthusgaser från den svenska bilparken. Många bilister som kör 
flexifuelbilar väljer nu att tanka med bensin istället för E85 av eko-
nomiska skäl, och marknaden för E85 har sjunkit med 95 procent 
sedan toppåret 2011. Kollapsen på E85-marknaden är ett resultat av 
en rad dåliga politiska beslut, nu senast införandet av en särskild 
straffskatt.

E85 har tappat cirka 77 % från januari 2016 jämfört med januari 
2015. Under 2014 införde regeringen en skatt på biodiesel (RME). 
Ren RME (B100) har uppskattningsvis tappat 50 % samma tid och 
spås tappa 70 % under 2016. Åkerier som tidigare valt biodiesel av 
RME har sett att skatten gjort detta olönsamt till förmån för den 
allt billigare fossila dieseln.
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REMISSVAR

Om sänkt skatt på biodrivmedel
Svebio lämnade 16 mars ett remissyttrande till finansdepartemen-
tet om sänkt skatt på biodrivmedel. Här är yttrandet i sin helhet: 

Förslaget om att sänka skatten på etanol och FAME innebär ett 
medgivande från regeringen om att den nyligen införda skatten på 
etanol E85 och höjningen av skatten på FAME var felaktig och inte 
motsvarades av någon risk för överkompensation. Detta bekräftas 
också av Övervakningsrapporten från Energimyndigheten från 26 
februari. 

Vi välkomnar skattesänkningen men anser att den är för liten 
och att den genomförs för sent. 

Avskaffa skatten på biodrivmedel

Vi anser att E85-skatten och skatten på FAME bör avskaffas helt, 
både i låginblandning och i höginblandning. Vi grundar detta för-
slag på följande: 

Uppskattningen av oljeprisnivån 2016 i Energimyndighetens 
övervakningsrapport har stora brister. Man redovisar prognoser 
från ”tolv väletablerade institutioner” och anger därefter en varia-
tion i bedömningarna på 31 – 63 USD/fat. Under årets hittillsva-
rande 2,5 månader har världsmarknadspriset på olja varierat mellan 
27 USD/fat och 42 USD/fat. 

I promemorian anges inte vilken oljeprisnivå som har använts 
som utgångspunkt för förslaget om skattesänkning. Vi anser att re-
geringen tydligt måste ange utgångspunkten för sin beräkning och 
vilket oljepris som använts, liksom vilka antaganden som gjorts 
beträffande priserna på biodrivmedlens råvaror. Svebio anser att 
det är sannolikt att oljepriset ligger kvar på en relativt låg nivå 
under året. 

Regeringen anger att ”det är viktigt att behålla en viss säkerhets-
marginal gentemot framtida överkompensation”. Energimyndig-
heten betonar tvärtom i sin övervakningsrapport att ”vikten av att 
en justering i en skattesats till följd av överkompensation inte görs 
med marginal eftersom biodrivmedlet då riskerar att få en för hög 
beskattning i relation till det fossila referensdrivmedlet.” Vi håller 
med Energimyndigheten. Genom att lägga in säkerhetsmarginaler 
straffas biodrivmedlen ut utöver den beskattning som motiveras av 
överkompensationsberäkningen. 

Vår slutsats av de beräkningar som redovisas av Energimyn-
digheten, rimliga antaganden om oljeprisnivån och avskaffad sä-
kerhetsmarginal, är att man kan avskaffa skatterna på etanol och 
FAME. Det är en naturlig följd av det rådande marknadsläget med 
mycket låga marknadspriser på råolja, bensin och diesel. 

Tidigarelägg skattesänkningen

Varje vecka som den nuvarande höga och omotiverade beskatt-
ningen av etanol och FAME kvarstår drabbas dessa förnybara 
och klimatvänliga bränslen av sämre försäljning än utan beskatt-
ning. Det innebär att utsläppen av koldioxid blir onödigt stora. 
Det handlar sannolikt på årsbasis om onödiga utsläpp på flera 
hundra tusen ton koldioxid. Av klimatskäl och för att stimulera 
försäljningen av biodrivmedel bör skattesänkningen genomföras 
så snart det är konstitutionellt möjligt. Att vänta med skattesänk-
ningen till 1 augusti innebär onödiga utsläpp av koldioxid från 
transportsektorn. 

Konsekvensanalysen

Konsekvensanalysen i promemorian är ofullständig. Den beskatt-
ning som infördes 1 december och skatteförändringen 1 januari i 
kombination med den tidigare införda skatten på FAME har lett 
till kraftigt minskat försäljning av dessa biodrivmedel, särskilt i 
relation till en annars snabbt ökande marknadspotential. 

Försäljningen av E85 minskade med 77 procent i januari jäm-
fört med samma månad 2015. Jämfört med toppåret 2011 har för-
säljningen av E85 minskat med 95 procent. Regeringen bör redo-
visa konsekvenserna för hela marknaden för biodrivmedel och för 
klimatet av de skatteförslag som läggs, både i absoluta och i relativa 
termer. 

Den sänkta skatten kan leda till en viss ökad försäljning av de 
berörda drivmedlen, efter 1 augusti. Med regeringens förslag till 
begränsad skattesänkning kommer de sannolikt fortfarande att ha 
dålig konkurrensförmåga i förhållande till sina fossila motsvarig-
heter. De konsekvenser som är relevanta och bör redovisas är hur 
mycket lägre försäljningen av biodrivmedlen kommer att vara i 
förhållande till ett läge utan skatt, och hur stora mängder ”onödiga 
växthusgasutsläpp” som den förda politiken hittills medfört och 
kommer att medföra.  

Övriga synpunkter

Svebio har i olika sammanhang och i tidigare remisser framför 
generell kritik mot det nuvarande styrmedelssystemet för biodriv-
medel:
• Det saknar långsiktighet och stabilitet. 
• Det skyddar fossila bränslen från priskonkurrens.
• Det innebär att vi inte fullt ut kan tillämpa principen om att 
förorenaren ska betala, inom transportsektorn. 
• Det leder därmed till onödigt stora utsläpp av växthusgaser, till 
förfång för klimatet. 
• Det är inte teknikneutralt genom olika skattesatser på olika ty-
per av biodrivmedel, grundat på tillverkningsprocess snarare än 
klimatnytta. 

Det är angeläget att regeringen snarast klargör de långsiktiga 
spelreglerna för biodrivmedel. Helst bör det vara möjligt att an-
vända koldioxidbeskattning och skattebefrielse som huvudkompo-
nent i en styrmedelsregim. 

Metanolskatten

Vid tillverkning av FAME används metanol som råvara vid este-
rifieringen av vegetabiliska oljor. Den råvarans kostnad medtas i 
modellen. Men ej den metanolskatt som betalas för att det är en 
fossil råvara. Så är inte fallet i andra europeiska länder, vilka be-
handlar det som en kostnad. 

Vid en revidering av kostnadsnivåerna för biodrivmedel bör 
därför även den ”metanolskatt” på 27 öre/liter som belastar FAME 
inkluderas, för att visa bränslets totala skattebörda. 
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BIOENERGI I PRESSEN

INTERNATIONELLT

Svensk flis kan alstra dansk energi
Håkan Ed, tillförordnad biobränslechef på Södra Skogsenergi, tror 
att Danmarks och Dong Energys storsatsning på fliseldade kraft-
värmeverk kan bli positivt för svenska skogsföretag. 

För tillfället exporterar Södra Skogsenergi mycket små mängder 
biobränslen. 

Av de cirka 4,5 miljoner kubikmeter som de producerar årligen 
går knappt 5 procent på export. 

De har inga problem med att börja leverera till danska kraftvär-
meverk med båt. 

– Det är inget nytt med båttransporter för oss. Vi har egna 
hamnanläggningar i Mönsterås, Sölvesborg, Västervik och 
Varberg. 
Ur artikel i ATL 2016-03-18

Jätteanläggning ska stå klar 2017
Det är full fart på Skærbæksverket vid Koldingfjorden på Jyllands 
östra udde. Över 300 byggarbetare håller på att färdigställa det som 
ska bli Danmarks största fliseldade kraftvärmeanläggning. Den ska 
eldas med 100 procent träflis och ska sättas i full drift under 2017. 

– Vi räknar med att förbruka nära 2 600 ton träflis per dygn 
vid full produktion, säger Leif Høgh Sørensen, projektledare på 
Dong Energy. 

Totalt sett kommer kraftvärmeverket att förbruka omkring  
450 000 ton träflis per år, vilket nästan är en fjärdedel av Dan-
marks totala förbrukning av träflis på cirka 2 miljoner ton. 

Målet är att minst 50 procent av energiproduktionen i Dong 
Energys danska kraftvärmeverk ska komma från biobränslen till 
2020. 

– Vi kommer att köpa det mesta av flisen från Nordeuropa. 
Mycket kommer att köpas in från Skandinavien, tyska industrier 
och de baltiska länderna. Men hamnanläggningen på Skærbæks-
verket är förberedd för att också kunna ta emot större atlantgående 
fartyg. 

Skærbæksverket kommer att transportera in flis med lastbil 
men främst med båt. 

De har byggt om hamnen och kan nu ta emot båtar lastade med 
mellan 2 000 och 10 000 ton flis. 
Ur artikel i ATL 2016-03-18

NORRBOTTENS LÄN

När tekniken brast tvingades  
Hedlund ge upp
Allt hängde på tekniken. Men när den brast kände sig Kjell Hed-
lund tvingad att lägga ner sin verksamhet. Att både bo och verka 
hemifrån blev omöjligt. 

– Jag såg ingen annan lösning än att sälja företaget. Vi vill ju bo 
här i Strömsör, säger han. 

Från bostaden har han drivit ett stort biobränsleföretag med 25 
anställda till stora kunder i hela Norrland. 

– Vi producerade och levererade cirka 600 000 ton flis varje år. 
Kunder som Umeå energi, Öviks energi och Jämtkraft för att 

nämna några. Företagets omsättning låg på cirka 200 miljoner 
kronor årligen. Produktionen byggde på mobila enheter. 

Så länge den fasta telefonin fanns, fungerade det hela helt okej. 
– När den fasta telefonin försvann blev det i princip omöjligt. 
– Det gick inte sköta logistiken, det gick inte att fakturera eller 

sköta andra administrativa saker via nätet. 
Efter fyra år med tekniska problem valde Hedlund att sälja  

företaget. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-03-03

Lönsamt år för talldieselfabrik
86 175 kubikmeter talldiesel. Det producerade Sunpine under 2015. 

– Det blev något minde volym jämfört med tidigare år men 
2015 blev ändå lönsamhetsmässigt vårt starkaste år, säger vd Mag-
nus Edin.

2014 omsatte talldieselfabriken på Haraholmen 1,1 miljarder 
kronor med 7,3 miljoner kronor positivt resultat efter finansnetto. 
2013 blev resultatet plus 66 miljoner kronor. 

– Att vinsten sjönk beror på det historiskt snabba och stora 
prisraset på olja under andra halvåret 2015. Dessutom rengjorde vi 
cisterner och förberedde ombyggnationen för att kunna tillverka 
harts, förklarar vd Magnus Edin. 

– Under februari tappade vi åtta miljoner kronor, (enbart sett 
till lagerförändringar och oljepriset) men över tid är vi okänsliga. 
Det vi förlorar i nedgång tar vi igen när det blir uppgång, säger 
han. 

Nyligen har Preem tagit investeringsbeslut som gör att bolaget 
kan blanda in högre andel talldiesel från Sunpine. 

Historiskt har Preem blandat in upp till 28 procent talldiesel 
och sju procent RME (Rapsmetylester) totalt 35 procent förnyelse-
bart. Nu ökar den möjligheten.

– Under hösten invigdes en ny investering hos Preemraff i Gö-
teborg. Nu kan man ha upp till 50 procent förnyelsebart innehåll 
i sin evolution diesel. Investeringen gör att man kan hålla samma 
nivå på inblandningen av talldiesel såväl vinter som sommar. 

I dag tar Sunpine emot 160 -180 tusen ton tallolja som köps 
från pappers och massabruk, bland annat Smurfit Kappa. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-03-30  

Smurfit tillverkar el för 200 miljoner
200 miljoner kronor. Det sparar Smurfit Kappa varje år genom att 
producera egen el. 

– Vi konsumerar 600 000 MWh el varje år. Vi tillverkar drygt 
hälften av det i två egna turbiner, säger Per Svärd. - Egenproduk-
tionen betyder att vi slipper köpa in el för 200 miljoner kronor, 
utan den hade elen blivit dubbelt så dyr, säger Piteåfabrikens vd. 

Under 1970-talet förbrukade Smurfit Kappa (då Assi kraftliner) 
30 000 kubikmeter olja per år. Den nivån har sjunkit till maximalt 
3 000 kubikmeter. 

– Numera kör vi olja enbart vid underhållsstoppen, säger vdn, 
som säger att en naturlig följd har blivit kraftig reducering av kol-
dioxidutsläppen. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-03-30 
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Svensby-professorn vill se fler studenter
Civilingenjörsprogrammet Hållbar energiteknik som är fem år tar 
in 30 studenter per år. Det startade för sju år sedan och i vår exa-
mineras den tredje kullen. Intresset för att läsa inom ämnet ener-
giteknik är gott, men Öhman vill ändå se fler sökande, inte minst 
från Piteå. 

– Och gärna fler tjejer, säger professorn. 
Forskningen och forskarutbildningen vid avdelningen är bred. 
– En del handlar om hur producera drivmedel, el och värme 

från biomassa där forskarna arbetar med pyrolys, förgasning och 
förbränning och när det gäller förgasningen har vi flera kollegor 
som är starkt knytna till LTU Green Fuel, säger Öhman. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-03-30

Assi-tuben ger möjlighet till fjärrvärme 
Sedan länge skickar Smurfit Kappa ut varmvatten via ”Assituben” 
direkt ut i havet. Energin skulle kunna användas till annat, som att 
producera fjärrvärme för hushållen på Pitholm. 

– Det finns energipotential i varmvattnet. Det fanns en diskus-
sion om att använda det för att värma upp en travbana, men man 
skulle också kunna undersöka om det kan användas som fjärrvär-
me på Pitholm, säger Kjell Skogsberg, Energikontor Norr i Luleå. 

I ett annat projekt Green, tittar Energikontor Norr på den out-
nyttjade energipotentialen i länet där Kjell Skogberg pekar på att 
Sverige förbrukar 340 TWh varje år, i Norrbotten finns en out-
nyttjad potential på 50 TWh. Dit hör den vindkraft som går på 
sparlåga just nu på grund av elpriset, men Skogsberg pekar också 
bland annat på solenergi, bioenergi och spillvärme från industrin. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-03-30

VÄSTERBOTTENS LÄN

Vitvattnet bävar inför torvbesked 
Beskedet närmar sig om det ska bli torvbrytning i byn Vitvattnet, 
Bjurholm. I tisdags kväll träffades byn för att lägga upp strategin 
inför sin sista replik till regeringen. 

Bakom ansökan står företaget Neova, ett av Skandinaviens le-
dande bioenergiföretag. Koncessionsbeslutet överklagades till re-
geringen.

– Nu närmar sig ett avgörande. Vad som är positivt är att den 
här regeringen har börjat utreda torvbrytningens framtid i Sve-
rige, som inte finns med i dagens torvlag från 1984, som både är 
gammalmodig och anpassad till gamla förhållanden, säger Martin 
Berglund, talesperson i Vitvattnet. 

Hur är stämningen i byn? 
– Stridsviljan är god, ingen har gett upp, men blir det klar-

tecken för torvbrytning så kommer många säkert att flytta, säger 
Berglund. 
Ur artikel i Västerbottningen 2016-03-03

Martinsons tar nästa steg  
mot helt fossilfria transporter
Johanssons Åkeri, som skött en stor del av Martinsons transporter 
i över 30 års tid, gick i februari över till det temperaturoberoende 
drivmedlet HVO, Hydrogenated Vegetable Oil. Det innebär att 
en betydande del av råvaru- och färdigvarutransporterna nu drivs 
av fossilfritt bränsle året om.

– Med HVO får vi ännu lägre koldioxidutsläpp och minskar 
våra klimatavtryck ytterligare. Det går hand i hand med det före-
tag vi vill vara, säger Ulrika Wågberg, inköpschef på Martinsons.

På Johanssons Åkeri i Bygdsiljum är man nöjda med resultatet 
och utfallet av testkörningen med HVO.

– Det är lite tidigt att utvärdera det, men som det ser ut så 
verkar det fungera utan problem, säger Roger Johansson, vd på 
Johanssons Åkeri.
Ur artikel i Norran 2016-03-24

Investerar 100 miljoner för att  
få en effektivare värmepanna
Skellefteå Kraft har investerat cirka 100 miljoner kronor i en ny 
anläggning för rökgaskondensering vid bioenergikombinatet i He-
densbyn. Syftet med rökgaskondensering är att utvinna mer energi 
ur det bränsle som används för att elda i värmepannan.

– Vi talar om energieffektiviseringar på 18–20 procent och 
minskad bränsleanvändning med 100 GWh varje år. 

– Rökgaskondenseringen är ett bra exempel på en investe-
ring som ger positiv påverkan på ekonomi, miljö och samhälle. 
Med den nya tekniken följer ett minskat bränslebehov som ger 
både ekonomiska och miljömässiga fördelar, säger Hans Kreisel,  
koncernchef Skellefteå Kraft.
Ur artikel i Norran 2016-03-18

Vimek tar marknadsandelar
2015 blev ett rekordår för Vimek med en total omsättning på 62,5 
miljoner kronor. Redan nu har nästan halva årsbudgeten av vissa 
maskiner sålts.

– Målsättningen för 2016 är att öka omsättningen till strax un-
der 70 miljoner kronor, förklarar Vimeks vd Fredrik Lundberg. 

Bäst just nu går företagets gallringsskördare. Stormen Gorm 
som svepte fram över södra Sverige i november förra året gav en 
rejäl skjuts i försäljningen. 

Även Sydamerika finns med i exportsatsningen där det redan 
i dagsläget går en gallringsgrupp, en skördare och skotare i det 
brasilianska skogsbruket. 
Ur artikel i Västerbottningen 2016-03-03
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Västerbotten på plats vid  
svensk skogssatsning i Japan
Landshövding Magdalena Andersson och flera aktörer från Väs-
terbottens skogssektor deltar i Treasures of the Forest i Tokyo 
8-20 mars. 

– Japan är en viktig marknad för svenska träråvaror och den tek-
nik, kunnande och innovation som hör till industrin. 10 procent 
av den totala svenska exporten till Japan består av skogs- och trä-
produkter och vi exporterar till ett värde av över 2 miljarder kronor 
per år, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Arrangemanget har fyra huvudteman:
- Bygga i trä
- Bioenergi
- Biomaterial
- Hållbart skogsbruk
Ur artikel i Norran 2016-03-14

Här flisas sista grothögen i norr
Skogsflismarknaden med grot som råvara dör just nu sotdöden i 
norra Sverige. Skogsland var med när de sista rishögarna hos skogs-
bolaget SCA flisades av en orolig entreprenör i Västerbotten.

– Skogen och bioenergin skulle skapa tusentals nya jobb i sko-
gen, hävdade den nya regeringen när de tillträdde. Hos mig har 
redan flera jobb försvunnit och jag kanske tvingas lägga ner flis-
ningen, säger Mattias Rönnkvist, som driver Nordmalings Skogs-
maskiner AB i Nordmaling.

Flisningen har engagerat upp till sex man med flishugg och två 
flisbilar.

– Stubbrytningen försvann för ett par år sedan och grotflisning-
en har redan minskat och eftersom det inte skördats någon grot i 
länet senaste året så blir det inga nya rishögar. Jobbet för SCA tar 
slut nu och för Holmens del finns det kvar en del, möjligen lite 
nästa säsong också. I princip tar grothanteringen slut från Sunds-
vall till Kiruna den här säsongen, säger Mattias Rönnkvist.

Han tycker att det är att slösa med ett bra bränsle men inser att 
konkurrensen från lågt oljepris och sopor är hård.
Ur artikel i Land/Skogsland 2016-03-14

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Sundsvall energi polisanmäls  
– efter misstanke om miljöbrott
Nu har Sundsvall energi polisanmälts av länsstyrelsen misstänkt 
för miljöbrott.

Energibolaget anmälde i januari att gränsvärdena för kolmo-
noxid (CO) och totalt organiskt kol (TOC) hade överskridits i 
samband med ett lagerhaveri i en rökgasfläkt.

Bolaget tvingades stoppa pannan direkt – och därför uppstod 
en akut nedeldning.

Utsläppen gjorde att värden överskreds under två timmar, och 
låg över gränsvärdet under cirka ett dygn.

Nu har länsstyrelsen gjort en anmälan till polisen för att pröva 
om Sundsvall energi har begått brott mot miljöbalken.
Ur artikel i Sundsvalls Tidning 2016-03-07

GÄVLEBORGS LÄN

Näringen vill helst ha Böle
Flera av intressenterna kring timmerterminalen vill att kommunen 
efter 27 års diskussion sätter ner foten och bestämmer sig för att 
satsa på Böle. Förra veckan informerades politikerna i kommun-
styrelsen om läget i projektet. 

En lösning med ett terminalspår i kombination med två ter-
minalytor i Böle skulle enligt en utredning kosta runt 60 miljoner 
kronor. 

På Mellanskog är de måna om att arbetet med den nya termina-
len kommer i gång så fort som möjligt. 

– Vi har ju ett akut behov i dag. Det är biobränsle vi ska köra 
och det är svårt att hantera på Östernäs. Drar det här för långt ut 
på tiden så bygger vi upp logistik på andra ställen i vårt verksam-
hetsområde. 
Ur artikel i Ljusdals-Posten 2016-03-08

Bör byggas på Östernäs enligt nytt förslag
Behåll timmeromlastningen i Ljusdal och bygg ut terminalyta och 
biobränslehantering på Östernäs. Det föreslår entreprenören Jofab, 
det företag som anlitas av Trätåg för omlastning av rundvirke i 
Ljusdal. 

Paul Fahlén arbetar för Trätåg med rundvirkeshantering sedan 
många år tillbaka. 

– Jag har hållit på i Ljusdal sedan 1995. 
Du anser inte att det är en nackdel för Ljusdals centrum att ha 

en timmerterminal där? 
– Nej, det tycker jag inte. 
Men Rolf Berg, utvecklingschef på kommunen, ser inte några 

större möjligheter att behålla timmerterminalen i Ljusdals centrum. 
Han påpekar att Östernäsområdet är kommunens mark och är 

planlagt för handel och kontor. 
Ur artikel i Ljusdals-Posten 2016-03-18

Mellanskog storsatsar på biobränsle
Nu ska biobränsle från Hälsinglands skogar värma frusna Stockhol-
mare. Mellanskog gör sin största satsning någonsin på biobränsle 
när man nu börjar köra tåg med flis från biobränsleterminalen i 
Tjärnvik i Gnarp till Stockholm.

Nu kommer skogsägarna alltså inte bara att få ersättning för 
timmer och massaved, utan även för fliset som bildas av trädets 
grenar och toppar. 

– Det innebär en större möjlighet för avsättning av råvaran och 
en bättre lönsamhet för de skogsföretag som finns och de skogs-
bruk som drivs i området. Förhoppningsvis leder det också till 
högre priser på sikt, säger Martina Eriksson, virkesområdeschef i 
nordöstra Hälsingland.
Ur Sveriges Radio Gävleborg 2016-03-18
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till 175 000 ton pappersmassa från i höst som resulterar i investe-
ringar i storleksordningen 100-150 miljoner kronor. 

Biobränslepannan kommer att stå färdig att tas i bruk somma-
ren 2017 och ersätta fossil olja som energikälla för brukets flingtor-
kar som torkar pappersmassan. 

– I samband med att vi investerar i en ny biobränslepanna kom-
mer vi också att optimera och bygga om vårt energisystem på bru-
ket. Det kommer att ge stora energieffektiviseringar och miljövin-
ster, i form av lägre utsläppsnivåer, säger Olle Dahlin. 

– I fjol förbrukade vi 6 000 kubikmeter olja och hade vi inte 
gjort denna investering hade den höjda produktionen inneburit 
ännu högre oljeförbrukning. 
Ur artikel i Nya Wermlands-Tidningen 2016-03-05

Värmlandsmetanol kritiserar skattesystem
Skattesatserna för biodrivmedel kan ändras flera gånger per år.

Det kritiserar Värmlandsmetanol som helst ser att biodrivmedel 
befrias helt från koldioxidskatt.

Företaget kritiserar rådande läge och skriver att Sverige motar-
betar biodrivmedelsföretag, till skillnad mot flera andra EU-länder, 
vilket framkommer i ett yttrande som vd Björn Gillberg skickat till 
Finansdepartementet.

”Vi förordar en generell befrielse från koldioxidskatt för alla bio-
drivmedel, kopplad till kvotplikt”, skriver han vidare i sitt yttrande.
Ur artikel i Värmlands Folkblad 2016-03-24

ÖREBRO LÄN

Köttföretag investerar 24 miljoner
Atria Scandinavia har installerat en ny biopanna till produktions-
anläggningen i Sköllersta i Närke. Pannan går på pellets. 

Köttkoncernen, med varumärken som Lithells, Sibylla, Pastej-
köket och, Lönneberga, har som har satt som mål att halvera koldi-
oxidutsläppen till år 2020. Enligt Atria gör övergången från olja till 
biobränsle att anläggningens koldioxidutsläpp minskar med nära  
4 600 ton per år, vilket motsvarar 80 procent. 

Totalt investerar Atria runt 24 miljoner kronor i den nya an-
läggningen. 
Ur artikel i  Food Supply 2016-03-02

UPPSALA LÄN

Hon leder jakten på plasten
Plast orsakar utsläpp av 140 000 ton koldioxid per år – i Uppsala.

– Många vet att bensin och olja är fossila bränslen, men alla tän-
ker inte på att även plast har fossilt ursprung, säger Anna Karlsson, 
miljöspecialist på Vattenfall.

Hon leder en fokusgrupp inom Uppsala klimatprotokoll – Jak-
ten på plasten. 

Framtidens plast är redan här, säger Anna Karlsson och visar 
några exempel på plastpåsar och tråg gjorda av biomassa som ba-
gass (sockerrörsfibrer) och cellulosa.

DALARNAS LÄN

27 flisvagnar går till Värtaverket 
Drygt 20 vagnar i veckan med 4 500 kubik flis från norra och 
västra Dalarna. Det säljer skogsägarna i Mellanskog till det nya 
värmeverket i Stockholm.

– Värtaverket gör en jättesatsning på bioenergi. Det gamla ver-
ket drevs med fossila bränslen, säger Staffan Dalbrink.

– Skogspriserna är fortfarande väldigt låga. Nu får vi mer nytta 
av hela trädet, säger Sven-Erik Fredriksson.

Grenar och toppar på träden läggs på tork för sedan säljas till 
värmeverken. Skogsägarna säljer redan nu spillet till lokala värme-
verk. Men långt ifrån allt går åt.
Ur artikel i  Dala-Demokraten 2016-03-09 

Skogsflis från Dalarna  
ska värma Stockholmarna
Träflis från skogsägare från Mellanskog i Dalarna lastas på Fortums 
specialtåg som ska köra ned flisen till Värtaverket i Stockholm. 

I dag gick första fliståget till Stockholm från Wasaterminalen i 
Mora.

– Vi hämtar flis från hela västra och norra Dalarna, berättar Rolf 
Larsson, produktionsledare vid Mellanskog.

Det här betyder att skogsägarna kan avyttra hela trädet, inte 
bara stammen som omvandlas till timmer utan allt spill. Skogsbru-
ket blir mer ekonomiskt.

En gång var fjortonde dag ska fliståget gå, men det kan bli oftare 
längre fram.
Ur Sveriges Radio P4 Dalarna 2016-03-08

Hans klipp ska bota invånarnas ilska
Kenneth Jonsson på Bärkehus strör beröm över Magnus Åström 
arbete med slyröjning. 

– Vi har fått ovett för det här i tre-fyra år. 
Initiativet var Magnus. Som företagare såg han en möjlighet att 

skapa mer arbete åt sig själv vintertid. Han köpte därför en ”bio-
energiklipp” till grävmaskinen. Sedan kontaktade han kommunen, 
som i sin tur gav klartecken för att åtminstone på prov nyttja hans 
tjänster. 

Slyröjningen är något som allmänheten har mycket åsikter om. 
– Förr eller senare hade vi tvingats göra det här. 
Med maskinen kan han lägga upp högar med flis som en skotare 

sedan kan samla ihop. 
Ur artikel i Nya Ludvika TIdning 2016-03-03

VÄRMLANDS LÄN

Rottneros rekordsatsar
Rottneros Bruk ska investera 98 miljoner kronor i en ny energi- 
och utsläppseffektiv biobränslepanna. Den ersätter all oljeförbruk-
ning och sparar 25 miljoner kronor årligen. 

Sedan tidigare finns beslut om ökad produktion från 150 000 FORTS 4
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– En önskedröm vore att biobaserad plast blev billigare än den 
gjord av råolja. Att ersätta fossil plast med plast av biomassa är den 
på sikt viktigaste åtgärden. 

– Begreppet ”bioplast” bör man se upp med. Det kan både be-
tyda att plasten är biologiskt nedbrytbar (komposterbar), eller att 
råvaran som plasten är gjord av är förnyelsebar (biobaserad). Det 
är bättre att säga biobaserad plast, eller förnybar plast, om plast 
som inte kommer från fossila råvaror, säger Anna Karlsson.
Ur artikel i  Uppsalatidningen 2016-03-04

STOCKHOLMS LÄN

Fortum Värme samordnar  
produktionen i hela Stockholm
Numera får planeringsfunktionen alla sina data från en och sam-
ma källa, nämlingen ett gemensamt messystem (Manufacturing 
Execution System). 

Vad som är optimal produktion kan variera kraftigt från dag till 
dag. El till exempel, köps och säljs för spotpriser på den Nordiska 
elbörsen Nordpool. Spotpriser för el varierar timme för timme. 
Även priser för bränslen ändras och Fortum uppdaterar dessa en 
gång per vecka.

Stockholms fjärrvärmenät är sammankopplat med nätet i norr- 
och västerort samt med de södra förorterna, det betyder att värme-
bolagen kan fördela resurserna sinsemellan.

Upp till 16 procent skiljer i värmeförbrukningen mellan dag 
och natt och en grads skillnad i ute temperatur vintertid kan mot-
svara cirka 85 MW.

Uppemot 50 000 signaler samlas i Fortum Värmes mes-platt-
form Compis som binder ihop hela verksamheten.
Ur artikel i Automation 2016-02-26

Flis eldas - och blir till  
Värme för Stockholmarna 
Snart startar produktionen av värme och el i det nya biobräns-
leeldade värmeverket i Värtan. Det är en bjässe som kostat fem 
miljarder och slukar 12 000 kubikmeter flis per dygn. 

Ett tåg med nyblanka specialbyggda containervagnar har under 
natten kört från Ånge till Stockholm fyllt med flis. 

Med ett dovt dån och i ett litet dammoln töms 15-20 ton flis åt 
gången för att på transportband föras in i berget och det väldiga 
flislager som försörjer det nya biokraftvärmeverket. 

– Omkring 30 procent ska komma med tåg, resten kommer 
sjövägen, berättar Monica Lundgren, som är logistikansvarig för 
det nya kraftvärmeverket. 

De väldiga lagren inne i berget är välfyllda med flis, men verket 
behöver 12 000 kubikmeter per dygn när det går för fullt och de 
imponerande lagren räcker inte ens en vecka. 

Tar inte skogen slut om ni bränner upp så mycket flis? 
– Nej, det vi använder motsvarar mindre än en procent av den 

svenska skogens årliga tillväxt. Dessutom är det så att vi tar råvara 
från Baltikum, Norge och Ryssland, säger Anders Egelrud. 

– Över 80 procent av den energi vi använder i dag är förnybar 
eller återvunnen. Det ökar nu till 90 procent med det nya verket, 
säger Anders Egelrud. 
Ur artikel i Dagens Nyheter 2016-02-27

Flisleveranserna ska rulla in  
i en strid ström med båt och tåg
Här ska det slukas bränsle, 3 miljoner kubikmeter per år, i ett stän-
digt flöde ditfraktat med båt och tåg. 

– Tågen kommer från olika terminaler i Mellansverige och även 
Norge, säger Monica Lundgren, logistikansvarig för flisleveranser-
na. Vi tar in fem tåg i veckan och varje set innehåller mellan 4 000 
och 4 500 kubikmeter, beroende på densitet och hur många vagnar 
som kan köra till respektive terminal. 

Två specialbyggda tågset ska leverera 40 procent av bränslet. 
Den större mängden kommer med båt, framför allt från Ryssland 
och Baltikum, men även en del från svenska hamnar. På årsbasis 
handlar det om runt 200 båtar. 

I och med bygget i Värtan blir Fortum Värme en stor aktör på 
flismarknaden. 
Ur artikel i ATL 2016-03-04

Sista torvlasset bränt på Igelstaverket 
Söderenergi har slutat använda torv. I februari brändes det sista 
torvlasset. Det minskar koldioxidutsläppet från Igelstaverket med 
50 000 ton per år.

– Torven är problematisk som bränsle. Ibland definieras den 
som långsamt förnyelsebar och ibland som fossilt bränsle. Våra 
ägare har valt försiktighetsprincipen och satt som mål att den ska 
vara utfasad år 2020, berättar Karin Medin, vd för Söderenergi.

– Vi eldade upp det sista lagret i februari. 
Nu finns möjligheten att ersätta torven med tallbeckolja, som 

har sjunkit i pris och ökat i tillgång. Tallbecksoljan är en förnybar 
flytande olja och en biprodukt från pappersmassatillverkning.

Torven började användas på Igelstaverket i början av 1990-talet, 
som ersättning för kol. Under 2015 förbrändes ungefär 50 000 ton, 
vilket motsvarar fem procent av den totala bränslevolymen.
Ur artikel i  Länstidningen 2016-03-02

SÖRMLANDS LÄN

Nu köper danskarna pellets från Forssjö
Många producenter av bränslepellets i Sverige dras med dålig lön-
samhet. På Forssjö bruk ger en produktion, helt integrerad i såg-
verket, kostnadsfördelar. Nu ökar man exporten till Danmark och 
försäljningen till industrier.

Nyckeln i Forssjös produktion av bränslepellets är just tork-
ningen. I Forssjö Bruk är torkningen helt integrerad med övrig 
produktion på sågverket.

– Vi har ju en stor biobränsleanläggning på totalt 15 megawatt 
där vi producerar ånga och värme till våra virkestorkar. Ur samma 
förbränningsugn tar vi ut het gas, rökgaser, som vi använder för 
torkningen av sågspån, råvaran till vår pellets. På det sättet går näs-
tan ingen energi till spillo, berättar Peter Gyllengahm.

– Två tredjedelar av spånbehovet kommer nu från våra egna 
sågverk. Småsäckarna på pall levereras via återförsäljare till privat-
kunder. Det är också det vi exporterar, framför allt till Danmark, 
där vi blivit ett starkt varumärke. Det är exporten och leveranserna 
till industri som ökar något.

En helt ny nisch för pelletsproducenter är att sälja pellets som 
strö, för hästfolk.
Ur artikel i Svea Jord&Skog 2016-03-01

FORTS FRÅN SID 13.
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Krematoriets kapacitet har nått kritisk gräns
Eskilstuna församling har sökt tillstånd för ytterligare en kremerings-
ugn som möjliggör en utökning av kremeringar med 600 per år. 

Drygt åtta av tio döda i landet kremeras. För Eskilstuna som 
haft krematorium sedan 1934 är dock andelen hela 94 procent, näst 
högst i landet, och andelen kremationer ökar alltjämt. 

– Att vi sökt för 2 000 kremationer per år beror på att vi vill 
ha en överkapacitet i tillståndet för att kunna bistå de närliggande 
krematorierna i Västerås, Örebro och Katrineholm vid driftsstopp 
och arbetstoppar, säger Theres Asp. 

I samband med den planerade förändringen byter man också 
bränsle. Dagens eldningsolja ska ersättas med biobränsle av raps. 

– Koldioxidutsläppen sänks med totalt cirka 60 procent, kvä-
veoxidutsläppen ökar något och driftskostnaden blir lite dyrare. 
Ur artikel i Eskilstuna Kuriren 2016-03-04

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Lantmännen förvandlar  
matsvinn till bränsle
Bränt korvbröd, överblivna pepparkakor eller kanske ett lass över-
bliven müsli – varje dag uppstår mängder av matspill. Strax utan-
för Norrköping förvandlas det här spillet till bränsle hos Lantmän-
nen Agroetanol. 

Varje dag rullar 60 lastbilar in med spannmål och varje år till-
verkas 230 000 kubikmeter etanol, 180 000 ton foder och 100 000 
ton koldioxid som sedan säljs som kolsyra.

– Så en dag slog det oss att vi, som stor livsmedelskoncern, har 
stort svinn i form av restprodukter och avfall från livsmedelssidan. 
Svinn som i vissa fall bara kastas men som skulle kunna använ-
das, berättar Martin Engström, affärsutvecklare vid Lantmännen 
Agroetanol.

Martin och hans kollegor började fundera över hur de skulle 
kunna använda det brända korvbrödet, de trasiga kexen, returerna 
från butikerna och allt annat spill. För precis som i spannmål inne-
håller dessa produkter såväl socker som stärkelse – det som behövs 
för att tillverka etanol.

Det som började med 4 000 ton restprodukter har nu vuxit 
flera gånger om. Ambitionen är att växa till tio procent av det 
totala råvarubehovet.

– Det, i sin tur, räcker till bränsle för omkring 18 000 personbi-
lar varje år och det tycker jag är häftigt! 
Ur artikel i Åkeri & Transport 2016-03-22

Södras export av energiprodukter ökar
Södras produktion av bioenergi växer och nu ökar även exporten 
av energiprodukter som pellets och briketter. Det är framför allt på 
den danska marknaden det finns en stor efterfrågan, enligt Södra.

Ett exempel på nya energiprodukter är de briketter, så kallade 
”värmeloggs”, som görs på sågverket i Kinda. Det tillverkas av spå-
net från det sista steget i sågverksprocessen, efter att timret torkats 
och hyvlats.

– Vi har på två år gått från en årsproduktion på ett hundratal 
pallar till 1500 pallar, säger Patrik Wass, sågverkschef i Kinda. 
Ur artikel i Papper&Massa 2016-03-24

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Skövdes fjärrvärme helt fossilfri 
Skövde Värmeverk investerar 376 miljoner kronor i ett nytt fjärr-
värmeverk, Block 4, som gör kommunens fjärrvärmeproduktion 
helt fri från fossila bränslen. Block 4 består av en fluidbäddspanna 
med tillhörande bränslelager som invigs i november 2016. 

Block 4 byggs i anslutning till Värmekällan, Skövde Värmeverks 
avfallsförbränningsanläggning. Eftersom tillgången på skogsråvara 
är hög i Skaraborgsregionen kommer i huvudsak grenar och top-
par från skogsavverkning. 
Ur artikel i Energinyheter 2016-03-03

Företag får inte odla alger i nationalpark 
Algodlingen som Göteborgs universitet bedriver får inte sällskap i 
Kosterhavets nationalpark av någon privat aktör. Företagaren Ola 
Dahlman i Grebbestad vill vara med på tåget, men länsstyrelsen är 
restriktiv och avvaktar resultat från forskningen.

När forskarna från Lovéncentret på Tjärnö skördade de första 
brunalgerna förra sommaren, hade de små plantorna på bara några 
millimeter vuxit rejält på sex månader till nästan ett par meter. 

I höstas godkändes en utökning av tillståndet från en halv till 
två hektar. Förutom att det går att laga mat med tång kan alger till 
exempel gå till biogas och fiskfoder. 

Ett byråkratiskt hinder som Fredrik Gröndahl lyfter fram är att 
lagen inte har hängt med. Till skillnad från odling av till exempel 
musslor och annat står alger inte med som undantag från tillstånd 
för vattenverksamhet.
Ur Bohusläningen 2016-02-29

Här ska grot bli biogas
Omvandlingen av skogsråvara till biogas är i full gång i demonstra-
tionsanläggningen Gobigas. Det sker inte med rötning, utan med 
termisk förgasning.

– Groten förgasas vid cirka 900 grader med hjälp av varm sand 
i syrefri miljö. Då bildas syntesgas. Den renas från bland annat 
svavel och tjära och omvandlas till 95-procentig metangas som 
matas ut i gasnätet. Kvaliteten är så hög att den kan jämföras med 
naturgas, berättar Cecilia Erdalen, pressansvarig.

– Inledningsvis har vi använt pellets som bränsle, men nu för-
bereder vi övergången till flis. Sedan ska vi även att använda grot. 
Vår bränsleavdelning kommer att köpa upp skogsråvara från olika 
leverantörer. Att driva anläggningen med skogsråvara kommer att 
sänka produktionskostnaderna och öka flexibiliteten.
Ur artikel i  Skogen 2016-03-03

Kris drabbar Perstorpssatsning
År 2007 startade Perstorp sin RME-anläggning i Stenungsund. 

Sedan dess har företaget snabbt tagit marknadsandelar och är 
nu störst i Skandinavien på RME. 

Det som fått såväl branschorganisationer som företag i bio-
bränsleindustrin att larma, är att priset på råolja sjunkit kraftigt. 

Samtidigt finns en eftersläpning i skattesatserna som är base-
rade på 2014 års betydligt högre oljepriser. FORTS 4



16

På anläggningen i Stenungsund arbetar ett 20-tal personer di-
rekt med RME, men jobben går delvis in i varandra mellan olika 
delar av Perstorps produktion, berättar Lars Lind. I nuläget är inga 
jobb hotade, uppger han. Anläggningen i Stenungsund har en ka-
pacitet på 160 000 ton. 

Jämfört med hur vi producerade för ett halvår sedan kör vi de-
finitivt på reducerad kapacitet. 
Ur artikel i Lokaltidningen Stenungsund 2016-03-15

Åkeri går i spetsen för miljön
Nyligen valde Henrik Bohman, ägare av HJB Transport AB, att 
till 100 procent gå över till det miljövänliga, helt förnyelsebara 
bränslet HVO. Bolaget är ett av de första privata åkerierna i Borås, 
kanske det allra första, som uteslutande kör på det miljövänliga 
bränslet. 

– I praktiken innebär det att vi minskar våra koldioxidutsläpp 
med 750 000 kilo per år. 

– Jag har fått med mig ytterligare ett åkeri här på STC som 
nyligen också gått över till 100 procent HVO. Samtliga förare i 
bolaget är dessutom utbildade i ekodriving, något som också gett 
resultat. På senare år har bolaget sänkt sin snittförbrukning med 
0,5 liter per mil. Företaget har också minskat sin tomgångskörning 
med över 10 procent de senaste åren. 
Ur artikel i Borås Tidning 2016-03-07

Ljus framtid för Alingsås åkare 
Förra året var det bästa någonsin för Åkericentralen i Alingsås och 
ännu bättre kan det bli. 
– Framtiden är väldigt ljus, säger Lars Kalmo, vd sedan i höstas. 

Ett bra exempel är att Åkericentralen sedan mitten av januari 
säljer biobränslet HVO, en syntetisk diesel som är gjort på bland 
annat slaktavfall och ger väsentligt mindre utsläpp av både koldi-
oxid och andra ämnen än vanlig diesel. 

– Varje åkare bestämmer själv vad han tankar, men jag gissar att 
75 procent av våra transportörer kör på HVO. Vi sålde 28 000 liter 
i februari, säger Lars Kalmo. 
Ur artikel i Alingsås Tidning 2016-03-22

Miljömål sätter stopp för torv
Det är första gången på 30 år som det inte blir någon torvbrytning 
för Christer Sandberg på den egna täkten i Herrljunga. Anled-
ningen är att torven anses vara fossilt bränsle, med hög koldioxid-
avgång vid förbränning, och därför inte får användas i våra värme-
verk. Christer Sandberg brukar leverera sin torv till Uddevalla och 
Mölndals värmeverk. 

– Torven räknas som biobränsle, men är klassat som fossilt 
bränsle skattetekniskt. I stora värmeverk får man köpa utsläppsrät-
tigheter för att elda med torv, vilket är i och för sig billigt, men 
politikerna i kommunerna har bestämt att de ska vara fossilfria. 
Det gör att det är dålig efterfrågan på torv just nu. 

– Jag skulle önska att politikerna kom till ett beslut, där de 
bestämde att det är bättre att vi använder det bränsle vi har här 
på hemmaplan, istället för att importera en massa sopor från 
utlandet. 
Ur artikel i Ulricehamns Tidning 2016-03-12

Skogen störst fokus för sonen på Ekarp
Sedan fyra år tillbaka driver Pher Johansson, 27, företaget Ekarps 
jord och skog. Han arrenderar gården Ekarp av sina föräldrar och 
sin farbror. 

Nu jobbar han nästan mer utanför gården än på den. 
– Jag såg tidigt att det fanns en möjlighet att bredda verksamhe-

ten med skogsentreprenad och det har varit lyckosamt. 
Ekarp har specialiserat sig på gallring och investerat stort i ett 

specialaggregat som enkelt beskrivet kan skörda och bunta gall-
ringsskog i ett moment. 

– Jag har tre anställda i dag plus att jag kör en del själv. När vi 
gallrar går det snabbt, massan hanteras direkt i högar och skogs-
ägaren behöver inte röja efteråt. Vi får ut mycket skog som blir 
bioenergi med den här metoden och det finns en stor framtid för 
biomassa och grot, säger Pher. 

– Många anlitar oss att restaurera betesmarker och förfina åker-
kanter, fortsätter han. 
Ur artikel i Ulricehamns Tidning 2016-03-12

Miljöovänlig aska från Borås Energi  
spreds på åkrar 
6 500 ton aska med höga halter kadmium har spridits ut på åker-
mark runtom i Sjuhärad, rapporterar Sveriges Radio P1:s Kaliber.

Askan kommer från Borås Energis förbränning av biobränsle.
Via en entreprenör har askan spridits på åkrar istället för att 

lämnas ute i skogen. Det senare ska vara bättre för miljön, men 
också dyrare.

Efter Kalibers avslöjande uppger entreprenören, Maskinring 
Sjuhärad, att man kommer att sluta sprida askan på åkrar.
Ur artikel i Borås Tidning 2016-03-07

KRONOBERGS LÄN

Södra tankar fossilfritt i  
sina lastbilar och maskiner
Skogskoncernen Södra har beslutat att använda biodrivmedlet 
HVO som bränsle i sina lastbilar och anläggningsmaskiner i kon-
cernen.

Råvaror till det HVO-bränsle som Södra använder är slakteri-
avfall och restprodukter från rapsolja och solrosolja.

– Det har bättre miljömässiga egenskaper då det är 100 procent 
fossilfritt, säger Henrik Brodin, inköpare på Södra.

– Spårbarheten på fossilfria drivmedel är mycket bättre än på 
fossila och vi är tydliga med att vi inte tillåter palmolja, säger Hen-
rik Brodin. 

– Södra är nu inne i en uppstartsfas där ambitionen är att alla 
tre brukens fordon i Värö, Mönsterås och Mörrum ska använda 
det nya drivmedlet samt att 90 procent av Södrakoncernens die-
seltankar ska bestå av det nya drivmedlet inom kort.
Ur artikel i Trailer 2016-03-02

FORTS FRÅN SID 15.
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KALMAR LÄN

Företagsstöd får fart på landsbygden 
För den som är sugen på att utveckla sitt företag finns det gott om 
pengar att söka hos Regionförbundet. Med hjälp av olika stöd har 
Böta Kvarn Gruppen ökat sin omsättning från 20 till 250 miljoner.

Längst in i Smålands djupa skogar ligger Bioenergi Böta Kvarn 
AB med Niclas Jonsson i spetsen. Företaget, som bland annat till-
verkar pellets, har funnits sedan 2005.

För två år sedan började Niclas Jonsson inrikta sitt företag mer 
och mer mot industrin. 

– Vi började anställa fullt ut i produktionsdelen och på kon-
torssidan. Problemet var att industrin var svårarbetad och jag be-
hövde hjälp med att hitta företagen. 

Lösningen blev konsultcheckar via Regionförbundet i Kalmar 
län. Genom bidraget kunde han anställa konsulter som sökte upp 
potentiella kunder för att bland annat undersöka hur de såg på ett 
energiskifte och att byta ut oljan mot pellets.

Bruno Karlström jobbar med företagsstöd på Regionförbundet. 
Han menar att det finns gott om pengar att söka för den som vill 
utveckla sitt företag.

– Det är inte så många som söker de bidrag som finns. En del 
har inte kommit till insikt om att extern hjälp kan få företaget att 
växa. 

– Det börjar hända väldigt mycket nu. Vi har ett 20-tal indu-
strier vi arbetar med just nu, där en av dem är en stor chipstill-
verkare, där vi ska byta ut gasolen i fritöserna mot ånga. Det blir 
den första snacksfritösen i världen som konverteras till biobränsle, 
säger Niclas Jonsson.
Ur artikel i Barometern 2016-03-11

GOTLANDS LÄN

Flis till fastlandet igen
Grenar och trädtoppar som ska bli flis ligger kvar ovanligt länge i 
skogen just nu. 

 Milda vintrar och att värmeverk eldar med billiga importerade 
sopor, gör att intresset för biobränsle minskat. Så det kan bli aktu-
ellt att köra den gotländska flisen till fastlandet igen, säger Staffan 
Thor, virkesområdeschef på Mellanskog Gotland.

Runt 200 000 kbm flis produceras på Gotland, som alltså är lite 
mer än vad man förbrukar i de gotländska värmeverken.
Ur Sveriges Radio P4 Gotland 2016-03-06

HALLANDS LÄN

Askan från Flisan sprids i skogen
Det har framkommit att Borås Energi har spridit aska från bio-
bränsle på åkrar - med risk för att farliga ämnen hamnar i de skör-
dade växterna. Askan från Flisan af Varberg sprids dock i skogen. 

På biobränsleanläggningen Flisan af Varberg på Östra Hamnvä-
gen eldar man med flis. Kvar efter eldning blir mellan 80 och 130 
ton aska per år. På Varberg Energis hemsida kan man läsa att askan 
återförs till skogen. 

– Flisen levereras hit av Södra och det är också de som tar hand 
om askan efteråt och återför den till skogen, säger Karin Hansson, 
affärsområdeschef energi på Varberg Energi. 

Först tas dock prover på askan för att försäkra sig om att den 
uppfyller Skogsstyrelsens krav på vilka ämnen den får innehålla. 
Ur artikel i Hallands Nyheter 2016-03-09

SKÅNE LÄN

Regionen vill öka produktionen av biogas
Regionerna Skåne och Västra Götaland har enats om att arbeta för 
långsiktiga spelregler för biogas. Samarbetet skall pågå under tre 
år, och är en förlängning av ett tidigare samarbete.

Västra Götaland och Skåne är de två regionerna i Sverige som 
har bäst förutsättning för att producera biogas från restprodukter. 
Det gäller exempelvis avloppsslam, hushålls- och industriavfall, 
gödsel och åkergrödor.

De båda regionerna skall arbeta fram till 2019 med att få fram 
styrmedel och långsiktiga spelregler för biogas för att stimulera en 
ökad produktion av biogas. Och man vill öka användningen av 
biogas för tunga transporter, och inom kollektivtrafiken.
Ur artikel i Tidningen Västsverige 2016-03-10

Tuggar flexibelt
Hässleholmsföretaget Skogslogistik AB, som kör för Stora Enso 
Bioenergi, investerade i en ny modern lastbilshugg i höstas. 

– Min första lastbilshugg köpte jag för fem år sedan, berättar 
Skogslogistiks ägare, Roger Jansson. Tekniken började användas 
redan i slutet på 1980-talet, men då norrut i landet. 

Lastbilshuggarna är allt i ett. När huggarna på hygget vid Hörja 
har fyllt släpet, cirka 90 kubikmeter, kör de direkt till mottagaren, 
i det här fallet C4 Energi i Kristianstad. 

Till de stora kunderna hör Kraftringens kraftvärmeverk i Ör-
tofta, Östervångsverket i Trelleborg och C4 Energi i Kristianstad. 

Men Skogslogistik är verksamma i ett stort område, i både 
Skåne, Blekinge och Kronoborgs län, och kunderna finns även i 
Halmstad och Växjö. 
Ur artikel i  Norra Skåne 2016-03-16



18

Stora Enso lämnar flislager i Gualöv
Sedan 2011 har Stora Enso Bioenergi hanterat ved, bark och skogs-
flis på den gamla sågverkstomten i Gualöv. Nu ska företaget lämna 
platsen. 

 I Gualöv har man sedan 2011 hyrt 40 000 kvadratmeter på 
industritomten. Det är därmed en av de största terminalerna för 
lagring som bolaget har. Men nu har Stora Enso Bioenergi medde-
lat att man ska avveckla verksamheten i samband med att arrendet 
går ut den 30 juni.

– Vi prioriterar att köra direkt till kunden. Det blir billigare 
än att lägga transporter dit och därifrån, säger Tomas Hugosson, 
försörjningsplanerare på Stora Enso Bioenergi. 

– Ved flisas i allt större utsträckning av våra kunder vid värme-
verken i stället för att levereras i färdigflisad form. Produktionstak-
ten av skogsflis anpassas i större utsträckning efter aktuellt behov, 
vilket minskar behovet av lagringsytor, säger Tomas Hugosson.
Ur artikel i Kristianstadbladet 2016-03-22

Ny utmärkelse för Simris algs vd
För artonde året i rad har Veckans Affärer nu korat de absolut 
mäktigaste kvinnorna inom svenskt näringsliv. Veckans Affärer 
har publicerat en lista på de 16 mäktigaste, kvinnliga entrepre-
nörerna och där återfinns Simris Algs vd Fredrika Gullfot på 
plats åtta. 

Motiveringen lyder: ”Alger har många användningsområden, 
de kan användas som biobränsle, i cancerbehandlingar och för att 
rena vatten. Trots att det var svårt att välja riktning i början, be-
stämde sig den algodlande före detta KTH-forskaren till slut att 
hon skulle använda sina alger till omega 3-oljor. ” 
Ur artikel i Ystads Allehanda 2016-03-09

Även byarna får fjärrvärme
Skurups tätort har fjärrvärme sedan mer än ett decennium till-
baka, men inte landsbygden. Men nu ska det bli ändring på det. 
Till hösten ska utbyggnaden av fjärrvärmen vara igång. 

En upphandling är igång och kommunen går just nu igenom 
de olika anbuden. 

En av dem som har lämnat anbud är Skurups Fjärrvärme AB, 
som är ett helägt dotterbolag inom Lantmännen. 

– Vi har lämnat in anbud men sedan inte hört någonting. Jag 
vet inte alls hur långt Skurups kommun har kommit i processen, 
säger Lars Blom, driftschef på Skurups Fjärrvärme AB. 

I Skurup utnyttjas i huvudsak halm från lokala lantbruk som 
bränsle och kalla vinterdagar används även pellets av till exempel 
träspån. 
Ur artikel i Ystads Allehanda 2016-03-30


