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Nr 4 / 2016 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Regeringen lade sin vårbudget den 13 april. Där fanns 
förslaget om att sänka etanolskatten, som infördes 1 
december 2015 och höjdes vid årsskiftet, liksom att 
justera en del andra skatter på biodrivmedel. 

I övrigt var budgeten fattig på förslag och besked på energi-
området. Det är inte heller så förvånande. Normalt ligger alla 
större förslag till ändrad politik i den ordinarie budgeten på 
hösten. Det har funnits spekulationer om att regeringen skulle 
lägga förslag om att sänka effektskatten på kärnkraft, efter att 
Vattenfall varnat för att man måste stänga alla reaktorer om 
inte skatten tas bort. Men något sådant förslag fanns inte 
med. Energiminister Ibrahim Baylan har tidigare sagt att re-
geringen kommer att ge besked om effektskatten senast i maj. 
Efter Vattenfalls besked om att man vill sälja hela den tyska 
brunkolsverksamheten, och efter Miljöpartiets krisvecka är det 
sannolikt mycket svårt för Miljöpartiet att medverka till att ta 
bort effektskatten på kärnkraften. Centerpartiet har föreslagit 
att man också borde se över effektskatten på vattenkraften, som 
också drabbar många anläggningar hårt när elpriset är extremt 
lågt. Fastighetsbeskattningen av elproduktionsanläggningar har 
också behandlats av en statlig utredning. Hur beskattningen av 
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Om fastighetsskatter på kraftverk
Utredningen av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter 
lämnade 18 april sitt slutbetänkande (SOU 2016:31). Det är 
en lunta på 370 sidor som behandlar frågan om hur man ska 
fastighetsbeskatta kraftverk av olika slag.   SID 2.

Den stora tillförseln av ny förnybar elproduktion och den sjunkande efterfrågan 
på el är de främsta skälen till att elpriset sjunkit med 65 procent från 2010 till 
2015. God tillgång på vattenkraft har också haft betydelse. Elexporten tenderar 
att höja priset. Det visar en rapport som Lion Hirth har gjort för Svensk Energi. 
Diagrammet visar priseffekt i Euro/MWh för 2010-2015, för olika faktorer.  
Läs mer på sid. 4. 

Signering av klimatavtalet på FN i New York
Den 22 april genomfördes en ceremoni i FN-högkvarteret i New 
York för undertecknande av Parisavtalet om klimatet. Av de 194 
länder (plus EU) som deltog i beslutet i Paris hade 175 länder 
skickat regeringsrepresentanter till FN för att skriva på avtalet. SID 5.

Elcertifikaten och sjunkande efterfrågan pressar elpriset 
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FORTS FRÅN SID 1.

energiproduktionen ska ske både på kort sikt och på lång sikt mås-
te bli en fråga om politiska förhandlingar i Energikommissionen.

I vårbudgeten finns en lista på de energiskatteförslag som re-
missbehandlats eller nu är ute på remiss, och där förslag återkom-
mer i höstens budget. De är: 

• Avdrag för klimatkompensation (för företag) genom förvärv 
och annullering av utsläppsrätter.

• Sänkt energiskatt på el för större datacenter., anpassning till 
EU:s statsstödsregler och fortsatt nedsättning av elskatten i norra 
Sverige (Norrlandsskatten). 

• Lika beskattning av dieselbränsle i båtar, skepp och arbetsma-
skiner inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk.

Skattesänkningen på biodrivmedel

Den enda skatteförändring på energiområdet som nu läggs fram 
för riksdagsbeslut är alltså förändringen av beskattningen av bio-
drivmedel. Propositionen överensstämmer med det förslag som 
varit ute på remiss. Sänkningen är i förhållande till den skattenivå 
som gäller sedan årsskiftet. Skatten har alltså införts och höjts för 
några månader sedan, men sänks nu. Sänkningarna gäller från 1 
augusti. Förslaget finns i vårändringsbudgeten, som läggs samti-
digt som vårbudgeten. 

Konkret innebär propositionen att priset på E85 vid pump 
sänks med 75 öre/liter genom skattesänkningen (inkl. moms). Pri-
set på biodiesel B100 sjunker med 38 öre/liter (inkl. moms). För 

dieselbränsle med 5 procents inblandning av RME blir sänkningen 
4 öre/liter och för bensin med 5 procents inblandning blir pris-
sänkningen 3 öre/liter vid pump. Eftersom E85 från årsskiftet haft 
en skatt som motsvarar 1 kr/liter vid pump innebär det att det 
fortfarande kvarstår en straffskatt på E85. Detsamma gäller RME. 

Energiskatten på den etanol som blandas i E85 sänks från 1 kr/
liter till 30 öre/liter, och skatten på RME sänks från 1,178 kr/liter 
till 0,871 kr/liter. Till det kommer momseffekt. Också låginblan-
dad etanol och RME får sänkt skatt.

HVO, ED95 och biogas berörs inte av skattejusteringarna efter-
som de inte anses överkompenserade. 

Svebio kommentar:

Det statsstödssystem som tillämpas av EU-kommissionen är både 
orimligt och i strid med unionens och Sveriges klimatpolitiska ambitio-
ner. Det påminner om verken av en känd centraleuropeisk författare, 
Frans Kafka. Systemet känns riggat för att de mest kostnadseffektiva 
biodrivmedlen alltid ska förlora, både i relation till fossila drivmedel och 
i relation till andra dyrare biodrivmedel. Om skattebefrielsen för bio-
drivmedel blir för gynnsam i relation till fossila drivmedel beläggs de 
med skatt. Genom att skatteuttaget sker med en viss säkerhetsmargi-
nal kommer biodrivmedlen i de flesta lägen att ha klart sämre konkur-
rensförmåga än de fossila alternativen, som alla framsynta politiker vill 
ersätta. 

Om fastighetsskatter på kraftverk

Utredare har varit tekniska rådet Monica Haapaniemi, och hon 
har biträtts av en grupp experter, där bland annat Erik Thornström 
från Svensk Fjärrvärme varit med.

Utredningen hade som uppdrag att göra en översyn av fastig-
hetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenhe-
ter. ”Den allmänna utgångspunkten är att översynen ska ske mot 
bakgrund av de geografiska och strukturella förändringar elpro-
duktionen och elmarknaden genomgått sedan regelverket senast 
ändrades inför 2000 års allmänna fastighetstaxering”, skriver fi-
nansdepartementet i sitt pressmeddelande.

För att undvika dubbeltaxering föreslås i utredningen att värme-
centraler i ursprunglig mening fortsatt ska vara skattebefriade. En 
sådan central definieras enligt förslaget som byggnad som är inrät-
tad för ickekommersiell produktion och distribution av varmvatten 
eller annan värmebärare för uppvärmning. Utredningen anser att 
fastighetstaxeringslagen bör förtydligas för att värdet av kommersi-
ell produktion och distribution av värme ska beaktas på avsett vis 
vid fastighetstaxeringen, oavsett i vilken typ av enhet verksamheten 
utförs. Det sker lagtekniskt genom att kraftverksbyggnad alltid fö-
reslås utgöra en egen byggnad. Den så kallade övervägandeprinci-
pen föreslås därmed inte gälla för kraftverksbyggnader.

I utredningen föreslås även följande:
* Sol-, vind- och vågkraftverk föreslås utgöra egna kraftverksty-

per i fastighetstaxeringslagen.
* Värderingsmetoderna för elproduktionsenheter föreslås be-

tecknas energimetoden (vattenkraftverk) och effektmetoden (öv-
riga kraftverk).

* Sol- och vågkraftverk föreslås värderas enligt effektmetoden 
och vindkraftverk bedöms fortsatt lämpliga att värderas enligt 
samma metod.

* Taxeringsenhet med tomtmark till vatten- eller vindkraftverk 
som är lös egendom föreslås beskattas på samma sätt som taxe-
ringsenhet med vatten- eller vindkraftverk.

* Skattesatsen för taxeringsenheter med sol-, vind- och vågkraft-
verk föreslås vara densamma, dvs. 0,2 procent av taxeringsvärdet.

* Så kallad mikroproduktion av el, och annan produktion av el 
för eget bruk där överskottsproduktionen säljs, bedöms normalt 
inte medföra att en byggnad indelas som en kraftverksbyggnad och 
taxeras som elproduktionsenhet.

En fråga som behandlats av utredningen är om elcertifikatens 
värde ska påverka taxeringen. Det föreslår utredaren, men det är 
ett ställningstagande som Erik Thornström från Svensk Fjärrvärme 
motsätter sig i ett särskilt yttrande. Svebio kommer sannolikt att få 
utredningen på remiss. 

Utredningen av fastighetstaxeringen av elproduktionsen-
heter lämnade 18 april sitt slutbetänkande (SOU 2016:31). 
Det är en lunta på 370 sidor som behandlar frågan om 
hur man ska fastighetsbeskatta kraftverk av olika slag. 
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Proposition om ”företag i svårigheter”

Propositionen följer i stort sett de förslag som lades i den prome-
moria som vi då berättade om. Som ett av många villkor för att få 
statsstöd gäller att man inte får ge stöd till ”företag i svårigheter”. 
Eftersom den svenska skattenedsättningen för biodrivmedel anses 
vara ett statsstöd enligt EU-kommissionen måste de företag som 
får skattenedsättning för sina biodrivmedel kunna visa att de inte 
är i ekonomiska svårigheter eller får dessa drivmedel från företag 
i svårigheter. För att kunna garantera detta införs ett omfattande 
regelverk med rapportering och kontroll från skattemyndigheter-
na. Av propositionen framgår det att de flesta remissinstanser är 
mycket kritiska till det nya regelverket. Men det har man inget för. 
Den svenska regeringen måste följa de regler som ställts upp av 
EU-kommissionen. 

Flera remissinstanser har hävdat att de administrativa kostna-
derna för de berörda företagen är mycket större än de regeringen 
uppskattar. Men inte heller på den här punkten får remissinstan-
serna mycket gehör. Ändå beskriver regeringen konsekvenserna så 
här: 

”De berörda branscherna är främst tillverkningsindustrin och 
kraftvärmeproducenterna inom och utanför EU:s system för han-
del med utsläppsrätter (förkortat EU ETS), producenter, impor-
törer och distributörer av biodrivmedel för transportändamål, 
fjärrvärmeproducenter inom EU ETS och de företag inom gruvnä-
ringen samt jord-, skogs- och vattenbruket som ges olika former av 
skattebefrielse, jfr avsnitt 6. 

För stödmottagande företag som förbrukar bränsle för ett skat-
tebefriat ändamål kommer sannolikt de administrativa kostnader-
na att öka till följd av förslagen. Bedömningen bygger på att ca  
30 000 stödmottagande företag (se avsnitt 7 för definition) kom-
mer behöva visa att de inte är företag utan rätt till statligt stöd (se 

Regeringen lade den 31 mars en proposition med den 
anonyma titeln ”Vissa statsstödskrav på bränsleskat-
teområdet” (Prop 2015/2016:159). Den handlar bland 
annat om det utökade administrativa krångel som införs 
för biodrivmedelsproducenter och som vi berättade om i 
Bioenerginytt 2/2016. 

avsnitt 8) för att medges skattebefrielse för ett användningsområde 
som utgör statligt stöd. Drygt 26 000 av dessa är sådana som be-
driver yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverk-
samhet. Knappt 3 000 är industriföretag eller värme/kraftvärme-
producenter som får del av skattebefrielsen genom att ansöka om 
återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt.”

När det gäller kostnaden för skatteverket skriver man så här: 
”Skatteverket bedömer att förslagen medför engångskostnader 

avseende utveckling av blanketter, webb och övriga informations-
insatser som beräknas uppgå till 2,1 miljoner kronor. Skatteverket 
beräknar även engångskostnader avseende it-utveckling till 9,5 
miljoner kronor. Totalt uppgår de beräknade engångskostnaderna 
under 2016 och 2017 till 11,6 miljoner kronor. Skatteverket be-
räknar vidare att förslagen medför tillkommande årliga kostnader 
avseende administration av inkommande deklarationer och kon-
troller om 6,4 miljoner kronor per år samt kostnader avseende IT 
om 4,2 miljoner kronor per år. Totalt beräknar Skatteverket att de 
tillkommande kostnaderna uppgår till 10,6 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2017.”

Svebio kommentar: 

Utöver de regelverk som redan tidigare införts med så kallade an-
läggningsbesked, som ska visa när en biodrivmedelsanläggning tagits 
i drift och om den är avskriven, och vilken råvara som använts, kom-
mer nu ett ytterligare regelverk där man ska klarlägga sina leverantörers 
ekonomiska ställning. Allt för att uppfylla EU-kommissionens statstöds-
regler. Reglerna skapar nya administrativa problem och kostnader för 
de berörda företagen, som kommer att bli särskilt betungande för de 
mindre aktörerna. De nya reglerna berör också alla de företag som får 
skattenedsättning. Regelverket kommer att fungera som ett handels-
hinder; den som vill importera exempelvis etanol från en amerikansk 
eller brasiliansk fabrik måste försäkra sig om att leverantören uppfyller 
alla de detaljerade villkor som ställts upp, vilket måste garanteras med 
avtal eller med att ta del av bokföring. 

Kundens kostnad för elcertifikat den lägsta på tio år

”Utbyggnaden av förnybar elproduktion var under 2015 större än 
förväntat. Produktionen från vindkraft ökade med nästan 30 pro-
cent jämfört med föregående år, och nådde därmed nytt produk-
tionsrekord. Intresset för solelsproduktion är fortsatt högt. Inte se-
dan 2006 har kundens kostnad för elcertifikaten varit så här låga.

Under 2015 godkände Energimyndigheten 1 632 st nya anlägg-
ningar inom elcertifikatsystemet. Av dessa var 1 411 st solanläggning-
ar, en dubblering från föregående år, vilket visar fortsatt högt intresse 
för solproduktion. Produktionen från sol ökade med 56 procent.

Vindkraftens produktionsökning med 29,4 procent, jämfört med 
2014, innebär att vindkraften står för den absolut högsta andelen av 

Energimyndigheten har kommit med sin årliga rapporte-
ring om utvecklingen på elcertifikatmarknaden. Vi citerar 
ur pressmeddelandet: 

den förnybara elproduktionen inom elcertifikatsystemet, 71,8 pro-
cent av den totala produktionen under 2015. Biokraften stod för 19,9 
procent, vattenkraften för 7,8 procent samt sol och torv för mindre 
än 0,1 procent vardera.

I Sverige och Norge har 3,6 TWh förnybar elproduktion tillkom-
mit under 2015. Sedan 2012 har det svensk-norska elcertifikatsyste-
met bidragit med 13,8 TWh förnybar elproduktion, varav Sverige 
byggt 11,6 TWh.

Den höga produktionstakten, i kombination med en minskad 
elanvändning, har skapat ett överskott på elcertifikat. Årsmedelpri-
set på elcertifikat blev 162 kronor, vilket är det lägsta på flera år. 
Medelpriset för elcertifikaten i kombination med årets kvot på 14,3 
procent medför att elleverantörens kostnad för elcertifikat varit 2,3 
öre/kWh.”
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Skälet till låga elpriser: obalans på elmarknaden

Norges regering kritiserar elcertifikatens funktion

Hans svar är i sammanfattning: ”Baserat på grundläggande mo-
dellering av elmarknaden, är svaret i denna studie: på grund av 
en ökad tillförsel av el från förnybara energikällor, en sjunkande 
efterfrågan på el och ett vått 2015 med stort utbud av el från vat-
tenkraftverken.”

Hirth har jämfört elmarknaden 2010 och 2015 och använt en 
modell som heter EMMA och som omfattar en stor del av nord-
västra Europa. Han har varierat en rad variabler för att se vilken 
inverkan de haft på priset. En liknande analys av Tyskland visade 
att där var det framför allt sjunkande pris på utsläppsrätter som 
pressat priset (52 procent av nedgången), medan ökad produktion 
av förnybar el bara stod för 11 procent, och sjunkande priser på 
bränslen svarade bara för 10 procent. Sjunkande elefterfrågan stod 
för 16 procent. 

I Sverige var det framför allt ökad tillförsel från förnybar elpro-
duktion (61 procent), minskad elefterfrågan (55 procent), och ökad 

Ett av de mest intressanta avsnitten i dokumentet är det som be-
handlar elcertifikatsystemet. Det gemensamma systemet för Norge 
och Sverige infördes 2012 och ska ge 28,4 TWh ny förnybar el-
produktion tillsammans, Den norska regeringen konstaterar att 
systemet, som bekostas lika av svenska och norska elkonsumenter, 
hittills har gett ny produktion på 11,6 TWh i Sverige och bara 2,2 
TWh i Norge. 

Efter att tiden för mer elcertifikat löpt ut 2021 önskar den 
norska regeringen ingen förlängning av systemet. Lönsamheten i 
existerande förnybar elproduktion är satt under press, skriver den 
norska regeringen, och kraftpriserna har reducerats kraftig mellan 
2010 och 2015. Elcertifikatsystemet pekas ut som en viktig förkla-
ring till prisfallet. Systemet bidrar till ökad produktion men inte 
till någon nämnvärd teknikutveckling. Den norska regeringen 
skriver vidare att den nya elproduktionen i Sverige och Norge 

Varför har de svenska elpriserna sjunkit med 65 procent 
sedan 2010? Svaret på den frågan har utretts av Dr Lion 
Hirth vid Neon Neue Energiökonomik för Svensk Energis 
räkning. 

Den norska regeringen presenterade den 15 april en så 
kallad Energimelding – en skrivelse om energisituatio-
nen i Norge och mål för framtiden. Meldingen innehåller 
inte konkreta förslag till styrmedel och skatter. Sådant 
återkommer i nästa budget. 

tillförsel av vattenkraft (33 procent) som pressade priset. Siffrorna 
summerar inte till 100 utan ska ses som ett mått på ”dragkraften” i 
varje faktor separat. Det finns också krafter som drar åt andra hål-
let, dvs höjer priset, främst den ökade exporten av el, avveckling 
av kärnkraft i Tyskland och sämre tillgänglighet i de svenska kärn-
kraftverken. Kolpriset hade noll påverkan och priset på utsläpps-
rätter hade mycket liten betydelse. 

Svebio kommentar: 

Ofta när man kommenterar priset på el i massmedia nämner man 
tillgången på vattenkraft och hur bra eller dåligt kärnkraftverken går. En 
del aktörer är övertygade om att låga priser på kol och utsläppsrätter 
styr prisbildningen, eftersom kolkondens anses vara marginalproduk-
tion i det europeiska elsystemet. Hirths undersökning visar på en annan 
bild, som vi på Svebio hävdat under många år. Den snabba utbyggna-
den av ny elproduktion och den sjunkande efterfrågan har skapat en 
allt större överskott av el som pressat elpriset. Kortsiktigt påverkar na-
turligtvis tillgången på vattenkraft och kärnkraftverkens dagsform priset. 
Men när man analyserar utvecklingen över en femårsperiod framträder 
ett tydligt mönster: obalansen mellan tillgång och efterfrågan sänker 
priset. 

inte nödvändigtvis ersätter fossilt, utan läggs utanpå redan befint-
lig förnybar elproduktion och på så sätt pressar priserna. Detta 
sänker värdet på de befintliga kraftverken liksom lönsamheten för 
nödvändiga reinvesteringar och underhåll i vattenkraften. Det låga 
priset motverkar teknikutveckling och energieffektivisering. Ökad 
handel med el och reformering av kvotsystemet kan öka elpriserna 
fram mot 2030. 

När det gäller värmeproduktion skriver den norska regeringen 
att fjärrvärmen bör byggas ut och de återstående fossila bränslena 
fasas ut. Man vill också avskaffa den gällande ordningen med kon-
cessioner för fjärrvärme. 

Svebio kommentar: 

De svenska politikerna bör lyssna på sina norska kollegor. En re-
formering av elcertifikatsystemet och andra åtgärder för att få bättre 
balans på elmarknaden är nödvändiga. Också i det norska regerings-
dokumentet pekar man på problemen med effekt. Vi får se om den 
norska regeringen kommer att ställa krav på förändring av systemet 
före 2020.
 

PÅMINNELSE: EU-KONSULTATIONEN OM BIOENERGI

Vi har skrivit om konsultationen i Bioenergi och skickat ut information till alla Svebios medlemsföretag, med utkast till texter 
som man kan ha som underlag för egna svar. Det är angeläget att så många medlemsföretag som möjligt deltar i konsultationen.  
Ytterligare information finns på Svebios hemsida under ”pågående remisser”, www.svebio.se/pagaende-remisser

EU genomför nu en konsultation om bioenergi med titeln ”A sustainable bioenergy policy for the period after 2020”. 
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Signering av klimatavtalet på FN i New York

Ett 40-tal länder, bland dem Frankrike, hade skickat sina reger-
ingschefer.  Från Sverige deltog klimat- och miljöminister Åsa 
Romson. Hon berättade i sitt tal vid ceremonin att Sverige har am-
bitionen att bli ett fossilfritt välfärdsland, och reducera utsläppen 
med 85 procent till 2045. Hon sa att detta inte bara är moraliskt 
riktigt, utan också ekonomiskt smart. 

Genom ceremonin i New York går startskottet för den ratifi-
ceringsperiod som slutar 22 april nästa år. Avtalet träder i kraft 
när 55 procent av de deltagande länderna med tillsammans minst 
55 procent av utsläppen har ratificerat. Vid ceremonin hade redan 
femton länder med sig ratificeringsdokument. Det gäller främst 
mindre och akut hotade små önationer. För de flesta länder tar det 
längre tid att få en ratificering godkänd i de politiska beslutsför-
samlingarna. Allt pekar på att avtalet relativt snart kommer att trä-
da i kraft. Länder som USA, Kina, Frankrike, Kanada, Australien, 
Argentina och Mexiko meddelade att man kommer att ratificera 
under 2016, och andra länder lovade en snabb ratificeringsprocess. 
Kina, USA och EU står för cirka 45 procent av alla globala utsläpp 
av växthusgaser. 

Frankrikes president Francois Hollande lovade att hans land 
kommer att ta ledningen i arbetet med att sätta pris på koldiox-
idutsläppen. Det var inte bara regeringarnas representanter som 

Den 22 april genomfördes en ceremoni i FN-högkvarteret 
i New York för undertecknande av Parisavtalet om kli-
matet. Av de 194 länder (plus EU) som deltog i beslutet i 
Paris hade 175 länder skickat regeringsrepresentanter till 
FN för att skriva på avtalet. 

deltog i ceremonin. Också näringslivet fanns med. FN:s ”Global 
Compact Executive Director” Lise Kingo uppmanade företag 
runtom i världen att sätta internt pris på sina investeringar och 
andra åtgärder. Hon föreslog en nivå på 100 dollar per ton CO2 
som ett riktmärke över tid: ”Parisavtalet sänder en tydlig signal 
om att företag och investerare måste sätta klimatet i centrum för 
sina beslut. Vi är övertygade om att ett internt koldioxidpris på 
100 dollar är ett av de mest effektiva sätten att föra in klimatet i 
strategier och investeringar.” Hon noterade att många stora företag 
redan har den här typen av interna regelverk. 

Svebio kommentar: 

Det är slående hur den globala diskussionen om pris på koldioxidut-
släpp har tagit fart efter klimatmötet i Paris. Redan i Paris lyfte Världs-
banken, Internationella Valutafonden och FN:s utvecklingsorgan UNDP 
upp frågan i utspel och seminarier. Vid Världsbankens vårmöte var pris 
på koldioxid nu en huvudfråga. Att Frankrike gjort koldioxidskatt till en 
profilfråga kommer att få stor betydelse för det fortsatta klimatarbetet, 
både globalt och i EU. Den svenska erfarenheten av koldioxidskatt kan 
användas som ett bra exempel på vad som är möjligt att åstadkomma.  

Det gäller nu att propagera för koldioxidskatt och utsläppshandel i 
fler länder och regioner. Det finns en hel del initiativ på gång, och läget 
redovisas löpande på Världsbankens hemsida.  Det viktigaste är att allt 
fler länder inför pris på koldioxid, och att priset steg för steg kan höjas. 
Viktigt är också att få bort alla subventioner av fossila bränslen. Klimat-
politiken kräver riktiga och starka styrmedel. 

IVA om miljöeffekter av elproduktion

”Mer sol och vind samt ny kärnkraft är de två produktionsalterna-
tiv som har mest positiva effekter på de svenska miljökvalitetsmå-
len. Det visar den fjärde delrapporten från Kungl. Ingenjörsveten-
skapsakademiens projekt Vägval el.

– Vår sammanställning är gjord utifrån arbetsgruppens samlade 
kunskap, och visar hur miljökvalitetsmålen bedöms att förändras 
jämfört med dagens elsystem. Det är dock viktigt att komma ihåg 
att alternativen som bedömts är ytterligheter, säger Birgitta Resvik.

Birgitta Resvik är ordförande i Arbetsgruppen för klimat och 
miljö i IVA-projektet Vägval el, som nu presenterar delrapporten 
Framtidens el – så påverkas klimat och miljö.

Projektet Vägval el har tidigare tagit fram fyra produktionsalter-
nativ för framtidens elsystem: Mer sol och vind, Ny kärnkraft, Mer 
vattenkraft samt Mer biokraft. För att bedöma hur alternativen 
skulle påverka de svenska miljökvalitetsmålen har en semikvanti-
tativ analys genomförts av arbetsgruppen, en så kallad expertpa-
nelbedömning.

Resultatet ger en vägledning om skillnaderna och visar var fo-
kus i det fortsatta arbetet bör ligga. Sammanställningen visar att 
det endast är några få miljökvalitetsmål som påverkas kraftigt av 
respektive alternativ.

Sverige har redan idag ett nästan helt koldioxidfritt elproduk-
tionssystem. Däremot sker indirekta växthusgasutsläpp i byggfasen 

Ingenjörsvetenskapsakademien IVA har som en del av 
projektet Vägval el utarbetat en rapport om miljöeffekter 
av olika elproduktionssystem. Så här lyder pressmedde-
landet om rapporten: 

av ny elproduktion, vid utvinning och transporter av bränslen och 
vid produktion av till exempel solceller när de tillverkas i länder 
med fossila bränslen.

– Det behövs mer kunskap om de indirekta klimat- och miljö-
effekterna. Ur miljösynpunkt är det även viktigt att bedöma om 
omhändertagande kan ske genom återvinning eller om resursen 
förbrukas. Det är slående att kunskapen om miljöaspekter kring 
batterier är låg, avslutar Birgitta Resvik.

Förutom klimatfrågan och biologisk mångfald är nämligen re-
sursanvändning en viktig utmaning för elsystemet. Elsystemet an-
vänder resurser som sällsynta jordartsmetaller, andra metaller och 
uran för vindkraft, solceller eller kärnkraftverk. Samtidigt sker det 
en snabb teknisk utveckling och förmodligen kommer till exem-
pel sällsynta jordartsmetaller i vindkraftverk att ersättas med andra 
material, när tillgången tryter och kostnaden blir för hög.

– Analysen vidgar perspektivet och är därför mycket spän-
nande. Som i all annan verksamhet ser IVA det som självklart att 
elsystemet också är en del av den cirkulära ekonomin, säger Björn 
O. Nilsson, vd på IVA.”

Svebio kommentar: 

IVA:s rapport innehåller mycket matnyttig fakta om olika elproduk-
tionsformer. Biokraften behandlas utförligt, och biokraftproduktionen 
ökar i alla de alternativ som studerats, till mellan 20 och 60 TWh (in-
klusive avfall) i olika scenarier. Beskrivningarna av miljöeffekter av ökat 
uttag av biomassa är balanserade, men man kunde önska att arbets-
gruppen hade haft med någon expert på bioenergi. 
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Världsbanken propagerar för koldioxidskatter

Vattenkraften skulle kunna ge 3900 MW mer effekt

Nokias förre vd undersöker nordisk energisamordning

Under mötesveckan hölls också ett invigningsmöte för Carbon 
Pricing Leadership Coalition, CPLC, där Sverige också är ak-
tiv medlem. Den franska miljöminister Ségolène Royal är en av 
CPLC:s två ordförande. Bakom mycket av aktiviteten kring koldi-
oxidbeskattning ligger Internationella Valutafonden IMF:s gene-
ralsekreterare Christine Lagarde. 

Att Sveriges finansminister spelade en huvudroll i sammanhanget 
och deltog i en paneldebatt om koldioxidprissättning med Världs-
bankens chef Jim Yong Kim och FN:s generalsekreterare Ban Ki-
Moon är förstås ingen slump. Sverige har världens särklassigt högsta 
koldioxidskatt. För den svenska ekonomin som helhet har BNP se-
dan 1990 ökat med mer än 60 procent i reala termer, samtidigt som 
utsläppen av växthusgaser minskat med 25 procent. Det betyder att 
utsläppen per BNP-krona minskat med 53 procent! Samtidigt har 
Sveriges befolkning växt med mer än en miljon invånare. 

Nu följer Frankrike på samma väg, och belönas med ordföran-
deskapet i CPLC. Frankrikes karismatiska miljöminister Ségolène 
Royal delar ordförandeskapet med holländaren Feike Sijbesma, som 
är vd för Royal DSM, det statligt ägda kemi- och gruvkonglome-
rat som bland annat är delägare i den halmbaserade etanolfabriken 
i Emmetsburg i Iowa. Ségolène Royal kunde berätta om den nya 
franska koldioxidskatten, som ligger på en relativt låg nivå, förra året 
14 euro/ton CO2, i år 22 euro/ton, men som ska höjas steg för steg 

Om resultatet extrapoleras för att inkludera alla kraftproducerande 
älvar uppgår potentialen till 3 900 MW. Den här effekten översti-
ger den installerade kapaciteten av de fyra kärnkraftsreaktorer som 
fasas ut till år 2020.

Studien har gjorts av Sweco på uppdrag av Fortum och Skel-
lefteå kraft. Sweco har analyserat potentialen för effektutbyggnad 

Vid ett möte i Oslo 20 april diskuterade man vad som ska priori-
teras. Totalt innehåller Energigruppens rapport 31 förslag till åtgär-
der och de åtgärder som man i utskottet för tillväxt och utveckling 
i Norden enats om att prioritera är: en nordisk satsning på eldrivna 
färjor, en nordisk standard för laddningsstationer för transportme-
del och ett nordiskt marknadsbaserat system för förnybar energi. 
Man vill också utveckla ett program för energieffektivitet i energi-
intensiva industrier. 

– Med vår rapport vill vi föra fram Nordiska rådets syn på 
hur det energipolitiska samarbetet i Norden borde utvecklas i 
framtiden. Det är oerhört viktigt för Norden att behålla den 

Världsbanken höll sitt årliga vårmöte i Washington förra 
veckan, 11 – 17 april. Det ägnades till en del åt ”carbon 
pricing”. På plats fanns den svenska finansministern 
Magdalena Andersson, som bland annat deltog i en  
paneldebatt om koldioxidbeskattning. 

Fortum och Skellefteå Kraft har tagit fram en studie som 
visar att det skulle vara möjligt att bygga ut effekten i de 
10 största svenska älvarna med totalt 3 400 MW. 

Nokias förre vd Jorma Ollila har fått uppdrag av Nordiska 
rådet att utreda samordning av nordisk energipolitik. 
Nordiska rådets energigrupp har också utarbetat en rap-
port om gemensamma åtgärder. 

under kommande år. Hennes budskap på Världsbanksmötet var att 
det behövs ett koldioxidpris på minst 30 dollar/ton CO2 för att sätta 
fart på marknaderna. Det stämmer bra med den målsättning som 
fanns när ETS infördes i EU, den handel med utsläppsrätter som är 
unionens viktigaste klimatpolitiska styrmedel, men som just nu ger 
en kostnad på bara omkring 5 euro/ton. 

Ségolène Royal kunde berätta om ett franskt initiativ att stötta 
upp ETS med ett gemensamt golvpris. Ett sådant golv finns redan 
i Storbritannien, och det innebär i praktiken att man ersätter ETS 
med en gemensam koldioxidskatt för alla de stora utsläppskällorna. 

Vid mötet i Washington kunde man redovisa att 40 länder och 23 
provinser eller städer idag har någon form av koldioxidskatt. Dess-
utom finns utsläppshandel på fler håll. På Carbon Puls kan man 
löpande läsa om olika initiativ för att sätta pris på koldioxid. Där har 
man på senare tid bland annat kunnat läsa om att delstaten Wash-
ington i USA ska rösta om koldioxidskatt vid valet i november, och 
att provinsen Alberta i Kanada kommer att införa en koldioxidskatt. 
En sådan finns redan i grannen British Columbia. Att Alberta inför 
en koldioxidskatt, om än på låg nivå och med många undantag, är 
anmärkningsvärt med tanke på att Alberta är hem för tjärsandsut-
vinningen och bygger en stor del av sin ekonomi på fossila bränslen. 

Initiativet till Carbon Pricing Leadership Coalition togs på Ban 
Ki-Moons klimatmöte i New York 2014, och planerna kungjordes 
vid klimatmötet i Paris. Nu har organisationen fått fast form, och 
ska arbeta med att stötta beslutsfattare i politik och företag som arbe-
tar för att införa pris på koldioxidutsläpp. Tillsammans med Världs-
banken och IMF kan det nu bli tryck i frågan på global nivå. Särskilt 
viktigt nu sedan Opec misslyckats med att införa utbudsbegränsning 
på oljan, och vi kan räkna med låga priser under lång tid. 

utifrån befintliga fallsträckor och vattenkraftstationer. I dag är 
de svenska älvarna utbyggda främst utifrån ett energiperspektiv, 
medan det i framtiden kommer att vara större fokus på effekt och 
flexibilitet. Genom att optimera utbyggnaden i älvarna med hän-
syn tagen till hela älvsträckningen så kan effekten ökas utan att ta 
i anspråk nya fallsträckor. En sådan effektutbyggnad kommer i de 
flesta fall inte att leda till utökad energiproduktion.

Omprövning av vattendomar och miljötillstånd är i dag ett av 
de största hindren för att en sådan här utbyggnad skall kunna äga 
rum. 

topposition vi har på energiområdet och det är bara via sam-
arbete inom Norden och med EU som vi kan klara av det. Vi 
hoppas att Jorma Ollila ska ha nytta av våra förslag, säger Pyry 
Niemi, som är ordförande för Utskottet för tillväxt och utveck-
ling i Norden.

Ollilas uppdrag för Nordiska ministerrådet är att göra en 
”strategisk genomlysning” kring hur det energipolitiska samar-
betet i Norden bäst ska utvecklas på 5-10 års sikt.  I november 
presenterar Ollila en första gång sin utredning för de nordiska 
ministrarna med ansvar för energifrågor och i början av 2017 
ska utredningen vara klar.

Svebio kommentar: 

När Nordiska rådet prioriterar energisamarbete handlar det uppen-
barligen främst om el, och inget nämns om bioenergi, det område där 
Norden har en unik position internationellt. 
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Trafikutskottet: Satsa på biobränsle till flyget

Det gäller de flesta frågor kring förnybara bränslen i transport-
sektorn. Dessutom vill inte den borgerliga oppositionen gärna 
skriva ihop sig med Sverigedemokraterna. Men i denna fråga 
har man funnit varandra. Skälet är att regeringen har tillsatt 
en utredning om skatt på flyget, en skatt som de borgerliga 
motsätter sig.

Utskottsmajoriteten (M, C, L, K, SD) skriver bland annat 
så här: 

”Utskottet vill understryka att straffskatter i form av den 
flygskatt regeringen aviserat inte är rätt väg att gå för att minska 

Riksdagens trafikutskott har enats om att göra ett så 
kallat tillkännagivande till regeringen om att man bör 
satsa på bioflygbränsle. Det fanns flera motioner i ämnet, 
och normalt brukar riksdagens utskott avslå motioner av 
den här typen och hänvisa till pågående utredningar och 
arbete med frågan.

luftfartens klimatpåverkan. Utskottet vill särskilt peka på att 
både Danmark och Holland har infört en flygskatt för att där-
efter avskaffa den eftersom de samhällsekonomiska konsekven-
serna var mycket negativa.” 

”Utskottet anser i stället att rätt väg att gå är nya lösning-
ar såsom biodrivmedel till flyg.” ”Utskottet anser det mycket 
positivt att Sverige internationellt har varit ett föregångsland 
vad avser introduktionen av biobränslen, i synnerhet inom väg-
transportområdet och värmesektorn.” 

Reservanterna (S, MP, V) skriver så här: 
”Vi anser att frågan som utskottsmajoriteten lyfter om att 

öka luftfartens användande av biodrivmedel är av stor betydel-
se, men med hänsyn till det pågående regeringsarbetet och be-
hovet av att ge regeringen tid att utforma strategin som omfat-
tar samtliga utmaningar för luftfarten avstyrker vi majoritetens 
förslag och motionerna i frågan.”

MARKNADERNA

Elmarknaden: I väntan på vårflod

Oljemarknaden: Uppgång till omkring 45 dollar

Vårvärmen låter vänta på sig, när detta skrivs, och vårfloden har 
inte kommit igång. Följden är ett något högre elpris i slutet av 
april, men tidigare har våren präglats av mycket låga elpriser, i mit-
ten av april mestadels mellan 15 och 20 öre/kWh. När samtidigt 
priset på elcertifikat legat på 14 öre/kWh är det få elproducenter 
som har kostnadstäckning. Enda ljuspunkten är att forwardpri-
serna de senaste veckorna visat en svag trend till uppgång. 

På produktionssidan är bilden oförändrad: fortsatt hög vatten-
kraftsproduktion, något vikande produktion i kärnkraften, kraftig 

Oljepriset har stärkts de senaste veckorna jämfört med bottennivån 
i februari då priset låg på 27 dollar/fat som lägst. Nu ligger priset 
kring 45 dollar. Den stigande prisnivån är förvånande mot bak-
grund av att Opec-länderna misslyckades med att nå en överens-
kommelse om att hålla tillbaka produktionen och försöka stärka 
priset vid sitt möte i Doha för ett par veckor sedan. Saudi-Arabien 
kräver att alla ska vara med om det ska göras produktionsbegräns-
ning, medan Iran vill utnyttja sin möjlighet att öka oljeexporten 
sedan sanktionerna mot landet lyfts. När det gäller den inhemska 
drivmedelsmarknaden citerar vi SPBI:s senaste pressmeddelande: 

”Dieselförsäljningen steg med drygt 2 % i mars månad jäm-
fört med samma månad 2015. Försäljningen av E85 sjönk kraftigt 
medan bensinvolymerna var i nivå med föregående år.”

”Försäljningen av diesel fortsatte upp även i mars månad och 

uppgång för vindkraften, medan kraftvärmen står och stampar. 
Totalproduktion kring 160 TWh på årsbasis medan användningen 
ligger på 138 TWh. Mellanskillnaden är nettoexporten, som mesta-
dels går i alla riktningar. Nya tendenser under de senaste månader-
na är dels återkommande import från Danmark (vindöverskott) 
och export till Litauen via den nya kabeln. 

Priset på utsläppsrätter har stigit från rekordlåg nivå, från om-
kring 5 euro till över 6 euro. 

steg i med ca 11 900 kubikmeter eller 2,5 % och uppgick till ca 
488 400 m3 jämfört med samma månad 2015. Även för året acku-
mulerat steg försäljningen. Ökning var ca 2 % eller ca 27 300 ku-
bikmeter och uppgick för årets tre första månader till ca 1 333 500 
kubikmeter.

Försäljningen av bensin stod still i mars månad jämfört med 
samma månad föregående år och uppgick till ca 276 600 kubik-
meter. För året till och med mars var det en svag nedgång på ca 2 
% eller ca 14 300 kubikmeter.

E85-försäljningen fortsatte kraftigt ned i mars och uppgick till 
ca 2 900 kubikmeter. En minskning med ca 5 900 eller ca 65 % 
jämfört med samma månad 2015. För året till och med mars är 
nedgången ca 13 700 kubikmeter eller ca 71 %.
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REMISSVAR

”Norrlandsskatten” på el

Energiforskning

Svebio yttrade sig den 30 mars över en promemoria från Finansde-
partementet om den särskilda norrlandsskattenivån och vissa stats-
stödskrav på elskatteområdet. Så här skrev Svebio:

”Som vi tidigare framfört i remissyttrande över SOU 2015:87 
anser vi att den så kallade Norrlandsrabatten på el bör avskaffas. 
Rabatten på cirka 10 öre/kWh skapar en helt annan konkurrens-
situation på värmemarknaden i norra Sverige än i södra Sverige. 
Det ger en konkurrensnackdel för biobaserad uppvärmning, exem-
pelvis pellets, ved och biobaserad fjärr- och närvärme, i förhållande 
till elvärme och värmepumpar. Det har sannolikt också medfört en 
alltför omfattande utbyggnad av elvärme i de berörda regionerna, 
vilket bidrar till obalansen på elmarknaden vid låga temperaturer. 

Om statsmakterna önskar ge de berörda hushållen en kompen-
sation för extra höga uppvärmningskostnader borde detta kunna 
ske på annat sätt, och inte gynna en viss typ av uppvärmning. Be-
skattningen av el bör vara densamma i alla delar av Sverige.

Vi beklagar att man inte följde utredningens förslag om att 
avskaffa denna skattenedsättning. Promemorians förslag innebär 

Svebio yttrade sig den 4 april över Energimyndighetens förslag om 
program för energiforskning 2017 – 2020. Vi återger här samman-
fattningen och den inledande allmänna texten. Dessutom innehöll 
yttrandet detaljerade synpunkter på några av de utvecklingsplatt-
formar (UP-rapporter) som utarbetats inom Energimyndigheten.  
Remissvaret finns på Svebios hemsida. 

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Vi delar Energimyndighetens uppfattning att anslaget till en-
ergiforskning behöver höjas mot bakgrund av de stora krav som 
ställs på omställning av energisystemet både nationell och inter-
nationellt. 

• Vi stödjer den ökade satsningen på internationell samverkan, 
och vill särskilt betona Sveriges ansvar för att utveckla bioenergi-
teknik som är anpassad för utvecklingsländer. 

• Vi stödjer inriktningen mot att genomföra fler demonstra-
tions- och pilotprojekt för att brygga över klyftan mellan forskning 
och marknadsintroduktion. 

• Vi är kritiska till att en del av de visioner som formulerats är 
för allmänt hållna. Utifrån det övergripande målet om ett 100 pro-
cent förnybart energisystem, måste man också formulera visioner 
för 100 procent förnybar energiförsörjning i alla sektorer, inklusive 
industrin. Delarna måste stämma med helheten.

• Vi vill framhålla biokraftens betydelse i ett 100 procent för-
nybart elsystem, som baskraft och som balanskraft. Det behövs 
forskning och utveckling kring biokraftproduktion, både för att 
utnyttja alla produktionsunderlag och för att höja verkningsgra-
derna. Också på detta område krävs pilot- och demonstrations-
projekt. 

• Vi vill också framhålla den strategiska betydelsen för svensk in-
dustri att utveckla anläggningar för gemensam produktion av mate-

istället att man nu ser sig tvingade införa ett komplicerat regel-
verk för att kunna garantera att man följer EU:s statsstödsregler. 
Regelverket skapar betydande osäkerhet för många företag. Det är 
i princip samma regelverk som införts på biodrivmedelsmarkna-
den, och som vi kraftigt kritiserat i annat sammanhang. Systemet 
skapar byråkrati och höga administrativa kostnader, vilket strider 
mot den politiska ambitionen att förenkla regelverken för företag 
och hushåll. 

Att den svenska regeringen anser att man måste införa denna 
typ av regelverk när man har en skattenedsättning som betraktas 
som statsstöd visar på ett grundläggande systemfel i EU:s stats-
stödsregler. Det måste vara möjligt att använda beskattning, skat-
tefrihet, skattenedsättning och olika skattesatser som styrmedel, 
inte minst för att styra för bättre miljö och klimat, men även för 
att gynna ekonomisk utveckling i avfolkningsregioner. Sverige bör 
inom EU verka för att skatteinstrumentet kan användas som styr-
medel. 

rial och energi från biomassa. Här har Sverige och de andra nordiska 
länderna en internationell tätposition som måste förstärkas. 

• Omställningen av transportsektorn måste påskyndas. Här 
krävs framför allt tydliga och långsiktiga styrmedel. Men det kom-
mer också att krävas ytterligare teknikutveckling för produktion 
av biodrivmedel både för vägtransporter, arbetsmaskiner, flyg och 
sjöfart. 

Allmänna synpunkter

Som Energimyndigheten riktigt framhåller är 70 procent av de 
klimatpåverkande utsläppen energirelaterade. Av de återstående 
utsläppen är en stor del kopplade till jordbruket, och i huvud-
sak en del av det naturliga kretsloppet. Av koldioxidutsläppen står 
förbränningen av fossila bränslen idag för 92 procent av utsläp-
pen globalt, samtidigt som andelen från avskogning trendmässigt 
minskat under senare år. 

Det är genom att fokusera på och åtgärda koldioxidutsläppen 
från förbränning av olja, kol och naturgas som klimatfrågan kan 
lösas. Tiden är knapp.

Sverige har redan idag den högsta andelen förnybart i EU, med 
cirka 54 procent förra året. Klimatgasutsläppen har minskat med 
25 procent sedan 1990, och inbindningen av kol i skog och mark 
(LULUCF) ligger på en oförändrat hög nivå. Den snabbt ökande 
användningen av bioenergi är en viktig förklaring till denna posi-
tiva utveckling. 

Under de närmaste årtiondena gäller det främst att ställa om 
transportsektorn och att finna nya lösningar för industrin, för att 
nå fram till målet ”ett 100 procent förnybart energisystem”. Dess-
utom bör det vara Sveriges ambition att exportera förnybar energi 
och kunnande till andra länder. FORTS 4
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Energimyndighetens prioriteringar

Vi kan i huvudsak ställa oss bakom Energimyndighetens inrikt-
ning och strategiska prioriteringar. Det är olyckligt att planeringen 
bara gäller tre år (2017 – 2020). Energiforskningen behöver längre 
perspektiv. 

Vi vill bara göra några randanmärkningar:
• Energimyndighetens uppdelning mellan ”transportsystemet”, 

”bioenergi” och ”elproduktion och elsystem” leder i onödan till en 
uppsplittring av bioenergin. Biokraften hamnar inom temaområ-
det bioenergi som en ”biprodukt” till värmeproduktionen, medan 
man under elproduktionen bara nämner ”vattenkraft, vindkraft, 
solkraft och havsenergi”. Det är viktigt att man ser biokraftens 
strategiska roll inom ett 100 procent förnybart elproduktionssys-
tem, som baskraft, variabel kraft och kraft baserad på lagrad förny-
bar energi. Svebio har genom projektet Biokraftplattformen tagit 
fram ett underlag för behovet av forskning och utveckling inom 
biokraften. Rapporten visar på stora behov av teknikutveckling.  

• Ambitionen att ställa om till ett hundra procent förnybart en-
ergisystem innebär en total utfasning av den befintliga kärnkraften 
och av all användning av fossila bränslen. Vi tycker inte att detta 
framgår tydligt. 

• På sidan 18 finns en formulering om att vi bör avveckla bero-
endet av kärnkraft och vattenkraft för att öka försörjningstrygghe-
ten. Vi ställer oss frågande och undrar om det inte är en olycklig 
felskrivning att här inkludera vattenkraften, som står för både för-
nybarhet och försörjningstrygghet. Vi måste slå vakt om vatten-
kraften som en viktig del av elsystemet, inte minst för att kunna 
balansera annan variabel förnybar elproduktionen. 

Innovation and sustainability 
are changing the wood-based 
biorefining industry

STOCKHOLM  24–26 MAY 2016    
iwbweek.com

ONE WEEK. THREE EVENTS.  
INSIGHTS, NETWORKING, BUSINESS.

Welcome to participate in the 
leading forest industry event
IWB Week is an international event for the innovative and 
sustainable wood-based biorefining industries including pulp, 
paper, bioenergy and new wood-based products.

The Conference - Learn about the possibilities in the biorefining 
industries by taking part in the versatile conference program focusing 
on markets for biobased products, bioenergy, advanced biofuels, 
carbon fiber, nanocellulose, composites, smart packaging, bioplastics, 
constructions, textile fibers and the food industry.

The Exhibition – Meet the leading companies in the pulp, paper, 
bioenergy and other wood-based biorefining industries and learn about 
trends and the latest industry know-how.

Join us today for new business, valuable networking and industry insights.  

Register at iwbweek.com

organizers 

conference organizers 

conference partners 
Innventia   VTT

main media partners 

Nordisk Papperstidning   Bioenergi  Bioenergy International

• Omställning till hundra procent förnybart energisystem 
innebär att samtliga samhällssektorer måste ”avfossiliseras” inom 
loppet av några årtionden. Det gäller också den tunga industrin, 
vilket tydligt måste framgå av visionen för denna delsektor. Likaså 
måste insatsenergin i de areella näringarna baseras på förnybara 
energikällor. Vi måste alltså utöver ambitionen om en fossilfri 
uppvärmning 2020 (vilket är nära att uppnås) och en fossilfri for-
donsflotta 2030 också ha ambitionen om en fossilfri industri och 
ett fossilfritt jordbruk. Forskningsinsatser behöver göras för att 
möjliggöra detta. 

• Underlaget visar på att Energimyndigheten har satsat på rele-
vant och högkvalitativ forskning samtidigt som den utförs i nära 
samarbete med näringen. Kraven på samfinansiering ger både nära 
kontakt med näringen och stor utväxling på energiforskningsan-
slaget. Antalet patent ökar med energiforskningsanslagets storlek. 
Det ger troligen en stor potential för kommersialisering och export 
av svensk teknik inom området. 

• Vi stödjer myndighetens åsikt att energiforskningsanslaget 
borde öka i andelen av de offentliga forskningsinsatserna med 
tanke på hur viktig energifrågan är för att klara klimatet. 

• Vi stödjer också myndighetens ambition att tillsammans med 
Regeringskansliet se över förordningar och regelverk så att stöd 
kan ges på ett effektivt sätt till innovativa företag. Administration 
får inte stå i vägen för innovation.

FORTS FRÅN SID 8.
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PRESSMEDDELANDEN

Anna Lundborg, verksam vid Energimyndigheten, är årets motta-
gare av Jan Häckners bioenergipris. Utdelandet av priset ägde rum 
vid Svebios årsmöte 6 april. Priset delas varje år ut till en person 
som genom forskning, innovation eller företagsutveckling gjort en 
betydelsefull insats för att främja ökad bioenergianvändning på ett 
miljövänligt sätt. Så här lyder motiveringen till varför priset i år 
tilldelats Anna Lundborg:

”Anna insåg tidigt potentialen för biobränslen från skogsbruk 
och avverkningsrester. Med ett stort engagemang i miljöfrågor 
kopplat till en förståelse för hållbart brukande har hon ständigt, 
vetgirigt och med klokskap engagerat sig för och initierat forsk-
ning och utredningar som beskriver konsekvenserna av biobräns-
leuttag för skogsproduktion, mark- och näringsförhållanden, vat-
tenstatus och koldioxidbalans. Hon har med sitt unika agerande 
initierat ny kunskap och skapat insikt och klarhet i komplexa frå-
gor. Anna har genom sitt arbete på Energimyndigheten under en 

Karin Medin, vd i Söderenergi, valdes till ny ordförande i Svebio 
vid föreningens årsmöte i Stockholm 6 april. Karin Medin efter-
träder Gunnar Olofsson, som varit ordförande i Svebio i fem år. 

Söderenergi är en av landets största användare av fasta biobräns-
len som flis, returträ och pellets, och producerar fjärrvärme som 
används för att värma bostäder, lokaler och industrier i Södertälje, 
Botkyrka och Huddinge och andra delar av södra Stockholmsregi-

På två år har importen av pellets till Sverige halverats, en minsk-
ning med 360 000 ton. Samtidigt har exporten ökat med drygt 80 
000 ton. Under perioden ökade produktionen i Sverige med cirka 
150 000 ton, varav 85 000 under 2015. Det visar tidningen Bioen-
ergis undersökning av pelletsproduktionen i Sverige.

– Trots att den svenska marknaden minskat med 14 procent på 
två år har produktionen i Sverige ökat med nästan 10 procent. Det 
beror på minskad import och ökad export, säger Anders Haaker, 
chefredaktör på tidningen Bioenergi.

De pelletsfabriker som ökat mest under 2015 är Stenvalls Trä 
i Sikfors, Södra Cell i Värö, Fågelfors Hyvleri, Laxå Pellets och 
Forssjö Pellets. En ny större pelletsfabrik, med en kapacitet på  
95 000 ton per år, håller på att byggas av Stora Enso vid Ala Såg-
verk i Ljusne.

Pressmeddelande 2016-04-08 

Anna Lundborg årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Pressmeddelande 2016-04-07 

 Karin Medin ny ordförande i Svebio

Pressmeddelande 2016-04-05 

  Pelletsproduktionen i Sverige ökade med fem procent under 2015

följd av år hållit i stora forskningsinsatser till nytta för den svenska 
bioenergiförsörjningen. Hon har med engagemang, kunskap och 
uthållighet drivit på myndighetens FoU-verksamhet för forskning 
som bidragit till kostnadseffektiv produktion och minimerade ne-
gativa miljöeffekter.”

Vid Svebios årsmöte utsågs också Bo Hektor och Henrik Lund-
berg till hedersmedlemmar i Svebio. Bo Hektor har varit verksam 
som forskare och konsult med ett rikt internationellt nätverk, 
bland annat inom IEA Bioenergy, och har främst arbetat med 
frågor kring bioenergipotentialer och utveckling av handeln med 
bioenergi. Han har varit en ambassadör för svenskt bioenergikun-
nande globalt. Henrik Lundberg var en av grundarna av Svebio 
1980, och har varit verksam i bioenergibranschen främst som en-
treprenör och företagsledare. I och med årsmötet lämnar Henrik 
Svebios styrelse.

onen. Vid Igelstaverket i Södertälje producerar Söderenergi också 
biokraft i ett av landets största kraftvärmeverk. 

Utbyggnad av biokraft för att garantera säker effekt inom ett 
förnybart elproduktionssystem är en av de frågor som Karin Med-
in vill driva som ordförande i Svebio. Karin medverkar vid Dagens 
Industris Elmarknadsdag 13 april och diskuterar denna fråga. 

Fakta:

Produktionen av pellets i Sverige var under 2015 cirka 1 663 000 
ton motsvarande åtta terawattimmar energi. Ett ton pellets mot-
svarar omkring 4,8 megawattimmar. Pellets produceras framförallt 
av biprodukter från sågverks- och träindustrin, men även andra 
råvaror förekommer.

Läs mer:

En lista med alla pelletsfabriker i Sverige, inklusive större använda-
re av pellets, publiceras på kartan ”Pellets i Sverige 2016. Den finns 
på www. bioenergitidningen.se där du också kan läsa om markna-
den för biobränslen i tidningen Bioenergi nr 2-2016.
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BIOENERGI I PRESSEN

INTERNATIONELLT

Cortus tecknar japanskt avtal 
Cortus Energy och det japanska bolaget Forest Energy har tecknat 
ett preliminärt avtal om gemensamma projekt för den japanska 
marknaden om elproduktion från biomassa. 

Forest Energy äger och driver biomassakraftverk i Japan, idag 
två projekt om totalt 25 MW el och vill nu expandera med hjälp av 
Cortus WoodRoll-teknik, enligt ett pressmeddelande.

WoodRoll är en patenterad metod att förgasa biomassa till syn-
tesgas som Cortus demonstrerar i en anläggning i Köping. 80 pro-
cent av energin i biomassan konverteras till gas, som är ren. Gasen 
kan användas direkt i gasmotorer och turbiner.
Ur artikel i Kemivärlden 2016-04-20

NORRBOTTENS LÄN

Satsning på biobränsle  
läggs ner i brist på stöd
Forskningen i Piteå om biobränsle från pappersfabriker läggs ner. 

Det beskedet lämnade Luleå Tekniska Universitet på tisdagen. 
Personalen varslades tidigare om uppsägning. Samtidigt gjordes 
ansträngningar för att få loss nya pengar. 

– Jag tycker att det är tråkigt att vi måste avbryta satsningen i 
anläggningen, men är trots det hoppfull om framtiden för tekni-
ken. Den har bevisats fungera mycket väl i vår pilotanläggning, 
säger professor Rikard Gebart, ledare för pilotanläggningens forsk-
ningsprogram och vetenskaplig ledare för Förnybar Energi vid  
Luleå Tekniska Universitet. 
Ur Artikel i Norrbottens-Kuriren 2016-04-20

Anläggning för grönt  
bränsle läggs ned i Piteå
Sveriges enda storskaliga pilotanläggning för forskning och fram-
ställning av flytande biodrivmedel från skogsrester läggs ner.

Det handlar om den anläggning i Piteå som Luleå Tekniska 
Universitet tog över från Chemrec för drygt två år sedan. 

Verksamheten har de senaste tre åren fått drygt 100 miljoner 
kronor i bidrag från Energimyndigheten, som nu har beslutat att 
inte fortsätta att stödja pilotförsöken.

Därmed anser LTU att man måste avbryta satsningen.
Konsekvenserna blir att hela driftsorganisationen med 17  

anställda avvecklas.
Ur Sveriges Radio P4 Norrbotten 2016-04-19

 

Anläggningens framtid är osäker
Frågan om vad som händer med anläggningen kvarstår. Ska den 
styckas i småbitar och säljas eller ska den förläggas i malpåse under 
en tid för att kunna startas igen? 

Enligt avtalet med Smurfit Kappa ska marken återställas till 
dess ursprungliga skick när anläggningen inte längre har någon 
verksamhet. 

Alternativet till skrotning är då att stänga anläggningen för att 
starta igen i ett senare skede. Man vet till exempel att det ska kom-
ma utlysningar om stora forskningsprogram på EU-nivå till hös-
ten som kan förändra förutsättningarna för finansiering, och då 
kan även Energimyndigheten tänka sig att gå in med mer pengar.
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-04-21

VÄSTERBOTTENS LÄN

Ny anläggning ska spara energi
Skellefteå Kraft har satsat hundra miljoner kronor på en ny an-
läggning för rökgaskondensering. 

– Det handlar om en energieffektivisering på upp emot tjugo 
procent, berättar affärsenhetschefen Ulf Hedqvist som idag premi-
ärvisade anläggningen vid bioenergikombinatet i Hedensbyn för 
bland annat politiker.

Genom att tillvarata värmen från pannan och leda över den till 
fjärrvärmenätet kan bränsleanvändningen enligt honom minskas 
med 100 Gwh varje år.

– Det här minskar ju bränsletransporterna rejält, och så släpper 
vi ut betydligt mycket mindre till luft, så många fördelar finns det.
Ur SVT Nyheter Västerbotten 2016-04-05

Skellefteå Kraft ska satsa på sol
I samband med att Skellefteå Kraft premiärvisade sin nya anlägg-
ning för rökgaskondensering vid bioenergikombinatet i Hedens-
byn presenterade koncernchef Hans Kreisel också en kommande 
satsning på solenergi. 

Hans Kreisel vill ännu inte avslöja vilka projekt det handlar om. 
Men han hoppas få igång dem under våren. Till de viktigaste håll-
bara investeringarna under 2015 hör beslutet att bygga ytterligare 
en etapp av Blaiken vindkraftpark och satsningen på rökgaskon-
denseringen vid biokombinatet. 

Man har även invigt en ny typ av småskalig vattenkraftanlägg-
ning med teknik som underlättar fiskvandring. En annan viktig 
fråga är torven, där det under våren kommer en nationell utvär-
dering av bland annat klimataspekterna av torvanvändning för att 
kunna ta ett inriktningsbeslut under 2016. 
Ur artikel i Norran 2016-04-07
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JÄMTLANDS LÄN

Byggstart för provanläggning  
av grön diesel redan i höst 
Här, på skogsmark mellan Edsåsen och Edsåsdalen, vill Karin Bro-
marker och E-dalens Energi bygga sin provanläggning för produk-
tion av grön diesel.

– Går allt i lås börjar vi att bygga i höst, säger Karin Bromarker.
ÖP berättade tidigare i veckan att företaget E-dalens Energi har 

långtgående planer på att starta produktion av syntetisk diesel till-
verkad av biomassa. I första hand ska skogsavfall och grot användas 
som råvara.

Karin Bromarker, vd och delägare i E-dalens Energi, betonar att 
det i ett första skede handlar om en test- och forskningsanläggning.

– Min förhoppning är att vi kan börja bygga i höst. Tre till fyra 
månader efter att grunden är klar räknar jag sedan med att vi kan 
inviga anläggningen, säger Karin Bromarker. 

– När anläggningen är gång kommer det att ge 2-4 årsarbets-
platser, varav två personer med högteknologisk utbildning, säger 
Karin Bromarker.
Ur artikel i Östersunds-Posten 2016-04-21

GÄLVEBORGS LÄN

Matolja blir drivmedel
Jan Nordlöf är vd för Colabitoil som ska börja tillverka fossilfri 
diesel av matolja och annat vegetabiliskt fett på det gamla fabriks-
området i Norrsundet. 

Tidigare var planen att vara i gång med tillverkningen i höstas 
och då ha ett fyrtiotal anställda. 

Så blev det inte. Produktionen är ännu inte i gång utan fort-
farande under startfasen och företaget har hittills anställt runt 15 
personer. Anläggningsbyggandet har dragit ut på tiden, säger Jan 
Nordlöf. 

Eftersom tillverkningen är ny har det tagit tid att få de certifikat 
som krävs för utrustningen, men nu är allt beställt. I slutet av maj 
eller början av juni ska den vara installerad så att de kan börja till-
verka mindre volymer. Då ska olja från restauranger, hushåll och 
industrin börja förvandlas genom en kemisk process, hydrogene-
ring, till fossilfri diesel. Under sommaren ska man anställa ytterli-
gare cirka fem personer. 
Ur artikel i Gefle Dagblad 2016-04-05

Grönt ljus för fossilfri  
dieselfabrik i Norrsundet 
– Vi har säkrat leveranserna för flera år framåt. Hela vår planerade 
årsvolym är såld, säger Jan Nordlöf, vd i Colabitoil Sweden AB.

De första leveranserna kan ske i höst, tror Jan Nordlöf som räk-
nar med att en fullskalig anläggning kan vara i drift under 2019.

Men i väntan på fullskalig tillverkning i Norrsundet så har Co-
labitoil tecknat avtal med finska Neste Oil som tillverkar och leve-
rerar diesel av använt animaliskt fett och vegetabiliska oljor.

Avtalet med bussbolagens samarbetsorganisation Sambus är 
treårigt och motsvarar ungefär en femtedel av bussarnas bränsle-
behov. 

I dag har Colabitoil 43 aktieägare och ett eget kapital på knappt 
50 miljoner kronor.

Siktet är också inställt på en börsintroduktion inom ett par år, 
på Aktietorget eller First North.
Ur artikel i Arbetarbladet 2016-04-03

DALARNAS LÄN

Öppnar för godstrafik
Västerdalsbanan Rågsved-Malung öppnar för godstrafik. Ett 
glädjebesked, betonade Hans Unander, S-riksdagsledamot, Tiina 
Ohlsson, regiondirektör, och Leif Nilsson, S-ordförande i Region 
Dalarna, på presskonferensen. 

Det var en mörk dag när Trafikverket den 18 februari 2014 tog 
beslutet om att rälsen på banan skulle rivas upp, säger Hans Un-
ander. 

– Men beslutet ändrades och nu satsar Trafikverket 48 av de 100 
miljoner som öronmärkts för landsortstrafik på Västerdalsbanan 
och det är mycket glädjande. 

En utredning har visat att med mer godstransporter på Väster-
dalsbanan finns potential att minska lastbilstrafiken med 75 fordon 
varje dag på E 16-stråket. 

Konkret handlar det om åtgärder för en återtrafikering av 
sträckan Rågsveden-Malung, cirka 34 kilometer. I projektet ingår 
också ett industrispår mellan Malung och Malungsfors samt en 
upprustning av terminalområdet i Malungsfors. Malungsforspro-
jektet är på cirka tio kilometer och ska finansieras av Malung-Sä-
lens kommun. 

Satsningen är en viktig del i den energiomställning som pågår i 
Sverige. I bland annat Mälardalen pågår en utbyggnad av kraftvär-
meverk som behöver en stor mängd skogsråvara, från till exempel 
Dalarna, betonar Leif Nilsson. 
Ur artikel i Dala-Demokraten 2016-04-05

VÄRMLANDS LÄN

Gemensam satsning på skoglig bioenergi
För tre år sedan inledde Paper Province en rekordstor satsning för 
att skapa en attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekono-
mi. En del i den satsningen är samarbetet med företagsinkubatorn 
Inova med målet att skapa ökad kommersialisering av skogsindu-
striella innovationer. 

I integrationsarbetet har ett nytt koncept, BioExpress, vuxit 
fram under ledning av Erik Dahlén, som jobbar tätt med båda 
organisationerna. BioExpress tar en innovation från idé till ett 
bemannat projekt och start-up-företag inom loppet av några få 
månader.

Det som brukar gå på ett år nu kan gå på några veckor. 
– Bioekonomin är viktig för vår tillväxt här i Värmland, kon-

staterar Maria Hollander, vd för Paper Province. Det är något som 
påverkar varenda kommun i länet.
Ur artikel i Värmlands Folkblad 2016-04-08
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Karlstad Airports prestigeprojekt  
på sparlåga 
Sommaren 2014 invigdes biofuelprojektet, den första stationära 
tankanläggningen i Europa, vid Karlstad Airport med pompa och 
ståt. Men drygt ett och ett halvt år senare står satsningen fortfa-
rande och stampar. Hittills har tankningen skett i mycket begrän-
sad utsträckning, ty utöver premiärflygningen till Frankfurt har 
sammanlagt 3 173 liter biobränsle tankats vid enbart sex tillfällen. 
Globalt är tillgången på bränslet mycket begränsad. Marknaden 
finns inte riktigt än - bränslet tillverkas bara när vi beställer det, 
säger Maria Fiskerud, vd på Fly Green Fund (FGF). 

Enligt Maria Fiskerud har Karlstad Airport spelat en avgörande 
roll för att initiera biofuel, bland annat som katalysator till det 
nystartade projektet på Gardemoen, säger hon. 
Ur artikel i Värmlands Folkblad 2016-04-08 

Tallolja ger 25 nya jobb 
Teknikkonsultföretaget Projektengagemang växer – tack vare tall-
olja. Nu söker de 25 teknikkonsulter till sitt företag i Karlstad. To-
talt rör det sig om 40 nya tjänster. 

– Vi upplever flera nya affärsmöjligheter och en ökad efterfrå-
gan inom detta område, säger Hans Paulsson, affärsområdeschef 
inom Industri och energi.

Vi är övertygade om att den växande efterfrågan på miljövänlig 
biodiesel kommer att ökat behovet av anläggningar för produktion 
av tallolja. Rekryteringen av nya medarbetare är ett steg i denna 
satsning, säger Hans Paulsson.
Ur artikel i Nya Wermlands-Tidningen 2016-04-22

Pilotanläggning i Bäckhammar
Bioekonomiföretaget RenFuel satsar 140 miljoner kronor på att 
skapa förnybara drivmedel från skogsindustrins restprodukter.

Från början av 2017 till mitten av 2018 kommer projektet testas 
i Nordic Papers lokaler vid Bäckhammars pappersbruk.

– Vi ska gå från en uppskalad kemisk skala till en industripro-
cesskala. När man ska investera i kommande anläggningar måste 
man veta vilken typ av investering det innebär att bygga en stor 
fabrik, säger Sven Löchen, vd för RenFuel.

På den nya anläggningen kan det inte bli aktuellt med fler än 
fem eller sex nya arbetstillfällen. Finansieringen kommer från sam-
arbetspartners, lån, riskkapitalister och drygt 70 miljoner bidrar 
Energimyndigheten med. 
Ur SVT Nyheter Värmland 2016-04-11

Bruket investerar för framtiden
Rottneros Bruk har precis börjat arbetet med en investering som 
till hösten gör att man kommer kunna öka sin kapacitet från  
150 000 ton till 175 000 ton.

– Det handlar om investeringar i ny tvättpress, blekning och 
torkning, säger brukschef Olle Dahlin.

Rottneros bruk har två produktionslinjer, en som tidigare i hu-
vudsak fokuserade på massa till tryckpapper och en som fokuse-
rade på massa till kartong och mjukpapper.

När framtiden nu ser ljusare ut för företaget beror det på flera 
olika saker. Dels har dollarn stärkts och elpriserna är ganska låga.

Ett projekt som kommer sättas igång handlar om att bygga en 
biobränslepanna som ersättning för dagens uppvärmning.
Ur artikel i Värmlands Folkblad 2016-04-11

UPPSALA LÄN

Skutskär på god väg  
att bli en fossilfri fabrik
Skutskärs Bruk har den senaste tiden tagit stora kliv mot målet att 
bli en helt fossilfri fabrik. Det är tack vare nyinstallerad utrustning 
i oljesystemet som man numera kan använda biobaserad olja istäl-
let för fossil olja i brukets sodapannor.

– Det har varit roligt att driva detta projekt där man verkli-
gen känner att bruket utvecklas, lönsamheten ökar och att det blir 
bättre för miljön, säger Mattias Brink, projektledare på Skutskärs 
Bruk.

Massaproduktionen på Skutskärs Bruk är numera fossilfri till 
ca 99 procent.
Ur artikel i svensk Papperstidning 2016-03-31

STOCKHOLMS LÄN

Åsa Romsons miljöhyllning på Scania 
Södertälje är en förebild för när det kommer till att ha en håll-
bar utveckling inom näringslivet. Det menade miljöminister Åsa 
Romson när hon besökte Scania.

Under måndagen besökte klimat- och miljöminister Åsa Rom-
son (MP), närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) 
och civilminister Ardalan Shekarabi (S) Scania för att delta i ett 
industrisamtal med representanter från bland annat fack och fö-
retagare.

– En av frågorna är hållbar produktion. Vi ska tala om hur vi 
kan jobba för att stärka industrins konkurrenskraft genom att ta 
till vara på hållbarhetsfrågorna, sade Mikael Damberg.

Scania har satsat stort på att ta fram lastbilar som går på alter-
nativa drivmedel. Senast i höstas visade de upp en ny hybridlastbil 
som går både på biodiesel och eldrift.

Ministrarna menade att lokal tillverkning av just alternativa 
drivmedel kombinerat med bland annat produktion av miljölast-
bilar är en del i att ha en hållbar utveckling.

Där kan Södertälje vara ett bra exempel då man både har stor 
biogastillverkning nära staden och en stor aktör som Scania som 
tillverkar tyngre lastbilar och bussar som kan gå på de här bräns-
lena. Då ser man kretsloppet i det lokala, sade Åsa Romson.
Ur artikel i Länstidningen Södertälje 2016-04-11
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– Sverige har stora tillgångar på skogsbaserad biomassa som 
kan fungera som ett mycket bra alternativ till fossil olja. Men för 
att uppnå skogens fulla potential måste teknologier utvecklas och 
nya värdekedjor skapas, säger Thore Lindgren vice vd för Sekab 
E-Technology.

Denna teknik är särskilt intressant för Sveaskog eftersom man 
kan använda spån eller grot som det finns gott om i våra skogar och 
hos våra kunder inom sågverksindustrin, säger Ann-Britt Edfast, 
FoU – chef på Sveaskog.

Samarbetsprojektet finansieras till viss del av Energimyndighe-
ten och kommer att löpa fram till mitten av 2017. 
Ur artikel i Dagens Nyheter 2016-04-19

Saltå Kvarn sågar klimatförslag:  
”Huvudet under armen” 
Regeringens förslag att slopa skatten för företags klimatkompensa-
tion är ett slag i luften. Det anser Saltå Kvarn, trots att företaget 
efterfrågat skattebefrielsen. 

Han menar att förslaget har så många brister att det blir verk-
ningslöst för företag som är intresserade av klimatkompensation.

– Vi kan inte ens räkna in våra transporter och än mindre kli-
matutsläpp som sker hos bönderna, säger Johan Ununger.

I regeringens förslag får företagen bara kompensera för det som 
i utsläppssammanhang brukar kallas för Scoop 1, vilket är verk-
samhetens egna direkta utsläpp. Dit räknas inte exempelvis varu-
leveranser.

– Vi kan också enligt förslaget bara kompensera med hjälp av 
EU:s utsläppssystem och vi likt många andra företag kompenserar 
via andra projekt som tar ett helhetsgrepp.

Regeringens motivering till att bara tillåta avdrag för utsläpps-
rätter i EU:s system är att prissättningen i andra utsläppssystem 
eller kompensationsprojekt är osäker. Motiveringen till att inte låta 
företag dra av för klimatkompensation som rör underleverantö-
rernas utsläpp är att samma utsläpp då kan få skattereduktion två 
gånger om även leverantörer kompenserar och gör avdrag.
Ur artikel i Svenska Dagbladet 2016-04-07

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Ministerns värmande ord
Med ett knips med en guldfärgad grensax blev Mjölby kraftvärme-
verk invigt av energiministern Ibrahim Baylan (S). 

Baylan berömde i sitt invigningstal MSE och dess ägare Mjölby 
kommun för att man satsar på ett kraftvärmeverk som vid sidan av 
fjärrvärme även producerar el. 

–När det gäller elproduktionen har vi kommit en bra bit på 
väg. Mycket tack vare kommuner som Mjölby som investerar i 
biobränsleeldad värme- och elproduktion, som matas med lokalt 
producerad flis. För just kraftvärme är en elproduktion som i mot-
sats till solenergi har sin topp under den kallaste delen av året, när 
fjärrvärmeproduktionen går på högvarv. 

Invigningspubliken bestod av anställda på MSE, kunder och 
leverantörer samt Mjölbypolitiker och tjänstemän. Efter invig-
ningen, som ramades in av rikligt med de förnybara energikällorna 
sol och vind, fick de komma in och titta på värmeverkets inre. 
I morgon lördag är allmänheten välkommen att besöka Mjölbys 
400-miljonersstolthet när det ordnas familjedag. 
Ur artikel i Östgöta Correspondenten 2016-04-08 

Här värms Solna och Sundbyberg
Sundbyberg var en av de första städerna i Sverige som fick fjärrvär-
me. Redan 1953 invigdes värmeverket nere vid Golfängarna, bara 
fem år efter att Sveriges första öppnat i Karlstad 1948. 

1964 öppnades det stora värmeverket i Solna. I dag förser man 
över 90 procent av fastigheterna i Solna och Sundbyberg, över  
100 000 personer, med värme och varmvatten. 

Energibolaget Norrenergi ägs gemensamt av Solna och Sundby-
berg, där Solna äger två tredjedelar, men man levererar även en del 
fjärrvärme till Bromma och Danderyd. 

För att producera fjärrvärme använder man nästan 99 procent 
förnyelsebart bränsle. Värmen från renat avloppsvatten är ett av 
bränslena, biobränsle ett annat, berättar Monica Vilhelmson. 

Näst intill varje dag under vintern rullar det in stora lastbilar 
med pellets in på värmeverksområdet, som dumpar sin last ned i 
en stor silo. 
Ur artikel i Mitt i Solna 2016-04-12

Läget den stora utmaningen
Fortums nya biokraftvärmeverk ligger mitt i Stockholms stadsmiljö. 
Det har skapat särskilda utmaningar för bygget. Stora delar av flis-
hanteringen har lagts i underjorden. 

Här vi begränsade både i höjdled och ytled. Därför transpor-
terar och lagrar vi bränslet underjordiskt. Det är lite James Bond 
över det hela, och fullkomligt unikt i världen, säger Mats Ström-
berg, Fortum Värmes projektledare för bygget. 

Fliset som används för att generera el och värme anländer via 
tåg och båt. Sedan går det på transportband till ett underjordiskt 
lager, 40 meter under jord, och därefter vidare till pannan. 

– Vi har den högsta ångdatan på biokraftvärmeverk i Sverige 
och jag skulle tro den högsta i världen. Det betyder att vi har högt 
tryck och hög temperatur på ångan, vilket gör att vi får ut mycket 
el från bränslet. 
Ur artikel i Ny Teknik 2016-04-13 

Kryssningsfartyg har rejäla rabatter
Ove Eriksson, direktör för affärsavdelningen på Sjöfartsverket, hål-
ler med Stockholms Hamnar om att det blir kännbara höjningar 
för kryssningsfartygen om avgifterna ändras enligt verkets förslag 
nästa år.

Det nya avgiftssystemet görs för att stärka Sjöfartsverkets eko-
nomi, men också för att få mer rättvisa avgifter utan rabatter och 
för att premiera redare som satsar på miljön.

– Vi inför miljöstyrmedel som gör att avgifterna ska baseras på 
fartygets totala miljöpåverkan, hur mycket koldioxid de släpper ut, 
hur mycket kvävedioxid de släpper ut och hur de påverkar miljön 
med avfall, avfallsvatten och annat, förklarar Ove Eriksson.
Ur artikel i DN 2016-04-20

Skogen ger grön bensin
Drivmedelskoncernen Preem säljer sedan 2011 syntetisk HVO-
diesel gjord av tallolja. Satsningen har slagit mycket väl ut.

Nu vill de tre företagen Preem, SEKAB och Sveaskog, tillsam-
mans med ett franskt företag göra motsvarande satsning på grön 
bensin. Råvaran är tänkt att vara rester från skogsindustrin, till 
exempel sågspån och grot, men även halm skulle kunna använda.
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Rejäl kraftökning i Mjölby  
– Nu har nya kraftvärmeverket invigts 
Lördagen 10 april var det något av folkvandring till och folkfest vid 
Mjölbys nya stolthet - kraftvärmeverket. Totalt cirka 1 250 männ-
iskor hade i det tilltalande vårvädret sökt sig till verksområdet för 
att få både kunskap och förströelse. 

De äldre anläggningsdelarna är nu mer sekundära verk, alltså 
reserv som kan startas vid behov som sträng kyla eller driftsstör-
ningar på den nya anläggningen. Både verken får sin energi från 
biomassa så kallad grot (grenar och toppar) samt sågverksrester 
som hämtas i närområdet (omkring tre mils radie) för att minska 
transporterna (cirka tio lastbilar per dygn). 

I detta dubbla effektiva system får man ut 30 procent el och 60 
procent fjärrvärme. Systemet görs extra effektivt bland annat ge-
nom att man, speciellt på sommaren, kan samköra Mjölbys fjärr-
värmesystem med Linköpings (Gärstadverket) genom en varmvat-
tenledning mellan städerna.
Ur artikel i Länstidningen Östergötland 2016-04-22

Lantmännen och Scania i etanolsamarbete
Samarbetet går ut på en helhetslösning där Scania står för de eta-
noldrivna lastbilarna, samtidigt som Lantmännen Agroetanol er-
bjuder kundanpassade distributions- och tanklösningar. Tillsam-
mans skapar man därmed initiativet ”Etha”.

– Med vårt etanoldrivmedel Agro Cleanpower 95, kan vi mins-
ka CO2 utsläppen med upp till 90 procent. Säger Bengt Olof Jo-
hansson, vd på Lantmännen Agroetanol.

Etanolen(ED95) är ett av de bästa både vad det gäller tillgång 
och reducerad påverkan på miljön, säger Robert Sobocki, vd på 
Scania-Bilar Sverige.
Ur Artikel i Jordbruksaktuellt 2016-04-06

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Hilde Wahl:  
Det borde kosta att köra stora bilar
Med 500 förvärvade stationer på sju år har finska bensinkedjan 
ST1 etablerat sig som en av Sveriges största. De har köpt Jet- och 
Hydromackar och sedan 2010 äger bolaget även alla Shellmackar. 
Vd:n Hilde Wahl kom till företaget 2009.

Du vill få bort bensinen från Sveriges bensinstationer. Varför? 
– Vi vill lämna världen till våra efterkommare i gott skick.
Vilket tycker du är det bästa alternativet till bensin? 
– Det snabbaste sättet att minska användandet av fossila bräns-

len är att blanda biodrivmedel i det flytande drivmedlet. Vi produ-
cerar litegrann av det renaste biodrivmedel man kan få, nämligen 
etanol av matavfall. I år kommer vi starta en fabrik i Finland som 
gör etanol av skogsavfall. Det går också att producera diesel från 
skogsavfall, vilket vi blandar i vår diesel. 

Hur mycket etanol tankar svenska bilister idag? 
– Nästan ingenting. Och det beror helt och hållet på rent poli-

tiska beslut. Skatten på etanol blev höjd i vintras vilket har slagit 
undan benen för den produkten fullständigt. 
Ur artikel i Göteborgs-Posten 2016-04-02

KALMAR LÄN

Biogas till Tjustbanans  
fordon övervägs igen
För nästan exakt tio år sedan inträffade en världspremiär på Tjust-
banan. Världens första biogasdrivna rälsbuss gjorde sin första ordi-
narie tur den 19 april. Tåget Amanda var en gammal Y1-vagn från 
1980-talet som byggts om för biogasdrift. 2010 upphörde trafiken 
när de nya dieseldrivna Itinotågen sattes i trafik. Sedan dess har det 
varit tyst om biogas som drivmedel för tåg i regionen. Under våren 
har ett projekt startat där länstrafikbolagen i Kalmar och Jönkö-
ping undersöker hur deras regionaltåg ska drivas i framtiden. Tre 
alternativ finns: Biodiesel, elektrifiering av banorna eller biogas. 
Vad hände med biogaståget Amanda? 

– Det gjordes ett kort försök med trafik på Inlandsbanan. Ty-
värr var tillgången på biogas inte tillräckligt bra i Östersund. Där-
efter sålde vi tåget till järnvägsmuséet i Gävle. 
Ur artikel i Västerviks Tidningen 2016-04-11

Tallolja ger tio nya jobb i Kalmar
Teknikkonsultföretaget Projektengagemang växlar upp. Under året 
siktar man på att anställa tio nya konsulter i Kalmar. 

Anledningen är att efterfrågan på tallolja ökat kraftigt på slutet.
– Vi upplever flera nya affärsmöjligheter och en ökad efterfrå-

gan inom detta område. Detta öppnar även upp för fler strategiska 
förvärv framöver säger Hans Paulsson, affärsområdeschef för Indu-
stri och energi inom Projektengagemang. 
Ur artikel i Barometern 2016-04-23 

BLEKINGE LÄN

Mer än bara rött hos odlare med växtkraft
En bit från Mörrumsån ligger Sveriges näst största tomatodling, 
cirka tio fotbollsplaner stor. 

I den djungelliknande hettan står rad efter rad med tomatplan-
tor. Humlorna är ivriga att pollinera blommorna. 

När säsongen är över kommer odlingen ha producerat över en 
miljon kilo tomater. 

Thomas och Carola Lilja är angelägna om att utveckla sin sex 
hektar stora odlingsverksamhet. Det finns ett markområde, på åtta 
hektar, intill växthuset som bruket äger. Där ser paret en möjlighet 
till en framtida expansion. 

Thomas Lilja pekar också på att den inhemska odlingen i landet 
uppgår till endast 13 procent av konsumtionen. 

750 villor skulle kunna värmas upp av den energi som Elleholms 
Tomatodling förbrukar under ett år. Det rör sig om 15 miljoner ki-
lowattimmar. 

Energin kommer från den överskottsvärme som Södra Cell får 
vid användandet av biobränsle. 

Uppvärmningskostnaden är fem miljoner kronor per år för od-
lingen. 
Ur artikel i Blekinge läns tidning 2016-04-11
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Södra har hittat byggpartner  
till miljardprojekt
Södra Cells verksamhet i Mörrum ska förnyas för över en miljard 
kronor. Nu har en leverantör för storsatsningen valts. 

I februari i år togs det stora beslutet att bygga ut anläggningen 
i Mörrum med en ny indunstningsanläggning och en uppdaterad 
brunmassatvätt på dissolvinglinjen. Genom ombyggnaderna kan 
produktionen öka samtidigt som ökade energileveranser av el, 
fjärrvärme och biobränslen kan göras. Den 18 mars fick finska 
Andritz Oy, dotterbolag i den internationella teknologikoncernen 
Andritz, uppdraget att leverera en ny indunstningsanläggning i 
massafabriken. 
Ur artikel i Sydöstran 2016-04-14 

HALLANDS LÄN

Förhoppningar om biogas
Mycket biogas som Södra Hallands kraft producerar lämnar La-
holm. Projektet Arena grön tillväxt hoppas nu att det ska gå att 
ställa om bränslesystemet i kommunen.

– Det finns en förstudie där vi tittat på Laholm för att se hur 
svårt eller enkelt det skulle vara att ställa om bränslesystemet för 
Laholms kommun. 

Arena grön tillväxt är ett EU-finansierat projekt som Region 
Halland driver tillsammans med Högskolan i Halmstad, Energi 
och Miljöcentrum och Husshållningssällskapet. 
Ur artikel i Hallandsposten 2016-04-06

Södra tar stort språng  
och slår samtidigt rekord i Värö
I Södra Cell Värö pågår just nu fyramiljardersprojekt som skall lyf-
ta produktionen från 425 000 ton till 700 000 ton blekt långfiber-
massa och göra Värö till en världens tillverkare av barrsulfatmassa.

Värö har blivit allt mer energieffektivt och sedan 2001 levere-
ras fjärrvärme till Varberg. Sedan 2007 sker leveranser av grön el 
till nätet och från 2010 levereras torkad bark till fjärrvärmeanlägg-
ningar i Mälardalen. Vit pellets tillverkas också och sammanta-
get har energi i olika former blivit en stor produkt. De externa 
energileveranserna motsvarar idag ca 0,9 TWh och kommer, när 
investeringarna är klara, att vara 1,6 TWh.
Ur artikel i Svensk Papperstidning 2016-03-31

SKÅNE LÄN

Klimatsmart värme på väg 
Munka Ljungby biovärme är ett privat bolag som ska bygga och 
driva fjärrvärmen på orten. Det är möjligt genom ett bidrag från 
Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, som ges för att fasa ut 
fossila bränslen.

Moderbolaget Bussme Energy driver redan fjärrvärme på flera 
orter, bland annat i Vejbystrand och Hjärnarp. 

I första hand ska runt 20 av Ängelholmshems hyresfastigheter 
och Ängelholmslokalers hus anslutas. Det handlar om sporthallar, 
skolor, bibliotek och företag mestadels norr, men även söder om 
genomfarten på väg 13. Det finns en efterfrågan på fjärrvärme och 
då har vi kommit överens med Öresundskraft om att bygga både 
panncentralen och nätet. Men kunderna skriver avtal med oss, sä-
ger Sven Persson, Munka Ljungby biovärme.

Går allt som planerat ska anläggningen tas i drift hösten 2016.
Vi räknar med att starta upp i november-december. 

Ur artikel i Nordvästra Skånes Tidningar 2016-04-19 

Fjärrvärme på egna ben
Beskedet om Findus nedläggning kom som ett hårt slag mot nä-
ringslivet i Bjuv. För fjärrvärmebolaget Neova kunde det ha varit 
värre. 

Från och med sommaren är nätet nämligen helt oberoende av 
spillvärme från Findus. 

– Vi har ett avtal där vi kan köpa värme från dem, men det 
senaste året har vi skött oss själva. 

– Bryts det upp spelar det ingen roll för oss, säger Anders Lantz, 
produktområdeschef för värme på Neova. 

Tidigare fanns ett långtgående energisamarbete mellan Findus 
industrianläggning och fjärrvärmenätet i Bjuv. 

Värmeåtervinning från nedfrysningen av ärtor togs till vara di-
rekt ut i nätet och Findus fick i gengäld ta ut värme vid andra 
tidpunkter. 

Men de senaste åren har Findus tagit över värmeproduktionen 
själv. 

Neova har byggt en egen biobränslepanna i Bjuv, där en andra 
panna tas i bruk i sommar. 
Ur artikel i Landskrona posten 2016-04-11

HVO driver Skånemejeriers transport
Skånemejeriers lastbilar körs på HVO-diesel, som tankas på meje-
riet i Malmö. Tack vare detta minskar de utsläppen från transport 
med 88 procent.

HVO kommer att driva alla mjölkbilar samt de flesta lastbilar 
som används för att köra ut färdiga produkter till butiker runt om 
i Sverige.

HVO-omställningen är en pusselbit i Skånemejeriers mål att 
minska de relativa utsläppen med 30 procent till 2020.
Ur Artikel i Jordbruksaktuellt 2016-04-06

MISSA INTE!
INTERNATIONAL WOOD BIOREFINING WEEK  
+ WORLD BIOENERGY 2016 
24-26 maj, Stockholm. Mer info i bifogad flyer. 

STORA BIOKRAFT- OCH VÄRMEKONFERENEN 
8-9 november, Lidingö

Läs mer på www.svebio.se


