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Regeringen fattade 13 april beslut om en proposition 
till riksdagen om inriktningen av elcertifikatsystemet 
under perioden 2021 – 2030 och en del justeringar i 
systemet under innevarande period. 

Regeringen föreslår att de 18 TWh som ska tillföras systemet 
under perioden efter 2020 ska fördelas enligt en linjär ökning 
med 2 TWh per år. Det är ett avsteg från det förslag som Ener-
gimyndigheten presenterade, som innebar en baktung fördel-
ning med en stor del av den tillkommande kapaciteten i slutet 
av perioden. Förslaget är förankrat i den majoritet av partier 
som står bakom energiöverenskommelsen. 

Propositionen innehåller inget förslag om hur man kan 
gynna effekt och inte bara elproduktion inom systemet, trots 
att partierna var överens om en sådan inriktning i ramöverens-
kommelsen. 

Sverige har också gjort en överenskommelse med Norge som 
innebär att Norge inte deltar i den fortsatta utbyggnaden inom 
elcertifikatet, utan hoppar av samarbetet efter att man genom-
för det som ingick i det ursprungliga uppgörelsen inför det ge-
mensamma systemet som inleddes 2012. 

Så här beskriver regeringen förslagen i sitt pressmeddelande 
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De åtgärder inom Klimatklivet som ger mest samlad klimatnytta  
enligt naturvårdsverket gäller investeringar i transportsektorn (till 
stor del HVO- och biogaspumpar), biogasproduktion och energi-
konvertering, främst byte från olja till biobränslen.  
Läs mer på sid. 3. Källa: Naturvårdsverket

Stubbar ger klimatsmart energi  
visar stort forskningsprogram

Sex myndigheter presenterar strategi  
om omställning av transportsektorn

Energimyndigheten har delat ut 78 miljoner kronor i stöd till 
forskning kring förgasning av biomassa. Så här skrev man i 
ett pressmeddelande 10 april.  SID 4.     

De sex myndigheterna: Energimyndigheten, Boverket, Natur-
vårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen 
har fått ett uppdrag av regeringen att utreda hur Sverige ska  
få ett fossilfritt transportsystem. SID5.     

Förväntad årlig CO2e-reduktion (ton) av beviljade 
ansökningar till och med 2017-04-11, fördelat per kategori
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19 april under rubriken ”Nästa steg i genomförandet av energi-
överenskommelse:

”Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokra-
terna slöt den 10 juni 2016 en ramöverenskommelse om energi-
politiken. Överenskommelsen ger långsiktighet i energipolitiken 
och skapar förutsägbarhet för såväl elmarknadens aktörer som för 
samhället. Nu genomförs nästa steg i överenskommelsen, genom 
beslut om utbyggnad av förnybar el och placeringsreglementet för 
kärnavfallsfonden. Regeringen är överens med Norge om hur el-
certifikatsystemet ska se ut efter 2020.

Proposition för att öka andelen förnybar el fram till 2030

Propositionen (Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för 
elcertifikatsystemet 2017) som idag överlämnas till riksdagen inne-
håller förutom förslaget om nytt mål till 2030, ett flertal förslag 
och bedömningar, exempelvis:
• Nya kvoter för det nya målet kommer in från 2022 med en linjär 
upptrappning till 2030
• Delar av den ingående reserven av elcertifikat tidigareläggs från 
2018
• Kvotkurvan flyttas till förordning
• Riksdagen fortsätter besluta om nya mål
• Snabbare tekniska justeringar av kvoter möjliggörs
• En administrativ förenkling görs för vissa leveranser av el bland 
annat till laddstationer för fordon.

Avtal med Norge

Elcertifikatsystemet är gemensamt med Norge sedan 2012 och 
vid ändringar i systemet behöver de samrådas mellan länderna. 
Regeringen har kommit överens med Norge om hur det gemen-
samma elcertifikatssystemet efter 2020 ska se ut. Avtalet innehåller 
bland annat ett nytt mål till 2030 om 18 TWh, att Norge inte ska 
finansiera något mer utöver de 13,2 TWh som Norge redan har 
åtagit sig enligt gällande avtal mellan länderna, att Norges stopp-
regel ska fastställas i avtalet, att Sverige ska införa en stoppregel 
för målet till 2030 senast vid utgången av år 2020 och att Sverige 
får tidigarelägga, helt eller delvis, den svenska ingående reserven.

Överenskommelsen mellan länderna kommer att framgå av ett 
ändringsavtal som så snart som möjligt ska överlämnas till riksda-
gen för godkännande så att det nya målet för den gemensamma 
elcertifikatsystemet till 2030 kan genomföras.

Ambitionen är att både den proposition som överlämnas i dag 
och den proposition som överlämnas senare med avtalet ska kunna 
behandlas av riksdagen före sommaruppehållet. Förslaget innebär 
att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Driftstid och placeringsmandat för kärnavfallsfonden

Regeringen kommer att återkomma till Riksdagen med en pro-
position om kärnavfall senare i vår och följer det förslag som läm-
nats från Strålsäkerhetsmyndigheten och som sedan remitterats.

Propositionen kommer att innebära att Kärnavfallsfondens 
placeringsmandat utvidgas till att även omfatta aktier. Fondens 
avkastning bedöms därmed bli bättre, men samtidigt utgör aktier 
mer riskfyllda placeringar. Den ökade risk som placeringen i ak-
tier innebär kompenseras med att kraftbolagen måste ställa större 
säkerheter.

FORTS FRÅN SID 1.

I förordningen till lagen kommer driftstiden för beräkning av 
kärnavfallsavgiften ändras. I dag används en driftstid på 40 år när 
kärnavfallsavgiften ska beräknas. Denna förlängs nu till 50 år. Det-
ta innebär att den årliga avgiften blir lägre, men att den kommer 
att betalas över en längre tid. Detta påverkar inte kärnkraftsbola-
gens ansvar att betala hela notan för kärnkraftens restprodukter 
och avfall.

Propositionen innehåller också åtgärder för att stärka fondens 
stabilitet. Regeringen kommer att återkomma till detaljerna om 
innehållet i propositionen i samband med att den remitteras till 
lagrådet.

Svebio kommentar: 

Regeringen och de samarbetspartier som står bakom energiöver-
enskommelsen har inte följt upp formuleringarna i Ramöverenskommel-
sen från i juni 2016 om att inte bara gynna produktion av el, utan också 
effekt. När man nu förlänger elcertifikatsystemet med 18 TWh under 
2020-talet gör man det med en linjär utbyggnad, 2 TWh per år, med 
oförändrade regler och utan att tillföra någon komponent för garante-
rad effekt. Samtidigt ges skattebefrielse för kärnkraften och lättnader i 
reglerna för avfallsfonden, vilket gynnar återinvesteringar i kärnkraften 
och förlänger driftstiden för reaktorerna. Det kommer att leda till fortsatt 
överskott av el, med låga elpriser generellt och alltmer variabla priser, 
när andelen vindkraft ökar. 

Energimyndigheten lyssnade inte på kraven på att också införa ett 
stöd för effekt, utan föreslog oförändrat regelverk. Men myndigheten 
insåg problemet med stora överskott och föreslog därför en baktung 
kvotkurva med större utbyggnad i slutet av perioden. Detta har politi-
kerna inte lyssnat på. 

Norge har länge varit kritiskt till effekterna av elcertifikatsystemet 
och Norge väljer nu att hoppa av efter att man fullgjort sina åtaganden 
enligt den ursprungliga överenskommelsen. Men de norska elprodu-
centerna kommer ändå att drabbas av effekterna av den svenska el-
politiken, med de mycket låga elpriserna. Det sänker inkomsterna och 
värdet på den norska vattenkraften. Elcertifikatsystemet bli på sikt ett 
helt svenskt system och samordningen av elpolitiken i Norden minskar. 

Elcertifikaten har under våren förhandlats mellan energiuppgörel-
sens partier. Beslutet publicerades samma dag som man hade stopp-
datum för remissbehandlingen av Energikommissionens betänkande. 
Skatteförändringarna har redan tidigare föreslagits riksdagen. I prak-
tiken är remissbehandlingen bara ett spel för galleriet. Partierna har 
redan gjort upp och tänker inte ta hänsyn till remissinstansernas syn-
punkter. Det är beklagligt, särskilt som Energikommissionen inte hade 
expertledamöter utan enbart bestod av partiföreträdare.

Svebios syn på Energikommissionens förslag finns under rubriken 
Remisser. 

ADVANCED
BI    FUELS

17-19 MAY 2017, GOTHENBURG, SWEDEN

advancedbiofuelsconference.org
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Vårbudget med 500 miljoner mer till Klimatklivet

Sverige och Kalifornien stärker samarbetet på klimatområdet

SGU har utrett konsekvenserna av att  
förbjuda utvinning av olja och gas på land

Där hade man lagt in en ökning av anslaget till Klimatklivet på 
500 miljoner kronor. Skälet för påslaget är att efterfrågan på stöd 
genom klimatklivet har varit mycket stort. Genom ökningen kom-
mer klimatklivet totalt att dela ut 3,3 miljarder under fyra år – 700 
miljoner kronor per år plus de extra 500 miljonerna. Stödet har 
hittills till stor del gått till laddinfrastruktur för elfordon och till 

Under ett möte i delstadshuvudstaden Sacramento annonserade 
Isabella Lövin även Sveriges stöd för Kalifornieninitiativet Under2 
Coalition. 

Intentionsförklaringen är ett första steg mot ett utökat svenskt 
samarbete med Kalifornien på klimatområdet. Sverige och Kali-
fornien kommer gemensamt verka för högre globala ambitioner 
exempelvis genom fokus på att stötta icke-statliga aktörer inför 
kommande internationella klimatförhandlingar.

– Kalifornien är världens sjätte största ekonomi och en viktig le-
dare i de globala ansträngningarna för att tackla klimatförändring-
arna. Vi ser fram emot ett konstruktivt och utökat samarbete inom 

Redan idag finns i praktiken ett förbud för exploatering till havs. 
SGU lämnade den 10 april en redovisning av vad man kommet 
fram till. Så här skriver SGU i sitt pressmeddelande: 

”SGU har på uppdrag av regeringen analyserat konsekvenserna 
av ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas i Sverige. 
Uppdraget är en del av SGUs regleringsbrev för 2017.

Uppdraget har resulterat i en SGU-rapport som beskriver be-
rörda företag, miljö, klimat och forskning och hur ett förbud skul-
le kunna påverka dessa. Rapporten tar även upp konsekvenser för 
kommuner och länsstyrelser.

Analysen pekar på att det finns ett antal fördelar, men också 
ett antal nackdelar, med ett förbud. Den stora fördelen är att det 
är en tydlig signal att Sverige menar allvar med målet att minska 
nettoutsläppen av växthusgaser genom att inte använda inhemskt 
producerade fossila kolväten.

De nackdelar som finns gäller bland annat att en användning 
av naturgas anses, på kort till medellång sikt, minska nettoutsläp-

investeringar i biogas, både produktion och distribution. Ett stort 
antal projekt gäller också konvertering från fossila bränslen och 
investeringar i fjärrvärmeprojekt. Här har allt fler bioenergiföretag 
varit aktiva och fått pengar.

Vårbudgeten innehåller också en miljöbilaga. Det här framhålls 
som en nyhet, även om liknande miljöbilagor förekommit förr, 
exempelvis under 1990-talet. Bilagan visar samtidigt på den stora 
vikt som regeringen vill lägga vid miljöfrågorna. Bilagan innehål-
ler två fördjupningsområden: konsumtionsbaserade klimatutsläpp 
och transportsystemets inverkan på miljön.  

områden som forskning, innovation, näringsliv, policy, styrmedel 
och åtgärder för att minska klimatutsläppen, säger klimatminister 
Isabella Lövin.

The Under2 Coalition, som Sverige nu ställer sig bakom, är ett 
initiativ av Kalifornien och tyska delstaten Baden-Württemberg 
inför klimatmötet i Paris. Koalitionen innebär ett åtagande om 
en minskning av klimatutsläppen med 80-95 procent under 1990 
års nivå till 2050, motsvarande nivån som antas nödvändig för 
att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. I dagsläget 
har 167 regioner och länder skrivit under eller uttryckt stöd för 
koalitionen, vilket motsvarar mer än en tredjedel av den globala 
ekonomin.
(pressmeddelande från regeringen 20 april)

pen. Naturgas läcker också ut passivt från berggrunden och det är 
en fördel att denna gas nyttjas för förbränning. Då de geologiska 
förekomster som innehåller olja och gas också är intressanta för 
geoenergi och geologisk lagring av koldioxid kan också dessa verk-
samheter påverkas negativt av ett förbud.

SGU förslår även ett par undantag som skulle kunna mildra de 
negativa konsekvenserna av ett eventuellt förbud.”

Svebio kommentar: 

Den formulering om den relativa klimatnyttan med naturgas som 
smugit sig in i SGU:s rapport är knappast relevant för svenska förhål-
landen. Att ersätta andra fossila bränslen som kol och olja med gas 
ger bara en kortsiktig klimatnytta, och i Sverige är den lösningen inget 
vanligt alternativ. Kol, olja och gas är alla fossila råvaror som bör stanna 
kvar i berggrunden om vi ska klara att hantera klimatfrågan. Sverige 
kan göra ett viktigt principiellt ställningstagande genom att införa ett 
nationellt förbud mot utvinning av de här fossila råvarorna. Sedan bör vi 
arbeta för att andra länder följer efter för att skapa fossila fria zoner och 
reducera det framtida utbudet av fossila bränslen. 

Regeringen presenterade den 18 april sin vårbudget. 
I samband med den lades också en så kallad våränd-
ringsbudget, ett dokument där man gör justeringar i den 
löpande budgeten. 

Klimatminister Isabella Lövin och Kaliforniens guvernör 
Edmund G Brown Jr har skrivit under en samarbetsöverens-
kommelse på klimatområdet. 

SGU, Sveriges geologiska undersökning, fick i vintras ett 
uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av ett 
förbud mot exploatering av olja och gas på den svenska 
landytan. 
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Forskning kring förgasning av biomassa får 78 miljoner kronor i stöd

Stubbar ger klimatsmart energi visar stort forskningsprogram

”Förgasningsteknik är ett storskaligt alternativ för att ersätta fossila 
bränslen med biomassa. Tekniken kan minska Sveriges fossilbero-
ende i flera sektorer, bland annat transportsektorn. Energimyndig-
heten har beslutat att ge 78 miljoner kronor i stöd till den tredje 
etappen av centrumbildningen Svenskt Förgasningscentrum.

Stödet ges till tre forskningsnoder som leds av Luleå Tekniska 
Universitet, KTH och Chalmers, under åren 2017 till och med 
2021.”

”Sverige har ambitionen att bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer. Regeringen har även nyligen lämnat ett förslag på så 
kallad reduktionsplikt, som ställer krav på inblandning av biodriv-
medel i den bensin och diesel som säljs. Förgasningstekniken är 
ett effektivt sätt att använda biobränslen på och kan också bredda 
råvarubasen till rester från jord- och skogsbruk och avfall.

Studien visar också att intensiv stubbskörd påverkar biologisk 
mångfald negativt, men så länge stubbar bara tas ut på en mindre 
andel av hyggena är det inget hot ens mot känsliga arter.

Efter stormen Gudrun 2005 ökade intresset för att skörda 
stubbar som bioenergi i Sverige. Men skogsföretag, Energimyn-
digheten, Skogsstyrelsen och SLU ville först grundligt undersöka 
för- och nackdelarna med storskalig stubbskörd. Även skogliga cer-
tifieringsorganisationer ville ha besked.

Ett stort antal forskare från SLU, Lunds universitet, Uppsala 
universitet, Umeå universitet och Skogforsk har därför under to-
talt åtta år studerat hur stubbskörd påverkar mark, växter, svampar, 
smådjur, växthusgaser, kväveutlakning, kvicksilver och skogspro-
duktion.

Den största fördelen med stubbskörd är att klimatpåverkan blir 
mindre än när man eldar med fossila bränslen, säger Tryggve Pers-
son, koordinator för forskningsprogrammet.

Det här beror på att stubbar som lämnas kvar i skogen avger 
koldioxid när de bryts ned. Om man eldar med kol, olja eller na-
turgas i ett värmeverk avges således koldioxid från både fossilbräns-
let och stubbarna som är kvar i skogen. Med stubbskörd blir det 
bara koldioxidutsläpp från stubbarna när de eldas i värmeverket.

En farhåga i början av programmet var att själva lyftandet av 
stubbar och rötter skulle öka avgivningen av växthusgaser, efter-
som marken rörs om. Det blev tvärtom. Forskarnas resultat visar 
att omrörningen minskar utsläppen av växthusgaserna koldioxid, 
lustgas och metan.

– Projektet har också visat att den biologiska mångfalden påver-
kas mindre än vad man skulle kunna tro, säger Tryggve Persson.

Om stubbskörden begränsas till 10 procent av alla hyggen (det 
motsvarar ca 20 000 hektar per år över hela landet) så är risken för 
att arter ska dö ut liten. Men om stubbar skördas på 30 procent av 

Energimyndigheten har delat ut 78 miljoner kronor i stöd 
till forskning kring förgasning av biomassa. Så här skrev 
man i ett pressmeddelande 10 april:

Ur klimatsynpunkt är bioenergi från stubbar klart bättre 
än energi från fossila bränslen, såsom naturgas och kol. 
Det visar slutrapporten från ett stort samarbetsprojekt om 
stubbar. 

Svenskt förgasningscentrum bildades år 2011. Det är en natio-
nell kompetensbas för forskning, utveckling och forskarutbildning 
inom teknik för förgasning av förnybara råvaror och närliggande 
områden.”

Svebio kommentar: 

Det behövs naturligtvis fortsatt forskning kring teknik för att göra 
biodrivmedel och andra produkter av biomassa. Men det behövs fram-
för allt stora resurser för att demonstrera den teknik som redan har 
utvecklats. Därför måste forskningsstöden och styrmedlen för att öka 
användningen av biodrivmedel kompletteras med ett stöd till demon-
strationsanläggningar och investeringar i fullskala. Vi måste ta steget 
från forskning och utveckling till demonstration och marknadsintroduk-
tion av de nya drivmedlen. Här måste Energimyndigheten ta ledningen 
och lägga konkreta förslag om hur stöd kan utformas. Annars kommer 
det mesta av de ökade volymerna klimatsmarta biodrivmedel att bli im-
porterade bränslen. 

hyggena under lång tid (mer än 20–30 år) ökar utdöenderisken 
betydligt för "vedlevande arter med speciella egenskaper och mil-
jökrav", visar teoretiska analyser.

– Stubbrytningen får alltså inte bli för intensiv om man ser 
till ett helt skogslandskap, men på det enskilda hygget kan man 
skörda praktiskt taget alla granstubbar som står på fast mark och 
inte nära fuktstråk, hänsynsytor, kulturlämningar och basvägar där 
skogsmaskinerna ska köra, säger Tryggve Persson.

En annan fråga var om koncentrationen av metylkvicksilver 
i avrinnande bäckvatten skulle öka, eftersom stubbskörd skapar 
miljöer med stillastående vatten där det kvicksilver som finns i 
marken kan ombildas till giftigt metylkvicksilver. Men även på 
den punkten har programmet gett lugnande besked.

Några andra resultat från forskningsprogrammet är att stubb-
skörd:

• ökar den naturliga föryngringen av björk och tall
• inte påverkar virkesproduktionen i nästa skogsgeneration
• kan minska spridningen av rotröta
• minskar mängden bärris på unga hyggen
• i något fall har lett till ökad kväveutlakning.
I dagsläget bedrivs praktiskt taget ingen stubbskörd i Sverige. 

Att skörda och flisa stubbar är förhållandevis dyrt, och under se-
nare år har det varit billigare för värmeverken att bränna andra 
sortiment, såsom sekunda massaved, returträ och annat brännbart 
avfall.

– Men marknadssituationen kan snabbt ändras. Genom forsk-
ningsprogrammet har vi nu en viktig kunskapsbas om och när 
stubbar behöver skördas i stor skala i framtiden, säger Tryggve 
Persson.

Forskningsprogrammet har finansierats av Energimyndighe-
ten, SLU och nio FSC-certifierade skogsbolag (Sveaskog, Holmen 
Skog, SCA Skog, Södra Skog, Bergvik Skog, Stora Enso Skog, 
Skogssällskapet, BillerudKorsnäs AB och Svenska kyrkan). Rap-
porten heter Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö? Och 
har getts ut av SLU. 
SLU-nyhet 6 april



Sex myndigheter presenterar strategi om omställning av transportsektorn

I höstas presenterade de ett förslag om reduktionsplikt för driv-
medel, som har laget till grund för det förslag som regeringen nu 
utarbetat och som är ute på remiss. Nu har man enats om en sam-
ordnad strategi som innehåller inte mindre än 86 åtaganden och 
förslag. Alla dessa är inte konkreta. Mycket handlar om behov av 
att utreda vidare. Men här finns också mängder av möjliga åtgär-
der. Så här skriver Energimyndigheten i sitt pressmeddelande: 

”Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri. Det 
berör alla delar av samhället, och handlar om att genom styrme-
del och en effektiv samhällsplanering främja energieffektiva trans-
portbeteenden. Det ska vara lättare att välja transportsätt som är 
mindre energikrävande och att använda energieffektiva fordon och 
förnybara bränslen. Det framgår av en strategisk plan för omställ-
ningen som sex myndigheter nu lämnar över till regeringen.

Planen innehåller åtgärder som ska bidra till att uppfylla målet 
om att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med 
minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneu-
tralitet senast 2045.

– Den strategiska planen vi nu levererar är så mycket mer än 
en rapport. Det är ett unikt samarbete mellan sex myndigheter 
och aktivt engagemang från sex generaldirektörer. Det är ett hel-
hetsgrepp om transportsektorn inklusive flyg, sjöfart och arbets-
maskiner, och ett viktigt steg i en större process. Det gör att vi har 
förutsättningar att nå målsättningen till 2030 och vara ledande i 

De sex myndigheterna: Energimyndigheten, Boverket, 
Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Trans-
portstyrelsen har fått ett uppdrag av regeringen att 
utreda hur Sverige ska få ett fossilfritt transportsystem. 

den globala transportomställningen, säger Erik Brandsma, gene-
raldirektör för Energimyndigheten.

I planen finns också förslag på generella principer som bildar ett 
gemensamt förhållningssätt kring att hantera möjligheter, hinder 
och utmaningar. Det kan underlätta samverkan mellan privata och 
offentliga aktörer i transportsystemet, vilket behövs om omställ-
ningen ska lyckas.

En viktig princip är att det gäller att ta hänsyn till regionala och 
lokala förutsättningar, vilket speglas i flera förslag i planen. Andra 
principer som lyfts fram är bland annat att offentlig sektor bör vara 
förebild i omställningen, och att synergieffekter med andra sam-
hällsmål tas till vara i omställningen till en fossilfri transportsektor.

Det finns osäkerheter i omvärldsutvecklingen som behöver 
följas kontinuerligt. I planen föreslås därför kontrollstationer och 
indikatorer för att följa utvecklingen på transportområdet så att 
insatserna kan justeras utifrån den faktiska utvecklingen.”

Svebio kommentar: 

Precis som pressmeddelandet ovan är mycket av texten i strategin all-
mänt hållen. Enligt vår uppfattning behövs det nu konkreta förslag på några 
områden, vid sidan av de förslag som finns om inkvotering av klimatsmarta 
biodrivmedel och gynnande av effektiva fordon. Vi vill gärna se: 

• En kvot för biobränslen i inhemskt flyg, alternativt differentierade 
landningsavgifter som gynnar flyg med inblandning av bioflygbränsle. 

• Ett stöd till produktionsanläggningar (pilot, demonstration, fullskala) 
och marknadsintroduktion för nya biobränslen från skogsråvara och avfall. 

Myndigheterna behöver inte avvakta uppdrag från regeringen för att 
utarbeta konkreta förslag på de här områdena.

Nästan nollpris på el i slutet av april 

Oljepriset åker jojo

MARKNADERNA

Den 21 april var spotpriset på el som lägst nere på 1,6 öre/kWh. Det 
blåste bra och uppvärmningssäsongen är över i stora delar av landet. 
Priset på elcertifikat har stigit marginellt efter priskollapsen i början av 
året, men ligger fortfarande på bara omkring 7 öre/kWh. Det är inte 
mycket betalt för el som kostar mångdubbelt att producera. På den 
tyska marknaden har man till och med noterat negativa priser un-
der perioden. Priserna är samtidigt mycket volatila. Vissa dagar under 
april har man fått prispikar upp till 45 öre/kWh. 

Den kyliga väderleken håller tillbaka vårfloden. Fyllnaden i de 
svenska dammarna ligger inför vårfloden på normal nivå, efter att un-
der hela vintern ha legat på minus. Orsaken är att man kunna hålla 

Efter att oljepriset under vintern legat stabilt kring 55 dollar/fat, 
efter OPEC-mötet 30 november där man beslutade om produk-
tionsbegränsning, har priset under mars-april åkt jojo mellan 50 
och 55 dollar. Prisväxlingarna speglar en ökad osäkerhet om hur 
OPEC ska lyckas driva sin samordnade politik, och vilka effek-
terna blir av den nya amerikanska politiken. Den politiska oron i 
Venezuela kan också ha påverkat en del. 

Internationella energiorganet IEA publicerade 27 april en rap-
port som visar att upptäckten av nya konventionella oljetillgångar 
låg på rekordlåg nivå 2016. Man får gå tillbaka ända till slutet av 
1940-talet för att hitta så låga siffror för nya oljetillgångar. Med 
nivån 4,7 miljarder barrels (747 miljoner kubikmeter) motsvarar 
nyupptäckten bara 19 procent av den globala förbrukningen av 

igen vattenkraftsproduktionen, inte minst på grund av att kärnkraft-
verken haft ovanligt hög tillgänglighet i vinter med mycket få drifts-
störningar. Vindkraften har också under våren gett högre produktion 
än förre året, som var ett svagt år för vindkraften. En mild vinter i 
södra Sverige i kombination med de låga elpriserna har gett mindre 
värmekraft (biokraft). 

Elanvändningen ligger hittills i år på minus 3 procent, men på plus 
1 procent under den senaste 52-veckorsperioden (rullande årsvärde). 

Summan av allt detta är att Sverige vecka för vecka har elexport, 
trots att vi i år haft en vinter med dålig tillgång på vatten i magasinen. 
Redan till och med vecka 16 hade vi en nettoexport på 6,6 TWh. 

konventionell olja, och bara 15 procent av den totala oljeanvänd-
ningen, som också inkluderar skifferolja, olja från oljesand mm. 

Produktionen av skifferolja ökar däremot nu starkt i USA, och 
kostnaderna för att ta upp skifferoljan har sjunkit kraftigt. 

Skälet till de minskade upptäckterna av olja är främst det låga 
oljepriset som reducerat investeringarna. Neddragningen har varit 
allra störst för off-shore-projekt. Investeringarna i Nordsjön har 
exempelvis halverats sedan 2014. 

På den svenska oljemarknaden hade försäljningen av bensin 
sjunkit med 6 procent till och med mars månad, enligt SPBI. För-
säljningen av diesel, inklusive biodiesel, låg 2 procent över förra 
årets siffror. Försäljningen av E85 sjönk i mars men hade under 
årets första tre månader ökat med 32 procent. 

5
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PRESSMEDDELANDEN

Pelletsproduktionen i Sverige under 2016 ökade med 4,6 procent. 
Produktionen var cirka 1 738 580 ton, en ökning med cirka 76 000 
ton jämfört 2015. Det visar resultatet av tidningen Bioenergis un-
dersökning av pelletsproduktionen vid 63 pelletsfabriken i Sverige 
som publicerades i Bioenergi nr 2-2017.

Användning av pellets på den svenska marknaden ökade margi-
nellt, med 0,4 procent, under 2016. I ton räknat var ökningen cirka 
6 500 ton. Totalt användes 1 778 241 ton pellets i Sverige, vilket 
motsvarar drygt 8,5 terawattimmar energi.

Importen av pellets minskade med 24 procent eller cirka 87 000 
ton jämfört med 2015. Även exporten av pellets minskade med 7 
procent eller cirka 17 000 ton under 2016.

– Produktionen av pellets i Sverige ökade för fjärde året i följd 
och efterfrågan på den svenska marknaden stabiliserades under 
2016 efter några år med sjunkande efterfrågan, säger Anders Haa-
ker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

– Politikerna bygger ut elproduktionen utan hänsyn till elkunder-
nas effektbehov. Det ger oss ett mindre stabilt elsystem och kom-
mer att leda till att man måste införa nya stödsystem för att garan-
tera tillgång till el kalla vinterdagar, när kärnkraft avvecklas och 
det inte blåser tillräckligt. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i 
en kommentar till regeringens proposition om en utbyggnad av 
elcertifikatsystemet.

–  Det saknas helt förslag om hur man ska lösa effektfrågan, 
trots att de fem politiska partierna bakom energiöverenskommel-
sen skrev att man nu måste satsa på effekt, inte bara elproduktion.

– Utbyggnaden med 18 TWh ny förnybar elproduktion, med 
2 TWh varje år, kommer att ge oss ett fortsatt stort överskott på 
el och låga elpriser. Det kommer att leda till ekonomiska problem 

Göran Berndes, verksam vid Chalmers, är årets mottagare av Jan 
Häckners bioenergipris.

Utdelandet av priset ägde rum vid Svebios årsmöte 5 april. Pri-
set 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 Göran 
Berndes:

”Göran Berndes är forskare vid Chalmers i Göteborg. Han har 
i många år forskat om biomassa-resursen, hållbar markanvändning 
och klimataspekter kring bioenergi. Han har etablerat sig som en 
ledande internationell expert inom dessa områden och är verksam 
bland annat inom International Energy Agency, IEA Bioenergy. 

På senare år har Göran Berndes aktivt tagit del i debatten om 
bioenergins klimategenskaper och har på ett vetenskapligt sätt be-
mött generaliserande beskrivningar och påståenden om biobräns-

Pressmeddelande 2017-04-24 

Pelletsproduktionen fortsatte att öka i Sverige under 2016

Pressmeddelande 2017-04-19 

Inga garantier för effekt ger ett elsystem utan balans

Pressmeddelande 2017-04-07 

 Göran Berndes, 2017 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

De pelletsfabriker som ökat mest under 2016 är Uddevalla En-
ergi och Härjeåns Energi i Sveg. Helsinge Energi i Edsbyn har lagts 
ner under 2016.

Fakta:

Produktionen av pellets i Sverige var under 2016 cirka 1 738 580 
ton, motsvarande 8,3 terawattimmar energi. Ett ton pellets mot-
svarar omkring 4 800 kilowattimmar. Pellets produceras fram-
förallt av biprodukter från sågverks- och träindustrin, men även 
andra råvaror förekommer.

Läs mer:

En lista med alla pelletsfabriker i Sverige, inklusive större använ-
dare av pellets, publiceras på kartan ”Pellets i Sverige 2017".

för de företag och enskilda som hittills gjort investeringar i för-
nybar elproduktion. Vi kan vänta nedskrivningar och konkurser, 
inte minst bland de företag som satsade på vindkraft för några år 
sedan. De många fjärrvärmeföretag som gjort stora investeringar i 
biokraft i kraftvärmeverk hör också till förlorarna. Samtidigt blir 
inte konsumenter och skattebetalare vinnare på låga elpriser, ener-
giöverenskommelsen kommer att driva onödiga nätinvesteringar 
och därmed onödigt höga nätkostnader för konsumenterna.

En tidigare version av detta pressmeddelande innehöll en fel-
aktig information om att inget avtal träffats med Norge. Ett avtal 
har nu träffats som innebär att Norge avbryter sin finansiering av 
systemet utöver de 13,2 TWh som man tidigare förpliktat sig att 
stå för. 

len som en klimatbomb som skapar kolskuld med extremt långa 
återbetalningstider. Han har kommunicerat denna kunskap även 
utanför den vetenskapliga kretsen, gett underlag till EU-kommis-
sionen och påverkat beslutsfattare. Av särskilt stor betydelse är ett 
initiativ att samla en rad ledande internationella forskare för en 
gemensam artikel med titeln: Forest biomass – carbon neutrality 
and climate change mitigation, som publicerats av European Fo-
rest institute. 

Ett exempel där Göran Berndes haft en central roll är det svar 
som gavs till en nyligen publicerad rapport från Chatham House. 
För bioenergibranschen är det mycket viktigt att kritik kan be-
mötas med vetenskapligt underbyggda argument. Det är också 
angeläget att forskare delat i debatten och förmedlar sina kun-
skaper. Det är mot den bakgrunden som vi Göran Berndes Årets 
Häckner-pris.”

https://bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor/pelletskartan
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Energikommissionens betänkande (SOU 2017:2)
Svebio yttrade sig den 19 april över Energikommissio-
nens betänkande, och krävde justeringar av förslagen. 
Vi citerar ur yttrandet:

Energiöverenskommelsen måste justeras!

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

Svebio stöder målet om ett 100 % förnybart elsystem 2040. Men 
energiöverenskommelsen driver nu mot ett alltför stort överskott 
av el på marknaden, vilket också flera andra aktörer påpekat de 
senaste veckorna. Sedan januari har priset på elcertifikat fallit kraf-
tigt. Det gör att aktörer som har investerat i anläggningar för pro-
duktion av förnybar el har fått – och med åren kommer att få – en 
väsentligt försämrad lönsamhet. Detta kommer att leda till ned-
skrivningar och konkurser i en rad företag som levererar förnybar 
el om inga åtgärder vidtas. 

Svebio föreslår följande konkreta justeringar  
i energiöverenskommelsen:

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

• En sansad utbyggnad av förnybar elproduktion – Minska 
ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet från18 TWh till hälften. 
Låt elkonsumenternas efterfrågan och marknadspriser i högre grad 
styra utbyggnaden av ny förnybar elproduktion så att anläggningar 
som kan möte samhällets behov byggs.

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

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

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

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

• Kärnkraften ska avvecklas på sikt. Man bör inte orsaka ett 
överskott av el som medför investeringar i ökad elkonsumtion 
innan reaktorer avvecklas, vilket i förlängningen riskerar stigande 
elpriser i en underskottsmarknad.

• Om elcertifikatsystemet inte justeras så att det premierar in-
vesteringar i garanterad effekt måste staten senare återkomma med 

REMISSVAR

andra styrmedel som ger investeringar i effekt.
Sammanfattningsvis innebär Svebios förslag att befintliga vind-

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

Kort sagt; ett balanserat genomförande av energiöverenskom-
melsen, mot ett 100 procent förnybart elsystem.

(Mot punkt 1 i uttalandet har Vattenfalls representant i styrelsen 
reserverat sig)

Allmänt om Energikommissionen

Energikommissionens betänkande handlar i huvudsak om el-
politik, inte energipolitik generellt. Det är en brist, särskilt som 
elmarknaden är nära sammanlänkad med värmemarknaden, ge-
nom den omfattande användningen av elvärme i Sverige, och med 
transportmarknaden genom en begynnande elektrifiering. 

Det hade mot den bakgrunden varit en fördel om utredningen 
hade gjort en analys också av värmemarknadens och transportsek-
torns utveckling och inte minst gjort en konsekvensanalys kring 
hur utredningens förslag påverkar dessa delar av vår energiförsörj-
ning (vi återkommer nedan till vår syn på konsekvenserna för vär-
memarknaden). 

Bakgrund – allmänt om elpolitiken

Den svenska energipolitiken och särskilt elförsörjningen har 
präglats av motsättningar främst om kärnkraftens roll i energi-
systemet. Efter folkomröstningen 1980 fattades ett beslut om att 
avveckla kärnkraften till 2010, men detta beslut frångicks och 
ersattes med en politik för en gradvis avveckling, samtidigt som 
man med olika styrmedel introducerade förnybar elproduktion 
och genomförde program för effektivisering av elanvändningen. 
Inriktningen var fram till 2009 att man skulle avveckla kärnkraft 
i samma utsträckning som man kunde ersätta den med förnybar 
elproduktion och eleffektivisering. Elcertifikatsystemet var en del 
av denna strategi, efter att man tidigare arbetat med direkta inves-
teringsstöd. 

Denna strategi frångicks med 2009 års energibeslut, då man 
dels beslutade att behålla befintlig kärnkraft (avskaffa avveck-
lingslagen) och öppnade för ny kärnkraft, dels kraftigt utökade 
elcertifikatsystemet. Efter regeringsskiftet 2014 har den linjen 
fullföljts med ytterligare utökning av elcertifikatsystemet, utan 
koppling till avveckling av kärnkraft. Genom det gemensamma 
elcertifikatsystemet med Norge har tillförseln av ny förnybar pro-
duktionskapacitet ytterligare ökat. 

Ramöverenskommelsen i juni 2016 fullföljer samma politik: 
fortsatta investeringar både i ny förnybar elproduktion genom 
utökning av elcertifikatsystemet och fortsatta investeringar i kärn-
kraften. FORTS 4
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Denna politik ”att satsa på bägge hästar” har överbryggat poli-
tiska motsättningar mellan partierna, men har samtidigt skapat en 
överskottsmarknad med pressade elpriser. Vinnare är de politiska 
partierna och elkonsumenterna. Förlorare är elproducenterna och 
främst de elproducenter som gjort investeringar inom ramen för 
elcertifikatsystemet. 

De mycket låga elpriserna och behovet av nyinvesteringar i sä-
kerhetshöjande teknik har gjort att kärnkraftsproducenterna nu 
genomför en avveckling av fyra reaktorer motsvarande en tredjedel 
av kapaciteten. Genom avskaffandet av effektskatten på kärnkraft 
blir det möjligt att driva återstående reaktorer vidare, men det är 
oklart om detta kan ske med lönsamhet, trots skattebefrielsen. 
Elöverskottet består, trots avvecklingen, och elpriserna blir fortsatt 
mycket låga. 

Vi har från Svebios sida under många år varnat för konsekven-
serna av denna utveckling. 

Vår analys av Energikommissionens arbete och resultat är att 
man prioriterat att göra en politisk uppgörelse som minskar spän-
ningarna i energipolitiken och därmed i politiken i stort, men att 
detta skett till priset av en väl fungerande elmarknad. 

Konsekvenser för värmemarknaden

Kapitel 8, Konsekvensanalys, innehåller ingen analys av kon-
sekvenserna för värmemarknaden och dess aktörer. Energikom-
missionens förslag utgår från att har bestående låga elpriser och 
förslagen har alla en prissänkande effekt. 

För värmemarknaden får detta följande effekter: 
• Konkurrensförmågan stärks för elvärme och värmepumpar i 

förhållande till alla andra energialternativ, främst fjärrvärme och 
individuell biobränslevärme. Detta tvärt emot formuleringen i 
ramöverenskommelsen om att ”en konkurrenskraftig fjärrvärme-
sektor och en minskad elanvändning i uppvärmningen är förut-
sättningar för att klara den förnybara el-och värmeförsörjningen 
under kalla vinterdagar.”

• Energieffektivisering blir mindre lönsam och många effektivi-
seringsåtgärder kommer inte att genomföras. Elanvändningen blir 

onödigt stor, både för uppvärmning och varmvatten.
• Investeringarna i effektiva kraftvärmeverk bromsas och nya 

anläggningar kommer att byggas som rena hetvattenpannor utan 
elproduktion. 

• Elpannor kan återkomma i fjärrvärmesystemen eftersom el är 
mycket billigare än värmetaxan.

• Användningen av avfall och biobränslen minskar. 
• Sammantaget innebär det att högvärdig energi, el med hög 

exergi, i stor utsträckning används för lågvärdig värmeanvändning, 
och tränger undan energisystem som kan ta vara på samhällets 
avfalls- och restprodukter. 

Effektfrågan

I ramöverenskommelsen framhålls behovet av att styra efter ef-
fekt och inte enbart produktion:

”En stor utmaning är att förändra energipolitiken från att näs-
tan enbart fokusera på levererad mängd energi (TWh) till att även 
se till att det finns tillräckligt med effekt (MW). Ett viktigt steg 
bör vara att se över regelverk på energiområdet och modifiera dem 
så att de är anpassade efter effektutmaningen. Hit hör såväl frågor 
rörande marknadsdesign som insatser på produktions-, överfö-
rings-, och efterfrågesidan.”

Detta ställningstagande har inte följts upp i slutbetänkandet, 
och det saknas konkreta förslag om hur effektfrågan ska lösas. 

Svebio har vi lämnat ett konkret förslag till Energikommissio-
nen och till Energimyndigheten om hur elcertifikatsystemet skulle 
kunna förändras så att det ger bättre villkor för elproduktion som 
ger garanterad effekt i förhållande till variabel icke-styrbar elpro-
duktion. Det är mycket angeläget att denna fråga får en fungeran-
de lösning. Annars är risken stor att staten om några år tvingas 
införa ytterligare ett stödsystem för att klara effektbehovet. 

Vi vill i sammanhanget framhålla biokraftens fördelar med att 
kunna fungera både som baskraft och som balanskraft inom en 
100 procent förnybar elproduktion.

Svebios yttrande innehåller därefter synpunkter på utredning-
ens konkreta förslag. 

Reduktionsplikt för drivmedel
Svebio yttrade sig 19 april över en promemoria från re-
geringen med ett förslag till utformning av reduktions-
plikt för drivmedel. Vi citerar ur yttrandet: 

Sammanfattande synpunkter

• Svebio ser mycket positivt på att regeringen nu vill införa en 
reduktionsplikt som premierar biodrivmedel med bättre klimatre-
duktion. Denna lösning har också förordats av branschen.

• Vi är positiva till att det blir en tvingande plikt, vilket kom-
mer att medföra en permanent årligen ökande marknad för bio-
drivmedel i bensin och diesel.

• Förslaget har brister som, om de inte åtgärdas, riskerar att 
försvåra arbetet med att nå en fossilfri fordonsflotta. I sämsta fall 
kan förslaget innebära en försämring jämfört med dagsläget. Sam-
tidigt förstår vi att delar av problematiken beror på osäkerhet om 
politiken i EU, exempelvis kommande ändringar av Förnybartdi-
rektivet. 

• Svebio anser att kvotnivåerna är för låga, både för bensin och 
diesel. Vi är också kritiska till att kvotnivåer bara anges till 2020. 
Samtidigt är det glädjande är att ambitionen om reduktion höjts 

i förhållande till de sex myndigheternas rapport från november. 
• Det ges heller ingen långsiktig garanti för fortsatt skattebe-

frielse för högkoncentrerade biodrivmedel. Här kvarstår proble-
men med statsstödsreglerna och godkännande från EU.

• Sammantaget innebär det att kortsiktigheten och osäkerheten 
består på marknaden för biodrivmedel, och att förslagen inte ger 
tillräcklig grund för investeringar i nya produktionsanläggningar. 

• Vi noterar att skatten på E85 och rapsdiesel avskaffas 1 januari 
2018, men önskar att denna skattebefrielse kan genomföras redan 
1 augusti i år. 

Ingen investeringssäkerhet

Svebio anser att det är en allvarlig brist i förslaget att nivåerna 
för reduktionsplikten bara är fastslagna till 2020, och att det där-
efter endast finns en indikativ nivå som lätt kan ändras genom nya 
politiska beslut. Det betyder att investeringsläget för produktion 
av nya förnybara drivmedel är lika osäkert som tidigare. Utred-
ningen ”Fossilfrihet på väg” (FFF) från år 2013, slog fast att pro-
ducenter behöver politiska beslut som varar åtminstone under av-
skrivningstiden, ca 10 år, för att kunna attrahera riskvilligt kapital. 

FORTS 4
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När det gäller att säkerställa att lagstiftningen möjliggör finan-
siering av projekt är det vårt förslag att relevant oberoende expert-
stöd inhämtas, exempelvis från Europeiska Investeringsbanken 
(EIB). Det ger en säkerhet för att lagstiftningen kan valideras. 
Svebio föreslår att regeringen fortsätter arbeta aktivt i EU för att 
stärka långsiktigheten.

Inom Sverige behöver förslaget om reduktionsplikt komplette-
ras med förslag om stöd till pilot- och demonstrationsanläggning-
ar för att kunna pröva ny teknik för produktion av biodrivmedel, 
exempelvis från skogsråvara.  

Stabila och långsiktiga spelregler för biodrivmedel

Vi stödjer förslaget om att införa reduktionsplikt för minsk-
ning av växthusgasutsläppen från bensin och diesel för att nå målet 
om 70-procentig reduktion av utsläppen från inrikes transporter, 
och att komplettera med fortsatt skattebefrielse för högblandade 
och rena biodrivmedel. Vi noterar att man fortfarande inte har 
klarhet i om denna skattebefrielse kan fortsätta efter 2020. Detta 
måste klarläggas genom fortsatt utredning och förhandling med 
EU-kommissionen. 

Reduktionsnivåer

Vi noterar att regeringen valt en kraftigare reduktion 2030 än 
den som föreslogs av generaldirektörerna, som utgick från Tra-
fikverkets klimatscenario, med 40 procent istället för 25 procent. 
Det är värt att notera att detta scenario har en biodrivmedelsan-
vändning på bara 10 TWh 2030, medan användningen av biodriv-
medel 2016 låg på en avsevärt högre nivå, drygt 17 TWh. Reger-
ingen har uppenbart gjort en annan och mer realistisk bedömning 
om möjligheterna att genomföra effektivisering, elektrifiering och 
infrastrukturåtgärder. Enligt vår uppfattning kan den indikativa 
reduktionsnivån 2030 fortfarande vara för låg. Detta bör analyse-
ras i kommande kontrollstationer. Potentialen för ökad tillförsel av 
biodrivmedel ligger långt över de 22 TWh som anges i Trafikver-
kets teknikscenario.

Vi stödjer förslaget om återkommande kontrollstationer. 
När det gäller kvotnivåerna för åren fram till 2020 tror vi att 

dessa är för lågt satta. Avseende kvoten för bensin menar vi att 
man bör trappa upp kvoten även under åren fram till 2020, för att 
påskynda introduktionen av E10 och för att stimulera övergång 
till etanol med höga klimatprestanda. Det är också viktigt att ge 
signalen om en stigande kvotkurva för att stimulera utvecklingen 
av drop-in-bensin. 

När det gäller kvoterna för diesel är ökningen av kvoten blyg-
sam och motsvarar inte alls trenden under senare år, då vi haft en 
mycket snabb tillväxt av biodieselmarknaden; idag är 25 procent 
av all diesel förnybar. Det finns en risk att volymerna kommer att 
minska om aktörerna på marknaden byter till biodiesel med bättre 
prestanda, särskilt som man vid fastställande av kvoten utgått från 

standardvärden och inte vilka reduktioner som faktiskt är möjliga 
att uppnå. Här är det viktigt att regeringen och Energimyndig-
heten noga följer utvecklingen på marknaden för att vid behov 
kunna justera upp kvoterna. 

Det är önskvärt att regeringen publicerar en tänkt utsläppskur-
va för åren 2020–2030. Det skulle ge den prissignal som behövs för 
biobränslen och därmed erforderliga investeringar i anläggningar 
i Sverige. Finansiärer kan få mer klarhet för att värdera risk och 
investeringar har högre chans att bli gjorda. Det kan jämföras med 
elcertifikat-systemet där ambitionen för respektive år sattes i ca 30 
år framåt när systemet lanserades. 

Beskattningen av biodrivmedel som  
inte omfattas av reduktionsplikten 

Det är positivt att skatten på E85 och FAME, rapsdiesel, nu 
avskaffas. Som framgår av Energimyndighetens rapport råder det 
ingen överkompensation för dessa drivmedel, och skatten har på 
ett orättvist sätt försämrat deras konkurrenskraft på marknaden, 
både i förhållande till fossila drivmedel och i förhållande till an-
dra biodrivmedel. Skatten bör tas bort skyndsamt och inte först 1 
januari 2018. 

Förnybara drivmedel från åker

Frågan om villkoren inom EU för biodrivmedel efter 2020 kan 
få stor påverkan på de svenska regelverken och särskilt möjligheten 
att även efter 2020 ge högblandade biodrivmedel skattebefrielse.  
Den svenska regeringen måste aktivt verka för att ändra EU:s in-
ställning till åkerbaserade biodrivmedel. Det finns ett stort över-
skott av såväl livsmedel som åkermark i EU och övriga Europa. 
Det kommer att finnas ett stort behov i EU av biodrivmedel och 
åkerbaserade drivmedel är en viktig del i lösningen både på trans-
portsektorns klimatpåverkan och försörjningstryggheten i EU. 

Också i Sverige kommer arealen åkermark som är tillgänglig för 
odling av energigrödor att öka under kommande år, vilket fram-
går av prognoser från Jordbruksverket, som refereras i Energimyn-
dighetens rapport Scenarier över Sveriges energisystem 2016 (ER 
2017:6). 

I kapitel 14.3 refereras till att Kommissionen redan 2014 avise-
rat att statligt stöd inte kommer att få lämnas till ”livsmedelbase-
rade” biodrivmedel efter utgången av 2020. Det skulle innebära 
att mycket av biodrivmedlen från åkermark utanför reduktions-
plikten, idag framför allt B100, E85 och ED95 därmed helt skulle 
försvinna. Det kan inte accepteras och bygger på en felaktig bild 
hos Kommissionen. Sverige bör anamma subsidiaritetsprincipen 
om råvarors användning och dessutom kunna visa med faktiska 
beräkningar att det inte finns någon så kallad ILUC-effekt av att 
utnyttja biodrivmedel från energigrödor från åkermark i Sverige 
eller andra delar av Europa där det finns outnyttjad åkermark. 

Bonus-malus för nya fordon
Svebio yttrade sig 19 april över en promemoria från re-
geringen med ett förslag om utformning av ett bonus-
malus-system för beskattning av nya bilar. Vi citerar ur 
yttrandet: 

Sammanfattande synpunkter

• Som vi framförde i vårt remissvar om bonus-malus-utredningen 
anser vi att minskad klimatpåverkan från transportsektorn i första 
hand bör åstadkommas genom att användningen av fossila drivme-

del minskas, genom beskattning, alternativt genom ett kvotsystem 
som det nu föreslagna systemet med reduktionsplikt. Subventio-
ner till fordonsköparna är en sämre metod och vi är därför kritiska 
till införandet av ett bonus-malussystem med höga subventioner 
till vissa fordonstyper. 

• Som framgick av utredningens konsekvensbeskrivning kommer 
bonus-malussystemet inte att leda till mer än en marginell minskning 
av utsläppen av klimatgaser från biltrafiken. Förslaget kan beskrivas 
som en begränsad justering av det befintliga fordonsskattesystemet. 

FORTS 4
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Om ett bonus-malussystem införs måste det utformas med föl-
jande inriktning:

- Systemet måste utgå från klimatnyttan och behandla olika ty-
per av fordon på ett likvärdigt sätt. Elfordon får inte ensidigt gyn-
nas på bekostnad av fordon som drivs med förnybara drivmedel.

- Fordonens klimatpåverkan måste beräknas utifrån livscykel-
påverkan (WTW eller beräkning enligt hållbarhetsbesked), inte 
utifrån utsläpp från avgasröret. 

- För fordon som kan drivas med förnybart bränsle bör man 
utgå från tankning med sådant bränsle (biogas, etanol). 

- Regelverket måste vara rimligt långsiktigt för att skapa klara 
villkor för marknadens aktörer.

• Vi stödjer förslaget om att minska subventionen till elbilar 
från 65 000 till 45 000 kronor. 

• Om en särskild bonus på 7 500 kronor införs för bilar som 
kan drivas med biogas bör en likadan bonus ges till flexifuelbilar 
som kan drivas med E85. 

• Ett särskilt stöd bör införas för konvertering av bensinbilar till 
flexifueldrift för att möjliggöra användning av E85. 

• Man bör skyndsamt utreda hur laddhybrider de facto används 
för att utröna vilken klimatpåverkan dessa fordon har. 

Svebios syn på styrmedel i transportsektorn

Svebios uppfattning är att energianvändningen i första hand 
bör styras genom generella styrmedel som innebär att förorenaren 
får betala för sin miljöpåverkan. I transportsektorn innebär det 
att styrningen bör ske genom miljöbeskattning av fossila bränslen, 
eftersom den fossila bränsleförbrukningen står i direkt proportion 
till utsläppet av fossil CO2. Eftersom EU:s statsstödsregler förhin-
drar en effektiv tillämpning av denna princip kan styrningen ske 
genom en klimatrelaterad kvotplikt – en reduktionsplikt, vilken är 
föreslagen av regeringen. 

Genom en kompletterande energibeskattning stimuleras också 
en fortgående energieffektivisering av fordonsparken. Genom en-
ergi- och fordonsskatten betalar vägtrafiken också för gemensam-
ma kostnader, t ex för vägnätet. 

Direkta subventioner till enskilda tekniska lösningar bör undvi-
kas. Dessa ger ofta störningar på marknaden och innebär ett avsteg 
från principen om teknikneutralitet. Subventioner skapar gärna 
stop-and-go-effekter. Om man inför en direkt subvention för att 
stimulera (kick-starta) en ny marknad bör detta stöd vara tillfälligt 
och trappas av. En nackdel med riktade subventioner är att man på 
politisk eller administrativ nivå tvingas värdera olika tekniska lös-
ningar och har svårt att anpassa regelverket till teknisk utveckling. 

Höga kostnader för stöd till elfordon

Förslaget innebär en omfattande subvention till elbilar under 
de kommande åren. Stödet ligger på nivån en miljard kronor per 
år eller mer, beroende på vilka antaganden man gör om nybilsför-
säljning och andel elbilar. Förutom miljöbilsstödet sker också en 
betydande subventionering av laddinfrastrukturen via Klimatklivet. 

FFF-utredningen förslog en bonus på 70 000 kr för rena elbilar, 
medan förslaget är 45 000 kr, nära dagens supermiljöbilspremie 
om 40 000 kr. Men eftersom den femåriga fordonsskattebefriel-
sen för miljöbilar tas bort, är ökningen av stimulansen i praktiken 
ganska liten. I bägge fallen föreslås en över tiden oförändrad nivå, 
trots att FFF-utredningen anger att man kan förvänta sig en redu-
cerad kostnad för elbilarna genom ökade volymer och förbättrad 
teknik (lärkurva). Vi avvisar förslag om att längre fram eventuellt 
höja bonusen; tvärtom är det rimligt att sänka den högsta bonusen 
om några år, när tekniken utvecklats och infrastrukturen byggts ut.

Inga motiv anges för den angivna nivån, och vi kan inte se att 

det finns någon samlad analys av det statliga stödet till elektrifie-
ring av vägtrafiken, exempelvis beträffande konkurrenssituationen 
gentemot biodrivmedel, kostnad för reduktionen av CO2-utsläpp 
eller fördelningspolitiska effekter. Om syftet med det generösa stö-
det är att kick-starta en marknad för elbilar bör stödet utformas så 
att det avtrappas med tiden. 

 Utformning av bonusen 

Flexifuelbilar som kan drivas med etanol E85 bör ha samma 
fasta bonus som föreslås för gasbilar, 7500 kronor. För utbetalning 
av bonusen bör man ställa ett tankningsvillkor, som innebär att 
bilen ska tankas minst 70 procent med biogas eller E85. 

Det är bra att högsta subvention inom systemet reducerats jäm-
fört med utredningens förslag. 

Som framgår av konsekvensavsnittet kommer det föreslagna 
regelverket främst att gynna rena elbilar och laddhybrider, samt 
dieselbilar i förhållande till bensinbilar. Bränsleflexibla bilar för 
etanol och biogas är inte gynnade mot dagens läge. Gasbilar får en 
fast bonus på 7 500 kronor. E85-bilar får ingen bonus utan enbart 
en fortsatt halverad ordinarie fordonsskatt jämfört med de fossila 
drivmedlen. Det räcker inte långt. Sammantaget får bilar drivna av 
biodrivmedel inte nödvändigt stöd. Stödet till elbilar blir däremot 
mycket stort. Den samlade miljöeffekten av dessa förändringar är 
liten. 

Det bör utöver bonus-malus införas ett bidrag för de ägare av 
bensinbilar som vill efterkonvertera till biogas eller E85. Det skulle 
medföra en verklig bonus för klimatet. Då medellivslängden för en 
bil är ca 17 år går det inte att negligera de 7,2 miljoner fordon som 
Sverige redan har och som idag i huvudsak körs på fossilt bränsle.

Utformningen av förhöjt koldioxidbelopp (malus)

Utformningen av malus innebär i praktiken en generell höjning 
av fordonsskatten. Vi anser att en ökad klimatrelaterad beskatt-
ning av vägtrafiken bör läggas på den rörliga kostnaden för driv-
medel. Man bör i sammanhanget också överväga beskattningen 
av elfordonen. Högre pris på drivmedlen kommer att ha samma 
effekt som malus: gynna effektivisering och bränslebyte och göra 
det dyrare att köra stora och tunga bilar. 

Ett exempel på en orättvis effekt av malusbeskattningen är föl-
jande: 

En dieselbil som körs på HVO100 eller B100 (säkert ett vanligt 
alternativ om några år) kommer att belastas med malus, och vara 
med och subventionera en tung elbil eller en laddhybrid som till 
stor del drivs med fossil diesel. Genom styrning via drivmedlet 
undviker man den typen av orättvisor. 

Laddhybrider

Man bör notera att de värden för klimatgasutsläpp som ang-
es i vägtrafikregistret utgår från en standardiserad körcykel. Det 
förekommer dock uppgifter om att den verkliga körningen och 
därmed klimatpåverkan kan skilja sig mycket kraftigt från den 
standardiserade viktade/blandade körning som värdet i vägtra-
fikregistret grundas på. Om en ägare till en laddhybrid till stor 
del kör längre sträckor, där eldriften bara står för en liten del av 
körsträckan, blir utsläppen mycket högre än den officiella siffran i 
vägtrafikregistret. I praktiken kommer då ägaren att få en kraftig 
subvention utan att detta ger någon klimatnytta. 

Regeringen bör ge ett uppdrag till Trafikanalys eller annan 
myndighet att utreda hur laddhybriderna används och om sub-
ventionerna till laddhybrider ger avsedd klimatnytta.

FORTS FRÅN SID 9.
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Implementering av ILUC-direktivet
Svebio lämnade 19 april ett remissyttrande om tillämp-
ningen av det så kallade ILUC-direktivet i Sverige. Vi 
återger texten i sin helhet: 

Promemorians förslag är en direkt tolkning av hur ändringarna i 
det så kallade ILUC-direktivet ska implementeras i den svenska 
hållbarhetslagen. Den bygger på förslag från Energimyndigheten 
och innebär vad vi kan bedöma att man gjort rimliga avvägningar 
av vad som måste implementeras och vad som kan lämnas där-
hän på grund av svenska förhållanden. Vi vill emellertid framhålla 
några problem i regelverket så som det nu ser ut: 

• De bestämmelser som nu ska tillämpas kommer att gälla bara 
under ett par år. Redan från 1 januari 2021 kommer det nya Förny-
bartdirektivet (RED II) att träda i kraft, vilket sannolikt innebär 
att dubbelräkningen upphör. I dess ställe kan det komma ett nytt 
krav på en obligatorisk nationell kvot för så kallade avancerade 
biodrivmedel. Denna kan komma att grundas på delvis andra 
kategoriseringar än det nu gällande direktivet. Lagen kan då åter 
behöva ändras. 

De återkommande ändringarna i regelverken skapar osäker-
het för investerare och företag som är verksamma inom förnybara 
drivmedel och leder till minskat intresse och höjda kostnader för 
omställningen av transportsektorn. 

• Bestämmelsen om att avfall inte ska ha ”avsiktligt manipule-
rats eller kontaminerats” är svår att tillämpa. Vem ska göra denna 

bedömning och hur ska man kunna avgöra om en förorening i en 
produkt är avsiktlig, alternativt om det rör sig om en manipula-
tion? Vem kan bedöma en aktörs avsikt? 

• Den nya regeln om restprodukter från jordbruk, vattenbruk, 
fiske och skogsbruk kan skapa nya gränsdragningsproblem och 
svårigheter att använda sådana restprodukter, eftersom man då 
måste spåra råvaran tillbaka till odling. 

Enligt Svebios uppfattning är hela detta regelverk en illustra-
tion av svårigheten att detaljreglera en marknad. Ett bättre alter-
nativ till denna typ av reglering är att beskatta utsläpp från fossila 
drivmedel och bränslen och därigenom göra förnybara biobräns-
len konkurrenskraftiga. I ett sådant system kan man låta markna-
dens aktörer avgöra vilka biogena råvaror som ska användas och 
behöver inte skilja mellan jungfruliga råvaror, restprodukter och 
avfall. Marknadsvärdet/priset avgör vilka råvaror som används för 
olika ändamål. 

Den revidering av Förnybartdirektivet och Bränslekvalitetsdi-
rektivet som gjorts genom det så kallade ILUC-beslutet har för-
svårat möjligheterna att producera och använda biodrivmedel för 
att ersätta fossila drivmedel och därmed minska transportsektorns 
klimatpåverkan. ILUC-direktivet leder därmed till ökad använd-
ning av fossila drivmedel samtidigt som det inte har någon effekt 
på avverkning av regnskog. Det är mycket angeläget att EU:s poli-
tik i det här avseendet snarast ändras. 

Koldioxidskatt i värme- och kraftvärmeverk inom ETS
Svebio lämnade 25 april ett remissyttrande om vissa 
skattefrågor inför höstens budget. Det gäller främst 
återinförande av koldioxidskatt för kraftvärme- och 
värmeverk inom ETS. Så här lyder Svebios yttrande: 

• Vi stödjer förslaget att återinföra en viss koldioxidskatt för kraft-
värmeverk och värmeverk. 
• Vi anser att man även bör införa ett generellt golvpris i ETS, på 
samma sätt som man gjort i Storbritannien och i praktiken också 
i Danmark.

Återinförd koldioxidskatt för kraftvärme  
och värmeproduktion inom ETS

När koldioxidskatten inom ETS avtrappades och så småningom 
helt avskaffades inom ETS 2013 accepterade vi från Svebios sida 
åtgärden. Vi utgick då från att utsläppsrätterna med tiden skulle 
stiga i pris. Så har inte blivit fallet, utan priset inom utsläppshan-
deln har fortsatt att vara mycket lågt, och har den senaste tiden 
legat kring 5 euro/ton. Det motsvarar 5 öre/kg CO2. Den svenska 
koldioxidskatten ligger kring 115 öre/kg CO2. Detta ger mycket 
olika förutsättningar inom olika delar av samhället. 

• Värmeverk och kraftvärmeverk inom ETS har mycket låg kol-
dioxidskatt medan värmeverk utanför ETS, i huvudsak små vär-

meverk under 20 MW, har en mycket hög koldioxidskatt. De olika 
värmeverken har mycket olika incitament att exempelvis byta ut 
oljeanvändning för topplast. Inom ETS är kostnaden för utsläpp 
av koldioxid försumbar. 

• Den 1 januari 2018 kommer koldioxidskatten att höjas till full 
skatt inom industrin utanför ETS. Det innebär att stora delar av 
industrin kommer att ha mycket hög skatt medan andra delar fort-
satt kommer att kunna släppa ut koldioxid nästan utan kostnad. 

Detta ger naturligtvis inte en kostnadseffektiv styrning inom 
Sverige. 

Promemorians förslag åtgärdar i någon mån problemet i vär-
meproduktionen och kraftvärmen inom ETS men berör inte alls 
utsläppen i industrin. Enligt Svebios mening borde man inför ett 
gemensamt golvpris i ETS i Sverige. Nivån kan till en början läg-
gas på en låg nivå. På samma sätt som man gjort med höjningarna 
av koldioxidskatten kan man därefter ange tidpunkter för höj-
ningar under kommande år, för att möjliggöra för företagen att 
genomföra åtgärder för anpassning. 

Frågan om ett golvpris i ETS inom Sverige utreds för närva-
rande. Golvpris inom ETS har införts i Storbritannien på nivån 16 
pund/ton. Danmark har i praktiken ett golv genom att man tar ut 
skatt på fossila bränslen också inom ETS. 

Svanenmärkning av biodrivmedel

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017 – 2020

Svebio lämnade 4 april in ett yttrande över kriterier för Svanenmärkning av biodrivmedel. Svebio har kritik över förslagets syn på bio-
drivmedel baserade på åkergrödor och en rad andra synpunkter. Yttrandets finns på Svebios hemsida, www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/

Svebio lämnade 11 april synpunkter till Länsstyrelsen i Örebro län över ett förslag till Energi- och klimatpolitiskt program för Örebro län 
2017 – 2020. Våra synpunkter handlar främst om att lyfta fram bioenergins roll och potential. Synpunkterna finns på Svebios hemsida, 
www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/

http://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/
http://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/
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BIOENERGI I PRESSEN

INTERNATIONELLT

Svensk flis lockar kineser
–Vi är just nu i startblocken för vår Europaetablering och vårt 
första stora bioraffinaderi börjar byggas i hamnen i Kemi i norra 
Finland senare i år. Det är en mycket stor investering på nästan 
9 miljarder kronor. Sannolikheten är stor att nästa anläggning 
hamnar i Sverige, säger Carl Haglund, vice vd för det privatägda 
kinesiska energibolaget Sunshine Kaidi New Energy Group och 
ansvarig för bolagets investeringar i Europa.

2019 ska ett första bioraffinaderi stå klart i Kemi. Det förväntas 
då kunna producera cirka 200 000 ton biodrivmedel, varav cirka 
75 procent biodiesel och resten nafta som blandas i fossil diesel 
och bensin. 

– Totalt planerar vi fem till tio lika stora anläggningar i Europa, 
säger Carl Haglund. Det kräver investeringar på 43-86 miljarder 
kronor, varav stora summor alltså kan hamna i Sverige. 
Ur artikel i Dagens Industri 2017-04-19

NORRBOTTENS LÄN

Storsatsning på förgasningsforskning
Energimyndigheten satsar 78 miljoner kronor på fortsatt forsk-
ning om förgasningsteknik, inom Svenskt Förgasningscentrum, 
där LTU är huvudman.

Centrat består av tre oberoende forskningsnoder ledda av Chal-
mers, KTH och Luleå tekniska.

– Vi är så klart jätteglada över detta. Vi tror att förgasningstek-
nik kan spela en mycket viktig roll i omställningen till en fossilobe-
roende fordonsflotta år 2030 och ett koldioxidfritt samhälle 2045, 
säger Joakim Lundgren, föreståndare för SFC och biträdande pro-
fessor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Den forskningsnod inom förgasningsområdet som leds av  
Luleå tekniska universitet kallas Bio4G – Suspensionsförgasning. 

Tekniken kan bland annat användas för att tillverka drivmedlen 
DME och metanol.
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2017-04-14

Bra siffror trots strul med pannor
Trots problem med pannorna vid värmeverket gick Tekniska ver-
ken med vinst förra året. Samtidigt har för stora mängder av vissa 
ämnen släppts ut. Det beror bland annat på att det finns elektro-
niska komponenter i avfallet som bränns.

När TVAB summerar år 2016 framgår att bolaget gjort en vinst 
på drygt sju miljoner kronor. Detta trots att man haft rätt stora 
problem med förbränningspannorna i värmeverket på Lombolo. 

Problemen med pannorna har gjort att TVAB inte kunnat 
bränna lika mycket avfall som under 2015. Av det skälet har man 
tvingats använda mer olja än önskvärt. Driftstörningarna har 
bland annat med avfallets sammansättning att göra. 

Under förra året har utsläppen av ett par ämnen, vid ett antal 
tillfällen, varit för höga. Det handlar bland annat om utsläpp av 
kolmonoxid vid förbränning av biobränsle och om utsläpp av kad-
mium vid förbränning av vanligt avfall. 

Kunskapsnivån hos allmänheten om sopsortering behöver hö-
jas - även hos skolelever. 
Ur artikel i Norrländska Socialdemokraten 2017-04-25

VÄSTERBOTTENS LÄN

"Fel att straffa glesbygdsbor"
Heléna Lindahl, (C), riksdagsledamot från Västerbotten, tycker 
det är helt fel att öka fordonskatten på äldre bilar. 

– Det är att straffa glesbygdsbor som ofta inte har andra alter-
nativ till bilen som transportmedel.

–  Att införa högre skatt på äldre bilar drabbar dessutom i högre 
grad folk på landsbygden som ofta är i behov av två bilar i famil-
jen, säger Helena Lindahl. 

Isak From, (S), riksdagsledamot, anser att skattehöjningen på 
äldre bilar kompenseras med förslaget som lagts om att öka in-
blandningen av förnyelsebara drivmedel i vanlig bensin och diesel. 
Ur artikel i Västerbottningen 2017-04-16

Studiebesök på Dåvanmyran
PRO Tegs medlemmar har haft möjlighet att göra ett studiebesök 
på kraftvärmeverket Dåvanmyran. 

Anläggningen med Dåva 1 togs i drift år 2000, och utökades 
2010 genom att Dåva 2 stod klar. Idag har man en samlad effekt 
på 170 megawatt, inkluderad både fjärrvärme och elkraft. Umeå 
Energi är Umeås största leverantör av värme med 440 kilometer 
kulvert. 

Avfall är det som man helst förbränner då det är en inkomst att 
ta hand om avfallet, och inte lägga allt på deponi. Biomassa bränns 
idag i Dåva 2 under den kalla årstiden.
Ur artikel i Folkbladet 2017-04-21

Stubbar bättre än fossila bränslen
Bioenergi från stubbar är klart bättre än energi från fossila bräns-
len, i alla fall ur klimatsynpunkt.

Det visar slutrapporten från ett stort samarbetsprojekt om 
stubbar, som forskare från SLU, Umeå universitet och flera andra  
lärosäten står bakom.

Så länge stubbar bara tas ut på en mindre andel av hyggena är 
det inget hot ens mot känsliga arter.
Sveriges Radio P4 Norrbotten 2017-04-08
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JÄMTLANDS LÄN

I sommar får Hackås nya hyreslägenheter
Den milda vintern har varit gynnsam för bostadsbyggandet i 
Hackås och om allt går enligt plan kommer sex nya hyreslägenheter 
att stå klara för inflyttning i augusti.

Husen byggs med tjocka väggar och extra takisolering för att bli 
energisnåla och värmen kommer att tas från fjärrvärmeverket som 
ligger ett hundratal meter från byggplatsen.

Förutom nybygget i Hackås så håller Bergs hyreshus även på att 
slutföra bygget av åtta nya lägenheter i centrala Svenstavik. 
Ur artikel i Östersunds-Posten 2017-04-18

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Per Carstedt byggde både  
bilpark och E85-pumparna
Per Carstedt var runt millennieskiftet motorn bakom att bygga 
upp en bilpark med etanolbilar och en infrastruktur med E85-
pumpar runt om i landet. 

– Men trots att alla säger att vi måste komma bort från fossila 
bränslen blev det inte som jag och många andra trodde efter 2008, 
säger han. 

Vi kommer att förundras över hur vi kunde sjunka så djupt 
att samtidigt som vi hindrade utvecklingen av bilar på förnybara 
drivmedel med pseudo argument så lanserades dieselbilar som mil-
jöbilar. Professor 

Per Carstedt var en av deltagarna i bioekonomiriksdagen i Örn-
sköldsvik i mitten av mars med gräddan i forskarvärlden inom 
biokemin samlad. - Det var ett lysande avstamp för något som 
kan bli verkligt stort för vår region, säger han. Vi har en industriell 
tradition och unik kunskap inom detta område i Örnsköldsvik. 
Ur artikel i Nordsverige 2017-04-27

SCA vill göra miljardsatsning på biobränsle
SCA Forest Products i Sundsvall vill bygga ett biobränsleraffina-
deri vid Östrands pappersmassafabrik i Timrå. Där vill SCA till-
verka en kvarts miljon ton förnybar bensin och diesel per år. An-
läggningen skulle kunna stå för 3–4 procent av Sveriges nuvarande 
drivmedelsbehov. 

Om planerna går igenom handlar det om en investering på 
minst en miljard kronor. Bolaget har nu bett kommunen om en 
ändrad detaljplan för det tänkta området som ligger i direkt anslut-
ning till Östrandsfabriken. 

Tekniken kommer att testas i större skala vid bolagets pilotan-
läggning i Obbola. 
Ur artikel i Skog Supply 2017-04-27

Hoppas på minskade utsläpp  
från transporter i länet
Idag blev hela regeringens vårbudget för 2017 offentlig. 

Regeringen avsätter bland annat en halv miljard kronor till 
”Klimatklivet”, ett statligt projekt som beviljar stöd till olika lokala 
och regionala klimatprojekt.

– Det här ger bättre förutsättningar att få till fler projekt i länet 
för att minska klimatpåverkan, säger Mats Bäck, energi- och kli-
matstrateg på Länsstyrelsen Västernorrland.

Det gäller att ha bra, kostnadseffektiva projekt med så stor ut-
släppsminskning som möjligt, säger Mats Bäck. 

På knappt två år har länets ansvariga för Klimatklivet gett stöd 
åt utbyggandet av laddstolpar för elbilar. Dessutom har man satsat 
på konvertering från olja till biobränslen vid uppvärmning. 

Mats Bäck skulle vilja se fler stora projekt inom området för 
förnybara drivmedel i framtiden. 

– Jag skulle vilja se en större satsning av produktion av biogas 
och biodiesel i länet.
Ur SvT Nyheter Västernorrland 2017-04-18

GÄVLEBORGS LÄN

Det våras på plantskolan
Snart börjar högsäsongen för gran- och tallplantorna på Nässja 
plantskola, några kilometer utanför Österfärnebo. 

Här jobbar 18 personer året om. Mellan maj och september be-
hövs dessutom cirka 25 extraanställda. Det är en av bygdens största 
arbetsplatser. 

Varje år är det cirka 18 miljoner gran- och tallplantor som gror 
och växer upp så att de kan sättas ut i skogen. 

Den senaste investeringen på Nässja plantskola handlar om 
miljö. Just nu gjuts grunden för nya pelletspannor som i sommar 
ska ersätta oljeeldningen. 

– Det ger betydligt mindre koldioxidutsläpp, konstaterar 
Ronny Anngren. Bergvik Skogs ledning har beslutat om byte till 
biomassa för uppvärmningen vid bolagets alla tre plantskolor, en 
investering på totalt cirka 90 miljoner kronor. 
Ur artikel i Arbetarbladet 2017-04-01

VÄRMLANDS LÄN

Biodrivmedelskrav hjälper inte  
bygget av metanolfabrik i Hagfors
Regeringens nya förslag för att få en större inblandning av bio-
bränsle i våra drivmedel, kommer inte att få igång bygget av en 
metanolfabrik i Hagfors.

Björn Gillberg som står bakom planerna av bygget för 3.5 mil-
jarder, vill se spelregler för skatter och kostnader i minst 10 år 
framåt.

– Det är någonting av kejsarens nya kläder. Vi använder en hel 
del biodrivmedel redan idag, säger Björn Gillberg.

– Varken vi eller andra som är intresserade av att producera bio-
drivmedel är betjänta av att veta att man ligger på ungefär samma 
nivå de närmaste åren som nu. Det skapar ingen ny marknad, sä-
ger Björn Gillberg.
Ur Sveriges Radio P4 Värmland 2017-04-02
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ÖREBRO LÄN

Stort problem med fettproppar i avlopp  
– 3 000 trattar lösningen
Karlskoga kommun har problem med fettproppar som täpper till 
stadens avloppssystem. Nu delas 3 000 trattar ut till Karlskoga-
borna i förhoppning om att lösa problemet.

Propparna och de efterföljande stoppen i avloppsledningarna 
kan bero på flera saker. Bland annat att många privatpersoner  
spolar ner överblivet matfett i diskhon.

– För att uppmärksamma invånarna på det här problemet så 
erbjuder vi dem nu ett hjälpmedel. Vårt mål är att det ska vara en-
kelt för kunderna att göra rätt, säger Karlskoga Energi och Miljös 
vattenchef Jenny Johrin.

3 000 trattar, som går under namnet ”miljötratten”, har köpts in. 
– Man skruvar fast den på en vanlig PET-flaska. 
När flaskan är full med gammalt matfett uppmanas man att 

lämna in den på Mosseruds.
Ur artikel i Nerikes Allehanda 2017-03-28

Olja byts mot biobränsle i en fjärrvärmesatsning
Nyligen beviljades Pemco energi AB cirka 1,1 miljoner kronor i 
statligt stöd för fjärrvärme i Gyttorp. Tidigare har företaget fått 6,5 
miljoner kronor till första etappen i ett projekt som ska ersätta olja 
med biobränsle hos Orica. Detta bygge är redan i gång.

Totalt handlar investeringarna hos Pemco energi AB i två etap-
per om cirka 16 miljoner kronor. 

– Det handlar om att ta bort 15 oljepannor i åtta panncentraler 
inne på Oricas östra fabriksområde och ersätta den fossila ener-
gin med biobränsle från en panna, säger Pär Westborg på Pemco  
energi AB. 

Denna anläggning är planerad att tas i drift under hösten.
– Etapp två består i att utöka anläggningen och förse fastig-

heter väster om länsväg 244 med fjärrvärme samt Norabostäders 
bostadsfastigheter i Gyttorp centrum, säger Pär Westborg. 

Pemco energi AB driver fjärrvärmeanläggningen i Nora som 
också den drivs med träpellets. 
Ur artikel i Nerikes Allehanda 2017-04-20

Pelletsdriven kombolösning
Norrgården ligger intill E18, strax söder om Kumla i Närke. 
44-åringen Thorbjörn Johnson tog över föräldragården med mjölk-
kor 2001, då 28 år gammal. Sedan dess har han utvecklat driften. 

Under 2016 har Thorbjörn investerat i en ny torkanläggning, 
som provkördes i slutet av mars. - Det är en storsatsning på drygt 5 
miljoner kronor, men den ger mig större frihet i upplägget i växt-
odlingen.

I den 21 meter höga torkbyggnaden står en cirkulerande satstork 
från Antti.

Beroende på gröda och vattenhalt, har torken kapacitet att tor-
ka bort 5 procent vatten från 70 till 90 ton vara per dygn. 

Vänerpannan står i en container, som också är pelletsförråd. 
Pellets kommer att levereras i storsäck. - Det hade blivit cirka 300 
000 kronor billigare med en oljepanna, men biobränsle är i tiden, 
det harmonierar med Kravs regler och med intentionerna i inves-
teringsstödet. 
Källa: Lantmannen 2017-04-28

STOCKHOLMS LÄN

Tänker sätta eld på hästgödsel
Fortum satsar på hästgödsel i konceptet ”HorsePower”, där man 
bränner den i värmekraftverk. 

Ett stort problem på senare år är att deponistationerna har slu-
tat att ta emot hästgödsel. Därmed har stallägarna ingenstans att 
göra av den. Men förhoppningen från Fortums sida är att man 
snart ska vara i gång.

– Vi håller på att bygga upp verksamheten och att skriva avtal 
med kraft- och värmeverk, säger Per Harsem, försäljningschef för 
HorsePower i Sverige.

Han avslöjar att de troligtvis startar i Stockholmsregionen, även 
om ambitionen är att täcka så stora delar av landet som möjligt.  

För att garantera kvaliteten på det som ska brännas kommer de 
som ansluter sig att få köpa träbaserat stallströ av Fortum.
Ur Hippson:se 2017-04-18

Fortum fasar ut kolet i Värtan
Fortum värme planerar att stänga ned kolkraftverket KVV6 i Vär-
tan 2022, åtta år tidigare än planerat. Det nya inriktningsbeslutet 
fattades av Fortum värmes styrelse.

– Det är oerhört skönt och en stor framgång för Stockholm och 
klimatet, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S) och miljö-
borgarrådet Katarina Luhr (MP) på Stockholm stads hemsida. 

Huvudanledningen är att Fortum tagit ett biobränsleeldat 
kraftvärmeverk, KVV8 som Miljömagasinet skrivit om tidigare, i 
bruk i Värtan.
Ur artikel i Miljömagasinet 2017-03-31

Nu får Norrtälje Energis  
samtliga kunder miljöklassad el
Från och med 1 april levererar Norrtälje Energis så kallad miljöel 
till samtliga sin drygt 12 700 kunder.

Miljöelen som levereras till kunderna är i huvudsak vattenel 
från Luleälven. Men företaget har också ytterligare två miljöalter-
nativ där elen antingen kommer från kraftvärmeverket i Norrtälje 
eller från sol, vind, vatten och biomassa.
Ur artikel i Norrtelje Tidning 2017-04-10

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Etanolfabrik fick besök av klimatministern
Efter att regeringen presenterat ny politik gällande drivmedel till 
våra bilar, valde klimatminister och Miljöpartiets språkrör Isabella 
Lövin att närmare studera Agroetanols fabrik i Norrköping.

– Vi måste få ner utsläppen och då är utmaningen i transport-
sektorn, men vi har också lösningar som presenterats nu, säger Isa-
bella Lövin under besöket på Lantmännen Agroetanol.

Regeringens mål är att utsläppen från transportsektorn ska ner 
med 70 procent år 2030.
Ur Sveriges Radio P4 Östergötland 2017-04-03
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Gripen först med att flyga med biobränsle
Saab uppger att det är första gången som ett enmotorigt stridsflyg-
plan har flugit med rent biobränsle i tanken. Flera testflygningar 
har genomförts i Linköping. 

– Det här är ett viktigt steg för att framtidssäkra Gripen, sä-
ger Göran Bengtsson, forskningsansvarig på Saab Aeronautics i en 
kommentar. Bränslet, kallat CHCJ-5, som har använts vid testerna 
är gjort av rapsolja. 

Enligt GKN Aerospace är biobränslet helt utbytbart mot van-
ligt jetbränsle och inga förändringar av motorn har därför krävts.
Ur artikel i Östgöta Correspondenten 2017-04-05

Östgötska flygplatser vill satsa på biobränsle
Saab har för första gången flugit en variant av Gripen med ett bio-
bränsle baserat på raps. Men även trafikflyg använder biobränsle 
idag, motorerna är redan förberedda för att kunna blanda i upp till 
50 procent biobränsle i det fossila flygbränslet.

– Det finns dålig tillgång och priset är högre. Så det behöver 
komma igång en större tillverkning, säger Annika Lindell, sakkun-
nig i miljö på Transportstyrelsen i Norrköping.

– Vi har ingen konkret målsättning för Norrköpings flygplats 
ännu men tänker följa samma utveckling som de övriga flygplat-
serna, säger Mari Torstensson, chef på Norrköpings flygplats.
Ur SvT Nyheter Öst 2017-04-05

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Bruket håller ångan uppe natt som dag
Med sina närmare 300 anställda är Munkedals bruk, som ingår i 
Arctic paper-koncernen, kommunens största privata arbetsgivare. 

Papperstillverkningen har fortfarande mycket stor betydelse för 
den lokala arbetsmarknaden. 

Det har tidigare funnits planer på en lokal värme- och elpro-
duktion med biobränsle. Hur drivs fabriken i dag?

– El kommer vi inte från att köpa men för termisk energi har vi 
gått över till naturgas. Olja har vi bara kvar som reserv. Det lång-
siktigt bästa vore att ha en biobränslepanna här. Naturgas är trots 
allt ett fossilt bränsle och vi vet inte vilka bestämmelser och priser 
som gäller i framtiden. Men den investeringen skulle kosta 400 
miljoner kronor och den finansieringen har vi inte. Vi fortsätter att 
jobba på det, säger Göran Lindqvist.
Ur artikel i Bohusläningen 2017-03-30

Upphandlar biobränsle
Lidköpings kommun begär in anbud på biobränslepellets, samt 
skötsel av värmepannor som har pellets som bränsle.

Det handlar om cirka 1.100 ton pellets som används vid sju vär-
meanläggningar.

Anbudstiden går ut den 23 maj.
Ur artikel i Lidköpingsnytt 2017-04-18

Trollhättan och Vänersborg  
samkör fjärrvärme
Fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg kopplas samman 
och spillvärme från företaget Vargön Alloys i Vänersborg tillförs 
även nätet i Trollhättan. Det sker genom bygget av en förbindande 
7,5 kilometer lång fjärrvärmekulvert mellan städerna och en ny 
stor ackumulatortank i Vargön.

I Trollhättan ägs fjärrvärmenätet av Trollhättan Energi och i Vä-
nersborg är det Vattenfall som distribuerar fjärrvärme. 

Trollhättan eldar i huvudsak biobränsle från skogen i sitt kraft-
värmeverk, medan Vattenfall eldar bioolja plus använder spillvär-
men från Vargön Alloys. 

– En konkret effekt av samarbetet blir att vi direkt kan minska 
våra leveranser av flis med 20 procent, säger Anders Ericsson, ener-
gichef vid Trollhättan Energi. 

Totalt uppgår investeringarna till 115 miljoner kronor och kost-
naden delas mellan Trollhättan Energi och Vattenfall. I höst ska 
både den nya kulverten och ackumulatortanken vara klara och det 
gemensamma systemet kunna börja köra.
Ur Branschkanalen.se 2017-04-12

JÖNKÖPINGS LÄN

Investering på 90 miljoner tar form
Under de senaste fem åren har Gislaved Energi investerat drygt 80 
miljoner kronor i fjärrvärme och nu görs ytterligare en satsning 
på drygt 90 miljoner kronor. Pengarna ska gå till en ny biobräns-
lepanna och fjärrvärmenät ska kopplas samman mellan Gislaved 
och Anderstorp. 

– Det blir spännande när grävmaskinerna möts och knyter ihop 
Gislaved och Anderstorp i ett gemensamt fjärrvärmenät, säger  
Joacim Cederwall, vd för Gislaved Energi. 

– Klimatklivet har möjliggjort satsningen. Vi hade troligen på-
börjat någon form av fjärrvärmeutbyggnad i Anderstorp, men vi 
hade inte kunnat utföra det på det här sättet under lika kort tid 
utan stödet.
Ur artikel i Värnamo Nyheter 2017-03-30

Värnamo satsar 49 miljoner  
på närvärmenät i kransorterna
Bor, Forsheda, Lanna och Bredaryd är de närmaste kransorterna 
runt Värnamo. Där har Värnamo Energi långt gångna planer på att 
bygga ut ett närvärmenät för 48 miljoner kronor med tillhörande 
bränslepannor och silo för pellets. 

För ett år sedan sökte Värnamo Energi 38 miljoner för att bygga 
ut närvärmenätet som en fortsättning på det successiva plang-
enomförandet av biobränsle i hela kommunen. 

– Om planerna går i lås innebär det en minskning med 2400 ton 
koldioxidutsläpp per år, säger marknadschefen Helen Eriksson.
Ur artikel i Smålands Näringsliv 2017-04-25
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GOTLANDS LÄN

Raps en populär gröda
Rapsen är en lönsam gröda att odla, och är bra för växtföljden, 
säger Johannes Nyroth i Björke. 

När sockerbetorna försvann så ökade odlingen av raps, även om 
man inte kan odla hur mycket raps som helst. Rapsen är känslig 
för växtföljdssjukdomar, så man kan inte odla den alltför tät, säger 
han.

5 700 hektar raps såddes i höstas på Gotland.
Det är inte bara för växtföljden den är bra, även importen av 

den kritiserade palmoljan kan ersättas med svensk rapsolja.
– Det är en stor efterfrågan på raps, den är en mångsidig gröda, 

den används bla till margarin och även till biobränsle, som RME. 
Ur Sveriges Radio P4 Gotland 2017-04-16

Nu kör gula bussarna på fossilfritt bränsle
Gotlands kollektivtrafik är på väg att bli fossilfri. Även de gamla 
diesel bussarna kan bli miljövänliga efter en ombyggnad som kostar 
mindre än 10 000 kronor per buss.

När Energifabriken i höstas meddelade att de skulle öppna ett 
tankställe för HVO i Visby bestämde vi att ställa om alla våra bus-
sar, berättar Peter Johansson vid Perssons Buss som har tre gula 
bussar i kollektivtrafiken samt ytterligare tre bussar till skolskjuts 
och turisttrafik. I mittenav februari öppnade tankstället i Visby. 

Redan innan starten hade företagen i Gotlandsbuss köpt in nio 
bussar med den senaste standarden Euro 6 som klarar drift med 
HVO. 

Till största delen utgörs råvaran av restprodukter, slakteriavfall 
och använda frityroljor. Försäljningen av HVO har ökat kraftigt 
sedan det blev helt skattebefriat 2015. 
Ur artikel i Gotlands Allehanda 2017-04-25

BLEKINGE LÄN

Många grepp i jakten på länets utsläpp
Utsläppen av växthusgaser jagas på många sätt. 

– De idéer som bedöms som bäst får pengar, säger Cecilia Näs-
lund som är klimat- och energisamordnare på länsstyrelsen i Ble-
kinge. Sedan kampanjen satte i gång på hösten 2015 har 17 företag 
i Blekinge fått mer eller mindre stora pengar.

Det handlar hittills om investeringar för 29 miljoner kronor, 
med 11 miljoner som delen statligt stöd. Projekten utspelar sig i 
första hand på fem områden: 
• Biogasstationer (en är redan klar i Ronneby, en återstår i Karlskrona) 
• 110 laddningsstationer för elbilar (cirka 25 procent finns redan) 
• tankstationer för biodiesel för tyngre godstrafik (på gång i Karls-
hamn och Ronneby) 
• Oljepannor byts mot pannor för biobränsle (två företag i västra 
Blekinge har fått stöd) 
• En handbok för hållbara evenemang (ges ut av Region Blekinge)
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2017-03-29

KALMAR LÄN

Klimatkliv ger stöd till Böta kvarn
Arbetet med ett fossilfritt Kalmar län 2030 fortsätter att få stöd 
av Klimatklivet. Fem projekt får närmare 14,7 miljoner kronor i 
bidrag från Naturvårdsverket för att minska sina koldioxidutsläpp. 
Framför allt är det konverteringar från olja till pellets som får mest 
stöd och där ligger Böta Kvarn- gruppen i framkant.

Totalt satsas närmare 20 miljoner i de tre projekten som Böta 
Kvarn fick bidrag för i länet.
Ur artikel i Barometern 2017-04-20

Långasjö växthus bara växer och växer
När andra trädgårdsmästerier försvinner, en efter en, är Carle-
Johan Sandberg och Långasjö växthus en riktig trendbrytare i sin 
bransch. Hans växthus bara växer och växer och snart kommer det 
att vara dubbelt så stort som idag.

Förra året byggdes ett helt nytt gurka och paprika hus och redan 
har förberedelserna påbörjats för ett nytt tomathus. 

– Även om jag älskar att odla blommor är det ändå för grönsa-
kerna jag brinner allra mest, säger Carle-Johan.

Långasjö Växthus odlar det de säljer med en stark miljöprofil 
där både kunden och miljön sätts i fokus när de planerar och odlar 
fram sina produkter. Till och med de tomatplantor de köper in 
kommer från en handelsträdgård i Skåne som vars växthus värms 
upp med biobränsle istället för plantor som odlas i utländska växt-
hus eldade med olja och gas. 

Uppvärmningen är omställd från olja till flis som köps från lo-
kala leverantörer för att minimera transporterna. 

All el som köps in är grön. 2008 investerades i energivävar som 
dras för under nätterna vilket sparar 25-30 procent av energiåt-
gången. Växtdelar och annat organsikt material komposteras och 
övrigt går till återvinning eller förbränning. 
Ur artikel i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning 2017-04-13

Södra behåller en del verksamhet i Torsås
Södra behåller hyvleriverksamheten i Torsås tills vidare och skjuter 
upp nedläggningen av sågen till sista oktober.

Mycket tyder på att 14-15 anställda får vara kvar i Torsås tills 
vidare på de olika verksamheter som blir kvar.

– Vi har också kontakter med kommunen angående fjärrvärme-
verket. Det är vår ambition att ha kvar detta och vi har ju personal 
där, säger Jörgen Lindqvist.

Södra satsar drygt 200 miljoner kronor på sågverken i Långasjö, 
Värö och Orrefors. 
Ur artikel i Barometern 2017-04-06
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SKÅNE LÄN

Neova sköter drift och  
underhåll åt Höganäs Energi
Höganäs Energi har gett Neova i en offentlig upphandling, i upp-
drag att sköta drift och underhåll av panncentral, värmeväxlare 
och fjärrvärmenät i Höganäs.  

Neova ska alltså sköta daglig drift och underhåll av panncen-
tral, värmeväxlaren som tillvaratar spillvärme från produktionen 
hos Höganäs Sweden AB samt fjärrvärmenätet.

Drift- och underhållsavtalet löper på tre år och Höganäs Energi 
har en option att förlänga avtalet med ytterligare två år. 
Ur Energinyheter.se 2017-04-19

En termos kan kröna Hässleholms skyline
Hässleholm Miljö siktar högt och vill bygga en termosliknande 
ackumulatortank med en höjd på uppemot 60 meter. Som grädde 
på moset är tanken att byggnaden ska få en restaurang eller sam-
lingslokal med utsikt över Hässleholm.

För Hässleholm Miljö är det rent funktionella syftet med acku-
mulatortanken, som är tänkt att innehålla cirka 15 000 kubikmeter 
fjärrvärmevatten, i synnerhet uppdelat inom två områden. Dels 
som en säkerhetsreserv om problem uppstår med övriga anlägg-
ningar, dels jämnar ackumulatortanken ut dygnsvariationerna för 
vattenanvändningen. 

– Ett rimligt antagande är att den kan vara klar i slutet av 
2018 och att driften kan komma igång i början av 2019, avslutar 
Per Haker.
Ur artikel i Norra Skåne 2017-04-11

Tuff omställning för biogasanläggning  
när Findusfabriken stänger
När beslutet att lägga ner Findus anläggning i Bjuv blev känt 
förra året startade en omställningsprocess för Wrams Gunnars-
torps biogasanläggning utanför Åstorp, som ägs av Eon och god-
set tillsammans.

När fabriken nu stänger ner sin produktion den här veckan är 
man ännu inte framme vid målet.

Av den fordonsgas som produceras i biogasanläggningen till 
framför allt kollektivtrafik uppskattas mellan 30 och 50 procent 
baseras på biomassa från Findus. Därför tar omställningen tid.

Resten av materialet är framförallt källsorterat matavfall och 
biorestprodukter som gödsel. 

Svenska biogasproducenter kämpar med lönsamheten, men 
förutom år 2013 har resultat i bolaget varit positivt.
Ur artikel i Helsingborgs Dagblad 2017-03-30

Klimatmiljoner till Skåne – en av 
mottagarna är en korvkiosk i Helsingborg
Den statliga satsningen Klimatklivet delar ut 25 miljoner till olika 
skånska projekt för att minska koldioxidutsläppen. Mest pengar 
går till Neova AB, som ska bygga ut fjärrvärme i Åstorp. Mer otip-
pat är att Sydhamnsgatans kiosk är med och delar på pengarna.

Kiosken får 83 000 kronor för att installera laddstolpar för el-
bilar. 

Mest pengar i år fick bioenergiföretaget Neova AB, som plane-
rar att bygga ut fjärrvärme i Åstorp. Företaget tilldelas 12 960 000 
kronor.

Sedan 2015 har skånska projekt tagit emot 220 miljoner kronor, 
mest av alla län. 
Ur artikel i Helsingborgs Dagblad 2017-04-11

Åkermark i fokus för miljödebatt
Åkermarken hamnade i dubbelt fokus när kommunfullmäktige på 
torsdagen diskuterade miljöredovisningen för 2016. En stor del av 
miljömålen blir svåra att nå, men politikerna ser positivt på situa-
tionen.

– 2 270 hektar åkermark i kommunen har försvunnit på 25 år – 
det är ansvarslöst och innebär att Lund i det här avseendet är sämst 
i Skåne, sade Jan Annerstedt (FNL).

Som Skånskan tidigare berättat visar miljöredovisningen att 16 
av de 42 delmålen är möjliga att nå samtidigt som 13 riskerar att 
inte klaras. 

För växthusgaser är målet en halvering mellan 1990 och 2020 
och här har en nedgång med 47 procent redan uppnåtts. Men flera 
debattörer pekade på att det huvudsakligen beror på satsningen på 
biobränsleverket i Örtofta, medan utsläppen från transportsektorn 
inte minskat.

göra ett bra underlag för fortsättningen, och då även för kom-
muninvånarnas nödvändiga engagemang.
Ur artikel i Skånska Dagbladet2017-04-27
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