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Nr 5 / 2016 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Statsminister Stefan Löfven genomförde 25 maj en 
regeringsombildning som innebär förändringar på 
klimat-, miljö, och energiområdet. Bakgrunden till 
ombildningen var att Miljöpartiet vid sin kongress i 
Karlstad 13 – 15 maj hade bytt ut Åsa Romson som 
språkrör mot Isabella Lövin, och att Åsa Romson  
därför lämnade regeringen. 

Det nya språkröret Isabella Lövin stannar kvar på sin post som 
biståndsminister i Utrikesdepartementet, men tar dessutom 
över klimatfrågorna från Miljö- och energidepartementet och 
har titeln ”minister för internationellt utvecklingssamarbete 
och klimat”. Hon är dessutom vice statsminister (men inte 
ställföreträdande statsminister). 

Ny miljöminister, utan klimatfrågan, är Karolina Skog 
(MP), tidigare kommunalråd i Malmö. Hon är till skillnad från 
Isabella Lövin också departementschef. 

Nya i regeringen är också Peter Eriksson (MP), tidigare EU-
parlamentariker, som är ”bostads- och digitaliseringsminister” 
med placering i Näringsdepartementet, Ann Linde, ”EU- och 
handelsminister” i Utrikesdepartementet. 
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Bonus-malusutredningen lägger fram sitt förslag
Den 29 april presenterade bonus-malusutredningen sitt 
betänkande om hur ett svenskt bonus-malussystem ska 
vara utformat (Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon, 
SOU2016:33).    SID 2.

Rött visar områden med lågt 
köptryck för grot, och grönt 
visar områden med högt köp-
tryck (2014). Ur rapporten 
Bioenergi från skog och 
skogsindustri från Pöyry. 
Läs mer på sid. 6.

Energimyndigheten gör visioner
Energimyndigheten presenterade i slutet av april sina framtids-
visioner. Myndigheten har under det gångna året arbetat med ett 
omfattande analysarbete, och valt att beskriva energiframtiden i 
fyra scenarier med helt olika profil. SID 4.

EFTERFRÅGAN PÅ GROT LÅG I STORA DELAR AV SVERIGE
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FORTS FRÅN SID 1.

Energiminister Ibrahim Baylan behåller energifrågorna, men är 
placerad i Statsrådsberedningen för att också vara samordningsmi-
nister. Han kallas ”samordnings- och energiminister”. Framtids-
minister Kristina Persson entledigades, som det kallas när någon 
får gå som statsråd. Istället inrättas en ”framtidskommitté under 
Statsrådsberedningen”. Utrikesminister Margot Wallström tar själv 
hand om Norden-portföljen, som Kristina Persson hade hand om. 

Vad betyder regeringsombildningen för klimat-, miljö- och en-
ergifrågorna? 

Den nära samordningen mellan miljö, energi och klimat som 
funnits i Miljö- och energidepartementet under Åsa Romson, för-
svinner nu. Departementet behåller sitt namn, men energiminis-
tern flyttar till Stefan Löfvens statsrådsberedning och kommer att 
kunna ägna mindre tid åt energifrågorna, när han också ska för-
söka få till stånd en bättre samordning i regeringskansliet. 

Klimatfrågorna flyttar till Utrikesdepartementet. Det innebär 
en starkare betoning på klimatpolitiken som en del av det interna-
tionella samarbetet och diplomatin, men en svagare koppling till 
svensk miljö- och energipolitik. Det är fortfarande när detta skrivs 
oklart vem av ministrarna som kommer att hantera de klimatför-
slag som kommer från Miljömålsberedningen. 

Svebio kommentar: 

Det är olyckligt att Stefan Löfven brutit upp det samband som fun-
nits för klimat-, miljö- och energifrågorna i ett gemensamt departement, 
och att energiministern inte odelat kan ägna sig åt energipolitik. Kom-
mer Ibrahim Baylan att prioritera ner energipolitiken när han sytt ihop en 
uppgörelse i Energikommissionen?

Det finns logik i att låta klimatfrågorna bli en del av den svenska 
utrikes- och biståndspolitiken. Efter Paris är det viktigt att Sverige tar 
en aktiv och ledande roll i det internationella klimatarbetet. Kommer 
Isabella Lövin att hinna med det? Det är svårt att vara utrikespolitiker 
och samtidigt som partiledare finnas tillgänglig för debattprogram och 
TV-soffor. 

Tidigare regeringar har ofta haft en tydlig koppling mellan energi-
politik och näringspolitik. Den kopplingen har inte blivit bättre genom 
regeringsombildningen.

Det största bekymret i svensk energipolitik idag är att EU ställer till 
problem för Sverige genom statsstödsreglerna och andra regleringar 
som förhindrar oss att driva en offensiv energi- och klimatpolitik. Vilken 
minister ska ta sig an detta problem? Kan vi hoppas på den nya EU-
ministern Ann Linde? 

Svebio svarade på EU-konsultation 10 maj

Bonus-malusutredningen lägger fram sitt förslag 

Konsultationen hade titeln ”Preparation of a sustainable bioen-
ergy policy for the period after 2020”. Konsultationen handlade 
både om råvaruförsörjning, omvandlingsteknik, användning och 
miljöeffekter. Ett huvudsyfte med konsultationen var att ta upp  

Utredningen tillsattes för ett år sedan av regeringen och utredare 
har varit lagmannen Petter Classon biträdd av en mindre grupp 
experter. Att Sverige borde införa ett sådant här system för beskatt-
ning av nya bilar föreslogs i FFF-utredningen 2013 (Fossilfrihet 
på väg 2013:84), och många remissinstanser var positiva till deras 
förslag. Tanken med bonus-malus är att man ska belägga stora, 
tunga, energikrävande fordon som släpper ut mycket koldioxid 
med en avgift (malus) som ska bekosta stöd (bonus) till energief-
fektiva bilar med låga utsläpp av koldioxid. Sådana system finns i 
Frankrike och i Norge. Förslaget gäller personbilar, lätta lastbilar 
och lätta bussar och förslaget är att det nya systemet ska gälla från 1 
januari 2018. Det avlöser då befintliga system för miljöbilspremier 
och differentierad fordonsskatt. Så här sammanfattar utredningen 
sitt förslag: 

”Liksom tidigare tas ett grundbelopp på 360 kronor ut för alla 
lätta fordon oavsett om fordonet berättigar till bonus eller belastas 
med malus. Den femåriga befrielsen från fordonsskatt slopas i och 
med att det nya bonus–malus-systemet införs.

För fysiska personer som förvärvar en bonusberättigande bil 
uppgår bonusen till 60 000 kronor om fordonet vid blandad kör-
ning släpper ut noll gram koldioxid per kilometer, till 45 000 kro-

argument och förslag kring hållbarhetskriterier för fasta biobräns-
len. Svebios svar på konsultationen kan ses på Svebios hemsida 
under www.svebio.se/remissvar

Svebio och en lång rad andra aktörer inom svensk bioenergi svarade den 10 maj på den konsultation om bioenergi 
som EU-kommissionen utannonserade 10 februari. 

Den 29 april presenterade bonus-malusutredningen sitt 
betänkande om hur ett svenskt bonus-malussystem ska 
vara utformat (Ett bonus-malussystem för nya lätta for-
don, SOU2016:33). 

nor om fordonet släpper ut mer än noll gram men högst 35 gram 
koldioxid per kilometer och till 35 000 kronor om fordonet har 
ett koldioxidutsläpp på mer än 35 gram men högst 50 gram per 
kilometer. Beloppen och nivåerna är desamma för bonusar till 
juridiska personer, men för dessa finns det en begränsning som 
innebär att bonusen kan vara maximalt 35 procent av skillnaden i 
nypriset mellan bonusbilen och närmast jämförbara bil. 

För såväl fysiska som juridiska personer får bonus medges en-
dast med ett belopp som motsvarar 25 procent av fordonets nypris.

Malusdelen av fordonsskatten för nya fordon ska vara högre 
under de tre första åren från det att fordonet tas i trafik. 

För bensin - och dieselfordon innebär det att malusen under 
denna period utgår i form av en koldioxidkomponent i fordons-
skatten om 80 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blan-
dad körning släpper ut per kilometer utöver 95 gram. För tiden 
därefter är koldioxidbeloppet 22 kronor per gram koldioxid, räk-
nat från samma utsläppsgräns.

För fordon som kan drivas med alternativa bränslen är koldiox-
idkomponenten 11 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper 
ut per kilometer utöver 95 gram, under alla år fordonet är i trafik.”

I praktiken betyder förslaget att miljöpremierna till rena elbilar 
och till laddhybrider höjs medan det inte ges något ytterligare stöd 
till bilar som kan drivas med rena eller högblandade biodrivmedel 
– flexifuel- och bifuelbilar. Svebio har fått utredningen på remiss, 
och remisstiden går ut den 15 augusti. Se också pressmeddelande 
på sidan 8. 
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Klimatutsläppen 2015

”Naturvårdsverket publicerar i dag preliminära siffror för klimat-
påverkande utsläpp i Sverige 2015. Utsläppen minskar med 1 pro-
cent.  

– Utsläppen i Sverige minskar fortfarande, men i långsammare 
takt än tidigare. En orsak är att utsläppen från inrikes transporter 
inte minskade alls under 2015, säger Oskar Larsson, enhetschef för 
klimatanalys på Naturvårdsverket.  

Snabbstatistiken för 2015 års klimatpåverkande utsläpp visar att 
53,7 miljoner ton växthusgaser släpptes ut i Sverige förra året. Jäm-
fört med 2014 är det en minskning med 1 procent.

Motsvarande utsläppsminskning har anläggningarna inom han-
delssystemet för utsläppsrätter uppnått; dvs företag inom elpro-
duktion, fjärrvärme och industri där 36 procent av Sveriges totala 
utsläpp ingår. Anläggningarnas utsläpp var cirka 19,2 miljoner ton 
växthusgaser år 2015 vilket är en minskning med 0,1 miljoner ton 
jämfört med 2014.

Sedan 1990 har utsläppen inom Sverige minskat med cirka 25 
procent eller 18 miljoner ton. 

Den 29 april publicerade Naturvårdsverket preliminära 
siffror för klimatgasutsläpp i Sverige 2015. I pressmedde-
landet med rubriken ”Viktigt för klimatet med minskade 
transportutsläpp” sammanfattar man siffrorna så här: 

Ökad vägtrafik och fler registrerade bilar motverkar den utsläpps-
minskning inom transportsektorn som pågått sedan 2007. 

– Samtidigt minskar utsläppen per kilometer från nya personbi-
lar och det har aldrig varit lättare att välja en bränslesnål bil. För att 
få ned utsläppen handlar det dels om vilken bil man väljer och på 
det sätt man kör. Dessutom måste vi med samhällsplanering minska 
transportbehoven, säger Leif Holmberg, enhetschef för klimatstyr-
medel.” 

Svebio kommentar: 

Naturvårdsverket väljer att betona att minskningen av utsläppen var 
mindre 2015 än under föregående år, och att den positiva trenden i 
transportsektorn brutits. Man kunde lika gärna betona att utsläppen 
stadigt fortsätter att minska, trots högkonjunktur, och att vi nu ligger 
på en minskning med 25 procent sedan 1990. Huvuddelen av den 
minskningen har ägt rum under de senaste tio åren. En förklaring till att 
nedgången var måttlig 2015 kan vara att man jämför med ett mycket 
varmt år 2014, då energiförbrukningen för uppvärmning var mycket låg 
och det användes lite fossila bränslen i fjärrvärmen. Men visst borde 
utvecklingen i transportsektorn gå fortare. Ett problem som naturvårds-
verket inte lyfter fram är beskattningen av vissa biodrivmedel, som gör 
att många bilister och åkare väljer fossilt trots att de kan tanka biodriv-
medel. 

Ökad energianvändning för transporter och mer biodiesel

Sverige har nu en förnybartandel på 23,4 procent enligt EU:s bluff-
beräkningssystem, men i praktiken omkring 15 procent. Så här 
skrev Energimyndigheten i sitt pressmeddelande under rubriken 
”Högsta energianvändningen för transporter sedan 2010”: 

”Energianvändningen i transportsektorn ökade under 2015 till 
den högsta på fem år. Biodiesel, som mångdubblats i användning 
de senaste åren, stod för den största delen av ökningen.

Under 2015 ökade energianvändningen i transportsektorn för 
andra året i rad och uppgick till 124,6 TWh. Ökningen markerar 
en tydlig vändning i sektorns energianvändning, som mellan 2010 
och 2013 kraftigt minskade från 127,0 TWh till 119,9 TWh.

Dieselfordon har fortsatt att öka i popularitet samtidigt som 
bensin- och etanoldrivna fordon har fortsatt att minska i antal. 
Detta speglas i dieselanvändningen, som följer en starkt uppåtgå-
ende trend. Ökningen i fossil dieselanvändning har däremot mat-
tats av de senaste åren. Idag är det främst en växande andel lågin-
blandad biodiesel som står för ökningen.

Inom vägtransporter har total fossil energianvändning minskat i 
flera år samtidigt som biodrivmedel har ökat. Det snabbast ökande 
drivmedlet under 2015 var HVO, en syntetisk diesel som är produ-
cerad från rest- och avfallsprodukter.

Energimyndigheten rapporterade 17 maj om energianvänd-
ningen i transportsektorn. Två trender dominerade: dels att 
energianvändningen ökat under de senaste två åren, ett 
trendbrott jämfört med nedgången 2010 – 2013, dels att de 
senaste årens kraftiga ökning för användningen av biodie-
sel fortsatte även under 2015.

– Tillgången på avfall är begränsad, vilket gör att produktionen 
av HVO inte kommer att kunna växa obehindrat, säger Erik Ols-
son vid Energimyndigheten.

Utöver låginblandning i fossil diesel används ren HVO i bussar 
och tunga lastbilar.

Sverige har redan uppnått förnybardirektivets mål om tio pro-
cent förnybar energi i transportsektorn med god marginal. I denna 
rapport beräknas den preliminära andelen förnybar energi, enligt 
direktivets beräkningsmetod, uppgå till 23,4 procent under 2015.

Transporter står för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. 
Förändringar av energianvändning i denna sektor har stor bety-
delse för hur Sverige kan nå energi- och klimatmål i framtiden. 
Målet om en fossiloberoende fordonsflotta vid år 2030 hör till ett 
av dessa mål. För att belysa hur energianvändningen förändras i 
sektorn ger Energimyndigheten ut denna årliga rapport.”

Svebio kommentar: 

Kanske allra mest uppseendeväckande med Energimyndighetens 
rapport är att Sverige nu ligger på mer än dubbla EU-målet för för-
nybar energi i transportsektorn. Siffran 23,4 procent är visserligen en 
”bluffsiffra”, eftersom den inkluderar mycket stora volymer dubbelräk-
ning, men den höga andelen är ändå anmärkningsvärd. Utvecklingen 
visar att det är möjligt att snabbt minska beroendet av fossila bränslen 
också i transportsektorn. Det har skett trots osäkerhet om styrmedlen, 
men genom många starka aktörer på marknaden som är inställda på att 
ställa om. Marknaden växer snabbare än den inhemska produktionen, 
eftersom osäkerheten hämmar viljan att investera i produktion. 
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Energimyndigheten gör visioner

De svensk-norska elcertifikaten har gett 15,5 TWh hittills

”Olika drivkrafter i samhället leder till olika typer av energisystem. 
I dag släpper Energimyndigheten rapporten Fyra framtider – en-
ergisystemet efter 2020, ett omfattande analysarbete som visar upp 
fyra möjliga scenarier för framtidens svenska energisystem.

Med de fyra framtidsscenarierna Forte, Legato, Espressivo och 
Vivace gör Energimyndigheten nedslag runt 2035 och blickar 
fram mot 2050. Scenarierna, som är av utforskande karaktär, tar 
avstamp i olika prioriteringar och drivkrafter kring hur samhället 
kan utformas.

– Våra scenarier visar tydligt hur energifrågan hör ihop med 
hur vi tänker kring andra samhällsfrågor som transporter, bostäder, 
jobb, tillväxt och vår miljö, säger Energimyndighetens generaldi-
rektör Erik Brandsma.

De fyra framtiderna:
• I Forte (starkt) fungerar energi som bränsle för tillväxt och 

framgång. Politikens fokus är säker tillgång till energi till låga och 
stabila priser och effektiv godstrafik åt industrin.

• I Legato (sammanbundet) ses energi som en globalt begränsad 
resurs. Det är viktigt med en jämn och rättvis resursfördelning på 
global nivå. Fokus är på ekologisk hållbarhet och global rättvisa.

• I Espressivo (uttrycksfullt) är energi ett uttrycksmedel. Kon-
sumenter vill hantera sina egna behov genom inköp av tjänster och 
ökad egenproduktion, lösningar som de uppfattar som effektiva 
och framåtsiktande.

• I Vivace (livligt) är energi en språngbräda för tillväxt på kli-
matets villkor. Sverige vill vara en global föregångare inom klimat-
lösningar och miljöteknik för ett hållbart globalt energisystem. 
Politikens fokus ligger på klimatsmart forskning och innovation, 
demonstration och kommersialisering på bred front.

– Vi har nu ett brett kunskapsunderlag som vi hoppas kommer 
att användas i en dialog i hela samhället. Vi har redan dragit några 
centrala slutsatser och hoppas att fler aktörer kommer att ta vid i 
den fortsatta diskussionen, säger Erik Brandsma.

”Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har an-
läggningar med en normalårsproduktion motsvarande 15,5 TWh 
tagits i drift och godkänts. Av dessa har 13,1 TWh byggts i Sverige 
och 2,4 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 1 år 2016 för 
den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Energimyndigheten presenterade i slutet av april sina fram-
tidsvisioner. Myndigheten har under det gångna året arbe-
tat med ett omfattande analysarbete, och valt att beskriva 
energiframtiden i fyra scenarier med helt olika profil. Så här 
beskrivs arbetet i pressmeddelande från 28 april: 

Energimyndigheten och norska NVE rapporterade 19 maj 
om utvecklingen på elcertifikatmarknaden första kvartalet. 
Vi citerar pressmeddelandet:

Några av slutsatserna:
• Samhällsplaneringen påverkar framtidens energianvänd-

ning - samordnad planering av infrastruktur och bebyggelse är 
av största vikt.

• Sverige har stor potential för elexport – vi har goda förutsätt-
ningar för att producera el med låga utsläpp och till låga kostnader.

• Transportsektorn knyts starkare till andra energisektorer i och 
med ökad elektrifiering av fordonsflottan, etablering av elvägar 
och ökad användning av biodrivmedel.

• Forskning och innovation för en globalt hållbar framtid är en 
grundförutsättning.

• FN:s globala hållbarhetsmål hänger starkt ihop med ener-
gisystemets utveckling - vi beskriver fyra olika spår och de visar 
tydligt hur utvecklingen påverkar möjligheten att uppnå FN:s 
hållbarhetsmål i Sverige till 2030.”

Svebio kommentar: 

Energimyndigheten har valt att utforma fyra radikalt skilda framtids-
scenarier. Det kan vara en spännande utgångspunkt för diskussion och 
debatt, även om en del inslag i scenarierna är otänkbara. 

Det som förvånar mest i Energimyndighetens rapport är att man över 
huvud taget beskriver scenarier som innehåller stora mängder fossil 
energi 2050. Det gäller både alternativet Forte och alternativet Espres-
sivo. De båda alternativen blir därmed knappast trovärdiga framtidsbil-
der. Samtidigt som Energimyndigheten genomfört sitt analysarbete har 
IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) gjort ett liknande arbete kring el-
försörjningen – Vägval el. IVL har för lett ett arbete med Nordic Energy 
Technology Perspectives, som berör utvecklingen i hela Norden. Och 
Energikommissionen har arbetat med den framtida energipolitiken med 
en serie seminarier och relativt begränsade resurser. Parallellt pågår 
Miljömålsberedningens arbete med den framtida klimatpolitiken, som 
till stor del handlar om utsläppen från energianvändning. Vid sidan av 
allt detta har Maria Wetterstrand gjort en framtidsrapport på beställning 
av framtidsministern. Det är naturligtvis angeläget med analyser, men 
man kunde önska en bättre samordning av arbetet. 

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma 
målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 
2020.

Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energi-
direktorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat 
information om godkända anläggningar, prisutveckling, elcertifi-
katsberättigad elproduktion och kvotpliktig elanvändning.”
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Grönare effektreserv

Energy Technology Perspectives: Industrin och transporter största utmaningen 
för koldioxidneutralt Norden

”Regeringen beslutar nu om en ny förordning om effektreserv. I 
den nya förordningen finns bestämmelser om att Svenska kraftnät 
ska verka för att effektreserven ska ha en bättre miljöprofil än i dag. 

− Effektreserven har tidigare bestått av produktionskällor som 
använder kol och olja. Därför är det angeläget att ställa miljökrav 
på de anläggningar som ska ingå i effektreserven framöver, säger 
energiminister Ibrahim Baylan.

Riksdagen har antagit regeringens förslag att förlänga giltig-
hetstiden för lagen (2003:436) om effektreserv till och med den 15 
mars 2025. Det är för att säkerställa att det finns el under årets alla 

– De riktigt stora utmaningarna finns i industri- och transportsek-
torn, där energi används. Hittills har de nordiska länderna fokuse-
rat framförallt på att få energitillförseln ren, och framgångarna där 
måste nu upprepas i andra sektorer. Eftersom vi är så beroende av 
vår energiintensiva basindustri så måste vi satsa på innovation och 
teknikutveckling där, säger Markus Wråke, energiexpert på IVL 
Svenska Miljöinstitutet och projektledare för Nordic Energy Tech-
nology Perspective 2016.

Tillsammans med IEA och andra forskare i de nordiska län-
derna har han studerat de tekniska och politiska möjligheterna att 
minska de nordiska energirelaterade utsläppen med 85 procent till 
år 2050 jämfört med 1990. Det går att uppnå men kommer att 
kräva politisk- och teknisk innovation.

Stora utmaningar finns inom industri- och transportsektorn. 
Särskilt svåra är processutsläppen från stål- och cementtillverk-
ning. För att bli av med dessa krävs antingen stora teknikgenom-
brott, eller att utsläppen avskiljs och lagras i marken. I rapporten 
slår man fast att innovation i avskiljning och lagring av koldioxid 
(CCS) kommer att vara avgörande för att minska processrelaterade 
utsläpp som inte kan minskas med energieffektivitet eller förnybar 
energi.

– Sverige är väldigt beroende av dessa industrier. Ändå har Sve-
rige satsat för lite på radikalt förbättrade produktionsmetoder och 
varit märkligt avvaktande till tekniker för koldioxidinfångning och 
lagring. Det är fortfarande väldigt otydligt vad regeringen tycker, 
och jag hoppas att Energikommissionen som Ibrahim Baylan leder 
tar i den här frågan, säger Markus Wråke.

Riksdagen har beslutat att förlänga lagen om effektreserv, 
och den 19 maj meddelade regeringen att man ger ett upp-
drag till Svenska Kraftnät att upphandla effektreserven med 
strängare miljökrav. Så här skrev regeringen i ett pressmed-
delande med rubriken ”En mer miljövänlig effektreserv”: 

Den 23 maj lanseras en nordisk upplaga av Internatio-
nella energimyndighetens (IEA) kända globala publikation 
Energy Technology Perspectives. Rapporten visar att de 
nordiska länderna genom att samarbeta kan uppnå en 
koldioxidneutral region till år 2050 – men det krävs att poli-
tikerna tar industrins utmaningar på allvar och ökar tempot 
på transportområdet.

dagar, även efter att de aviserade stängningarna av reaktorerna i 
Ringhals och Oskarshamn, som reserven förlängs. Regeringen har 
nu beslutat att det kommer ställas miljökrav vid upphandlingen. 
Bestämmelser om detta finns i en ny förordning om effektreserv.”

Svenska Kraftnät är inte så förtjusta i att behöva verkställa det 
här beslutet. I sitt remissvar förra sommaren påpekade myndighe-
ten att anläggningarna går mycket korta tider och att det är svårt 
att handla upp en effektreserv utan fossila bränslen. 

Svebio kommentar: 

Det går naturligtvis att driva ett reservkraftverk med bioolja lika väl 
som med fossil olja. Svenska Kraftnät kan ha rätt i att de totala utsläp-
pen inte blir stora de fåtaliga timmar eller dygn som effektreserven kan 
behöva utnyttjas. Men Riksdagen och Regeringen gör rätt i att ställa 
miljökrav också på den här energitillförseln. 

Regeringen måste också på allvar planera för ett system utan 
kärnkraft; den är helt enkelt för dyr och kommer att försvinna 
på ekonomiska grunder. Samtidigt vore det dumt, både ekono-
miskt och för klimatet, om alla reaktorer nu snabbavvecklades. I 
rapporten räknar forskarna med att kärnkraften minskar från 22 
procent av den nordiska elproduktionen till 6 procent år 2050, allt 
eftersom reaktorer åldras, energianvändningen effektiviseras och 
framförallt vindkraft kommer till.

Transportsektorn, som står för mer än 20 procent av Nordens 
växthusgasutsläpp, går att göra fossilfri med en kombination av 
elektrifiering, biodrivmedel, smartare stadsplanering och mobili-
tetslösningar. Men tempot i omställningen behöver skruvas upp 
ordentligt.

– Här finns massor av politiska verktyg vi vet fungerar och som 
kan användas mer. Infrastruktursatsningar måste bättre hänga 
ihop med klimatmålen, fordonsskatter bör differentieras ytterliga-
re och villkoren för förmånsbilar ses över, för att ta några exempel.

– En annan nyckelfråga är städernas roll – vi räknar med att 
Nordens städer kommer växa med 200 000 personer per år de 
närmaste årtiondena. Att utnyttja stadens unika möjligheter till 
effektiv energianvändning blir därför jätteviktigt, avslutar Markus 
Wråke.
(Pressmeddelande från IVL)
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BioFuel Region invald i EUs bioekonomiska panel

Studie av Pöyry för skogsindustrierna: Bioenergi från skog och skogsindustri

Potentialberäkning från Lunds Universitet

Det är en tvärvetenskaplig panel med uppdraget att utveckla EUs 
arbete med bioekonomi. Redan i juni är det dags för det första 
mötet i Bryssel. Panelen kommer att träffas fyra gånger per år för 
att se över EUs ekonomiska strategi med fokus på bioekonomi och 
relaterade områden. 

”Bioekonomin väntas bli nästa våg i ekonomin efter den fossila 
ekonomin. Vi ska nu istället använda förnybara naturresurser för 
att producera biobaserade produkter, näring, energi och tjänster. 
Tack vare sina rikliga tillgångar på skog, kompetens och industri-
ella styrkor har Sverige utmärkta förutsättningar att vara en fö-
regångare inom bioekonomi i världen”, säger Magnus Matisons, 
BioFuel Region

Rapporten kan laddas ner från Skogsindustriernas hemsida. Pöyry 
har dels redovisat den tillgängliga volymen 2020, 2030 och 2050, 
dels uppskattat förbrukningen samma år i två olika alternativ. Det 
ena är BAU (Business as usual), där man utgått från alla kända 
beslut och gällande styrmedel. Det andra är ett alternativ med ”ut-
vecklad bioekonomi”. Dessutom finns siffror för ”MAX”, där man 
använder all tillgänglig potential. Dagens användning av skogsba-
serade biobränslen ligger på 103 TWh (2014), en ökning från 2002 
med 14 TWh. Pöyry tror att man i BAU-fallet kommer att få en 
ökning till 113 TWh 2020, men därefter en minskning till 2030 

Pål Börjesson har tittat på alla biomassepotentialer i Sverige. Han 
kommer fram till följande, och här handlar det om hur mycket 
ökad tillförsel som kan ske:

• Skogsbaserad biomassa. Möjligt ökat uttag med 24 – 33 TWh 
idag, och 36 – 50 TWh 2050 (osäkerhetsintervall 33 – 74 TWh). 

• Jordbruksbaserad biomassa. Möjligt ökat uttag med 18 – 20 
TWh idag, och 35 – 40 TWh 2050 (osäkerhetsintervall 13 – 54 
TWh).

• Akvatisk biomassa (alger). Möjligt uttag 2050 0,6 – 1,5 TWh. 

Magnus Matisons från BioFuel Region har fått förtroen-
det att representera regionens bioekonomiska intressen i 
EUs bioekonomiska panel. Denna utnämning innebär en 
möjlighet att lyfta fram vår regions unika förutsättningar 
för bioekonomisk utveckling.

Pöyry har på Skogsindustriernas uppdrag gjort en 
kartläggning av potentialen för bioenergi från skog och 
skogsindustri, som presenterades vid ett frukostmöte 
den 30 maj. 

Också Lunds Universitet har kommit med en ny potenti-
alberäkning. Det är Pål Börjesson vid Miljö- och energi-
system som gjort rapporten, som också levererats in till 
Nationella skogsprogrammet som ett underlag. 

Fakta: Europeisk Bioekonomisk Panel

Den Bioekonomisk panelen består av 25-30 representanter för 
civilsamhället, NGOs, industri, media, lokala och regionala in-
stanser, stiftelser samt organisationer. I den bioekonomiska stra-
tegi ”Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Euro-
pe” som publicerades 13 februari 2012, påtalade EU-kommissionen 
behovet av en bioekonomisk panel. Det övergripande målet för 
panelen är att förstärka samverkan mellan relaterade initiativ, po-
litikområden och den ekonomiska sektorn. Den Bioekonomiska 
panelens mandat är att;

1. Systematiskt granska och reflektera över implementeringen 
av den bioekonomiska strategin med målet att förstärka interak-
tion mellan initiativ, politik och den ekonomiska sektorn.

2. Föreslå och främja bioekonomin genom gemensamma åtgär-
der inom EU.

3. Uppmuntra upprättandet av bioekonomiska nätverk på na-
tionell och regional nivå. Stödja nationella och regionala initiativ 
för att utbyta erfarenheter och att visa upp goda exempel.

4. Främja samarbeten mellan bioekonomiska intressenter och 
upprätta handlingsplaner för framtiden gällande ex. forsknings-
finansiering och policyfrågor.
(Pressmeddelande från Biofuels region)

till 107 TWh. Förklaringen är främst att efterfrågan från fjärr-
värmen kommer att minska genom effektivisering.  I fallet med 
utbyggd bioekonomi tror Pöyry att efterfrågan ökar till 119 TWh 
2020 och 120 TWh 2030. För 2050 är siffrorna osäkra, men det 
sker ingen stor ökning jämfört med 2030. Utbyggd bioekonomi 
handlar för Pöyry främst om att ta vara på lignin vid massabru-
ken och ersätta den bortfallande energin med grot eller andra 
billiga skogsbränslen. 

När det gäller den tillgängliga volymen säger Pöyry att den är 
165 TWh 2020, 166 TWh 2030 och 201 TWh 2050. Det finns alltså 
en betydande energireserv att hämta i skogen, enligt Pöyry, som 
exempelvis skulle kunna användas för biokraftproduktion och för 
ytterligare drivmedelsproduktion. 

Svebio kommentar: 

De nya beräkningarna från Pål Börjesson drar ungefär samma slut-
satser om volymer som de värden som redovisades till FFF-utredning-
en 2013. Lite lägre värden för skogen och lite högre för jordbruket. En 
nyhet är att Pål Börjesson också gör en uppskattning av möjlig poten-
tial från alger, och den är mycket låg, trots att Sverige har långa kuster. 
Till de här stora volymerna ska läggas avfall och torv. 

Den samlade slutsatsen av Pöyrys och Pål Börjessons beräkningar 
är att det finns stora volymer biobränslen att utvinna, och att det kom-
mer att räcka till både ökad biokraftproduktion och ökad tillverkning 
av biodrivmedel. Vi behöver inte under de närmaste årtiondena känna 
någon oro för att det kommer att saknas råvara för en växande bio-
ekonomi. 
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Oljan över 50 dollar/fat

Sämre vårflod än i fjol

MARKNADERNA

Årets vårflod har hittills varit sämre än förra årets och det finns 
mindre snö i fjällen. Den norska energimyndigheten NVE räknar 
med att det finns cirka 10 TWh mindre energi än året innan i den 
snö som ska smälta och fylla på magasinen i Norge. Men man ska 
ha i minne att 2015 var ett mycket bra vattenkraftsår. Elproduk-
tionen ligger på årstakt på 159 TWh och elanvändningen på 137,4 
TWh, vilket ger ett överskott på över 20 TWh. Med en något sjun-
kande vattenkraftsproduktion kan exportöverskottet sjunka, men 
samtidigt tillförs ny förnybar elproduktion, främst ny vindkraft 
men också biokraft, exempelvis det nya Värtanverket. 

Sedan bottennivån i vintras på 27 dollar/fat har oljepriset klättrat 
och passerade i slutet av maj över 50 dollar, en nivå där oljepriset 
befann sig förra året mellan augusti och november. Det finns flera 
tänkbara förklaringar till det högre priset. Skogsbränderna kring 
oljesandsfälten i McMurrey i Kanada är en. Minskande investe-
ringar och avvecklade oljeriggar när priset blev för lågt är en vik-
tigare förklaring. Var priset hamnar på kort sikt och på längre sikt 
beror i första hand på utbud, efterfrågan och marginalkostnaden 
för nya projekt. 

Dieselförsäljningen steg med 9 procent i april jämfört med april 
2015, medan bensinförsäljningen sjönk med 4 procent. Försälj-

Marknadspriset på el har stabiliserats något, särskilt gäller det 
terminspriserna. Priset för första kvartalet 2017, som i februari låg 
strax över 20 öre/kWh, ligger nu kring 26 öre. Elcertifikatspriset 
har däremot parkerat sig på en låg nivå, kring 14 öre/kWh, så det 
samlade priset är fortfarande mycket lågt. Tyskland har under maj 
vid ett par tillfällen haft negativt elpris, som mest ner mot minus 35 
öre/kWh. Både på den nordiska och på den tyska marknaden pres-
sas priserna av överutbudet som främst orsakats av att certifikat 
och feed-in-tariffer matar in stora volymer ny produktion.

ningen av E85 låg på 3500 m3 jämfört med 6100 m3 året innan, en 
nedgång med 63 procent. 

Förklaringen till den stora ökningen för diesel är dels att ande-
len dieselbilar i fordonsflottan hela tiden ökar, dels att den goda 
konjunkturen ökar användningen av diesel i tunga transporter. 
Det fortsatt stora fallet för E85 har samband med beskattningen av 
bränslet. Skatten kommer att sänkas 1 augusti. 

Försäljningen av eldningsolja minskar mycket kraftigt. Hittills 
i år är minskningen 51 procent, dvs en halvering. I april var ned-
gången hela 88 procent jämfört med året innan. 

REMISSVAR

Remiss om elbusspremie
Svebio lämnade den 19 maj in ett yttrande över en promemoria 
med förslag till förordning om elbusspremie. 

Svebios synpunkter i sammanfattning: 
- Förslaget om att införa en särskild subvention för elbussar mo-

tiveras bristfälligt i promemorian. 
- Svebio föredrar generella styrmedel och anser att staten så 

långt möjligt bör arbeta med teknikneutrala stöd. Direkta subven-
tioner bör undvikas. 

- Elbusspremien kommer att försämra konkurrenssituationen 
för andra klimatvänliga bussar. 

- Promemorians statistik över det befintliga bussbeståndet är in-
aktuell. Andelen klimatvänliga bussar är avsevärt större än vad som 
framgår av promemorian. 

- Promemorian saknar en konsekvensanalys som visar hur den 
föreslagna premien påverkar konkurrenssituationen för andra mil-
jövänliga bussar och utsläppen generellt från busstrafiken. 

- Promemorian saknar också motiv för nivån på elbusspremien.

Dåligt underbyggt förslag

Promemorian saknar en analys av på vilket sätt en introduk-
tion av elbussar medverkar till de miljömål som anges: Begränsad 
klimatpåverkan, Ren Luft och God bebyggd miljö. Om elproduk-
tionen sker med kolbaserad marginalel finns det ingen klimatvinst 
jämfört med bussar som drivs med biogas, bioetanol eller biodie-

sel. Moderna bussar av alla slag har mycket låga utsläpp i gatumil-
jön, och påverkan på miljömålet god bebyggd miljö är knappast 
avgörande stor. Det framstår mer som att man av oklara skäl och 
utan analys bestämt sig för att elbussar är bra. 

Fel bild av bussparkens sammansättning

I promemorian finns på sidan 2 en förteckning över vilka bräns-
len som driver bussar (2014). Sammanställningen är redan inaktu-
ell, eftersom det sker ett mycket snabbt bränslebyte i den svenska 
bussparken. Statistiken, som saknar källhänvisning, gäller sanno-
likt hela den svenska bussparken, medan elbusspremien enbart 
riktar sig till bussarna i kollektivtrafiken. Aktuell statistik över bus-
sarna i kollektivtrafiken finns i Svensk Kollektivtrafiks miljö- och 
fordonsdatabas FRIDA: (http://frida.port.se/sltf/ntal/publik.cfm)

Av databasen FRIDA framgår dels att antalet bussar som drivs 
med förnybara drivmedel har ökat mycket snabbt under senare år, 
från 11,5 procent 2009 till 57,4 procent 2014, vilket kan jämföras 
med uppgiften i promemorian att 29 procent av bussarna drevs 
med biodrivmedel 2014. 

För 2015 är siffrorna för bussar i kollektivtrafiken: 39,1 procent 
RME/Fame/biodiesel 39,1 procent, biogas 19,2 procent, etanol 6,2 
procent och HVO 1,2 procent, totalt 65,7 procent. Redan idag 
drivs alltså två tredjedelar av bussarna i kollektivtrafiken med för-
nybara biodrivmedel. FORTS 4
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PRESSMEDDELANDEN

– Två tredjedelar av alla bussar i svensk kollektivtrafik drivs idag 
med miljövänliga biodrivmedel som biogas, biodiesel och etanol. 
Ändå vill regeringen under de närmaste åren satsa 450 miljoner 
kronor av skattemedel på subventioner till elbussar. Risken är 
stor att elbussarna slår ut många av de miljöbussar som redan 
finns på våra gator och vägar. Man byter miljöbuss mot miljö-
buss med mycket begränsad klimatnytta, men till stor kostnad 
för statskassan.

Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, med anledning av det för-
slag till elbusspremie som remissbehandlats. Regeringen föreslog 

– Om ett bonus/malus-system införs måste det ge bonus inte bara 
till elbilar utan också till fordon som kan drivas med förnybara 
drivmedel som E85 och biogas. Men i första hand bör man styra 
genom att skatta bort fossil bensin och diesel. Det säger Svebios vd 
Gustav Melin som en kommentar till förslagen från bonus/malus-
utredningen.

– Det är förbränningen av fossila drivmedel som ger klimatpå-
verkan från trafiken. Utsläppen bör därför också i fortsättningen 
i första hand styras med hjälp av beskattningen av bränslen, inte 
genom beskattningen av fordon.

– Det ska kosta att släppa ut växthusgaser, även i transport-
sektorn. De nya utsläppssifforna från Naturvårdsverket visar att 

Pressmeddelande 2016-05-23 

Onödigt stöd till elbussar

Pressmeddelande 2016-04-29 

Svebio kräver bonus också till etanol- och biogasbilar

premien i budgeten för 2016, men det är först nu som detaljreg-
lerna ska bestämmas.

– Regeringen bör ompröva den här elbusspremien inför höstens 
budgetförhandlingar. Vi kan använda klimatpengar på ett effekti-
vare sätt. Elpriset är mycket lågt och elbussarna borde kunna kon-
kurrera på marknadsmässiga villkor. Staten bör i första hand arbeta 
med generella styrmedel och undvika att ge direkta subventioner, 
säger Gustav Melin.

Se Svebios remissyttrande, www.svebio.se/remisser

minskningen av utsläpp från transportsektorn stannat upp. Skälet 
är att biodrivmedlen ifrågasätts och beläggs med skatt. Snabba re-
duktioner av utsläppen sker enkelt och till lägst kostnad om man 
byter bränsle i den befintliga fordonsparken.

– Utredningens förslag innebär en ännu större subvention av 
elbilar än dagens supermiljöbilspremie. En köpare av en Tesla mo-
dell S skulle få 60.000 kronor istället för 40.000 kronor, bekostad 
genom högre skatt på andra bilar, och en BMW laddhybrid skulle 
stödjas med 35.000 kronor. Vi ifrågasätter om subventioner på den 
här nivån är nödvändiga. Staten bör avstå från att detaljstyra för-
säljningen av bilar och istället koncentrera sig på att införa styrme-
del som snabbt reducerar utsläppen.

I Blekinge drivs 99,6 procent av bussarna med biodiesel, och i 
Stockholms län, Västmanlands län och Västra Götalands län går 
mer än 80 procent av bussarna på biodrivmedel. I Västmanlands 
län till 76,4 procent med biogas. 

Skapar orättvisa konkurrensvillkor

Enligt Svebios uppfattning bör man så långt möjligt undvika 
att införa direkta subventioner och istället främst använda generel-
la styrmedel för att minska utsläppen av klimatgaser. Om direkta 
subventioner anses nödvändiga bör de vara teknikneutrala. Den 
föreslagna elbusspremien gynnar ensidigt en viss typ av teknik 
framför alla andra lösningar och bränslen. 

En omfattande satsning på elbussar kommer att konkurrera ut 
andra miljövänliga, redan etablerade alternativ. I promemorian 
sägs att elbussar ”frigör biodrivmedel till lastbilar och andra tunga 
fordon som är svårare att elektrifiera”. Argumentet förutsätter att 
det bara finns en begränsad volym biodrivmedel på marknaden, 
vilket inte är riktigt. När det gälle biogas finns ofta små möjlighe-
ter att finna avsättning för de volymer som används för bussar. Att 
lokalt tillverka biogas och använda för bussar är ett utmärkt sätt att 
tillgodogöra sig lokala biogena avfallsresurser. 

Sammanfattningsvis skapar införandet av elbusspremien orätt-
visa konkurrensvillkor på marknaden för miljövänliga bussar. 

Elbusspremiens nivå

Vi saknar i promemorian beräkningar och argument för varför 
elbusspremien läggs på den föreslagna nivån. Motsvarar premien en 
merkostnad, och hur har den i så fall beräknats? Finns det samma 
merkostnad för all de typer av elbussar som berättigar till stöd: laddhy-
brider, trådbussar och rena elbussar. Gäller merkostnaden enbart in-
köp, och i vilken mån kan merkostnaden kompenseras av de mycket 
låga elpriser vi har idag och kan förvänta oss under kommande år? 

Konsekvensanalys saknas

Förslaget om införandet av en elbilspremie saknar konsekvens-
analys. Relativt stora belopp kommer att satsas på premien under 
de kommande åren, vilket kommer att snedvrida marknaden. Hur 
kommer andra aktörer att påverkas, t ex leverantörer av biodiesel, 
biogas och bioetanol? Hur kommer utsläppen av växthusgaser från 
kollektivtrafiken att påverkas totalt, med tanke på att bussparken 
redan till två tredjedelar använder fossilfria bränslen, och till vilken 
kostnad per kg CO2? Hur stor blir kostnaden för denna åtgärd jäm-
fört med andra klimatåtgärder, exempelvis inom Klimatklivet? Är 
det väl använda resurser i klimatpolitiken att införa en elbusspremie? 

Sammanfattningsvis anser Svebio att elbusspremien inte bör in-
föras eftersom den inte är teknikneutral och snedvrider konkurren-
sen mellan olika typer av klimatvänliga bussar. Den hotar att slå ut 
bussar som idag drivs med biogas och andra biodrivmedel. 

FORTS FRÅN SID 7. 
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BIOENERGI I PRESSEN

NORRBOTTENS LÄN

Sju nya verkstadsjobb i Boden
Nya Swebo Bioenergy utökar sin verksamhet genom att starta 
egen tillverkning i Boden. Det betyder sju nyanställda i ett nytt  
dotterbolag.

Swebo Bioenergy ska även etablera sig i Norr- och Västerbot-
ten som leverantör av mekaniska konstruktioner och lösningar till 
industrin i allmänhet.

Det vi kommer att tillverka i Boden är exempelvis värmecentraler, 
brännarsystem och förrådssystem. Rökrör har vi tidigare köpt in 
färdiga men nu kan vi även tillverka dem här, säger produktions-
chefen Magnus Jansson.

Huvudkontoret finns i Boden och sedan tidigare finns företaget 
representerat med lokalkontor i Västerås, Mora och snart även i 
Säter.

– Vi har en stororder på ingång från England. Vad det kommer 
att resultera i slutändan är inte bli klart förrän i juni. 
Ur artikel i Norrländska Socialdemokraten 2016-05-04

Till Stockholm med grön metanol i tanken
På måndagsmorgonen sätter sig Rikard Gebart, professor i ener-
giteknik och forskaren Fredrik Granberg, båda knutna till Luleå 
tekniska universitet, i sin bil och börjar sin färd mot Stockholm. 
Det unika med deras resa är att det i tanken finns metanol gjord 
av skogsrester från de norrbottniska skogarna. Metanolen är till-
verkad vid LTU:s pilotanläggning i Piteå. Bilen de ska köra är en 
vanlig Saab som är anpassad för att köra på etanol, E85.

– Vi vill visa att metanol är ett bra alternativ och att alla bilar 
som kan köra på etanol också kan köra på metanol. I dag finns 
det cirka 250 000 bilar ute på vägarna som kan köra på E85, säger 
Rikard Gebart.

Nu kommer de inte att köra på ren metanol. I tanken kommer 
de att ha 56 procent metanol och resten bensin.
Ur artikel i Norrbottens-Kuriren 2016-05-04

Trädets lim ska bli bilbränsle
Det läggs inte bara ner biobränsleanläggningar i Piteå. En ny sådan 
tillkommer.

Det gäller en pilotanläggning för förnybara drivmedel baserade 
på skogsråvara. Anläggningen ska bidra till att transportsektorn 
kan bli fossilfri, har det sagts.

Grunden till det nu aktuella arbetet är lignin, en sorts skogens 
lim som håller ihop trädets fiber. 

Utmaningen i den pilotanläggning som nu byggs i Piteå är att 
tillverka flytande ligninolja som Preem sedan kan processa till för-
nybar bensin och förnybar diesel i raffinaderier på annat håll.

Finansiärer av projektet är SP-ETC tillsammans med Ener-
gimyndigheten, Kempestiftelserna, Preem och Chalmers. Sun  
Carbon är en huvudintressent i projektet.
Ur artikel i Norrbottens-Kuriren 2016-05-24

SP-ETC investerar i Piteå
Forskningsinstitutet SP-ETC investerar 13 miljoner kronor i en ny 
pilotanläggning i syfte att ta fram en råolja byggd på biobränsle 
som blandas in i Preems diesel. 

SP-ETC investerar 13 miljoner kronor i en pilotanläggning 
som ska placeras vid SP-ETCs forskningsanläggning nära Smurfit  
Kappa. Den är inte större än att den ryms i en container. 

– Den skeppas från USA till Piteå och driftsätts under sista 
kvartalet i år, säger Markus Norström, affärsområdeschef vid SP.

Den anläggning som sätts upp i Piteå kan utvinna några  
hundra liter per dygn. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-05-25

Mefos vill ersätta svart kol med grönt 
I ett nytt projekt som leds av Swerea MEFOS ska sju partners från 
Norrbotten och Västerbotten undersöka om biomassa kan ersätta 
fossilt kol vid metallframställning.

–Vi kommer att kartlägga vilka biomaterial som passar bäst i 
respektive process och ta fram en kravspecifikation för biokol för 
metallurgiska processer. Utifrån den kan man sedan försöka de-
signa olika biokol för specifika metallurgiska processer med hjälp 
av de olika förbehandlingstekniker som också utvecklas i projek-
tet, säger Lena Sundqvist Ökvist, Swerea MEFOS, och adjungerad 
professor i processmetallurgi vid LTU.

Allt kommer att ske i dialog med LKAB, SSAB och Boliden.
Ur artikel i Norrbottens Affärer 2016-05-03

Rundtur hos Kappa
Tjugofem medlemmar ur föreningen SPF Seniorerna Rönnen i 
Piteå har deltagit i en guidad rundvandring på Smurfit Kappa, 
Europas största kraftlinerbruk. 

Anläggningen består av sulfatfabrik med två barrmassalinjer, en 
lövmassalinje, en returfiberanläggning och två pappersmaskiner. 

För att kunna producera 700 000 ton Kraftliner, behöver man 
över året ta emot 2 200 000 kubikmeter skogsråvara - under bark. 
Utöver skogsråvaran använder man returfiber i storleksordning  
130 000 ton. För att till nära 100 procent utnyttja råvaran, behöver 
man utvinna och hantera biprodukter, till exempel tallolja 17 000 
ton och råterpentin 2 000 ton. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2016-05-21
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VÄSTERBOTTENS LÄN

Kraftiga prishöjningar på fjärrvärme
Vilhelmina. Solör Bioenergi, som levererar fjärrvärme på 24 orter i 
Sverige, hade förvarnat om förändringar i fyra av länets kommuner 
inför 2016, men ingen hade förväntat sig att prishöjningen skulle 
bli så stor. 

Tjänstemän i Dorotea, Vännäs och Nordmaling som tittat på 
enskilda fastigheter anser också att prishöjningen är oacceptabel. I 
Vännäs kommun skulle de drabbas av en total kostnadsökning på 
1,5 miljoner kronor. 

Kommunerna har förhandlat med Solör, men i dagsläget är po-
sitionerna låsta. Kommuner och fastighetsbolag har lämnat ären-
det vidare till Fjärrvärmenämnden.

Eftersom fjärrvärme anses som ett bekvämt och miljövänligt 
sätt att värma upp lokaler och bostäder så vill ingen av kommu-
nerna byta till någon annan värmekälla i dagsläget. 

– Vi planerar en del nybyggnation av bostäder och där har vi 
tittat på alternativ uppvärmning, dels bergvärme, men vi undersö-
ker även om det går att ta värme från havet. Vi måste ha en rim-
lig kostnad för vår uppvärmning. Det här är en tråkig utveckling, 
anser Krister Johansson, fastighetschef på Nordmalings kommun. 

Enligt Solör så höjs också deras snittpriser något mindre än vad 
kommunerna räknat ut. 
Ur artikel i Västerbottens-Kuriren VK/VF 2016-05-20 

Testkörning med vässat  
biobränsle på Inlandsbanan
Under åtta veckor kommer ett lok som trafikerar Inlandsbanan 
att testköras med biodiesel med oktanol. Bränslet är tillverkat av 
rapsolja samt metanol och oktanol, som båda kommer från svensk 
skogsråvara.

– I den första fullskaletesten är tio procent av råvarorna skogs-
baserade. Bränslet klarar dagens biodieselstandard och kan därmed 
användas i en vanlig biodieselanpassad dieselmotor, säger Lars 
Lind, vd på Perstorp BioProducts som driver projektet tillsammans 
med Energifabriken AB och transportörerna Ernst Express, Helge-
näs Transporter och Inlandsbanan.
Ur artikel i Norran 2016-05-12

Länsfabrik väcks till liv – flera anställs
MoDo:s gamla fabrik i Bureå får nytt liv. Fabriken som lades ned 
1992, då 145 anställda berördes, ska under 2016 bli säte för en de-
monstrationsanläggning med en ny och världsunik industriprocess 
för produktion av biokol i full skala.

Ökad avkastning i jordbruket samt sanering av förorenad mark 
är några exempel på biokolets användningsområden.

Det är Skellefteåföretaget EnviGas AB som står bakom satsningen.
Företaget bildades 2013 av de lokala entreprenörerna Harry Jo-

hansson och Håkan Holmberg, och under 2014 genomfördes tes-
ter med en pilotreaktor hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Anläggningen i Bureå ska omfatta bränsleberedning, biokolre-
aktor och en komplett produktberedning för leverans av kommer-
siella produkter till ett antal pilotkunder.

– Råvaran till biokolet utgörs av restprodukter från skogsindu-
strin, bland annat bark. Slutprodukten är ett bränsle med goda 
egenskaper med väsentligt högre energiinnehåll jämfört med bio-
massa. Det är ett grönt bränsle som inte tillför nytt kol till biosfä-
ren, säger Kurt Sjöblom, styrelseordförande i EnviGas.
Ur artikel i Västerbottens-Kuriren 2016-05-25

JÄMTLANDS LÄN

Fjärrvärme inte längre självklart – 
bostadsrättsförening sparar på  
att borra efter bergvärme
Under tio år höjde Jämtkraft priset på fjärrvärme med över 60 
procent. Nu lovar bolaget att inte röra priserna på länge. Men det 
löftet räcker inte för grannarna på Lägdevägen i Östersund.

Per Edström bor i ett av de 20 rosa radhusen i bostadsrätts-
föreningen Garnisonen. När han och övriga i styrelsen räknade 
på kostnaderna för fjärrvärmen insåg de att bergvärme skulle vara 
billigare.

Föreningen sparar 30 procent på att installera bergvärme och 
i dagarna håller elva hål på att borras på gräsmattan mellan hus-
längorna. 

– Det är en stor investering att ta. För oss kostar det 1,9 miljo-
ner kronor. Men det skulle ha behövts ett dubbelt så högt elpris 
och en ränta på 5 procent för att utgiften skulle bli lika stor som 
fjärrvärmen är i dag.

Grannarna på Lägdevägen är inte ensamma om att konvertera 
till bergvärme. Per Edström känner till 2–3 föreningar som är på 
väg eller som redan har bytt. 

Jämtkraft har svarat med att lova oförändrade priser under de 
närmaste två åren. 

På tio år (2006–2015) ökade fjärrvärmepriset i Östersund med 
63 procent. Dubbelt så mycket som medeltalet i jämförbara städer. 

Trots det är fjärrvärmen i Östersund bland de billigare i landet. 
Kraftvärmeverket i Lugnvik producerar 60 GWh mindre per år 

jämfört med när verket gick som mest. 
Ur artikel i Östersunds-Posten 2016-05-13 

GÄVLEBORGS LÄN

Stororder till Bruks ger nya jobb i Arbrå
En färsk order värd 4,5 miljoner euro betyder nyanställningar hos 
Bruks i Arbrå. 

Bruks AB har fått i uppdrag att leverera ett komplett system med 
hugglinje och bränslehantering till Cramlington i nordöstra Eng-
land, där bolaget Burmeister & Wain har en bioenergianläggning. 

Anläggningen, nära skotska gränsen, ska producera el och vär-
me från biobränsle i form av rundved och flis. 

Det totala ordervärdet är 4,5 miljoner euro och Bruks står för 
projektledning, konstruktion, tillverkning och installation av hela 
systemet. 

Koncernchef Mikael Brännström säger att det förutom de fyra 
nyanställningarna även kan bli aktuellt att hyra in ytterligare kom-
petens i form av konsulter. 

Bland komponenterna som tillverkas i Arbrå är tubulatorn, en 
heltäckt transportlösning för bränsle.
Ur artikel i Ljusnan 2016-05-26
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Iggesunds nya energiprojekt  
ska ge bränsle till pannan
Bönder i England ska förse Iggesund Paperboards fabrik i Wor-
kington med bränsle genom ett nytt projekt.

Bolaget vill att de ska odla energiskog som kan användas som 
bioenergi till bränslepannan som startades 2013, ett bygge som kos-
tade 1,1 miljarder kronor.

Tidigare energiskogsprojekt i norra England har misslyckats på 
grund av svårigheterna att förutse kostnader för skörd och trans-
port. Här har Iggesund Paperboard gått in med rådgivning, finan-
siellt stöd, hjälp med skördar och transporter i långa kontrakt.

Hittills har bruket kunnat räkna in 26 000 ton sälgflis i sin 
bränslemix, och det är mer än vad man hade räknat med när pro-
jektet startade för fyra år sedan.
Ur artikel i Hudiksvalls Tidning 2016-05-16

DALARNAS LÄN

Med en skopa flis för en  
kundnära skog i förändring
Mer tid för skogägarna. Det är Weda skogs koncept för i år. Nyli-
gen hade företaget en skogens dag i byn Fallet i Säters kommun.

Fallet har inte många bofasta. Däremot är man omringad 
av skog så långt ögat kan nå. Skogsdagen bjöd på ett tiotal ut-
ställningar.

Från biobränsle, flis, plantor till körning med häst. Det fanns 
också kaffe och mat för den som var sugen på det. 

Björn Andersson och Mats Goop är anställda på Weda och job-
bar med biobränsle som produceras av levande organismer, bio-
massa. Trädbränslen kommer från träråvara och till exempel vara 
ved, avverkningsrester som grenar, toppar och stubbar.
Ur artikel i Dalabygden 2016-05-27

VÄRMLANDS LÄN

RenFuels vision blir nu verklighet
Med 71 miljoner från Energimyndigheten i bagaget blir nu testtill-
verkning av avancerade biodrivmedel baserade på lignin verklighet 
i värmländska Bäckhammar.

Pilotanläggningen, som uppförs inne vid Nordic Papers massa-
fabrik i Bäckhammar, beräknas kunna tas i bruk i början av 2017. 
Faller pilotprojektet väl ut väntar Lignolproduktion i stor skala för 
att möta efterfrågan på den snabbt växande marknaden för bio-
drivmedel. 
Ur artikel i Jordbruksaktuellt 2016-05-03

Ljusare tider för metanol
Det stundar ljusare tider för metanol som biodrivmedel. Det är 
Björn Gillbergs analys, vd för Värmlandsmetanol AB, när han nu 
söker nytt kapital i en nyemission till bolaget. En nyemission som 
drar in drygt 12,6 miljoner kronor vid fullteckning.

Bakgrunden till Björn Gillbergs optimism är att biometanol är 
skattebefriad från den 1 januari 2016.

Frånvaron av långsiktiga skatteregler och ständiga ändringar i 
regelverket har sedan 2012 lagt en kall hand över biodrivmedels-
marknaden.

– Det gäller att hålla ut, och när regelverket är på plats är Värm-
landsmetanol ett av få företag som snabbt kan få igång en storska-
lig produktion av biometanol, resonerar Björn Gillberg.

Värmlandsmetanol AB planerar att bygga världens första kom-
mersiella fabrik för tillverkning av biometanol, baserad på skogs-
råvara. 

Anläggningen är kostnadsberäknad till 3,7 miljarder kronor. 
Ur artikel i Tidningen Västsverige 2016-05-26

ÖREBRO LÄN

Här är det klimatsmart med pellets från Falun
Falu Energi & Vatten har hjälpt Kopparbergs Bryggeri att bli kli-
matsmart med pellets från Falun som ersätter oljan och tar bort 97 
procent av växthusgaserna. 

Samma dag som Kopparbergs Bryggeri presenterade sitt nya 
bokslut för rekordåret 2015 så invigdes den nya mediacentralen på 
bryggeriet, en storinvestering på 50 miljoner för bättre ekonomi 
och miljö. 

Bryggeriets produktionschef Fredrik Karlsson, berättar: 
– Ett av projektets syften har varit att skapa en klimatmässigt 

hållbar energiförsörjning för anläggningen. 
Falu Energi & Vatten AB i Falun hade den bästa helhets-

lösningen. 
– Vårt behov på 3 000 ton pellets per år ger Falu Energi & Vat-

ten AB möjlighet att producera 800 megawattimmar elenergi per 
år. Detta gör att vårt val av leverantör av pellets bidrar till att mer 
klimatvänlig el produceras i Sverige vilket naturligtvis påverkade 
vårt val av leverantör, säger bryggeriets produktionschef Fredrik 
Karlsson. 

– Utöver elbesparingen innebär investeringen att vi tar bort 
fossila bränslen och minskar våra utsläpp av växthusgaser med 97 
procent, eller 3 000 ton.
Ur artikel i Falu Kuriren 2016-05-05

Bara halvfart för biogas i Karlskoga
Samtidigt som biodiesel i form av HVO och RME snabbt vinner 
marknad som drivmedel för bussar och en elektrifiering av stads-
busstrafiken har inletts går den nya biogasanläggningen i Karlsko-
ga bara på drygt halvfart. Nästan tre år efter det att anläggningen 
invigdes utnyttjas bara 70 procent av dess kapacitet.

170 miljoner kostade anläggningen att bygga. Den ägs gemen-
samt av Karlskoga, Kumla och Örebro kommuner.

– Den biogas som idag produceras i Karlskoga säljs till Stock-
holm och flakas dit på lastbil. Dessutom köper exempelvis kollek-
tivtrafiken i Örebro län biogas från en annan leverantör.

Först om 5 – 6 år kommer det att ta innan anläggningen i Karl-
skoga producerar gas för fullt, bedömer Jens Ismo, vd för Karl-
skoga Miljö och energi 
Ur artikel i Bussmagasinet 2016-05-04 
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Stockholmsflyg ska tanka biobränsle
Swedavia börjar köpa in biobränsle till Arlanda och Bromma för 
att minska flygets miljöpåverkan. Företaget bidrar också ekono-
miskt för att stödja flygbolagens köp av det idag dyrare biobränslet. 

Idag går det att köra flygplan på bränsle som till hälften kom-
mer från förnyelsebara energikällor, som frityrolja. Men biobränsle 
är fyra till fem gånger dyrare än fossilt jetbränsle. 

Nu har det statliga bolaget Swedavia som driver Bromma, Ar-
landa och ytterligare åtta flygplatser bestämt sig för att stötta flyg-
bolag som vill köpa biobränsle ska genom en ny fond. Flygbolagen 
kan nu ansöka om ersättning för halva merkostnaden för inköp av 
biobränsle.

Swedavia har också beslutat att under året köpa in hållbart flyg-
bränsle för 10 miljoner kronor vilket motsvarar företagets tjänstere-
sor. Biobränslet ska gå att tanka på Arlanda och Bromma flygplats.
Ur artikel i Stockholms Fria 2016-05-19

Hallen ska värma 20 000 hus
Internetföretaget Bahnhof ska bygga två stora datorhallar i Stock-
holm som ska leverera överskottsvärmen till fjärrvärmenätet.  
Värmen från den största kan värma upp minst 20 000 bostäder. 

Internetföretaget Bahnhofs dotterbolag Elementica har redan 
tre hallar i Stockholms innerstad som skickar överskottsvärme till 
fjärrvärmenätet. Nu tänker företaget bygga två betydligt större da-
torhallar, en i Hjorthagen och en i Rotebro. Den största av dem 
ska byggas omkring 200 meter från Fortums nya biobränsledrivna 
kraftvärmeverk. 

– Vi bygger världens första vedeldade datorhall, säger Jon Kar-
lung, vd för Bahnhof. För miljön är det förstås en vinst om en 
datorhall som gör av med stora mängder elektricitet får kraften 
från skogsavfall och inte från kol eller olja. Men den största mil-
jövinsten är att överskottsvärmen i Stockholm kan skickas ned i 
fjärrvärmerören istället för att släppas rakt ut i luften. 
Ur artikel Dagens Nyheter 2016-05-28

Fortums nya värmeverk invigt
Nu har Fortum Värme invigt det nya biokraftvärmeverket i Värtan 
i Stockholm. Anläggningen, som heter KVV8 och ska tas i kom-
mersiell drift i höst, kommer att förse 200 000 hushåll med värme 
från biobränsle.

Det nya Värtaverket började att byggas under 2013 och totalt 
kommer investeringen för kraftverket att hamna på omkring 5 mil-
jarder kronor. Investeringen är den enskilt största som lagts på ett 
nytt kraftverk i Sverige sedan landets kärnkraftverk uppfördes.

KVV8 är en av världens absolut största bioenergianläggningar 
och det har också gett eko globalt.  

– Vi har redan fått stor internationell uppmärksamhet för vår 
anläggning och utländska besökare slås med häpnad när de besö-
ker oss, förklarade Egelrud stolt. 

Bränslet som används i nya biokraftvärmeverket är flis baserat 
på skogsavfall och rester från sågverksindustrin. Vid full produk-
tion i kraftverket så går det åt 12 000 kubik flis per dygn.
Ur artikel i Energinyheter 2016-05-09

UPPSALA LÄN

Sågen stoppas inte av branden  
– vill vara i gång inom en vecka 
Avbarkningsmaskinen totalförstördes i onsdagens brand på sågen 
i Heby. Men trots det hoppas ledningen att arbetet kan återupptas 
inom en vecka.

Desto längre tid kommer det ta innan en ny avbarkningsmaskin 
är på plats. Det kan ta månader tror Göran Lundberg. Under tiden 
kan det bli aktuellt att såga stockarna med barken på. Det skapar 
en annan typ av flis än om de avbarkas först. 

– Flis utan bark säljs till cellulosafabriker. Med bark går det som 
biobränsle. Men vi har inte hittat nån som vill köpa det fliset än, 
säger Göran Lundberg.
Ur artikel i Sala Allehanda 2016-05-06

Vattenfall satsar miljarder
Vattenfall planerar att gå vidare med ett nytt värmeverk i Uppsala. 
En investering som ska ersätta torv och olja med biobränslen. 

Investeringen är på tre miljarder kronor över den närmsta sex-
årsperioden. Genom att ersätta torv och olja med förnybara bio-
bränslen, ska koldioxidutsläppet sänkas i Uppsala. 

Avsikten är att fatta ett definitivt beslut under 2018. Om mark-
nadsförutsättningarna förändras kan värmeverket även i framtiden 
kompletteras med en effektiv turbin för att producera el. 

– Det är ett mycket välkommet besked att torveldningen ersätts 
med förnybart. Uppsala klimatprotokolls arbete med Vattenfall 
har varit avgörande, säger Maria Gardfjell (MP). Utöver värme-
verket ska Vattenfall fram till 2022 också bland annat investera i 
konvertering av en hetvattenpanna till biobränsle, livstidsförlänga 
pannan samt två äldre avfallsförbränningsanläggningar och kon-
vertera två oljepannor till bioolja. 
Ur artikel i Upsala Nya Tidning 2016-05-21

STOCKHOLMS LÄN

Boende störs av Värtans värmeverk
Det är på måndag det biobränslebaserade kraftvärmeverket i Vär-
tahamnen invigs efter tre års byggande. Men för boende i när-
liggande Hjorthagen har byggarbetet inte alltid varit en angenäm 
upplevelse. 

Två nätter i sträck den här veckan väcktes till exempel flera 
Hjorthagen-bor av höga smällar. 

Augusto Cabrera var en av dem som fick sömnen förstörd, och 
som tror att källan är värmeverket i Värtahamnen.

Men att bullret nattetid den här veckan ska ha berott på For-
tums värmeverk tillbakavisas bestämt av presschefen Viktoria Raft. 
Den enda störningen den här veckan har skett en gång på dagtid. 
Hon framhåller också att det är flera stora byggprojekt som pågår i 
området som skulle kunna vara källan till nattstöket.
Från Sveriges Radio Stockholm 2016-05-04
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Världens största biokraftvärmeverk invigt 
I dag, måndag, invigde Fortum Värme sitt nya biokraftvärmeverk 
i Värtan, Stockholm. 

– När det nya biokraftvärmeverket nu tas i drift blir 9 av totalt 
10 kilowattimmar baserade på förnybara eller återvunna energi-
källor. Det är världsunikt. Målet är att nå 10 av 10 och den här 
anläggningen visar att det är möjligt, säger Karin Wanngård (S), 
finansborgarråd i Stockholms stad.

När biokraftvärmeverket är i drift beräknas utsläppen minska 
lokalt i Stockholm med 126 000 ton, motsvarande vägtrafiken un-
der en och en halv månad. Globalt väntas utsläppen av koldioxid 
minska med 650 000 ton då fossil kraftproduktion i Norden och 
Europa ersätts.
Ur artikel i VVS-Forum 2016-05-09

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Ett lejon bland pannor
Med pysande rök invigdes Lejonpannan, som förvandlar sopor till 
energi. Tekniska verkens storsatsning för 1,2 miljarder kronor kan 
producera energi som motsvarar 25 000 villors behov. Nu planerar 
man redan en ny panna, söder om Linköping. 

Lejonpannan står strax norr om sin tio år äldre partner vid Gär-
stadverken, längs E4. Trots att den har större kapacitet än den lite 
äldre upplagan så är den effektivare. 

– Lejonpannan klarar betydligt mer men kräver ändå mindre 
kemikalier som kol och kalk för att rena rökgaserna. Utvecklingen 
går hela tiden framåt, säger projektledaren Marcus Mattsson.

– Lejonpannan minskar vår oljeförbränning med 80 procent 
och kolförbränningen med 73 procent. Vi behöver fortfarande 
en viss sådan kapacitet för att klara extrem kyla men målet är att 
stänga dem helt, säger vd:n Anders Jonsson. 

Tekniska verken har redan börjat planera ytterligare en panna 
på okänd plats i Linköping. 

– Den ska ligga på andra sidan stan. Men var kan jag inte säga. 
Ur artikel i Östgöta Correspondenten 2016-05-20

Lejonpannan invigd
Anläggningen är en av världens modernaste anläggningar för att 
utvinna energi ur avfall och den är också Tekniska verkens största 
investering någonsin, kostade 1,15 miljarder kronor. 

Det var i förra veckan Linköpings nya kraftvärmeverk invigdes 
och nu kommer utsläppen av växthusgaser att minska med mot-
svarande 97 000 ton CO2 per år. 

Fakta Lejonpannan: 
Avfallsbaserad panna med kapacitet för 230 000 ton avfall/ år.
Klarar även en flexibel bränslemix som biobränsle, trä och  

returträ.
Pannan är på 83 MW, det tio år äldre kraftvärmeverket på  

Gärstad är på 68 MW.
Ur artikel i Linköpings-Posten 2016-05-26

Nytt fossilfritt bränsle ger hopp för framtiden
Ett helt nytt och unikt fossilfritt bränsle presenterades under stor 
mediabevakning på fredagen på Smedberga Backgård utanför 
Motala. 

Det nya miljöbränslet, som fått namnet Verdis polaris vintra, 
består av den redan befintliga typen av biobränsle RME och av den 
helt nya bränslekomponenten oktanol. 

Bränslet tillverkas av specialkemikalieföretaget Perstorp Biopro-
ducts i Stenungsund och tillsammans med Energifabriken driver 
de ett projekt för att utvärdera oktanolet som bränslekomponent. 

Nu genomförs ett fullskaletest hos utvalda transportföretag för 
utvärdering. När Verdis polaris vintra presenterades var inte bara 
media inbjudna, på plats fanns även Östergötlands landshövdning 
Elisabeth Nilsson, LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson 
samt Helena Jonsson från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 
Ur artikel i Motala & Vadstena Tidning 2016-04-29

Lantbrukare med mycket energi
Granne med Asks gamla kyrka utanför Motala ligger Smedberga 
Backgård. Här finns också en tredjedel av ägarna till Energifabriken. 

När Karin och David Varverud tog över 2007 hade de 80 hek-
tar, nu är det över 200. De har inga djur utan odlar spannmål. 

– Vi driver gården plöjningsfritt och har ett maskinsamarbete 
med tre andra gårdar, säger Karin Varverud. Sedan 2010 är gården 
fossilfri. 

– Vi har klarat oss bra med förnybara drivmedel, säger Karin 
Varverud. 

– Alla våra traktorer och tröskor går på RME och HVO. Våra 
torkar drivs med pellets och flis och lastbilarna, som kör till och 
från gården, är också fossilfria, säger Karin Varverud. 

I spannmålstorkarna bytte de efter en tid ut även RME-n. Nu-
mera går två av torkarna på flis och den tredje på pellets. Flispan-
norna värmer även några bostadshus. 

När ägarna till de tre östgötska gårdarna Smedberga Backgård, 
Kasta Länsmansgård och Övre Jolstad bildade bolaget Energifabri-
ken 2006 var planen att tillverka biodiesel av raps. 

– I dag hjälper vi företag inom transport- och fastighetssektorn 
att fasa ut fossila bränslen och ställa om till RME, säger Karin 
Varverud, vd för Energifabriken. Energifabriken omsätter 275  
miljoner kronor och sysselsätter elva personer. 
Ur artikel i Land - Lantbruk 2016-05-13
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Lantmännen förvandlar matsvinn till bränsle
Bränt korvbröd, överblivna pepparkakor eller kanske ett lass över-
bliven müsli – varje dag uppstår mängder av matspill. Strax utan-
för Norrköping förvandlas det här spillet till bränsle hos Lantmän-
nen Agroetanol. 

På Händelö utanför Norrköping ligger Lantmännen Agroeta-
nol som är Nordens största etanolproducent och leverantör av 
spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Varje dag rullar 60 lastbilar 
in med spannmål och varje år tillverkas 230 000 kubikmeter eta-
nol, 180 000 ton foder och 100 000 ton koldioxid som sedan säljs 
som kolsyra.

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

De tog kontakt med en svetsverkstad i närheten som tog fram 
en prototyp på en maskin.

– När vi såg att maskinen kunde riva sönder och mala ner va-
rorna till mindre partiklar insåg vi att det faktiskt skulle gå att göra 
sprit av det. 

Nästa utmaning blev att få tag på en maskin som kunde sepa-
rera varan från dess förpackning i plast, kartong eller metall. 

Det som började med 4 000 ton restprodukter har nu vuxit 
flera gånger om. Ambitionen är att växa till tio procent av det 
totala råvarubehovet.
Ur artikel i Åkeri&Transport 2016-04-27

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Rekordskörd för algbönder
Lösningen till grön energi och hållbar mat kan finnas i haven. Un-
der ytan i Kosterfjorden döljer sig forskningsodlingar av brunalgen 
sockertång eller tare som den också kallas. Årets skörd ser ut att bli 
rekordstor. 

Fredrik Gröndahl är docent i industriell ekologi på KTH och 
projektledare för Seafarm, som håller i algodlingarna utanför Syd-
koster:

– Alger behöver inte vattnas eller gödslas och de tar inte stora 
landarealer i anspråk. De går att äta direkt och är väldigt nyttig 
mat. De innehåller mycket proteiner, mineraler och fetter som 
omega 3, säger han. Algodlingar kan också vara nyttiga för havet. 
De släpper ifrån sig välbehövligt syre och suger till sig näringsäm-
nen som kväve och fosfater. 

Förutom att undersöka alger som källa till mat, tittar forskarna 
närmare på andra kommersiella möjligheter med algodling. Bio-
gas, bioetanol och plastpolymerer är tänkbara användningsområ-
den för den snabbväxande brunalgen. 

Försöksodlingarna i Kosterfjorden har i år tredubblats från en 
halv hektar till två hektar. Odlingarna bildar algskogar där fiskar 
och räkor frodas. 

Forskarna har inte hittat några stora miljöproblem förknippade 
med algodlingen. Däremot tar den upp yta. 
Ur artikel i Landets Fria 2016-05-11

Kyrkan satsar på fossilfritt
Svenska kyrkan arbetar med hållbarhetsfrågor sedan länge. Så även 
Skara stifts egendomsförvaltning.

Genom att satsa på förnybart bränsle rakt igenom hela skogs-
brukskedjan blir Skara stift bland de första skogsbrukarna i landet 
med såväl, nästan, fossilfri virkesproduktion som fossilfria virkes-
transporter.

Visionen är att helt komma ifrån fossila bränslen i både skogs-
bruk och skogslogistik. 

Skara stift förvaltar ungefär 25 000 hektar skog och avverkar 
omkring 150 000 kubikmeter virke varje år. 

– Vi ser att ny motorteknik ofta tillämpas först på lastbilar 
för att sedan hamna i skogsmaskiner som skördare och skotare,  
berättar Gert Adolfson. 
Ur artikel i Smålandsbygdens Tidning 2016-05-20

Preem etablerar verksamhet i Norge
Drivmedelsföretaget Preem etablerar nu verksamhet i Norge, med 
fokus på drivmedel med hög andel förnybart innehåll.

Preem kommer att ha en depå i Sandefjord.
– När vi väljer förnybara råvaror till drivmedel gäller det att 

välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med 
bra hållbarhetsprestanda, råvaror som leder till långsiktigt hållbara 
lösningar. Preem kommer även att sälja en ren HVO-produkt 
i Norge som är fri från palmolja och PFAD, en biprodukt från 
palmoljeproduktion, säger Petter Holland, vd Preem.
Ur artikel i Lysekilsposten 2016-05-20

Invigde anläggning för helt fossilfri diesel
På måndagen invigde Preem sin nya Såifaanläggning för yrkestra-
fik i Göteborgs hamn.

Yrkestrafiken kan nu tanka drivmedel med förnybart innehåll 
i Göteborgs hamn, exempelvis en diesel med upp till 50 procent 
förnybart innehåll och som delvis är tillverkad av restprodukter 
från svensk skogsindustri. 

Det ger en diesel som minskar koldioxidutsläppen med upp 
till 46 procent jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. Här 
finns även möjligheten att tanka en helt fossilfri diesel. 
Ur artikel i Lysekilsposten 2016-05-16

Topplacering för regionens fordonsflotta
Miljöfordonsdiagnosen 2016 talar sitt tydliga språk; Västra Götalands-
regionen är på delad första plats bland regioner och landsting och står 
även för den största förbättringen sedan föregående mätning.

Under de senaste två åren har antalet bensin- och dieselfordon 
halverats.

– Vi utgår från VGR:s miljöprogram vid inköp av nya fordon 
och el-, biogas- eller laddhybridfordon är prioriterade, säger Tord 
Svensson, sektionschef.
Ur artikel i Lysekilsposten 2016-05-04
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Regionen positiv till bioenergi
Västra Götalandsregionen ser positivt på utvecklingen av bioen-
ergi. Det framgår av det remissvar till EU-kommissionen som re-
gionstyrelsen diskuterade i veckan. 

Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag till ny po-
licy för biomassa.

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig övre 
detta som en av många remissinstanser.

Regionene miljönämnd har tagit fram ett förslag till yttrande. 
Det presenterades för regionstyrelsen i form av fem punkter som 
man sa sig särskilt betona.
Ur artikel i Tidningen Västsverige 2016-05-04

Nej till biogas på Hagaberg i Sotenäs avslogs
Överklagandena kring den av februari månads kommunfullmäk-
tige antagna detaljplanen för det planerade biogasverket Hagaberg 
i Sotenäs avslogs av länsstyrelsen. 

Planen ligger därmed fast.
Med utslaget är Rena hav, med bland andra Bengt Gunnarsson 

och Joel Oresten i spetsen, därmed ännu ett steg närmare förverk-
ligande. Men långt ifrån i hamn.

– Skälen för kommunens intresse att tillgodose Rena hav över-
väger de allmännas och enskildas intressen, de som anförts mot 
projektet, anser länsstyrelsen.
Ur artikel i Lysekilsposten 2016-05-09

JÖNKÖPINGS LÄN

Mindre koldioxid släpps ut
Det släpps ut allt mindre koldioxid i länet. Förra året minskade ut-
släppen från de stora produktionsanläggningarna med över 2 700 
ton, enligt ny statistik från Naturvårdsverket. 

På listan över företag som omfattas av EU:s handelssystem med 
utsläppsrätter återfinns flera av energibolagen i länet, samt stora 
energislukande företag som Waggeryd Cell och Pauliströms bruk 
utanför Vetlanda. Tillsammans minskade dessa sin klimatpåverkan 
med över 2 700 ton förra året.

Waggeryd Cell är ett av företagen som ställer om för att minska 
sina utsläpp. I dag använder företaget naturgas för att torka sin 
pappersmassa, men inom en snar framtid planerar man att gå över 
till biobränslen i större utsträckning.

– Vi kommer att få ett mindre behov av utsläppsrätterna i fram-
tiden eftersom vi går från fossila bränslen till biobränslen. Inom 
pappersindustrin får ingen full tilldelning i dag utan vi får köpa till 
varje år eftersom vi är expansiva. Nu blir det annorlunda eftersom 
vi sätter igång vår biopanna, säger Ulf Karlsson, vd.
Ur atikel i Smånads Dagblad 2016-05-17

KRONOBERGS LÄN

Södra investerar sex miljarder
Södra gör just nu en jätteinvestering på massaproduktion. Fyra 
miljarder investeras i Värö för framställning av massa. I Mörrum 
handlar det om en nyinvestering på 1,7 miljarder och i Mönsterås 
en halv miljard. Sammanlagt rör det sig om en nettoinvestering på 
ca sex miljarder. 

Södra ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidut-
släppen. En skogsgård av medelstorlek 50 hektar inom Södra kom-
penserar 40 svenskars koldioxidutsläpp. 

– 100 miljoner satsas årligen på forskning och utveckling i  
Södra. I detta ingår bland annat en satsning på drivmedel utan fos-
sil inblandning tillsammans med norska Statkraft, berättar Håkan 
Larsson.
Ur artikel i Smålands Näringsliv 2016-05-18

KALMAR LÄN

”En fråga om när - inte om”
Stångådalsbanan ska bli snabbare, bli mer resvänlig och miljö-
anpassat. Det är två fokusområden som Infrastrukturkansliet 
arbetar för. 

Målet är att restiden på Stångådalsbanan ska kortas från tre 
timmar till två och en halv, ett helsvetsat spår på hela sträckan 
Linköping-Kalmar samt noll utsläpp av fossila bränslen.

Målet är att tågen på Stångådalsbanan ska drivas med HVO-
bränsle (syntetisk diesel med inblandad tallolja) vilket är ett helt 
fossilfritt bränsle som skulle innebära noll utsläpp, säger Michael 
Leijonhud.
Ur artikel i Smålands Näringsliv 2016-05-06

Stora miljövinster med den nya flispannan
Investeringen av den nya flispannan som Högsby Energi gjorde 
2014 har lett till stora miljövinster. Dessutom har pannan gjort att 
reparationer för hundratusentals kronor har sparats. 

Användandet av fossila bränslen har i stort sett upphört sedan 
den nya pannan togs i bruk under hösten 2014. På tre år har bola-
get minskat oljeinköpen från 800 000 kronor till 0 kronor. 

I dag kommer drygt 80 procent av energibolagets biobränsle 
från det lokala företaget Hanåsa Sågverk. Resten av bränslet kom-
mer från de tätortsnära huggningarna som nu görs i kommunen. 

– Det blir minimala transporter vilket är bra för miljön, säger 
Magnus Dahlman, vd på Högsby Energi. Pannan har fördubblat 
kapaciteten och fungerat bättre än vad man trodde. 

Högsby Energi har under en tid brottats med ekonomiska svå-
righeter. Förra året gjorde man en förlust på 1,5 miljoner kronor, 
mycket beroende på investeringen av den nya flispannan, men 
efter att pannan varit i bruk ett drygt år kan man nu se de ekono-
miska vinsterna som pannan gett. 
Ur Nyheterna 2016-05-17



VVS-företaget Euronom har försatts i konkurs
VVS-företaget Euronom, med huvudkontor i Kalmar, försattes un-
der onsdagen i konkurs. Kalmarföretaget Euronom har funnits sedan 
1939, och även om man är etablerad på den internationella markna-
den sedan länge, har både huvudkontor och lager legat i Kalmar. 

Enligt nätupplagan av VVS Forum är det likviditetsproblem i 
samband med ett stort polskt EU-projekt som bidragit till kon-
kursen och samma källa uppger att leverantörsskulderna uppgår 
till cirka tre miljoner kronor. Euronom tillverkar och säljer vär-
me- och energiprodukter, bland annat värmepumpar, biobränsle- 
pannor, solfångare och solpaneler. 
Ur artikel i Östra Småland 2016-05-13

Allt fler företag har den gröna påsen
I januari 2015 införde Borgholms kommun insamling av matavfall. 

Anledningen till att flera kommuner i landet infört insamling 
beror på det nationella miljömål som togs av riksdagen. Minst 
hälften av allt matavfall från hushåll, butiker, storkök och restau-
ranger ska återvinnas genom biologisk behandling till 2018. Borg-
holms kommun har ett avtal med KSRR när det gäller sortering 
och behandling av matavfallet. Avfallet blir till biogas som kan 
användas till drivmedel och bussar. I Kalmarsundsregionens ren-
hållare, KSRR, ingår kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 
Oskarshamn och Torsås kommuner. 

I Borgholms kommun är det fortfarande mest matavfall från 
hushåll som samlas in. Christina Olsson på Borgholm Energi AB 
säger att det finns affärer och storkök i Borgholm som lämnar in 
matavfall separat. 
Ur artikel i Barometern 2016-05-06

Här blir gödsel fordonsbränsle
I samverkan med lokala aktörer, som bland annat Kalmar Energi, 
har 18 lantbrukare startat företaget More Biogas som driver en sam-
rötningsanläggning. Med lokalt matavfall och gödsel som råvara 
producerar anläggningen dagligen fordonsgas för 10 000 bilmil. 

Förstudierna till verksamheten började redan 2007 när fem 
lantbrukare utanför Kalmar undersökte möjligheten att använda 
biogas för att producera el och värme till sina gårdar.

– Vi konstaterade snabbt att det gav för lite el och för mycket 
varmvatten, som vi inte behövde, så vi övergav idén för att istället 
satsa på fordonsgas, berättar lantbrukaren Per-Göran Sigfridsson, 
verksamhetsledare och delägare i More Biogas. 

Förutom stallgödsel används även matavfall från Kalmar som 
substrat i processen. Anläggningen har tillstånd att använda 100 
000 ton substrat per år, vilket kan generera 25 GWh fordonsgas 
beroende på substrat.
Ur artikel i ERA 2016-05-18

SKÅNE LÄN

Annorlunda lördag på tippen
Konsumtionssamhället slår nya rekord. I år väntas 250 000 ton av-
fall lämnas till tippen i Vankiva – vilket är upp till trettio procent 
mer än ifjol.

Detta tydliga tecken på både högkonjunktur och konsumtions-
samhälle erfor besökarna under lördagens öppet hus, då vd:n och 
marknadschefen guidade i buss runt området.

Turen gick förbi farligt avfall som direkt täcks över – som asbest 
men också hussvampskat byggmaterial – till hushållssoporna som 
lastas vidare till Beleverket för att bli till fjärrvärme.

En bit bort passerades trädgårdsavfallet, som blir till kompost-
jord och biobränsle men också specialjord åt ett danskt företag 
som riktat in sig på så kallade gröna tak.
Ur artikel i Norra Skåne 2016-05-14
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