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med Bioenergi i Pressen

Sverige låg 2015 nästan 5 procent över EU-målet för 
2020. Det visar Energimyndighetens rapport Energiin-
dikatorer 2017 (ER 2017:9), som publicerades i slutet av 
maj. 

Andelen förnybart har under de senaste åren ökat framför allt i 
transportsektorn. EU-målet är 49 procent, och Riksdagen an-
tog ett mål om 50 procent. EU-målet nåddes redan 2011 och 
det svenska målet 2012. Därefter har inget nytt mål antagits för 
2020. Däremot finns ett mål för 100 procent förnybar elpro-
duktion 2040, som en bred politisk majoritet kom överens om 
i Energikommissionen, förutom målet om inga nettoutsläpp av 
växthusgaser 2045.

Rapporten gör beräkningen enligt beräkningsmodellen i 
EU:s Förnybartdirektiv, vilket inte är detsamma som ”verklig-
heten”. Beräkningen stämmer inte heller helt och hållet med 
den svenska energistatistiken:

• Andelen förnybart i transportsektorn innehåller dubbel-
räkning enligt EU:s modell. Det innebär att biogas från av-
fall liksom HVO från olika typer av avfalls- och restprodukter 
kan räknas dubbelt. Enligt detta sätt att räkna kan förnybart- 
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Andelen förnybart har ökat från omkring 40 procent 2005 till 
nära 54 procent 2015. Ökningen har skett i alla sektorer - på 
senare år särskilt snabbt i transportsektorn. Diagram ur rapporten 
Energiindikatorer.  
Källa: Energimyndigheten och Eurostat.

EU-parlamentets behandling av Förnybartdirektivet Miljömärkning av drivmedel
Arbetet med EU:s energi- och klimatpolitik för perioden 2020 
– 2030 pågår för fullt i EU-parlamentet. Under de kommande 
veckorna kan man räkna med att det kommer ett antal förslag 
till förändringar i de direktivförslag som EU-kommissionen 
presenterat. Det sker i dokument från de rapportörer som 
utsett i de olika utskotten.  SID 2.     

Energimyndigheten lämnade i slutet av april en rapport till re-
geringen om miljömärkning av drivmedel. Avsikten är att bräns-
leköparna ska få en bättre information om de olika drivmedlens 
miljöegenskaper och ursprung. I rapporten finns exempel på hur 
en märkning vid pump skulle kunna utformas, med uppgift om 
klimatpåverkan och innehåll. SID5.     

Andel förnybar energi enligt förnybartdirektivet,  
2005–2015, procent.
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andelen i transportsektorn vara över 25 procent samtidigt som den 
verkliga andelen ligger kring 19 procent. 

• Både vattenkraft och vindkraft redovisas enligt ”normalårsvär-
den”. För 2015 innebar det att vattenkraften bara angavs till 67 
TWh, samtidigt som den verkliga produktionen var 75 TWh. För 
2016 kommer siffrorna att bli omvända eftersom det var ett torrt 
år med låg produktion. Även vindkraften räknades ner med ett par 
TWh 2015. 

• EU räknar med ”frivärmen” som tas upp av värmepumpar, 
vilket inte sker i den svenska statistiken. 

• När det gäller elproduktion inom elcertifikatsystemet överförs 
4 TWh av den svenska produktionen till Norge, eftersom det är ett 
gemensamt system som enligt EU:s definition ska ge en statistisk 
överföring. 

Rapporten Energiindikatorer innehåller en lång rad diagram 
över utvecklingen under de senaste årtiondena. Här är några ex-
empel: 

• Andelen fossila bränslen av den tillförda energin har halv-
erats sedan 1983, från 46 procent 1983 till 23 procent. Minskningen 
gäller i huvudsak olja. Minskningen har varit särskilt stor inom 
fjärrvärmeproduktionen, från 70 procent 1983 till 8 procent 2015. 
Men andelen har minskat i alla sektorer. I transportsektorn har 
minskningen skett de allra senaste åren, och fortfarande är 82 pro-
cent av drivmedlen fossila. 

• Energiintensiteten i den svenska ekonomin (energianvänd-
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ning per BNP-enhet) minskar stadigt. Från 2008 till 2015 mins-
kade den med 18 procent. Målet är 20 procent till 2020, vilket 
antyder att målet kommer att nås med god marginal. Här finns en 
reservation: värdet för de enskilda åren påverkas starkt av tillgäng-
ligheten i kärnkraften, eftersom man räknar på ”tillförd energi”, 
som anger uranbränslets energiinnehåll. 

• Energianvändningen per kvadratmeter i bostäder och loka-
ler har minskat med 15 procent sedan 1995. Detta är en tempera-
turkorrigerad siffra – i verkligheten har minskningen varit större 
eftersom de senaste åren varit varmare än normalt. När det gäller 
elanvändning i bostäder och lokaler, exklusive uppvärmning, finns 
ingen sådan trend. 

• Utsläppen av växthusgaser per invånare har minskat från 8,3 
ton CO2 1990 till 5,5 ton CO2 2015, en minskning med 35 pro-
cent. Befolkningen ökade under perioden med 15 procent. Räknat 
per BNP-enhet minskade utsläppen med 56 procent från 1990 till 
2015. BNP ökade med 69 procent, samtidigt som utsläppen mins-
kade med 25 procent. 

• Utsläppen av svaveldioxid minskade med 82 procent mellan 
1990 och 2015, och utsläppen av kväveoxider minskade med 53 
procent under samma period. 

Rapporten kan hämtas från Energimyndighetens hemsida. 
Diagrammen är bra underlag för presentationsbilder för den som 
vill berätta om den positiva utvecklingen inom den svenska energi- 
och klimatpolitiken.

EU-parlamentets behandling av Förnybartdirektivet

Parlamentets ledning har beslutat att dela upp ansvaret för di-
rektivet mellan två utskott: Industri/energiutskottet (ITRE) och 
miljöutskottet. Miljöutskottet får exklusiv kontroll över alla de 
paragrafer som handlar om hållbarhetskriterier och biodrivmedel, 
och huvudrapportör är Bas Eickhout från Nederländerna och den 
gröna gruppen. Det är mycket dåliga nyheter för bioenergin. 

Den gröna gruppen avstod från att ta sig an andra rapporte-
ringsuppdrag inom ramen för energi- och klimatpolitiken för att 
kunna få kontroll över de här delarna, och Bas Eickhout är en av 
de politiker som allra starkast engagerat sig mot biodrivmedel från 
åkermark och gärna lyssnar på de så kallade miljöorganisationer 
som nu vill begränsa användningen också av fasta biobränslen från 
skog. 

Huvudrapportören för de övriga delarna av Förnybartdirekti-
vet, den spanske socialdemokraten José Blanco López, lämnade 18 
maj ett förslag till rapport till utskottet för industri, forskning och 
energi (ITRE). Förslaget innehåller bland annat följande kompo-
nenter: 

• Ett kraftigt höjt mål i förhållande till EU-kommissionen, som 
föreslog 27 %, gemensamt för hela EU, men inte fördelat på med-
lemsländerna. Blanco López vill ha ett mål på 35 %, och en fördel-
ning på medlemsländerna. Enligt förslaget skulle Sverige få ett mål 
på 63 % förnybar energi 2030, Finland 50 % och Danmark 45 %. 
De flesta länder skulle få mål kring 25 – 35 % enligt förslaget. 

• Blanco López vill också i fortsättningen ha ett separat mål för 
transportsektorn, och hans förslag är 12 % förnybart, lika för alla. 
Det kan jämföra med det nu gällande målet på 10 % för 2020.

• Han vill att direktivet ska ta ställning för att stöd till inves-
teringar i förnybar elproduktion ska ske genom ett auktionsförfa-
rande (competitive bidding process). 

• Han vill ha kvar dubbelräkning i transportsektorn för elfordon, 
där han vill ha en uppräkning med 2,5 gånger energitillförseln. 

• Han vill ha ytterligare fördelar för småskalig egenproduktion 
av el. 

• Han vill skärpa förslaget om ökad andel förnybart i uppvärm-
ning. Där är kommissionens förslag att medlemsländerna ska 
”sträva efter” att öka andelen med en procentenhet per år. Blanco 
López vill öka till 2 procentenheter per år och göra ökningen obli-
gatorisk. 

• Han behåller avtrappningen av grödebaserade biodrivmedel, 
men vill öka andelen som ska komma från ”andra generationens 
biodrivmedel”, förnybar el och vätgas till 9 % 2030, jämfört med 
EU-kommissionens 6,8 %. Andelen som ska komma från biodriv-
medel från Annex IX (avfall, cellulosa mm) vill han öka till 1,5 % 
2021 ökande till 5,3 % 2030, jämfört med EU-kommissionens 0,5 % 
2021 ökande till 3,6 % 2030. 

Svebio kommentar: 

Förslaget från José Blanco López visar att det finns en medveten-
het i EU-parlamentet om att förslaget om 27 procent förnybar energi 
2030 är en alltför låg ambition. Hans slutsats att målet måste fördelas 
på medlemsländerna för att det ska bli tryck i omställningen är säkert 
också riktig. Med ett gemensamt mål är frestelsen stor för enskilda län-
der att smita undan sitt ansvar. Blanco López har också insett att det 
måste finnas tydliga mål för transportsektorn, men hans förslag om 12 % 
är alldeles otillräckligt om EU ska komma bort från sitt stora beroende 
av importerade fossila drivmedel. Som så många andra politiker i EU 
är han ovillig att ompröva ILUC-beslutet som blockerar användningen 
av åkermark för energigrödor. Avtrappningen av grödebaserade bio-
drivmedel måste bort ur direktivförslaget om EU ska kunna ställa om 
transportsektorn snabbt. 

Arbetet med EU:s energi- och klimatpolitik för perioden 
2020 – 2030 pågår för fullt i EU-parlamentet. Under de 
kommande veckorna kan man räkna med att det kommer 
ett antal förslag till förändringar i de direktivförslag som 
EU-kommissionen presenterat. Det sker i dokument från 
de rapportörer som utsett i de olika utskotten. 
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MCP-direktivets tillämpning i Sverige
Naturvårdsverkets förslag till utsläpp från mellanstora pannor

Direktivet (2015/2193/EU) gäller ”begränsning av utsläpp till luften 
av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar”, 
och ska tillämpas av medlemsländerna senast 19 december 2017. 
Förslaget är nu ute på remiss till den 28 augusti, och Svebio är en 
av remissinstanserna. 

Direktivet är en del av EU:s luftvårdspaket och en uppföljning 
av den internationella överenskommelse om att minska luftförore-
ningar som kallas Göteborgsprotokollet. Direktivet gäller förbrän-
ningsanläggningar 1 – 50 MW. För mindre pannor finns EcoDesign 
och för större anläggningar finns IED, Industriutsläppsdirektivet. 
MCP-direktivet berör i Sverige i första hand pannor inom fjärr-
värmen och pannor i industrin. De allra flesta av pannorna eldar 
idag biobränslen. För avfallsförbränning finns ett separat regelverk. 

MCP-direktivet innehåller för första gången gemensamma 
utsläppsbegränsningar för hela EU-områden. Direktivet handlar 
bara om utsläpp av SO2, NOx och stoft (partiklar), och man har 
hårdare regler för anläggningar över 5 MW (ibland över 20 MW) 
än för de minsta pannorna. Det finns också övergångsregler för 
åtgärder i befintliga anläggningar, där de mindre pannorna får en 
frist till 2030, medan de större enligt huvudregeln ska åtgärdas se-
nast 2025. Men det finns också vissa möjligheter för medlemslän-
derna att göra undantag. 

Den här ”blinda fläcken” i energipolitiken har också påpekats av 
flera andra tunga remissinstanser. 

Fortum skriver i sitt remissvar att man är i grunden skeptiskt till 
att med subventioner ytterligare öka på överskottet av elproduk-
tion, vilket skapar lönsamhetsproblem för den befintliga förnybara 
elproduktionen, inte minst för vindkraften. Man skriver vidare att 
om elcertifikatsystemet förlängs med 18 TWh bör man göra det 
med baktung kvotkurva, så som Energimyndigheten föreslagit. 
Landbaserad vindkraft är idag lönsam och bör därför inte subven-
tioneras, menar Fortum. Ett väl fungerande system för handel med 
utsläppsrätter är det effektivaste sättet att genomföra en kolsnål 
produktion och bana vägen för hållbara nyinvesteringar. 

E.on Sverige vill avsluta elcertifikatsystemet efter 2020, och  
istället införa ett anbudssystem enligt ”contract for difference”. 
Man tycker att alltför stor vikt läggs vid att bygga ut förnybar 
elproduktion, medan andra aspekter inte beaktas, som förbruk-
ningsflexibilitet, energilagring och effektiv kraftvärmeproduktion. 
E.on saknar också en analys av biokraftens framtid. 

I förhandlingen lyckades några medlemsländer få igenom 
mycket generösa regler för mindre pannor för ”övriga fasta bräns-
len” (läs kol) när det gäller utsläpp av SO2 (1 100 mg/Nm3). För 
biobränslepannor är huvudregeln att befintliga pannor ska minska 
stoftutsläppen till under 50 mg (per Nm3 vid 6% O2-halt) för 
mindre pannor. För pannor över 20 MW gäller 30 mg. För nya 
pannor är gränsvärdet 20 mg för pannor över 20 MW, 30 mg för 
pannor 5 – 20 MW och 50 mg för pannor under 5 MW. 

I en artikel 6.5 finns möjligheter för enskilda medlemsstater att 
skjuta upp tillämpningen för befintliga pannor inom fjärrvärme 
som använder biomassa från 2025 till 2030. Naturvårdsverkets 
förslag är att Sverige inte ska utnyttja den här möjligheten. Argu-
mentet är att skillnaden i utsläpp från de här pannorna om de åt-
gärdas enligt direktivet ”inte är obetydlig”. Anläggningarna ligger 
i tätortsmiljö, och även om trafiken är den dominerande källan för 
partikelutsläpp har också de berörda värmeverken en påverkan på 
halterna, som ger negativa hälsoeffekter.

Naturvårdsverket vill inte heller att Sverige ska utnyttja möjlig-
heten att förlänga tiden för undantag för topplastpannor från 500 
till 1000 timmars drifttid. 

Utredningen innehåller konsekvensanalyser och vissa kostnads-
uppskattningar. En sammanställning i utredningen visar att det 
finns totalt 1 638 förbränningsanläggningar 1 – 50 MW, varav 1 190 
finns inom energisektorn. 

Energimyndigheten anser att effektutmaningen måste utre-
das särskilt mot bakgrund av den stora utbyggnaden av variabel 
kraftproduktion. Man vill också ha ytterligare konsekvensanaly-
ser. Myndigheten avstyrker förslaget om att inte ta ut kostnaden 
för anslutning till stamnätet av havsbaserad vindkraft. Man anser 
också att byggande av överföringskapacitet till andra länder måste 
ske på samhällsekonomiska grunder. Slutligen efterlyser Energi-
myndigheten motiven för att genomföra en 50-procentig energief-
fektivisering. 

Svebio kommentar: 

Det här var bara några nedslag i remissopinionen kring Energikom-
missionen. Många remissinstanser pekar på de problem som Svebio 
lyft fram: den fortsatta obalansen på elmarknaden, den fortsatta sub-
ventionspolitiken och bristen på förslag i effektfrågan. Tyvärr lär inte 
remissvaren ha någon större påverkan. Regeringen har redan innan re-
misstiden gått ut formulerat sina förslag till Riksdagen, och där blir det 
ingen ifrågasättande debatt eftersom partierna redan gjort upp. 

Energimyndigheten efterlyser analys av effektfrågan. Om myndighe-
ten inte får ett uppdrag från regeringen kan man ta ett eget initiativ och 
låta sina experter genomföra analysen. Detsamma gäller konsekvens-
analyser i övrigt. Energimyndigheten måste som expertorgan visa på 
vilka konsekvenserna blir av den politik som nu beslutas. 

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag gjort en ut-
redning om hur MCP-direktivet ska implementeras i svensk 
lagstiftning. 

I förra Bioenerginytt återgav vi Svebios yttrande över Ener-
gikommissionens betänkande. Vi påpekade att utredningen 
inte följt upp de delar av energiuppgörelsen som handlar 
om att garantera effekt i elsystemet, och att den aspekten 
inte heller finns med i regeringens proposition om elcertifi-
katsystemet. 

Remissvar på Energikommissionens betänkande
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Naturvårdsverket ska ta fram förslag för att förbjuda uranbrytning

Regeringen föreslår insatser mot plast i haven

Sjö- och luftfart ökade energianvändningen i transportsektorn 2016

Uran används som bränsle i kärnkraftverk. I energiöverenskom-
melsen har regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpar-
tiet och Kristdemokraterna satt som mål att 100 procent av el-
produktionen ska vara förnybar år 2040. Med hänsyn till denna 
målsättning och att uran inte är en förnybar energikälla, är det 
rimligt att svenska fyndigheter av uran inte utvinns och att kärn-
kraft som energikälla fasas ut.

Problemen med plast i haven har under den senaste tiden hamnar 
högt upp på både den nationella och den internationella agendan. 
Regeringen föreslår nu åtgärder för att minska de negativa miljöef-
fekterna från plast som finns i naturen och för att undvika att ännu 
mer plast hamnar där.

Regeringen ser behov av tre saker: minska mängden plast som 
hamnar i haven och i vår natur, hitta nya material som kan an-
vändas istället för plast samt samla upp den plast som hamnat fel.

Regeringen kommer i höstens budgetproposition att föreslås 
satsningar om drygt 100 miljoner kronor på:

Preliminär statistik för 2016 visar att transportsektorns totala en-
ergianvändning uppgick till 128,9 TWh, den högsta siffran sedan 
2008. Av detta bestod 95,2 TWh av energianvändning från inrikes 
transporter. Vägtransporter stod för 94 procent av energianvänd-
ningen för inrikes transporter. Resterande 33,7 TWh stod utrikes 
sjöfart och utrikes luftfart för. Dessa två transportslag ökade med 
12 respektive 15 procent under 2016.

– De senaste åren har visat på en ökad dieselanvändning och 
minskad användning av bensin och etanol. Denna trend fortsatte 
även under 2016 då användningen av bensin visade rekordlåga 
siffror samtidigt som användningen av diesel var rekordhög, säger 
Markus Selin vid Energimyndigheten.

Sjudubblad användning av ren HVO

Dieselanvändningen ökar främst i form av biodieseln HVO som 
används både i ren form och låginblandad i fossil diesel. Mängden 
ren HVO nästan sjudubblades från 2015 till 2016. Totala andelen 

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur 
ett förbud mot utvinning av uran i Sverige bör utformas. 
Målet är sedan att lämna en proposition till Riksdagen 
under 2018.

Regeringen vill satsa drygt 100 miljoner kronor per år fram 
till 2020 på att minska problemen med plast i haven. I ett 
särskilt paket med insatser i budgetpropositionen för 2018 
tar regeringen ett helhetsgrepp om frågan.

Ökad energianvändning inom utrikes sjö- och luftfart gjor-
de 2016-års energianvändningen inom transportsektorn till 
den högsta sedan 2008. Även biodiesel för vägtransporter 
ökade under året.

−Det är viktigt att vi är tydliga med att Sverige tar omställ-
ningen till förnybar energi på allvar. Det här beslutet ger en tydlig 
signal om att vi i Sverige är beredda att gå före och vara ett inter-
nationellt föredöme, säger miljöminister Karolina Skog.

Några av världens största kända urantillgångar finns i Sverige 
men det sker ingen brytning av uran. Uppdraget är ett första steg 
mot att säkerställa att uranet i Sverige inte bryts.

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget till Miljö- och energi-
departementet senast den 15 september 2017.
(Pressmeddelande från regeringen 27 maj)

• Strandstädning och förebyggande åtgärder mot nedskräpning
• Rening av dagvatten för att förhindra att mikroplaster och 

farliga ämnen sprids till vattendrag, sjöar och hav
• Förstärka myndigheternas resurser i arbetet mot mikroplaster
• Marin pedagogik – öka kunskapen om och engagemanget för 

haven, särskilt hos barn och ungdomar
• Innovationer och nya hållbara material
• Stärkt globalt arbete med plast i haven, mikroplaster och far-

liga ämnen
Budgetpropositionen för 2018 är en överenskommelse mellan 

regeringen och Vänsterpartiet.
(Pressmeddelande från regeringen 28 maj)

biodrivmedel inom vägtransporter uppgick 2016 till 19 procent. 
Detta motsvarar en ökning med 3,5 procentenheter jämfört med 
2015.

Andel biodrivmedel i vägtransporter, procent

(Pressmeddelande från Energimyndigheten  24 maj)
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SPBI:s Branschfakta

Kvartalsrapport nr 1 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Miljömärkning av drivmedel

• SPBI bekräftar den utveckling som Energimyndigheten redo-
visar: 2016 innebar en mycket kraftig tillväxt för biodrivmedel, 
främst för HVO-diesel, och andelen biodrivmedel av vägtrafikens 
bränslen låg på 19 procent. 

• Utsläppen av koldioxid från den svenska konsumtionen av 
drivmedel och bränslen sjönk med 0,9 miljoner ton 2016 jämfört 
med året innan till 22 miljoner ton (de totala svenska utsläppen av 
växthusgaser ligger kring 53 miljoner ton). Det är en lägsta nivån 
för dessa utsläpp sedan 1955. 

• Om inte biodrivmedel hade ersatt fossila drivmedel skulle ut-
släppen ha varit 4,3 miljoner ton högre.

• De olika oljebolagen har mycket olika marknadsprofil. Preem 
har omkring 54 procent av marknaden för eldningsoljor och är 
störst på dieselbränsle där man har mer än en tredjedel av markna-

Av dessa har 14,7 TWh byggts i Sverige och 3,6 TWh i Norge. Det 
visar kvartalsrapport nr 1 år 2017 för den gemensamma elcertifi-
katsmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma 
målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 
2020. Under första kvartalet 2017 har det tagits i drift 0,4 TWh i 
Sverige och 0,1 TWh i Norge.

Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energi-
direktorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat 
information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad el-

I rapporten finns exempel på hur en märkning vid pump skulle 
kunna utformas, med uppgift om klimatpåverkan och innehåll. 
Enligt förslaget hänvisar man beträffande råvara och ursprungs-
land till bolagets hemsida. Så här skriver Energimyndigheten om 
upplägget i rapportens sammanfattning: 

”Energimyndigheten föreslår att informationen om saluförda 
drivmedels växthusgasutsläpp samt ingående råvaror och ursprung 
i första hand ska tillgängliggöras för konsumenter via leverantö-

SPBI, Svenska petroleum och biodrivmedel institutet, har 
nyligen publicerat sin skrift Branschfakta som ger en sam-
lad bild av utvecklingen på den svenska drivmedels- och 
oljemarknaden. Vi saxar bland faktauppgifterna. 

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade 
har anläggningar med en normalårsproduktion motsva-
rande 18,3 TWh tagits i drift och godkänts. 

Energimyndigheten lämnade i slutet av april en rapport till 
regeringen om miljömärkning av drivmedel. Avsikten är att 
bränsleköparna ska få en bättre information om de olika 
drivmedlens miljöegenskaper och ursprung. 

den, medan Cirkle K, OKQ8 och St1 säljer mer bensin än Preem. 
• Antalet E85-pumpar har minskat de senaste två åren, men  

istället har det dykt upp pumpar för HVO100 och laddstolpar på 
mackarna. 

• Försäljningen av eldningsolja steg något under 2016. Men den 
långsiktiga trenden är kraftigt sjunkande. Sedan 1970 har använd-
ningen av eldningsolja minskat med 96 procent och sedan 1990 
med 82 procent. 

• Från ett maxpris på 15,09 kr/lit 2012 sjönk bensinpriset till 
13,20 kr/lit 2016. Siffrorna gäller genomsnittspris för 95 oktanig 
bensin i 2016 års penningvärde. 

• Dieselbilar svarade för 52 procent av nybilsförsäljningen 
2016, och bensinbilar utgjorde 39 procent. Alla alternativa bil-
modeller svarade alltså bara för 9 procent: elhybrider 4  procent, 
laddhybrider 3 procent, elbilar och gasbilar vardera 1 procent. 
Försäljningen av flexifuelbilar för E85 kom inte ens upp i 1 pro-
cent av marknaden.  

produktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, 
kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

Kvartalsrapport, beskrivning av beräkningsverktyg för kvotplik-
tig elanvändning och information om Energimyndighetens sam-
manställning över svenska planerade projekt inom elcertifikats-
marknaden finns tillgänglig på sidan för marknadsstatistik.

Förbättrad marknadsinformation

Energimyndigheten och NVE jobbar kontinuerligt med att 
förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Att ge ut en 
kvartalsrapport är en del i detta arbete.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 18 maj)

rernas hemsidor. Om det även ska införas en märkning vid pump 
bör huvudsyftet vara att ange drivmedlens växthusgasutsläpp per 
energienhet med en tydlig hänvisning till leverantörens hemsida 
där den fullständiga informationen om råvaror och ursprung finns 
att tillgå. Det bör tydligt framgå att informationen är baserad på 
leverantörens totala försäljning av det aktuella drivmedlet under 
föregående år. Märket bör ange drivmedlets namn, drivmedelsbo-
lag, växthusgasutsläpp per energienhet, standard enligt infrastruk-
turdirektivet samt andel förnybart.” 

Rapporten heter ”Miljöinformation om drivmedel – redovis-
ning av uppdrag 4 i Energimyndighetens regleringsbrev 2017”.
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Riksrevisionen granskar statens solstöd

Minskade utsläpp från trafiken – Ökade utsläpp från industrin

Regeringen har som mål att Sverige på sikt ska ha ett energisystem 
som baseras på hundra procent förnybar energi, och solel bedöms 
kunna utgöra en del av den energiproduktionen.

Under perioden 2009–2016 har solcellsanläggningar beviljats 
779 miljoner kronor i investeringsstöd. Utöver detta har staten 
också givit stöd till solelsproduktion i form av elcertifikat, skatte-
reduktion och skattenedsättning.

Utsläppen från trafiken minskade med 4 procent enligt press-
meddelandet, grundat på underlag från Trafikverket, men med 
5 procent om man jämför Naturvårdsverkets siffra för året innan. 

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av det 
samlade stödet till solenergi. Resultatet av granskningen 
kommer att presenteras i en rapport med planerad  
publicering i oktober 2017. 

Naturvårdsverket publicerade den 5 maj snabbstatistik 
för växthusgasutsläppen 2016. Siffrorna är preliminära, 
och visar att utsläppen i Sverige låg i stort sett på 
samma nivå som 2015, på 53,6 miljoner ton CO2. 

Jämfört med andra förnybara elproduktionsteknologier är sub-
ventionerna av solel höga, och trots de snabbt sjunkande kostna-
derna för solceller är solkraft fortfarande relativt dyr.

Syftet med granskningen är att bedöma om det samlade stödet 
till solel på ett samhällsekonomiskt och effektivt sätt har bidra-
git till EU:s och riksdagens mål inom klimat- och energipoliti-
ken. Granskningen ska även bedöma om regeringen och ansva-
riga myndigheter har utarbetat och presentat samhällsekonomiska 
analyser om det samlade stödet till solel så att riksdagen fått ett 
fullgott och transparent beslutsunderlag.
Pressmeddelande från Riksrevisionen 19 maj)

Utsläppen från industrin ökade med drygt 3 procent, och nu 
ligger utsläppen från industrin och från inrikes transporter på 
samma nivå, kring 17,2 miljoner ton. De svenska utsläppen har 
minskat kraftigt sett över sen senaste tioårsperioden. Från 2006 
till 2016 minskade utsläppen från 66,8 milj ton till 53,6 milj 
ton, eller med 20 procent.

Sen vårflod

Dragkamp Opec – USA

MARKNADERNA

Den kalla väderleken under våren gjorde att vårfloden fördröjdes jäm-
fört med normalt. Men ett par varma dagar i slutet av maj satte fart 
på snösmältningen. Annars händer inget onormalt på elmarknaden. 
Sverige har nettoexport av el i alla riktningar utom mot Norge. 

Elpriserna har svängt ganska kraftigt under maj i relation till 
varmt och kallt väder och växlande vindtillgång. Elcertifikatpriset 
är fortsatt mycket lågt, och forwardpriserna på certifikat sjönk un-

Opec beslutade vid sitt möte 25 maj att förlänga sin överenskom-
melse från i november om att begränsa produktionen med 1,8 
miljoner fat per dag, vilket motsvarar 2 procent av den globala 
konsumtionen. Den ursprungliga uppgörelsen om produktions-
begränsning sträckte sig till juni i år, men har förlängts till mars 
nästa år. Samtidigt visar färsk statistik att den amerikanska pro-
duktionen av skifferolja ökat med tio procent på ett år. Trumpad-
ministrationen har också genomfört en rad lättnader i miljölag-
stiftningen för olje- och gasindustrin, bland annat när det gäller 
rapportering om metanutsläpp. Man har också gett tillstånd för 
nya oljeledningar. 

Opec försöker stabilisera priserna på en nivå som å ena sidan ger 

der maj till nivåer kring 6 – 7 öre/kWh. 
Även utsläppsrätterna är mycket billiga och har under våren visat 

en sjunkande tendens ner under 5 €, men steg förra veckan till om-
kring 5,20 € En utsläppsrätt motsvarar utsläpp av ett ton CO2, vilket 
innebär att priset på utsläppsrätter ligger kring eller under 5 procent av 
den svenska koldioxidskatten. 

mer stabila intäkter till medlemmarna, å andra sidan inte stimule-
rar den amerikanska skifferoljeproduktionen alltför mycket. Opec 
vill sannolikt ha en nivå kring 55 – 65 dollar per fat, men de senaste 
veckorna har det ett par gånger inträffat prisfall till en bra bit under 
50 dollar. 

De ihållande relativt låga världsmarknadspriserna på fossila bräns-
len understryker behovet av att introducera koldioxidskatter och 
utsläppsrättshandel i fler länder. Under det senaste halvåret har det 
kommit rapporter om att Singapore inför koldioxidskatt, liksom 
Bangladesh. Kina håller på att genomföra sitt nationella system för 
utsläppshandel. 
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PRESSMEDDELANDEN

– Vi har kunskapen. Vi har tekniken. Vi har råvarupotentialen. Vi 
kan, om vi vill, klara alla svenska transportbehov med biodrivme-
del. Det säger Gustav Melin, vid i Svebio, Svenska Bioenergiför-
eningen, inför International Advanced Biofuels Conference, som 
Svebio anordnar i Göteborg denna vecka.

– Redan idag är 19 procent av alla drivmedel som används på de 
svenska vägarna biodrivmedel. En fjärdedel av all diesel är förny-
bar. Det finns mycket stora volymer biomassa i de svenska skogar-
na och stor potential i det svenska jordbruket som inte tas tillvara 
idag. Vi har stora kunskaper i den svenska industrin, både kring 
produktion av biodrivmedel och kring fordon som kan drivas med 
biodrivmedel. Det handlar om avancerade klimatlösningar, där 
Sverige är världsledande.

– Förnybara bränslen är det i särklass billigaste sättet att ställa 
om till en klimatvänlig transportsektor. För tillfället är det något 
dyrare än att köra på fossila bränslen med den skillnaden att hela 
merkostnaden skapar nya jobb på svensk landsbygd och nya skat-
teintäkter.

– Med avancerade biodrivmedel avser vi alla biodrivmedel som 
minskar utsläppen av växthusgaser med mer än 70 procent. Detta 
oberoende av var råvaran kommer från eller vilken teknik som an-
vänds. Det avgörande är att få bästa klimatnytta till lägsta kostnad, 
säger Gustav Melin.

Pressmeddelande 2017-05-15 

Biobränslen kan klara alla Sveriges transporter
Vid ABC-konferensen i Göteborg kommer några av världens 

ledande experter på avancerade biodrivmedel att medverka. Med 
talare från 14 länder och delegater från 21 länder är ABC-konfe-
rensen en ledande global mötesplats för den nya tekniken kring 
produktion av biodrivmedel. Råvaran kan komma från jordbruk, 
skogsbruk, vattenbruk och olika avfallsströmmar. Många olika 
tekniker kan användas för att framställa drivmedlen, som för-
gasning, pyrolys, fermentering och katalytiska processer. Under 
konferensen redovisas resultat från drift av anläggningar runtom 
i världen.

Ett pass ägnas åt att vederlägga vanliga myter kring biodrivme-
del, som att det skulle råda brist på biomassa i världen.

ABC-konferensen handlar om avancerade lösningar både för 
landsvägstrafik, flyg och marina transporter.

I anslutning till konferensen anordnas studiebesök på GoBiGas 
i Göteborg (förgasning av biomassa till biometan), Preem och St1 
raffinaderier i Göteborg (produktion av biodiesel och bioetanol), 
Perstorp i Stenungsund (produktion av biodiesel), Södra Cell Värö 
(massabruk med stor energiproduktion), Volvo (fordon för bio-
drivmedel) och ScandiNAOS (metanol/etanol för fartygsdrift). 
Sverige är världsledande både när det gäller forskning och praktisk 
ut veckling av den nya tekniken, både när det gäller produktion av 
bränslen och fordon.

BIOENERGI I PRESSEN

NORRBOTTENS LÄN

Ett klipp för nya biobränslen
Nu är den på plats, anläggningen som ger forskningsinstitutet 
Rise/ETC i Piteå ökade möjligheter att ta fram nya biobaserade 
drivmedel.

På torsdagen invigdes den så kallade slurry-hydrokrackern som 
ska ge ökade möjligheter att forska fram fler alternativa bränslen. 

Anläggningen har kostat 13 miljoner kronor, varav Energimyn-
digheten bidragit med 8,4 miljoner kronor. Bakom satsningen står 
förutom Energimyndigheten, Preem, Sveaskog, entreprenörbola-
get Suncarbon, Kempestiftelserna, stiftelsen ETC och Chalmers 
i Göteborg. 

– Vi kan testa pyrolysoljor, ligninoljor och andra biooljor. Vi 
har testkört anläggningen och får vi fram resultat kommer vi att 
presentera de vid en biomässa i Stockholm i sommar, säger Olov 
G. W Öhrman, professor och forskningschef vid Rise/ETC. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2017-05-12

Gödselbrännare glödhet för export
Hästskit är glödhett. Swebo Bioenergys gödselbrännare går på ex-
port efter EUs klartecken. 

– I år kommer vi att ha 20 anläggningar i drift, säger produkt- 
och marknadschefen Magnus Jansson.

– Det tar sex veckor att göra klar förbränningsanläggningen 
med alla kringutrustningar. Tidigare sålde företaget anläggningar 
upp till 4 megawatt vilket motsvarar cirka 400 villor. För två år 
sedan växlade man upp kapaciteten och breddade verksamheten. 

– I dag har vi flera ben att stå på. Vi har gödselförbränningstek-
niken, flis- och pelletsbrännare och levererar allt från 50 kilowatt 
upp till 50 megawatt. 

Av försäljningen på 10 miljoner hittills så står gödselbrännarna 
för sju miljoner av den summan. 

Förutom Swebo Biothermsystemet som vi exporterar så har vi 
ju även vanliga pellets- och flisanläggningar som vi också säljer till 
England. 

– Under 2017 bör nog exporten till England ligga på cirka  
20 miljoner. 
Ur artikel i Norrländska Socialdemokraten 2017-05-03
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Här faller träden som furor
Allt fler privatpersoner vill rensa allt för tättbevuxna tomter. Det 
gynnar Conny Laurin i Piteå som specialiserat sig på att fälla träd 
och fräsa bort stubbar.

För att arbetet ska kunna ske riskfritt har man anlitat Lauris 
bolag Pitholms lyft och traktor som samarbetar med Robin Elfvins 
företag Piteå trädtjänst AB. 

– Nu har vi högsäsong. Allt fler hör av sig för att få träd bortflyttade. 
Många är privatpersoner och vi gynnas av att man numera får göra 
rutavdrag för den här typen av tjänster.

Kvistarna och grenarna körs bort för att användas som biobränsle.
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2017-05-10

Nytt värmeverk är på tapeten igen
I början av 2013 stod Arjeplogs dyraste projekt i nutid klart. Fjärr-
värmeverket gick loss på drygt 41 miljoner kronor och kom i gre-
vens tid. Fyra år senare går man åter i fjärrvärmetankar. 

På senaste KF höll tekniske chefen Emil Sundström en återre-
dovisning för ledamöterna, där han presenterade fjärrvärmeverk-
samheten och hur det går för den. Hittills har verket sedan det 
byggdes inte haft ett år med ett nollresultat. 2016 backar man dock 
bara drygt 400 000 kronor, vilket är en 96-procentig självfinansie-
ringsgrad. 

– Det beror till stor del på att vintrarna hittills varit varmare än 
normalt, vi säljer för lite värme helt enkelt. 

Optimalt för Arjeplog hade varit att ha två pannor, en större 
och en mindre, så som det ofta ser ut på andra anläggningar. 

Det finns än så länge inga politiska beslut om investering i en 
extra panna. 
Ur artikel i Norran 2017-05-13

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Sundsvall Energis ökade sina 
fjärrvärmeleveranser förra året
Sundsvall Energi presenterade under måndagen sin miljöredovis-
ning för 2016. Då producerades 607 GWh, jämfört med 554 GWh 
2015 och biobränslen ökade med 74 procent.

– Tack vare goda energisamarbeten i regionen har vi i huvudsak 
minskat oljeanvändningen och istället utökat nyttjandet av bio-
bränslen och industriell spillvärme. Det känns jätteroligt att vi le-
vererat mer fjärrvärme än tidigare år, det visar på att fjärrvärmen är 
ett konkurrensmässigt starkt värmealternativ, säger Bjarne Öberg, 
produktionschef vid Sundsvall Energi, i ett pressmeddelande.
Ur artikel i Sundsvalls Tidning 2017-05-22 

SCA tror på biobränsletillverkning
SCA Forest Products i Sundsvall vill anlägga ett biobränsleraffina-
deri vid Östrands pappersmassafabrik. En anläggning som skulle 
kunna stå för tre till fyra procent av Sveriges nuvarande drivme-
delsbehov. 

Det skulle handla om en investering på åtminstone en miljard 
kronor. Bolaget har nu bett kommunen om en ändrad detaljplan 

för det tänkta området i Skönviken, i direkt anslutning till Öst-
randsfabriken. 

– Nu i dagarna tar vi i drift vår pilotanläggning i Obbola och 
då får vi testa tekniken i större skala. I labb har det sett väldigt 
lovande ut, säger Björn Lyngfelt. Fungerar pilotanläggningen som 
man hoppas, så kan det bli aktuellt att inleda miljöprövningen före 
nästa sommar. 
Ur artikel i Sundsvalls Tidning 2017-05-27

Länsstyrelsen ger 90 miljoner till 
klimatsatsningar i Västernorrland
Sju olika projekt i Västernorrland beviljas sammanlagt runt 90 
miljoner kronor i stöd för att minska utsläpp som påverkar kli-
matet. Pengarna ska bland annat gå till produktion av biogas, bio-
bränsleprojekt i Sollefteå samt laddstationer.

Stödet är en del av satsningen "Klimatklivet" för investeringar 
som minskar utsläpp av växthusgaser. 

Den största delen av stödet, 84 miljoner kronor, kommer att gå 
till Biogas Mellannorrland AB för att underlätta investering i en 
biogasanläggning i Korsta utanför Sundsvall.

Biogas i Mellannorrland AB har bildats av Sundsvall, Östersund 
och Hudiksvalls kommuner. 

Följande projekt får stöd genom Klimatklivet:
• Landstinget installerar lustgasdestruktion i Örnsköldsvik  
1 250 000 kronor
• Eon leverens av värme till Zeunerts 4 500 000 kronor
• Nyark laddstolpe i Örnsköldsvik 20 000 kronor
• Biogas Mellannorrland AB produktion av biogas 84 000 000 
kronor
• Fyra projekt för laddstolpar
Ur artikel i Västernorrlands Allehanda 2017-05-23

GÄVLEBORGS LÄN

Skogsbolag vill ha terminal i Kläppa
Ljusdals politiker beslutade i torsdags att satsa pengar på att fort-
sätta utreda en omlastningsterminal i Bränta. Men bara dagen 
innan kom en oväntad vändning - skogsbolagen föreslår en ny ter-
minal i Kläppa i stället.

Det koncept som kommunen beslutat att satsa på går ut på ett 
delat ansvar mellan Ljusdals kommun och företaget Wallbergs. 

Enligt en skrivelse till kommunen är det Billerud Korsnäs, Mel-
lanskog, Stora Enso, Sveaskog och Trätåg som enats om ett alternativ. 
De föreslår en mindre terminal som skulle omfatta fyra hektar och 
kosta totalt 25 miljoner kronor. 

Platsen för terminalen föreslås bli precis intill befintliga järn-
vägsspåret genom Ljusdal, med placering mellan reningsverket och 
golfbanan. 

Socialdemokraternas toppnamn Markus Evensson, som varit 
drivande för politiskt beslut om Bränta, kallar skogsbolagens för-
slag "jättedåligt" och ifrågasätter tajmingen. 

Olle Pettersson, vd för Trätåg, menar att inget står skrivet i sten 
gällande Kläppa-förslaget som nu presenterats. 

– Det blir ju en kostnadsfråga till syvende och sist. 
Ur artikel i Ljusdals-Posten 2017-05-06
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DALARNAS LÄN

Landshövdingen invigde med att skyffla flis
Det nya fjärrvärmeverket i Mora invigdes under torsdagen av 
landshövding Ylva Thörn, kommunstyrelsens ordförande Anna 
Hed (C), och E.on:s chefer. Samtliga skyfflade in flis i bränsle-
fickan.

På ett år har anläggningen färdigställts, en investering på 60 
miljoner kronor. Den nya anläggningen består av en biobränsleeldad 
hetvattenpanna på sex megawatt plus rökgaskondensor på 1,9 me-
gawatt byggd för fuktiga biobränslen. 

– Vi reducerar kraftigt oljebaserad produktion till en procent 
vid ett normalår, sa Henrik Johansson Casimiro, chef för lokala 
energilösningar. 

Försäljningsvolymen i Mora ökar, både till privataoch före-
tagskunder, bland annat till företaget Östnor och flertal större in-
dustrier har anslutits fjärrvärmenätet. 
Ur artikel i Mora Tidning 2017-05-05

VÄRMLANDS LÄN

"En fröjd att se allt som händer här"
Under onsdagen hade Rottneros bruk bjudit in landshövding 
Kenneth Johansson för att informera om verksamheten och visa 
runt på bruksområdet.

Mycket handlade om produkter och att bygga upp en marknad 
och man redogjorde också för den förändrings- och utvecklings-
process företaget är mitt upp i just nu. Totalt handlar det om in-
vesteringar på cirka 400 miljoner kronor i vilket bland annat den 
nya biobränslepanna som byggs just nu ingår.

Och landshövdingen var nöjd med det han fick se och höra.
– Jag har fått en fantastisk introduktion och genomgång av  

företagets verksamhet och framtidsplaner. 
Ur artikel i Fryksdalsbygden 2017-05-03

VÄSTMANLANDS LÄN

Lämnar styrelsen - efter 43 år i SHE
Miljöarbetet har gått som en röd tråd genom Holger Anderssons 
liv. Nu kliver han av uppdraget som ledamot i Sala-Heby Energis 
styrelse då han är missnöjd med hur dess ägare Sala och Heby 
kommuner agerat mot företaget.

1974 gick han med i det nystartade företaget. 
I många år var han ordförande i styrelsen och ser övergången 

från kol till biobränsle i början av 1990-talet som det allra största 
under hans tid inom företaget. 

– Många, till exempel andra kommuner, tyckte att vi var tokiga 
som byggde flispanna. Elpriset var ju så lågt, bara 10 öre per kilo-
wattimme. 

Ungefär i samma veva som han kom med i SHE:s styrelse bör-
jade han också engagera sig politiskt inom Socialdemokraterna, 
under 1980- och 1990-talet var han både oppositionsledare och 
kommunalråd i olika perioder. 
Ur artikel i Sala Allehanda 2017-05-05

UPPSALA LÄN

Enköping vill bli klimatsmartare
Camilla Wester, miljöstrateg i Enköpings kommun, ser positiva 
tecken när det gäller kommunens egna utsläpp av växthusgaser 
räknat som koldioxidekvivalenter, en hopslagning av alla växthus-
gaser exempelvis koldioxid, metan med flera. 

Uppvärmningen är till stor del fossilfri då vi värmer upp fast-
igheterna med fjärrvärme från biobränslen. Vissa dagar när det är 
riktigt kallt kan fjärrvärmen toppas med olja. Det finns några få 
oljepannor kvar som alla ska bort, en avvecklingsplan finns. Vi 
ligger nära 100 procent förnybara energikällor även på värmesidan. 

På fordonssidan har Enköpings kommuns utsläpp från egna 
bilar stabiliserats. Andelen eldrivna bilar, hybridbilar och bilar 
som går på biodiesel och biogas ökar, vilket drar ner utsläppen av 
klimatgaser. Trenden pekar neråt, bland annat för att fler kommu-
nanställda cyklar i tjänsten. 
Ur artikel i Enköpings-Posten 2017-05-08

Nytt jättebygge på Domkyrkans nivå
Vid värmeverket i Boländerna planerar Vattenfall ett nytt kraft-
värmeverk för biobränsle med en 100 meter hög skorsten - bara 19 
meter lägre än Uppsala domkyrka. Dessutom byggs ett 60 meter 
högt pannhus samt silotorn, ställverk, turbin och andra byggnader 
om planerna genomförs. 

En ny infart till värmeverket planeras från Stålgatan, som kan få 
en rejäl ökning av lastbilstrafiken under vintern. Som mest beräk-
nas drygt 100 lastbilar per dygn trafikera värmeverket. 

Vattenfalls totala kostnad för omställningen till nytt värmeverk 
har beräknats till cirka tre miljarder kronor.

Förslaget till detaljplan för jättebygget ska nu gå ut på så kallat 
samråd.
Ur artikel i Upsala Nya Tidning 2017-05-07 

Så ska alla UL-bussar bli fossilfria
Utsläppen av koldioxid från UL:s bussar minskade med drygt  
5 000 ton eller 15 procent under 2016. Om bara tre år ska länets 
kollektivtrafik vara helt fossilfri.

Att UL kan sänka utsläppen av växthusgaser uppges främst bero 
på en ökad användning av biogas och biodiesel. Dessutom har UL 
tagit de första stegen mot eldrift. 

Målet är att UL:s bussar ska köras på helt fossilfria bränslen år 
2020 och siffrorna verkar peka åt rätt håll. 

Att UL:s hela bussflotta ska drivas av fossilfria bränslen inom 
bara tre år kan låta som en utopi. Men enligt Bertil Kinnunen, 
(S), ordförande i kollektivtrafiknämnden, är målet inte omöjligt 
att uppnå
Ur artikel i Upsala Nya Tidning 2017-05-27
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STOCKHOLMS LÄN

Lägre temperatur gör  
stadsdel klimatsmartare
Fjärrvärmen blir både smartare och klimatsmartare. Drygt 20 grader 
kallare fjärrvärmevatten ska värma Norra Djurgårdsstaden. Kli-
matvinsten motsvarar koldioxidutsläppen från uppemot 3 000 
bilar. 

I framtiden hoppas man på att hela Stockholm ska kunna vär-
mas med kallare vatten. 

– Planen är att effektivisera och jobba med lägre temperaturer i 
hela Stockholms fjärrvärmenät inom ett till två decennier. Vi behö-
ver bara klara gränsen för legionella på 55 grader, säger vd:n Anders 
Egelrud. Fortum Värme är mitt inne i omställningsprocessen där 
all energiproduktion ska vara klimatneutral redan 2030. I dag är 
fortfarande tio procent av bränslet till kraftvärmeverket kol. 
Ur artikel i Dagens Nyheter 2017-05-13

Frityrolja i tanken och  
en app för samåkning
Med bandklippning, tal och bubbel firade Scania, Södertälje kom-
mun, Volkswagen och Circle K sin gemensamma satsning på för-
nybar diesel till 2 250 Scaniaanställda. 

Erbjudandet, som gick ut internt på Scania under fredagen, 
innebär att alla med en personal- eller tjänstebil som är en 4-cylin-
drig diesel av märket Audi, VW, Skoda eller Seat kan börja tanka 
HVO - diesel gjord av bland annat rapsolja och avfall från livsmed-
elsindustrin. 

Att Volkswagen nu, med hjälp av Scania, testar HVO storska-
ligt är ett steg på vägen mot att godkänna bränslet till alla VW:s 
4-cylindriga dieslar, något Citroen och Peugeot redan gjort. 

– Det här är framtidens diesel, som minskar koldioxidutsläppet 
med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. Det viktiga nu är 
att gå från fossilt till förnybart, och varje liter räknas, säger Helena 
Fornstedt, försäljningsdirektör på Circle K.  
Ur artikel i Länstidningen Södertälje 2017-05-06

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Så har Skövde kommun  
miljösatsat på fordonen
Skövde kommun har trampat på bromsen vad det gäller miljö-
klassade bilar. Men kommunalrådet Leif Walterum (C) säger att 
statistiken inte visar hela bilden. 

– Miljöbilarna är bara en del. Vad som också är intressant är hur 
vi nu har ställt om alla dieselfordon till HVO-bränsle, vilket är ett 
förnybart ersättningsbränsle, säger han. 

– Vi har tagit större miljökliv nu än vad vi har gjort på länge - 
utan att behöva göra nyinvesteringar i fordon. 

Jasmin Vizlin, ledamot i kommunfullmäktige för Miljöpartiet, 
tycker att kommunen skulle ha satsat vidare på miljöbilarna. 

– Jajjamensan. De är lite dyrare, men kommunen har god ekonomi. 
Ur artikel i Skaraborgs Allehanda 2017-05-17

"Barkborren" ska ge flis av högre kvalitet
På Trollhättan Energi finns klurigt folk. En egen konstruktion ska 
se till att kraftvärmeverken kan eldas med flis av bästa kvalitet.

Vintertid kan en lång rad av lastbilar stå på kö för att lämna flis 
och bark vid Stallbackaverket. De kör upp på en ramp för vägning 
och provtagning av lasten. 

Virkesmätaren Annette Jonsson tar en skopa flis eller bark från 
varje flak, låter proverna torka i värmeugn ett dygn innan hon 
väger dem. Vikten - fuktighetshalten - talar om hur stort energiin-
nehåll flisen och barken har, vilket i sin tur styr priset. 

Trollhättan Energi har känt att man inte har kontroll på hela 
lasten. 

– Med lite hjälp har vi själva konstruerat och monterat en an-
läggning. Den har en stor borr som går två-tre meter ner i lasten 
och drar upp en kärna. Vi kallar anläggningen för "Barkborren".

Själva borren manövreras från ett kontrollrum i markplan. 
Ur artikel i TTELA 2017-05-09

Han har "byggt" fjärrvärmen
Man kan utan vidare kalla Dick Ljungberg för "Mister Fjärrvär-
me" i Tidaholm. Han har varit med och byggt hela fjärrvärmenätet 
i Tidaholms kommun. 

När tekniska nämnden tog beslut om att bygga ut fjärrvärmen 
så var det Dick Ljungberg som fick uppdraget att leda projektet. 

– Värmen togs då från pannan på Swedish Match och två vär-
mepumpar vid Centralskolan. Därefter har Fjärrvärmeverket El-
daren byggts och hela fjärrvärmenätet utvecklats. Allt arbete med 
att planera för pannbygget var intressant och roligt, tycker han. 
Ur artikel i Västgöta-Bladet 2017-05-05

Nu finns det biobränsle  
i tankarna på Landvetter
I januari berättade SAS att de för första gången tankade biobränsle 
på Arlanda och förra året gjorde bolaget detsamma på Oslo flygplats. 

I torsdags var det alltså Landvetters tur. Då gick det för första 
gången att tanka biobränsle på Göteborgsflygplatsen. 

– Detta är först och främst en konkret åtgärd för att minska vår 
klimatpåverkan, men det som är minst lika viktigt är att vi visar 
att det redan i dag är möjligt att flyga på fossilfria bränslen, säger 
Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter 
Airport, i ett pressmeddelande från Swedavia.
Ur artikel i ETC Göteborg 2017-05-23

Landvetter har börjat tanka biobränsle
I år ska Landvetters flygplats köpa in 450 ton biobränsle av Fly 
Green Fund och för första gången har nu flygplan på Göteborg 
Landvetter Airport delvis tankats med biobränsle. 

Mängden motsvarar bränsleförbrukningen vid Swedavias samt-
liga tjänsteflygresor under ett år. "Detta är först och främst en 
konkret åtgärd för att minska vår klimatpåverkan, men det som 
är minst lika viktigt är att vi visar att det redan i dag är möjligt att 
flyga på fossilfria bränslen" säger Charlotte Ljunggren, flygplats-
direktör på Landvetter.
Ur artikel i Göteborgs-Posten 2017-05-28
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Kubb är Tibro sågs specialitet
Tibro såg AB sågar fram virke av gran och tall från skogarna i Ska-
raborg, så kallad kubb i längden 2,5 meter. Bark, flis och spån säljer 
de vidare som bränsle i fjärrvärmeverk i Tibro och grannkommuner.

Tibro såg AB startade för sju år sedan med två anställda. 
I dag har företaget åtta anställda och fokuserar på samma inrikt-

ning som vid starten. 
Trä ingår i ett kretslopp som belastar miljön mindre än andra 

alternativ. 
– Vi har inget spill, allt kommer till användning. Jag skulle vilja 

att vi i framtiden också kunde fasa ut vår användning av fossila 
bränslen, då skulle vi kunna bli koldioxid-neutrala, säger Lars. 

Vid sidan av sågverket säljer företaget också egna maskinkon-
struktioner. Bland annat en truckströläggare. - Men det är mest att 
betrakta som en bisyssla, säger vd Lars Nyberg. 
Ur artikel i Skaraborgs Allehanda 2017-05-30

JÖNKÖPINGS LÄN

Värnamo kommun satsar 49 miljoner  
på närvärmenät i kransorterna
– De företag och privatpersoner som vill hänga på det fossilbränsle-
fria tåget kan ta chansen nu!

Många har tagit till sig det budskap som Linda Rosén och He-
len Eriksson, företagssäljare respektive marknadschef på Värnamo  
Energi, erbjuder till företagare och medborgare i kommunen. 

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.

– På de aktuella orterna handlar det om att bygga ut driften av 
närvärme under 2018, säger marknadschefen Helen Eriksson.

Om planerna går i lås innebär det en minskning med 2400 ton 
koldioxidutsläpp per år. Detta betyder lika mycket besparing av CO2 i 
atmosfären som 240 personer skulle åstadkomma under ett år.
Ur artikel i Smålands Näringsliv 2017-05-04

KRONOBERGS LÄN

Stark miljöprofil för tvätteri
Ett statushöjande pris för bra miljöarbete. Det stoltserar Hr Björk-
mans entrémattor med. Det växlar upp Sydsvenska Neas miljöprofil.

År 2001 köptes den första biogasbilen och sedan 2005 kör samt-
liga bilar på biogas. När det gäller vattenåtervinning använder fö-
retaget ungefär lika mycket friskvatten som ett fyraeller femper-
soners hushåll, 400 kubikmeter. Med det vattnet tvättas 800 ton 
mattor. Traditionella tvätterier använder cirka 20 gånger mer. 

Vad är nästa steg? 
– Vi är i en expansiv fas från Malmö till Norrbotten och nu i 

Diö. Nu får vi se vad vi kan titta på här. Enklast tror han blir att gå 
över till biobränslebilar. 
Ur artikel i Smålandsposten 2017-05-09

KALMAR LÄN

30 000 ton mat kastas varje år
Tomaten du tycker ser lite vissen ut och ratar i butiken blir till slut 
bränslet som driver bussen du hoppar på för att åka hem med dina 
matkassar. Det är matsvinnets kretslopp.

Fiskmåsarna skriker högt runt de stora avfallsbergen utanför 
KSRR:s avfallsanläggning Moskogen. 

Sedan årsskiftet har KSRR hanterat totalt cirka 3 790 ton mat-
avfall. Drygt 260 ton har varit verksamhetsavfall. Eftersom att 
verksamhetsavfallet till viss del innehåller förpackningar kan det 
inte godkännas som kravmärkt gödsel. I stället hämtas den slurry 
som görs av avfallet och körs till Kalmar biogas. Väl där blir för-
packningen med köttfärs som en gång slängdes på Ica Maxi till 
biobränsle som driver Kalmars stadsbussar. 
Ur artikel i Barometern 2017-05-15

GOTLANDS LÄN

Klintehamn är redo att  
bli Gotlands godshamn
Gotland har fått en storhamn anpassad för godstransporter. På 
onsdagen invigdes mångmiljonsatsningen i Klintehamn av infra-
strukturminister Anna Johansson (S).

Nu är hela projektet klart vilket även innefattar ett 25 000 
kvadratmeter stort nybyggt landområde samt muddring av såväl 
hamn som inseglingsränna. 

Totalt har 95 miljoner kronor investerats, varav staten stått för 
35 miljoner. 

Det gods som hittills transporterats från Klintehamn har till 
största del varit skogsprodukter, spannmål och biobränsle. Inom 
kort väntas också utskeppning av kalksten från fyndigheter i när-
heten påbörjas. 
Ur artikel i Gotlands Tidningar 2017-05-11

BLEKINGE LÄN

Snart kan man tanka allt på Viggen
Tankstationen för biogas på Ronnebys handelsområde Viggen vid 
väg 27 norr om E 22 kommer inom kort att kompletteras. 

OKQ8 kommer att flytta dit med både det vanliga sortimentet 
av drivmedel samt HVO, det vill säga fossilfri diesel som är tillver-
kad av vegetabiliska oljor eller animaliska fetter. 

Därtill kommer Enkla Elbolaget att sätta upp en snabbladdare 
för elbilar. 

Det är Blekinge Biobränslen som redan finns på området med 
en biogasstation som blir arrendevärd för övriga företag som nu 
flyttar in. 
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2017-05-10
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– Ångpannorna ska drivas av biogas, tidigare hade vi gasol  
vilket gör att vi kommer att minska koldioxidutsläppen med ungefär  
3 200 ton per år, säger Camilla Folger, miljöchef hos HKScan i 
Kristianstad.

Kostnaden för detta uppskattas till 17 miljoner kronor och hälften 
av pengarna kommer från Naturvårdsverket Klimatklivet.
Ur artikel i Jordbruksaktuellt 2017-05-03

Nytt verk ska ge billigare värme i Svedala
Nu är skorstenen på plats på Svedalas nya fjärrvärmeanläggning, 
som ska ge billigare och mer miljövänlig värme till hela tätorten.

Bygget ha pågått på Ågatan strax söder om järnvägen sedan bör-
jan av året och utgör det första steget i utbyggnaden av ett helt nytt 
fjärrvärmenät.

Idén är att ta till vara spillvärme från Sandviks gjuteri och an-
vända för uppvärmning av bostäder och andra fastigheter. Kalla 
dagar kompletteras spillvärmen genom att fjärrvärmeanläggningen 
förses med en egen panna som eldas med biobränsle.

Sven Persson är vd för nystartade Svedala Fjärrvärme AB.
Företaget är dotterbolag till Bussme Energy AB som driver lik-

nande anläggningar på fem andra platser i södra Sverige.
Enligt Sven Persson beräknas uppvärmningskostnaden för de 

HSB-föreningar som står närmast att ansluta sig 15-20 procent 
lägre än idag.

Själva värmeverket ska stå klart och börja användas i oktober 
i år.
Ur artikel i Sydsvenskan 2017-05-24

S och MP vill ha ett förbud  
för bensin och diesel
S och MP i Skåne vill förbjuda fossila drivmedel i framtiden. Det 
skulle innebära slutet för alla de fordon som i dag använder bensin 
eller diesel.

Utspelet kom i regionala utvecklingsnämnden (RUN), där de 
skulle svara på en statlig remiss om att blanda in mer biobränsle i 
fossila drivmedel. 

– Det här ställer till det för alla som har kulturfordon, som  
veteranbilar, motorcyklar, gräsklippare, motorsågar och annat,  
säger Pontus Lindberg (M), andre vice ordförande i nämnden.
Ur artikel i Kristianstadsbladet 2017-05-15

HALLANDS LÄN

Nordens olivolja har blivit trend på landet
Oljeväxten är populärare än någonsin och fälten blir fler för varje år.

Oljeväxten är en efterfrågad produkt på grund av sitt nyttiga 
innehåll. 

– Rapsen är en inhemsk och klimatsmart lösning i stället för 
importerad olja och brukar kallas för Nordens olivolja, säger Albin 
Gunnarson, agronom på Svensk Raps som är ett branschbolag ägt 
av 4 000 odlare. 

En del av skörden blir till biodiesel och proteinet som är kvar 
när fröet pressats på olja används till djurfoder. 

I Sverige med milda vintrar är det höstrapsen som vinner ter-
räng. Odlingen har ökat i flera år och senast med cirka tio procent. 

Just höstrapsen har kommit att passa jordbruket bra eftersom 
den är en lämplig avbrottsgröda till annan växtodling.

– En veteodling kan ge 1 000 kilo mer per hektar om lantbruka-
ren använt raps som förfrukt, säger Albin Gunnarson.
Ur artikel i Hallandsposten 2017-05-26

Nytt ramavtal bra för pelletsfabrik
Pelletsfabriken i Kinnared kan dra nytta av ett ramavtal med SKL, 
Sveriges kommuner och landsting.

Genom den nya upphandlingen kan Derome Pellets fortsätta 
att leverera biobränsle till myndigheter och företag som ligger nära 
anläggningen.

De företag som ingår i ram- avtalet för pellets har blivit granska-
de när det gäller kvalitet, ekonomisk styrka samt etiska och sociala 
förhållanden. Också vid senaste upphandlingen 2013 blev Derome 
leverantör.

– Det känns väldigt bra att få ett kvitto på att det vi gör är bra. 
Våra pellets är tillverkade av såg- och kutterspån från våra egna såg-
verk och består av 100 procent rent trä, säger Gunnar Johansson. 
Ur artikel i Hallandsposten 2017-05-27

SKÅNE LÄN

HKScan satsar på egen biogas
HKScan i Kristianstad fortsätter jobba för att minska sin klimatpå-
verkan genom minskad användning av fossil energi. Nu ska de nya 
ångpannorna börja drivas med biogas framställd av slaktavfallet 
från produktionen. 

För fyra år sedan gick de över till fjärrvärme för att minska de 
fossila utsläppen. 
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