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Nr 7-8  / 2017 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Regeringen har presenterat de viktigaste förslagen på 
energi- och klimatområdet i den kommande budgeten, 
ett par veckor innan budgetpropositionen blir officiell 
20 september. De viktigaste delarna är följande: 

• En kraftig ökning av anslaget till Klimatklivet, och ytterligare 
direkta subventioner till elektrifiering av transportsektorn. 
• Bonus-malus för nya bilar, där den högsta premien för elbilar 
höjs till 60 000 kr. 
• Reduktionsplikt för att gynna biodrivmedel med hög klimat-
nytta, med samma kvotnivåer som föreslogs tidigare. 
• Införandet av Industriklivet, ett direktstöd till klimatomställ-
ning i industrin. 
• Ökade insatser för internationellt klimatstöd. 
• Flygskatt i marginellt modifierad form. 

Att presentera förslagen i förhand är en metod som utveck-
lats av regeringar av olika politisk färg under de senaste åren. På 
så vis vill regeringen få maximalt genomslag för olika initiativ 
och undviker att frågorna drunknar i det samlade flödet av in-
formation i samband med att budgeten presenteras. Regering-
ens informatörer kan samtidigt styra tolkningen av förslagen. 
För oppositionen och massmedia, inte minst för fackmedia, är 
det svårare, eftersom man enbart får pressmeddelanden att ana-
lysera och inte har tillgång till hela beslutstexten, som kommer 
först i budgetpropositionen.  

Finansministern har gått ut och meddelat att det finns ett 
reformutrymme på 40 miljarder. En del av dessa pengar söker 
sig till energi och miljö.  
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Regeringen vill satsa 350 miljoner kronor om året på en elfordons-
premie som ska stödja köp av elcyklar och elmopeder. 
Läs mer på sid. 2. 

Bonus-malus och bränslebytet för  
omställning av transportsektorn

Regeringen har också presenterat hur man vill utforma bonus-
malus och bränslebytet. Det mesta har varit känt sedan tidigare, 
men när det gäller bonus-malus har regeringen gjort betydande 
förändringar.  SID3.     

Premie till elcyklar 
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Fem miljarder till klimat och miljö i budgeten

I paketet fanns också satsningar på solceller, elcyklar och laddstol-
par. Ministrarna hävdade att det är nya satsningar på 5 miljarder 
kronor på ”miljö- och klimatarbete”. I pressmeddelandet samman-
fattar man:

”Satsningarna fördelar sig över en stor mängd åtgärder med in-
vesteringar i hela Sverige för att minska utsläppen av växthusgaser, 
för att ställa om till förnybar energi och för att värna biologisk 
mångfald i hav och på land. Särskilda satsningar presenteras också 
för att städerna ska vara levande och hållbara.”

FORTS FRÅN SID 1.

FORTS 4

Regeringen ökar volymen i Klimatklivet med 800 miljoner 
kronor 2018, och höjer ramarna för kommande år. Det är 
den största nyheten i de delar av budgeten som klimatmi-
nister Isabella Lövin och vice finansminister Per Bolund 
presenterade som ”dem största klimatsatsningen någonsin” 
den 4 september. 

Regeringen backar om flygskatten – men bara en liten bit

Finansminister Magdalena Andersson skrev den 26 augusti en de-
battartikel i DN tillsammans med biträdande finansministern Per 
Bolund (MP) och Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson 
Ulla Andersson där man utannonserade reträtten beträffande de 
skatteförslag som Alliansen vänt sig mot och hotat med misstroen-
deförklaring för. Ett par av förslagen drar regeringen helt tillbaka, 
men beträffande flygskatten gjorde man bara en begränsad reträtt. 
Så här skrev man i debattartikeln:

”Klimatet är vår tids ödesfråga och kan inte vänta. Forskarna 
är eniga om att utsläppen måste minska. Regeringen tillsammans 
med Vänsterpartiet kommer därför gå fram med en flygskatt. Sam-
tidigt behövs flyget idag i de delar av landet där tåget ännu inte är 
ett realistiskt alternativ. Vi reviderar därför förslaget och säkerstäl-
ler att glest befolkade delar av landet kompenseras. De föränd-
ringar som gjorts ligger också i linje med de signaler som kommit 
från de borgerliga partierna i riksdagen.”

Vad består då revideringen av? Flygskatten ska fortfarande in-
föras, men man föreslår en begränsad sänkning av nivåerna. Skat-
tenivåerna har sänkts till 60 kr, 250 kr och 400 kr istället för de ti-
digare föreslagna 80 kr, 280 kr och 430 kr. Alltså bara en symbolisk 
sänkning. För att blidka de kritiker som sagt att flygskatten kom-
mer att drabba orter ute i landet utan alternativ skriver regeringen 
så här i ett pressmeddelande: 

”Regeringen kommer att säkerställa att eventuella ökade drifts-
underskott för lokala/regionala flygplatser som följer av skatten 
kan kompenseras, vilket bedöms kunna bli aktuellt för flygplatser i 
Norrland och på Gotland. För detta eventuella behov av kompen-
sation kommer regeringen att föreslå att ca 120 miljoner kronor an-
slås per år. Det kan även innebära lägre utdelning från Swedavia.”

De tre debattörerna skriver ingenting om bioflygbränsle, men 
14 juni hade tidningarna en nyhet om att regeringen tänker tillsät-
ta en utredning för att analysera behovet av styrmedel för att upp-
muntra användandet av biobränslen inom flyget. Man nämnde 
differentiera flygplatsavgifter, offentlig upphandling och en kvot- 
eller reduktionsplikt. 

Svebio kommentar: 

Regeringen fullföljer förslaget om flygskatt, trots den massiva kriti-
ken från remissinstanser, kommuner, näringslivet och oppositionspar-
tierna. Alternativet bioflygbränsle, som ger större klimatnytta utan de 
negativa effekter som en flygskatt för med sig, kommer att utredas. Men 
vi har fortfarande inte sett något utredningsdirektiv eller vem som blir 
utredare. Med en normal utredningstid på ett år och remissbehandling 
blir det inget beslut före valet 2018. 

Klimateffekterna av en flygskatt är osäkra. Troligen minskar flygandet 
temporärt när skatten införs men ökar sedan återigen. Med bränslebyte 
från fossilt bränsle till biobränsle vet man däremot med säkerhet att 
varje liter ger en reduktion av utsläppet av koldioxid. Med en stigande 
kvot för bioflygbränsle kan man steg för steg minska koldioxidutsläp-
pet. Eftersom biobränslet är dyrare än fossilt bränsle blir det också en 
viss prishöjning på biljetterna, som gynnar andra alternativ, som tåg på 
mellanlånga distanser. 

I debatten påstås det ofta att det inte finns tillräckligt mycket biorå-
vara för att ersätta det fossila flygbränslet. Det är ingen skillnad mellan 
att byta bränsle i flyget mot andra sektorer. Vi kommer i år att använda 
18 TWh biodrivmedel i transportsektorn, biodiesel, etanol och biogas. 
Bränslet till inrikes flyg är omkring 2 TWh. Tankningen av utrikes flyg 
på svenska flygplatser ligger på omkring 10 TWh. Biodrivmedelsan-
vändningen i vägtrafiken ligger alltså redan nio gånger över behovet av 
inhemskt flygbränsle, och 50 procent över behovet av all flygtankning i 
Sverige. Med ökat flygande ökar givetvis behoven, men flygplanen blir 
också gradvis med bränsleeffektiva, precis som andra fordon.

Kritiken mot flygskatten och risken för ett nederlag i 
Riksdagen gjorde att regeringen backar om den före-
slagna flygskatten. Men justeringen är mycket liten, 
och fortfarande är huvudspåret flygskatt samtidigt som 
alternativet med bioflygbränsle läggs i en separat utred-
ning, enligt tidigare besked. 

I en fakta-PM preciseras satsningarna: 
• För Klimatklivet anges en ökning med 800 miljoner kronor 

nästa år, utöver de 700 miljoner som man tidigare angett för 2018.  
Därefter finns i en tabell ytterligare 1 300 miljoner för 2019 och 2 
300 miljoner för 2020. Vi utgår från att det är det totala stödet varje 
år, inte påslag utöver de 700 miljoner som tidigare har ställts i utsikt. 
Det kommer att hållas val om ett år, varför man får se beloppen för 
2019 och 2020 som en politisk viljeinriktning. I texten nämns sär-
skilt att det är ett stöd till ”biogas och installation av laddpunkter”. 

• För det nya Industriklivet avsätts 300 miljoner (se text nedan). 
• Pengar anslås för energi- och klimatrådgivning i kommuner-

na. Det här är stöd som funnits redan förut, men det handlar om 
förstärkning och förlängning av insatserna. 

• Ökat stöd för klimatanpassning, med i första omgången 97 
miljoner nästa år. Det exempel som gavs på presskonferensen var 
”skredsäkring i Göta älvdal”. 
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Bonus-malus och bränslebytet för omställning av transportsektorn

När det gäller bränslebytet följer regeringen de förslag som redan 
tidigare presenterats i en lagrådsremiss. 

Höjd bonus för elbilar till 60 000 kr
Så här beskriver regeringen sitt förslag i ett pressmeddelande: 

”För att öka andelen miljöanpassade fordon och på sikt bidra 
till en fossilfri fordonsflotta, föreslår regeringen att miljöanpassade 
fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus på upp till 60 
000 kr, vilket är högre än dagens supermiljöbilspremie på 40 000 
kr och det remitterade förslaget på 45 000 kr. Nya fordon med höga 
utsläpp av koldioxid föreslås få en högre skatt de första tre åren. Från 
1 januari 2020 föreslås beskattningen baseras på den nya testkörcy-
keln. Då finns möjlighet att justera nivåerna så att minst samma 
miljöstyrning upprätthålls. Den befintliga fordonsflottan påverkas 
inte av förslaget utan får en oförändrad fordonsskatt när bonus-ma-
lus-systemet införs. Vi ökar förutsebarheten i hur skatten kommer 
att bli och ger konsumenterna, fordonstillverkarna och marknaden 
bättre möjligheter att anpassa sig till de nya reglerna.”

I ett faktamaterial ges mer detaljer: 
”Regeringen föreslår ett bonus malus-system för nya lätta for-

don, med ikraftträdande 1 juli 2018. Huvudmotivet är att öka an-
delen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.”

”Bonus malus-systemet berör endast nya personbilar klass I och 
II, lätta bussar och lätta lastbilar. Den befintliga fordonsflottan på-
verkas alltså inte av förslaget och får en oförändrad fordonsskatt 
när bonus malus-systemet införs. Att befintliga fordon inte föreslås 
få någon skattehöjning är en skillnad gentemot tidigare remitterat 
förslag.”

FORTS FRÅN SID 2.

FORTS 4

”Förslaget innebär följande ändringar för fordon som omfattas 
av bonus malus-systemet:

• För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordons-
skatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir 
skattepliktigt för första gången. Koldioxidbeloppet är då summan 
av 82 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per ki-
lometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och 107 
kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer 
utöver 140 gram. Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 
kronor per gram koldioxid utöver 111 gram.

• Den femåriga befrielsen från fordonskatt för miljöbilar tas 
bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med 
mycket låga utsläpp. För bilar med noll-utsläpp är den högsta 
bonusen 60 000 kronor. Bonusen trappas av linjärt upp till en 
utsläppsnivå på 60 gram där bonusen uppgår till 10 000 kronor. 
Vidare är kravet att bonus får medges med ett belopp som högst 
motsvarar 25 procent av bilens nypris. Gasbilar erhåller en bonus 
på 10 000 kronor. I dag får dessa bilar inte ta del av supermiljö-
bilspremien.

• Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 
(etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får 
ingen förhöjd fordonsskatt.

• Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletil-
lägg som görs oberoende av fordonsskattens storlek.

• Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.
• Givet den osäkerhet som finns kring effekterna av EU:s nya 

körcykel WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles 
Test Procedure) anser regeringen att den gamla körcykeln NEDC 
(New European Driving Cycle) bör ligga till grund för fordons-
beskattningen inom bonus malus-systemet under en övergångs-
period. Den 1 januari 2020 sker en övergång till WLTP. Då finns 
möjlighet att justera nivåerna så att minst samma miljöstyrning 
upprätthålls.

Regeringen har också presenterat hur man vill utforma 
bonus-malus och bränslebytet. Det mesta har varit känt 
sedan tidigare, men när det gäller bonus-malus har reger-
ingen gjort betydande förändringar. 

• Kraftigt ökat stöd till solceller. 203 miljoner extra redan för 
innevarande år och en ökning av ramen till 550 miljoner kronor 
nästa år och ytterligare höjningar under kommande år. Det inne-
bär ett direktstöd till solceller på 915 miljoner per år 2018 - 2020. 
Regeringen vill också höja stödnivån till 30 procent för alla stöd-
mottagare från dagens 20 procent för hushåll. 

• En punkt kallas ”satsning på utveckling av fossilfria transport-
lösningar”. Här anslås 150 miljoner extra nästa år och 2019. I texten 
nämns ”stöd till omställningen till en elektrifierad transportsektor 
samt satsningar på utvecklingen av bland annat biogas”. 

• Ett nytt ”ladda hemma-stöd” för att installera laddpunkter för 
elfordon i hemmen. 

• En ny elfordonspermie vid sidan av Klimatklivet och bonus-
malus, som ska användas för att subventionera inköp av elcyklar 
och elmopeder. Syftet är att ge alternativ till bilpendlande. Stödet 
ska vara 25 procent och maximalt 10 000 kronor. 

• Ett nytt stöd för ”gröna städer” på 100 miljoner 2018, som ska 
öka till 500 miljoner 2019. Pengarna ska ges till kommuner för att 
städerna ska utvecklas till ”levande, gröna, hälsosamma och trygga 
platser där människor möts och innovationer skapas”. 

• Ökat stöd för internationella klimatinsatser, där Sverige är 
största givare per capita till den gröna klimatfonden och till den 
globala miljöfonden. Även Swedfund får ökade resurser. 

Svebio kommentar: 

Regeringens klimatpolitik handlar mycket om direkta stöd - subven-
tioner och pengar som kan sökas från staten av kommuner, företag och 
enskilda. Vi tror inte att det är en kostnadseffektiv klimatpolitik. Det finns 
inte heller några uppgifter om vad de olika stöden och åtgärderna kostar 
i kronor per sparat kilo utsläpp av koldioxid. Det ligger till och med i 
reglerna för Klimatklivet ett villkor om att åt gärderna inte får vara pri-
vat- eller företagsekonomiskt lönsamma. I många fall pekar man ut vilka 
tekniska lösningar som är önskvärda; stödet till elcyklar och elmopeder 
är ett exempel. Enligt vår uppfattning är det bättre att göra det dyrt att 
släppa ut koldioxid genom att beskatta fossila bränslen och därefter 
låta marknadens aktörer, producenter och konsumenter, välja teknik. 
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FORTS FRÅN SID 3.

Från den 1 september 2017 införs en ny, mer verklighetsnära 
körcykel för mätningar av fordons drivmedelsförbrukning och 
koldioxidutsläpp, WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty 
Vehicles Test Procedure). WLTP införs i två steg. Från den 1 sep-
tember 2017 måste alla nya fordonstyper godkännas enligt WLTP. 
Ett år senare måste alla nya fordon godkännas enligt WLTP. Un-
der en övergångsperiod kommer det alltså finnas nya bilar som 
är godkända enligt WLTP och andra som är godkända enligt det 
tidigare systemet NEDC (New European Driving Cycle). Kunska-
pen om hur WLTP kommer att påverka ett fordons utsläppsvärde 
är knapphändig i nuläget.

I dag ges befrielse från fordonsskatten i fem år till bilar som 
uppfyller miljöbilsdefinition i fordonsskattelagen. I miljöbilsdefi-
nitionen tas hänsyn till bilens vikt vilket gör att även små die-
selbilar klarar kraven. Förslaget om att slopa den femåriga skat-
tebefrielsen för mer miljöanpassade lätta fordon påverkar inte de 
fordon som redan är i trafik. Däremot kommer inga nya fordon att 
erhålla skattebefrielsen efter förslagets ikraftträdande. De fordon 
som drivs av annat bränsle än dieselbränsle och som idag erhåller 
befrielsen har ofta relativt låga utsläpp av koldioxid per kilometer 
och betalar därmed ofta enbart grundbeloppet om 360 kronor i 
fordonsskatt. För framtida köpare av sådana fordon innebär för-
ändringen en ökad fordonsskatt med totalt 1 800 kronor under 
fordonets fem första år i trafik.

För dieseldrivna fordon är värdet av befrielsen högre eftersom 
fordonsskatten för dessa innehåller ytterligare komponenter. Vär-
det för fordonskattebefrielsen för dieseldrivna fordon uppgår ofta 
till cirka 1 100 kronor per år eller 5 500 kronor för fem år.

Bonus–malus-systemet med sin högsta bonus på 60 000 kronor 
(dvs. högre än den högsta nivån på nuvarande supermiljöbilspre-
mie på 40 000 kronor) och med sin lägsta bonus på 10 000 kronor 
(dvs. något lägre än nuvarande på 20 000 kronor, men som också 
går till gasbilar) innebär en fortsatt tydlig styrning mot miljöan-
passade fordon. Dessutom innebär den förhöjda fordonsskatten i 
tre år (malusen) en tydligt ökad miljöstyrning jämfört med nuva-
rande fordonsskatt och ger ökade incitament att välja bilar med 
låga utsläpp.

Förslaget bedöms öka skatteintäkterna 2018 med 0,45 miljarder 
kronor (halvårseffekt), 1,34 miljarder kronor 2019 och 2,22 miljar-
der kronor 2020. Klimatbilsbonusen bedöms preliminärt kräva ett 
begränsat anslag andra halvåret 2018 då premien avses betalas ut 
med fördröjning. För 2019 och 2020 bedöms kostnaderna för bo-
nus preliminärt uppgå till ca 1,25 respektive 1,64 miljarder kronor. 
Bonus–malus-systemet bedöms därmed resultera i ett överskott 
om 0,43 miljarder kronor 2018, 0,09 miljarder kronor 2019 och 
0,58 miljarder kronor 2020.”

Svebio kommentar: 

Bonus-malusförslaget illustrerar problemen med att stödja viss tek-
nik genom direkta subventioner istället för att arbeta med generella 
styrmedel via beskattningen av drivmedlen. 

Subventionen till elbilar har ökats till 60 000 kronor och det ges 
också en bonus på 10 000 kronor till gasbilar som kan drivas med bio-
gas. Däremot ges inget stöd till flexifuelsbilar som kan använda E85. En 
dieselbil som kan köra på 100 procent HVO får inget stöd, medan en 
tung laddhybrid som i praktiken körs på fossil bensin eller diesel får en 
mycket förmånlig beskattning. Regeringen har backat från förslaget att 
låta redan sålda bilar vara med och betala för systemet, och nöjer sig 

med att reglerna bara gäller nyförsäljning. Det är bra. Men det finns ett 
fördelningspolitiskt problem med reformen. Vanliga bilköpare av ben-
sin- och dieselbilar får en kraftigt höjd fordonsskatt som används till att 
subventionera köpare av dyra elbilar och laddhybrider, ofta inköpta av 
hushåll med god ekonomi. 

Enligt Svebios uppfattning är det bättre att styra klimatpåverkan från 
transportsektorn med generella styrmedel, som minskar användningen 
av fossila bränslen, men i övrigt är teknikneutrala. Bonus-malus med 
den utformning som regeringen föreslår gynnar framför allt elfordon och 
ger inget stöd till bilar som kan drivas med rena eller högblandade bio-
drivmedel, förutom stödet till biogasbilar. 

Bränslebyte med kvotplikt för biodrivmedel
Regeringen skriver så här i sitt pressmaterial: 

”Riksdagen beslutade i juni 2017 om ett klimatpolitiskt ram-
verk för Sverige som består av en klimatlag, nya klimatmål och 
ett klimatpolitiskt råd. Ramverket baseras på överenskommelsen 
inom den parlamentariska Miljömålsberedningen och är central 
för klimatpolitiken. För transportsektorn finns ett etappmål. Det 
anger att utsläppen. från inrikes transporter utom inrikes flyg se-
nast 2030 ska ha minskat med minst 70 procent 2030 jämfört med 
2010. I förlängningen ska fordonsflottan vara fossilfri. Biodrivme-
del är en av flera viktiga komponenter för att nå detta mål och det 
finns en stor potential för klimatsmarta investeringar i produktion 
i Sverige.”

”Regeringen har tidigare i en lagrådsremiss i juni presenterat 
ett förslag om Bränslebytet med ett reduktionspliktssystem samt 
ändrade skatteregler, som syftar till att minska växthusgasutsläpp 
från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel 
med bra klimatprestanda. Regeringen går nu vidare med förslaget.

Reduktionsplikten innebär en skyldighet för bränsledistribu-
törer att minska utsläppen av växthusgaser från bensin eller die-
selbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Målet är att på 
ett långsiktigt och tydligt sätt skapa förutsättningar för att fasa ut 
fossila drivmedel och öka andelen biodrivmedel med låga växthus-
gasutsläpp i ett livscykelperspektiv. Detta förutsätter en successiv 
skärpning av kraven över tid.

I det lagförslag som regeringen avser att gå fram med fastställs 
reduktionsnivåer för åren 2018 till 2020. Reduktionsnivån för ben-
sin föreslås vara 2,6 % 2018 och öka till 4,2 % 2020. Reduktions-
nivån för dieselbränsle föreslås vara 19,3 % 2018, 20 % 2019 och 21 
% 2020.

I syfte att skapa ökad förutsägbarhet för aktörerna på mark-
naden presenteras också en indikativ reduktionsnivå för 2030 vil-
ken syftar till att bidra till målet om 70 procent minskade utsläpp 
av växthusgaser från inrikes transporter, utom luftfart, till 2030. 
Regeringen föreslår att Bränslebytet inkluderar återkommande 
översyner och regeringen kommer i den första översynen föreslå 
lagstadgade målnivåer för år efter 2020.

En reduktionsplikt har förutsättningar att utgöra ett långsiktigt 
styrmedel, inte minst eftersom den till skillnad från dagens skat-
tenedsättning inte utgör statligt stöd och därmed inte är beroende 
av kommissionens tidsbegränsade godkännanden. En fördel med 
en reduktionsplikt är också att den främjar biodrivmedel med låga 
utsläpp av växthusgaser, såsom avancerade biodrivmedel baserade 
på skoglig råvara. Bränslebytet behöver dock kompletteras med 
fortsatt skattebefrielse för vissa biodrivmedel som inte omfattas av 
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Industriklivet ska minska industrins utsläpp

300 miljoner kronor per år ska enligt regeringens pressmeddelande 
satsas mellan 2018 - 2040 för att stödja svensk industri i omställ-
ningen mot noll-utsläpp av växthusgaser. Så här skriver man vidare 
i pressmeddelandet:

”Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till at-
mosfären senast 2045, det beslutade riksdagen i juni. Utsläpp från 
industrins förbränning och processer utgör idag omkring en tred-
jedel av de samlade utsläppen i Sverige. I många fall är svensk pro-
cessindustri mycket effektiv i en global jämförelse och för att mins-
ka utsläppen ytterligare behöver företagen satsa på teknikskiften 
och ofta obeprövade teknologier. Det är både kostsamt, riskfyllt 
och tidskrävande. Samtidigt finns ett starkt samhällsintresse i att 
svensk industri kan ställa om och vässa sin långsiktiga konkurrens-
kraft för både för att säkra svenska jobb och kraftigt minska utsläp-
pen. De företag och länder som går före i teknikomställnigen kom-
mer att få stora konkurrensfördelar. Därför satsar regeringen 300 
miljoner per år mellan 2018-2040 för att hjälpa svensk industri att 
ta klivet mot ett nollutsläpp av växthusgaser. Satsningen innebär 
stöd till företag hela vägen från forsknings- och innovationsprojekt 
till demonstrations- och fullskaliga anläggningar.”

Klimatminister Isabella Lövin presenterade 29 augusti ett förslag kallat ”industriklivet – en långsiktig satsning för att 
förbereda den svenska industrin inför framtiden”. 

”Förutsättningarna för att minska utsläppen skiljer sig åt men 
alla sektorer i samhället kommer behöva nå nollutsläpp. De pro-
cessrelaterade utsläppen inom industrin är en särskild utmaning. 
Regeringen har även tidigare uppmärksammat denna utmaning 
och lagt ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten för att ge-
nomföra utlysningar och samordna de statliga innovationsfräm-
jande insatserna för att minskade processutsläpp inom svensk 
industri. Genom Industriklivet ger nu regeringen ett tydligt finan-
sieringsstöd till denna nödvändiga omställning.

Industrier med processrelaterade utsläpp ligger till exempel i 
Luleå, Oxelösund, Skellefteå, på västkusten och på Gotland. Totalt 
har dessa industrier ca 32 000 anställda.” 

”Den fjärde september träffar klimatminister Isabella Lövin fö-
retagsledarna för Sveriges basindustrier med processutsläpp för att 
diskutera utformningen av Industriklivet. Budgetpropositionen 
för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och 
Vänsterpartiet.”

plikten, för att säkerställa dessa bränslens konkurrenskraft. Det-
ta innebär att höginblandade och rena biodrivmedel såsom E85, 
ED95, B100, HVO100 och biogas får fortsatt skattebefrielse. Vi-
dare föreslås att energiskatten för E85 (etanol) och B100 (Fame) 
sätts ned till 0, så att deras konkurrenskraft förbättras. Förslagen 
bedöms sammantaget minska priset vid pump med ungefär 40 öre 
per liter på E85 och 122 öre litern för Fame, inklusive moms.

Koldioxidskatt tas ut på de bränslen som ingår i kvoten men 
skatten uppdateras efter de energivärden och kolinnehåll som gäl-
ler för dagens bränslen. Hänsyn tas också till drivmedlets innehåll 
av biodrivmedel. För 2018 är förslaget konstruerat för att på ett 
ungefär inte påverka priset vid pump för bensin och dieselbränsle.

Som konsument ska man inte behöva bekymra sig för hållbar-
heten i biodrivmedel, det är viktigt att regelverk ser till att bara 
hållbara alternativ finns tillgängliga vid pump. Alla biodrivmedel 
som används i reduktionsplikten måste uppfylla hållbarhetskrite-
rier som Energimyndigheten har tillsyn över. I samband med ge-
nomförandet av ett EU-direktiv som ska säkerställa hållbarheten 
för råvaror som används till biodrivmedel har regeringen sett över 
reglerna kring vad som idag kallas restprodukter, och där vissa bio-
drivmedel baserade på palmoljeprodukter har ifrågasatts. Översy-
nen har gjorts i samband med prop. 2016/17:217 Genomförande av 
ändringar i förnybartdirektivet – ILUC som har bordlagts i riks-
dagen. Avsikten är att regeringen ska ta fram generella kriterier på 
förordningsnivå för hur definitionen av restprodukter ska tolkas. 
Ett förslag till förordning har remitterats. När vi nu höjer ambitio-
nen med mer biodrivmedel är det mycket viktigt att säkerställa att 
den ökningen ska fyllas med hållbara drivmedel.

Detta totalt sett kommer ge oss en kraftig skjuts i bränslebytet 
från fossilt till hållbara förnybara bränslen.”

Svebio kommentar: 

Regeringen skriver att förslaget kommer att ”ge oss en kraftig skjuts 
i bränslebytet från fossilt till hållbara förnybara bränslen.” Vi har redan 
idag en kraftig skjuts, och Sverige ligger högst i EU i andel biodrivme-
del och volymerna liksom andelen har ökat kraftigt under de gångna 
åren. Vi känner oro för att de föreslagna kvoterna kommer att fungera 
som en broms i den här utvecklingen, snarare än som en stimulans. 
Särskilt gäller det på bensinmarknaden, där kvoten är låg. En kvot på 
4,2 procent ger inte utrymme för att både gå från E5 till E10 i vanlig 
bensin, och att blanda in biobensin (drop-in-bränsle) och metanol. Den 
fulla skattebefrielsen för rena och högblandade biodrivmedel kan däre-
mot ge tillväxt för dessa drivmedel (E85, ED95, B100, HVO100). 

Införandet av reduktionsplikten kommer att gynna de mest klimat-
smarta biodrivmedlen, inom kvoten. Leverantörerna kommer samtidigt 
att sträva efter lägsta kostnad för sina drivmedel. Frågan är om kvot-
plikten kommer att vara en tillräcklig stimulans för ”klimatsmarta inves-
teringar” i Sverige, för biodrivmedelsproduktion, särskilt som kvoterna 
bara fastställs fram till 2020. Vi är övertygade om att det behövs någon 
ytterligare stimulans för inhemsk produktion. Det går att få stöd via Kli-
matklivet – det visar det stöd som Setra fått för produktion av pyrolys-
olja. Men många av de projekt som behöver genomföras är av en annan 
storleksordning. Man borde komplettera Klimatklivet och Industriklivet 
med ”Biodrivmedelsklivet”, ett stöd för storskalig produktion av avance-
rade biodrivmedel. Om Klimatklivet och Industriklivet klarar EUs stats-
stödsregler borde också ett sådant stöd kunna godkännas. 

FORTS 4
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Energimyndighetens kortsiktsprognos

Emil Högberg – ny statssekreterare för energi

Prognosens största värde är att den sammanfattar preliminär sta-
tistik för 2016, så att vi har en bra aktuell bild av den svenska en-
ergiförsörjningen. Jämfört med den prognos myndigheten gav ut 
i våras har man räknat upp bioenergianvändningen både för 2016, 
2017 och 2018. 

Användningen av biobränslen var 128 TWh 2016. Dessutom 
använde vi 1 TWh energitorv och 19 TWh avfall för energi. Sam-
manlagt för ”biobränslen, torv och avfall” blir det 148 TWh. Siff-
ran för 2015 var 138 TWh. Vi hade alltså en ökning med 10 TWh 
mellan åren för dessa bränslen. För 2017 visar prognosen på en 
ökning till 151 TWh, för 2018 är prognosen 153 TWh och för 2019 
slutligen 156 TWh. 

Vi ser alltså i prognosen en fortsatt snabb ökning för bioenergi 
(inkl. torv och avfall). Mellan 2015 och 2019 en ökning på 18 TWh 
eller i genomsnitt 4,5 TWh per år. Energimyndigheten ser bara 
till användningen i olika sektorer och gör inga bedömningar om 
hur mycket av bioenergin som är svensk och hur mycket som är 
import. 

Tyvärr är prognosen ofullständig genom att den bara bygger 
på redan beslutade styrmedel. Det innebär t ex att den inte tar 
hänsyn till sådana styrmedel som kan förväntas framöver, som re-

Han efterträder Nils Vikmång, som blivit statssekreterare hos 
statsminister Stefan Löfven. Emil Högberg tillträdde 1 augusti. 
Han är jurist och har arbetat i olika omgångar i regeringskansliet 

Energimyndigheten publicerade redan den 17 juli den 
kortsiktsprognos som brukar komma 15 augusti. Prog-
nosen sträcker sig fram till och med 2019. 

Emil Högberg utsågs 27 juli till statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. 

duktionsplikt för biodrivmedel, bonus-malus för nya fordon eller 
kommande koldioxidskatteförändringar. Sannolikt underskattar 
prognosen därför övergången från fossila bränslen till biobränslen 
och annan förnybar energi. 

Svebio kommentar: 

Kortsiktsprognosen bekräftar återigen att det går att mobilisera 
mycket ny bioenergi. En ökning av biobaserade bränslen med 18 TWh 
inom fyra år kan ske utan att det väcker någon större uppmärksamhet. 
Sannolikt blir en hel del import, exempelvis av råvara till biodrivmedel 
och avfallsbränslen till fjärrvärmesektorn. Men mycket är också inhemsk 
bränsleproduktion. Om ökningen verkligen inträffar är en annan sak. Fluk-
tuationerna mellan åren är mycket stora eftersom värmebehoven varierar 
kraftigt mellan åren. 

Stämmer de nya siffrorna med vad Energimyndigheten trodde för 
några år sedan? Vi har plockat fram långsiktsprognosen från 2012. Där 
förutspådde Energimyndigheten att bioenergianvändningen (inkl. torv 
och avfall) 2020 skulle bli 150 TWh. Nu är prognosen alltså 156 TWh 
2019. När det gäller oljeanvändningen räknade man då med 184 TWh 
2020. Nu är prognosen 163 TWh 2019. Omställningen går alltså snab-
bare än man trodde för fem år sedan. En huvudförklaring är att omställ-
ningen i transportsektorn går fortare än man tidigare trodde var möjligt. I 
prognosen från 2012 finns t ex inte begreppet HVO ens med.
 

men också varit verksam som politiker i Huddinge kommun, som 
kommunalråd och oppositionsråd. Det finns inget i hans CV som 
anger att han särskilt arbetat med energifrågor. 

Svebio kommentar: 

300 miljoner kronor om året i 22 år blir tillsammans 6,6 miljarder 
kronor. Pengarna är utöver de medel som ges till Energimyndigheten 
för forskning, utveckling och innovation. Regeringen beskriver det som 
”ett tydligt finansieringsstöd”. Stödet gäller ett fåtal branscher med 
stora utsläpp, främst järn- och metallindustrin, cementindustrin och raf-
finaderierna. Texten i pressmeddelandet tyder på att man i första hand 
tänker på utsläpp från processer och i mindre utsträckning utsläpp från 
förbränning. Processer och förbränning står vardera för ungefär hälften 
av industrins återstående utsläpp av växthusgaser. Skogsindustrin, som 
är den bransch som förbrukar mest energi, berörs knappast alls, efter-
som den redan i stort sett rensat bort all användning av fossila bränslen 
och ersatt den med egna biobränslen. Förbränningen i andra branscher 
kan naturligtvis också ersättas med biobränslen. 

I pressmeddelandet sägs ingenting om utsläppsrättshandeln. De fö-
retag som nu kommer att få omfattande statligt stöd för sin omställning 
finns i stort sett alla inom ETS – EUs handel med utsläppsrätter. Bety-

der det att regeringen anser att utsläppshandeln spelat ut sin roll som 
styrmedel och bör ersättas med direkta statliga subventioner? Skulle 
det inte vara mer kostnadseffektivt att införa ett inhemskt prisgolv för 
utsläppsrätter? 

En ytterligare fråga: Har regeringen värderat om stödet är förenligt 
med EUs statsstödsregler? 

Svebios alternativ är att regeringen och riksdagen nöjer sig med 
att verka för att stärka ETS, dvs arbeta med generella styrmedel, och 
lägger pengarna på forskning, utveckling och innovation. Om pengar 
dessutom ska läggas på demonstrationsprojekt är det idag mest an-
geläget att satsa på nya anläggningar för produktion av avancerade 
biodrivmedel. På det området finns redan utvecklad teknik som behöver 
demonstreras i stor skala. Det ger den dubbla effekten att reducera 
utsläppen i transportsektorn och utveckla den svenska industrin. 

FORTS FRÅN SID 5.
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Energimyndigheten startar arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering

Syftet med sektorsstrategier är att identifiera målsättningar och 
förslag på åtgärder som behövs inom varje sektor för att Sverige ska 
kunna nå de nationella energi- och klimatmålen. Energimyndig-
heten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med andra 
berörda aktörer leda arbetet.

Uppdraget har sin utgångspunkt i den blocköverskridande en-
ergiöverenskommelsen och målet om att Sverige år 2030 ska ha 50 
procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

– Att näringsliv och andra offentliga aktörer tillsammans kan 
vara med och utforma målsättningar och åtgärder för energieffek-
tivisering är ett bra sätt för att väcka engagemang för frågan. Det 
är bara tillsammans som vi kan förverkliga det nya energieffektivi-
seringsmålet och genomföra effektiva satsningar som också stärker 
näringslivets konkurrenskraft, säger Energimyndighetens general-
direktör Erik Brandsma.

Energimyndigheten ska inom ramen för uppdraget även sam-
råda med den utredningskommitté som ska identifiera hinder och 
ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion 
och ellagring.

Energimyndigheten har mottagit regeringsuppdraget 
att tillsammans med representanter från näringslivet 
och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för 
energieffektivisering.

– Förutom målet om 50 procent effektivare energianvändning 
ska sektorsstrategierna också ta hänsyn till målen om 100 procent 
förnybar elproduktion och inga nettoutsläpp av växthusgaser. Det 
gäller alltså att ha en helhetssyn, säger Anette Persson som är upp-
dragsansvarig på Energimyndigheten.

Arbetet inleddes med rundabordssamtal
Igår inleddes arbetet med ett första rundabordssamtal på reger-

ingskansliet där samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan 
officiellt lämnade över uppdraget till Energimyndighetens general-
direktör Erik Brandsma.

På plats fanns representanter från ett 20-tal offentliga och pri-
vata företag, Sveriges kommuner och landsting samt Miljö- och 
energidepartementet. Syftet med dagen var att initiera samtalet 
om hur respektive bransch kan bidra till energieffektiviseringsmå-
let samt diskutera vilka aktörer som har en särskild viktig roll i 
arbetet för energieffektivisering.

– Det är glädjande att uppslutningen kring energieffektivise-
ringsfrågan är så stor och att det finns så stort engagemang hos 
ledande personer i vitt skilda branscher. Vår utmaning blir nu att 
kanalisera engagemanget och driva frågan långsiktigt, säger Erik 
Brandsma.
(pressmeddelande 22 augusti)

Fortsatt mycket låga priser på certifikat

MARKNADERNA

Priserna på elcertifikat fortsätter att vara mycket låga, kring 5 – 6 
öre/kWh. Forwardpriset för 2020 har sjunkit ner mot 4 öre/kWh. 
Elpriset har däremot under sensommaren tidvis varit högre än 
under våren och försommaren. Det gäller särskilt i södra Sverige, 
prisområde 4, där det tidvis varit relativt höga prisspikar. Elpriset i 
Tyskland har ett par gånger under augusti går ner under noll. För-
klaringen kan vara att mycket kärnkraft varit avställd för revision. 

Tillrinningen i vattenkraften har varit normal i år, och maga-
sinsfyllnaden ligger nu på medelnivå. Förra vinterns torrårsläge 
och brist i dammarna är ett minne blott, och vattenkraften produ-

cerar vecka för vecka mer än för ett år sedan. Kärnkraftsproduk-
tionen har under året gått bra, med god tillgänglighet. Vindkraf-
ten har också producerat bättre än under 2016, som var ett dåligt 
vindår. Elförbrukningen ligger på en procent plus jämfört med 
året innan. Sammantaget har vi i år hittills (fram till vecka 34) haft 
ett större överskott än under 2016, hittills i år 13,8 TWh jämfört 
med 8,9 TWh under samma period 2016, men lägre än 2015, då 
elexporten var 15,7 TWh under samma period. 

Orkanen pressar upp bensin- och oljepriser
Orkanen Harvey har drabbat oljeindustrin i Texas och Louisiana 
hårt. Ett antal raffinaderier har fått stänga, motsvarande 15 - 20 
procent av USA:s raffinaderikapacitet (uppgifterna varierar). 
Hamnarna har drabbats, och man har tvingats stänga viktiga rör-
ledningar. Följden av avbrotten är högre priser, främst på raffine-
rade produkter, som bensin och flygbränsle. Samtidigt har prisef-
fekten hittills varit begränsad, på grund av en stark lagersituation 

före ovädret. Opec har också enats om att förlänga sitt avtal om 
produktionsbegränsning. En tredje faktor som påverkar markna-
den är den fortsatta politiska krisen i Venezuela, där USA har in-
fört skärpta sanktioner. För Sveriges del blir genomslaget begränsat 
eftersom så stor andel av vårt pris är skatt, medan marknadspriset 
bara utgör en mindre del. 
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MISSA INTE!
STORA BIOKRAFT- OCH VÄRMEKONFERENSEN
14-15 november 2017, Högbo Bruk
www.svebio.se/evenemang

PELLETS 2018

30-31 januari 2018, Helsingborg
www.svebio.se/evenemang

PRESSMEDDELANDEN

Sverige är först ut att fira European Bioenergy Day 21 augusti. Re-
dan från idag och fram till nyår kan Sverige helt och hållet försörjas 
med bioenergi. Bioenergin står nämligen för 36 procent av den 
svenska slutliga energianvändningen, enligt statistik från Eurostat 
och beräkningar av den europeiska bioenergiorganisationen AE-
BIOM. 36 procent motsvarar 132 av årets 365 dagar.

Bioenergin är EU:s största förnybara energikälla, och ger ensam 
mer energi än vattenkraft, vindkraft, solenergi och geotermisk en-
ergi tillsammans. Bioenergin kommer 2017 att svara för 11 procent 
av EU:s slutliga energiförsörjning, medan alla andra förnybara 
energikällor klarar 7 procent. Fortfarande kommer 82 procent av 
energin att komma från icke-förnybara energikällor, främst fossila 
energislag, som kol, olja och naturgas.

För hela EU kommer European Bioenergy Day att firas den 21 
november, eftersom bioenergin för hela EU står för energiförsörj-
ningen 41 av 365 dagar.

Förutom Sverige (36%) har de här EU-länderna mycket bio-
energi: Finland (33%), Lettland (31%), Estland (27%), Danmark 
(25%), Litauen (22%), Österrike och Rumänien (båda 20%). An-
vändningen av bioenergi ökar i samtliga länder.

Mer än var femte liter drivmedel som de svenska bilisterna och 
åkarna tankade första halvåret 2017 var biodrivmedel. Det visar 
färsk statistik från SCB som Svebio bearbetat. Särskilt stor var ök-
ningen för biodiesel HVO. Men också användningen av biogas 
ökade kraftigt. Användningen av etanol och rapsdiesel var stabil 
jämfört med 2016.

De totala leveranserna av drivmedel ökade från 45 TWh till 
45,7 TWh. Användningen av fossil bensin minskade med 5 pro-
cent medan användningen av fossil diesel ökade. Användningen av 
biodrivmedel ökade från 8,3 TWh första halvåret 2016 till 9,2 TWh 
första halvåret 2017. Andelen biodrivmedel av de totala drivme-

Pressmeddelande 2017-08-21 

Svenska Bioenergy Day 21 augusti – först ut i EU

Pressmeddelande 2017-08-17 

 Mer än 20 procent biodrivmedel första halvåret 2017

– EU är fortfarande till mycket stor andel beroende av fossila 
energikällor, som till största delen är importerade, och som dess-
utom ger en stor negativ klimatpåverkan.

– Att ersätta fossila bränslen är inte bara bra för klimatet. För-
nybar energi ger EU bättre energisäkerhet, fler jobb och inkom-
ster i hela Europa. Bioenergin är konkurrenskraftig i kraftvärme, 
i industri och som biodrivmedel i befintliga bilar. Vi räknar med 
att bioenergin kommer att fortsätta att vara det största förnybara 
energislaget också framöver. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, 
som kommentar till statistiken från Eurostat och AEBIOM.

– Sverige är ledande i EU när det gäller att utnyttja bioenergi. 
Det främsta skälet till Sveriges starka position inom bioenergi är 
våra styrmedel, främst den höga svenska koldioxidskatten, och en 
bred politisk enighet kring en långsiktig klimatpolitik. Resten av 
Europa kan ta lärdom av Sverige.

Besök webbplatsen för European Bioenergy Day: www.europe-
anbioenergyday.eu

delsleveranserna ökade från 18,4 procent till 20,2 procent.
Ökningen var störst för HVO-biodiesel, där särskilt försälj-

ningen av ren HVO mer än fördubblades mellan 2016 och 2017. 
Hela 29,2 procent av all diesel var biodiesel under första halvåret.

Försäljningen av etanol låg stabilt, liksom försäljningen av 
RME, rapsdiesel.

Leveranserna av biogas ökade med 13 procent, medan försälj-
ningen av fossil gas som drivmedel minskade kraftigt. Andelen 
biogas av den totala volymen fordonsgas var 85 procent.
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Svebio yttrade sig 28 augusti över ett förslag från Na-
turvårdsverket om tillämpning av det så kallade MCP-
direktivet, som reglerar utsläpp från mellanstora för-
bränningsanläggningar, 1 – 50 MW. 

Direktivet ska vara implementerat i svensk lagstiftning 20 decem-
ber i år. Se även artiklar och kommentarer i kommande nummer 
av tidningen Bioenergi. 

Svebios synpunkter i sammanfattning: 

• Revisionen av emissionsfaktorerna för energianläggningar och 
de konsekvensberäkningar som görs i rapportens bilaga visar att de 
berörda värmeverken står för en mycket liten del av miljö- och häl-
sopåverkan från partiklar. EU:s miljöbyrå EEA:s senaste luftkvali-
tetsrapport visar också att Sverige har den lägsta halten av partiklar 
(PM2,5) i luften i EU.

• Svebio anser mot den bakgrunden att Sverige bör utnyttja 
de möjligheter som ges i direktivet att senarelägga tillämpningen 
av de skärpta gränsvärdena för partikelutsläpp för befintliga bio-
bränslepannor i fjärrvärme 5 – 50 MW.

• Den tillämpning av direktivet som Naturvårdsverket föreslår 
för befintliga pannor innebär en betydande extra kostnad för de 
berörda företagen utan att ge påtaglig miljö- och hälsonytta. 

• Svebio anser att Sverige bör utnyttja den möjlighet som ges 
i direktivet att förlänga tiden för befintliga anläggningar med be-
gränsad drifttid till 1000 timmar. 

• När det gäller tillämpningen av direktivet för nya anläggning-
ar stödjer vi Naturvårdsverkets förslag.

• Vi välkomnar möjligheten att nu få ett samlat nationellt re-
gister för anläggningarna. Registret bör innehålla en redovisning 
av uppmätta emissioner i enlighet med de uppgifter som lämnas i 
miljörapporterna. 

Allmänt om MCP-direktivet 

MCP-direktivet är en del av EU:s luftvårdspaket, för tillämp-
ning av det så kallade Göteborgsprotokollet, under konventionen 
om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Vid sidan om 
MCP-direktivet genomför EU ett nytta tak-direktiv för luftföro-
reningar, EcoDesign för småpannor och nya regler för utsläppen 
från stora pannor inom Industriutsläppsdirektivet. Målet är att 
tillsammans med skärpta utsläppskrav på nya fordon förbättra 
luftkvalitén i Europa till nivåer som klarar de luftkvalitetsmål som 
EU ställt upp och de gränsvärden för luftkvalitet som världshälso-
organisationen WHO angett. 

Man anser att 400 000 européer varje år drabbas av en förtidig 
död på grund av luftföroreningar. Motsvarande siffra för Sverige 
anges till 5 000 förtidiga dödsfall. De svenska dödsfallen anses till 
större delen bero på luftföroreningar som kommer utifrån, medan 
de inhemska utsläppen av partiklar i huvudsak kommer från två 
källor: trafik (avgaser + slitage från däck och asfalt) och småska-
lig vedeldning. Av Naturvårdsverkets rapport framgår att utsläp-

MCP-direktivet, om emissioner från mellanstora förbränningsanläggningar
pet från värmeverk kan orsaka kring 60 förtida dödsfall i Sverige, 
vilket genom MCP-direktivet kan komma att minska till 50 fall 
2030. Energianläggningarna svarar alltså för omkring 1 procent av 
hälsoeffekten av skadliga partiklar, och genomförandet av direkti-
vet kan reducera den andelen med någon tiondels procent. Sam-
tidigt innebär ett genomförande av EU:s luftvårdspolitik totalt att 
tillförseln av föroreningar från resten av Europa kan minska. 

Den senaste luftkvalitetsrapporten från EU:s miljöbyrå, EEA, 
visar att Sverige, Estland och Finland har de lägsta halterna av par-
tiklar (PM2,5) i EU, och att halterna redan idag ligger under både 
EU:s och WHO:s mål. 

En revision av emissionsfaktorerna från förbränning i energi-
sektorn som genomförts av SMED för Naturvårdsverket (Svenska 
MiljöEmissionsData, SMED Report 194/2016) visar att de hittills 
angivna nivåerna i den svenska rapporteringen sannolikt legat tre 
gånger över de verkliga utsläppen. Naturvårdsverket har i sitt för-
slag om tillämpningen av MCP-direktivet använt de inaktuella 
emissionsvärdena, vilket vi finner förvånande.  

Vår slutsats: Utsläppen från de medelstora pannorna i Sverige 
har mycket begränsad påverkan på luftkvalitén och utsläppen är 
sannolikt kraftigt överskattade. 

Regeringen och Naturvårdsverket bör fokusera på insatser för 
att minska partikelutsläppen från trafiken och från vedeldning 
med dålig äldre eldningsutrustning, felaktigt handhavande och 
undermåligt bränsle. Med modern teknik för vedeldning och pel-
letseldning blir partikelutsläppen mycket låga. 

Fjärr- och närvärmens betydelse för miljön 

Utbyggnaden av fjärrvärme har mycket kraftigt reducerat ut-
släppen i våra städer och tätorter, genom att en enda panna med 
effektiv eldning har ersatt hundratals eller tusentals enskilda pan-
nor med sämre förbränning av olja, kol/koks och ved. En enda 
skorsten med god rening har ersatt otaliga individuella skorstenar 
utan rening direkt i boendemiljön. Att Sverige och Finland enligt 
EEA har den bästa luftkvalitén i EU och samtidigt har en hög 
andel biobaserad fjärrvärme kan ses som en bekräftelse på fjärr-
värmens betydelse för miljön, och ett argument för att inte forcera 
genomförandet av kraven i MCP-direktivet. 

Att försämra konkurrenskraften för fjärrvärmen driver istället 
mot en återgång till mer individuell uppvärmning med sämre tek-
nik. Det kan också leda till ökad elbaserad uppvärmning, vilket i 
ett systemperspektiv leder till ökad produktion av fossil marginalel 
i Nordeuropa och ökade effektproblem vintertid. 

Naturvårdsverkets beskrivning av fjärrvärmebranschen i konse-
kvensanalysen (sid 109 – 112) är missvisande och speglar inte läget 
för de mindre fjärrvärmenät där många av de värmeverk som mest 
berörs av direktivet finns. Fjärrvärmen är utsatt för konkurrens 
från elbaserad uppvärmning. Särskilt i ett medellångt perspektiv 
kommer elpriserna att vara låga, som en följd av obalansen på el-
marknaden. 

Det är insikten om fjärrvärmens miljönytta som ligger bakom 

REMISSVAR

FORTS 4
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MCP-direktivets möjlighet att senarelägga ombyggnader av be-
fintliga biobränsleeldade pannor i fjärrvärmen. 

Det är angeläget att de mindre värmeverk som före 2030 måste 
förses med kompletterande reningsutrustning kan få tillgång till 
kostnadseffektiva tekniska lösningar. Energimyndigheten kan här 
göra en insats för att initiera teknikutveckling. 

Miljövänlig förbränning

Svebio välkomnar strikta utsläppskrav för nya anläggningar. 
Genom skärpta krav i Industriutsläppsdirektivet, MCP-direktivet 
och EcoDesign, kommer alla nya anläggningar i EU som förbränner 

biomassebränslen att ha mycket låga utsläpp, i praktiken ”nära-
noll” för partiklar. Parallellt har kraven skärpts för utsläpp från 
motorfordon. 

Den politiska slutsatsen är att man kan utnyttja förnybara 
bränslen för att ersätta fossila bränslen utan negativa hälsoeffekter. 
Bioenergin kan därmed få en central roll i klimatomställningen. 

Yttrandet innehåller ytterligare detaljerade synpunkter på till-
lämpningen av olika artiklar i direktivet, och finns i sin helhet på 
Svebios hemsida, www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar

FORTS FRÅN SID 9.

PARTIKELKONCENTRATION I LUFTEN I EU 
PARTIKELKONCENTRATION I LUFTEN I E

Medelkoncentration av partiklar (PM 2,5, mikrogram per kubikmeter) i luften i EU-länderna. Svart prick anger medianvärdet. Strecket visar totala variationen.  
Boxen visar var hälften av värdena låg. Röd linje anger EU:s mål. Blå linje visar WHOs riktlinje för luftkvalitet. 
Källa: EEA, European Environment Agency 2016.
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NORRBOTTENS LÄN

Minskade utsläpp från länets lastbilar
Lastbilarna i Norrbotten minskade sina utsläpp med 22 000 ton 
under 2016 jämfört med året innan, visar nya beräkningar från 
kemi- och miljöteknikföretaget Sekab.

Att utsläppen minskade med 22 000 ton, beror dock främst på 
att allt fler kör på förnybara drivmedel samtidigt som motorerna 
blivit mer effektiva.

– Trenden är positiv, men transporternas klimatpåverkan måste 
minska i snabbare takt. Utsläppen skulle kunna minska fyra gånger 
mer om fler körde på etanol, säger Lena Nordgren, biodrivmedels-
expert på Sekab.

I dag finns flera politiska initiativ som gör det mer attraktivt 
att byta bränsle, men det behövs mer långsiktiga spelregler för att 
branschen ska våga satsa fullt ut, säger Lena Nordgren.
Piteå-Tidningen 2017-06-26

Dragracing testar biobränsle
Helgens dragracingtävling i Långnäs utanför Piteå väntas dra  
tusentals åskådare. Och för första gången körs ett av fordonen helt 
på biobränsle.

Det är forskare på Luleå Tekniska Universitet som i slutet av 
juni kunde visa att biometanol, tillverkat på skogsrester, fungerade 
minst lika bra som fossil metanol i en högpresterande motor.

Fredrik Granberg, forskare vid LTU, vill visa att det finns ett 
grönt alternativ för motorsporten.

– Detta har fått otrolig uppmärksamhet och det är roligt att en 
helt ny krets får upp ögonen för miljövinsterna. 
SVT Nyheter Norrbotten 2017-07-07

JÄMTLANDS LÄN

Mångmiljoninvestering ger jobb i Backe
Svante Westin på Fjällsjöterminalen svarar för den största investe-
ringen i Backe på decennier när virkesterminalen utökar sin kapa-
citet. Totalt 11,5 miljoner ska investeras med stöd från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och regionen, vilket gör att järnvägs-
spåret kan förlängas och mer virke kan hanteras på kortare tid. 

För närvarande kommer det ett tåg i veckan med 15 vagnar som 
ska jämföras med 30 vagnar i framtiden. 

Svante Westin tog över sågen 2009 och skapade Fjällsjö Bioen-
ergi AB med tillverkning av briketter, vilket kommer att fortsätta 
parallellt med terminalarbetet. Lagring av virket sker mestadels för 
SCAs räkning. Omsättningen är i dag cirka fyra miljoner kronor 
och sysselsätter tre personer. 
Jämtlands Tidning 2017-07-07

Miun satsar miljoner på forskning om biogas
Mittuniversitetet får 4,6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder 
för forskning om biogas. Projektets totala budget är 9,3 miljoner 
kronor.

– Detta projekt kommer att inriktas på biogasproduktion, via 
biometanisering av syntesgas, och är tänkt att kommersialiseras 
mellan 2022 och 2025, berättar Wennan Zhang, projektledare vid 
Mittuniversitetet.
Östersunds-Posten 2017-06-28

GÄVLEBORGS LÄN

Debatt om plasten och miljön gynnar Iggesund
Medan världshaven fylls av plast arbetar Iggesunds bruk med att 
tillverka så mycket kartong som möjligt till förpackningsindu-
strin. Kan plasten ersättas med papper blir inte bara miljövinsterna  
uppenbara. Det ger också pengar till bruket.

– Många tänker också på att det här är fossil olja och på hela 
debatten kring plasten i våra hav, säger Johan Granås, som arbetar 
vid Iggesunds bruk med kommunikation om hållbarhetsarbetet 
både internt och utåt med kunder.  

Staffan Sjöberg är informationschef vid Iggesunds bruk och han 
påminner om att miljöfrågorna var annorlunda för 30-40 år sedan. 

– Det som har hänt den sista tioårsperioden är att det finns ett 
tryck på de som vi betraktar som slutkunder. 

Trycket på dem är att de ska ha ett sunt hållbarhetsarbete. 
– Där har vi naturligtvis en otroligt stark ställning, eftersom vi 

kan köra hela fabriken på egen biomassa. All den koldioxid som vi 
släpper ut kommer från biomassa och räknas inte in i det fossila, 
konstaterar Staffan Sjöberg. 
Hudiksvalls Tidning 2017-07-19

Setra vill producera bioolja
Setra har beviljats stöd för en pyrolysanläggning vid Kastets såg-
verk. Tekniken gör det möjligt att producera bioolja från sågspån.

Genom pyrolys går det att omvandla fast biobränsle, i Setras fall 
sågspån, till det flytande bränslet bioolja. Oljan kan ersätta fossil 
olja och användas för att producera biodrivmedel.

Stödet ska täcka 45 procent av kostnaden vilket i så fall innebär 
att hela investeringen uppgår till 260 miljoner kronor.

Produktionskapaciteten kommer då ligga runt 26 000 ton 
bioolja per år, vilket beräknas motsvara 10 000 ton eldningsolja.
ATL, Lantbrukets Affärstidning, 2017-07-07

BIOENERGI I PRESSEN
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Bioekonomi kan ge 100 nya jobb och 
hållbar utveckling i Norrsundet
För tio år sedan kom beslutet att lägga ned Norrsundets massa-
fabrik. Över 300 förlorade jobbet. 2011 beslutade Stora Enso att 
lägga ned Kopparfors sågverk med drygt 100 anställda. 

I dag finns nya privata företag på fabriksområdet. Företag som 
växer och som satsar på produkter och tjänster inom området bio-
ekonomi. 

En testfabrik för tillverkning av HVO Biodiesel byggs och före-
tag som ska tillverka biokol och trähus planerar för sina etableringar. 

Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle är också medlemmar i 
Norrsundets Biokombinat och jobbar tillsammans med de privata 
företagen i biokombinatet.
Gefle Dagblad 2017-07-19

117 miljoner ska göra sågspån till biobränsle
Sågverket Setra Kastet i Gävle gör nu ett klimatsmart drag. Före-
taget ska försöka minska koldioxidutsläppen genom att förvandla 
sågspån till biobränsle och får därför ett rekordstort statligt stöd 
om 117 miljoner kronor.

– Idén har funnits länge, men utan Naturvårdsverkets ekono-
miska stöd skulle vi aldrig kunna göra den till verklighet, säger 
sågverkskoncernens vd, Hannele Arvonen.

Företaget skjuter självt till ytterligare drygt 140 miljoner. 
Den fossilfria och förnybara biooljan eller - mer bestämt - pyro-

lysoljan, kan enligt planerna ersätta vanliga petroleumoljor i de 
flesta sammanhang. 
Sveriges Radio P4 Gävleborg 2017-08-22

DALARNAS LÄN

Matavfallet blir biogas i Dalarna
Matavfallet som samlas in i Dalarna blir numera till biogas. Bor-
länge energi har byggt en förbehandlingsanläggning som har tagits 
i drift.

Anläggningen som finns på Fågelmyra i Borlänge. 
Anläggningen har kostat 18 miljoner kronor att få på plats och 

nu när matavfallet ska till återvinnas till biogas lägger Borlänge 
energi ned sin produktion av matjord. 

– Det slutar vi med, säger Lars Larsson, vd för Borlänge energi. 
Alla Dalarnas 15 kommuner ingår i det ramavtal som slutits om 

att skicka matavfall till Fågelmyra. 
Matresterna ska bli biogas men hela processen sker inte på  

Fågelmyra. Det är de första stegen som sker i Borlänge. 
"Matsörjan" tankas på lastbilar och skickas vidare till Hud-

dinge, där "slurryn" omvandlas till biogas. 
Falu Kuriren 2017-08-19

VÄRMLANDS LÄN

Flygskatt hot mot Karlstads flygplats
Regeringens föreslagna flygskatt hotar framtiden för Karlstads 
flygplats, enligt en ny rapport från Stockholms handelskammare. 

Utredningsföretaget WSP:s beräkningar visar att passageraref-
fekterna för Karlstads flygplats är högre än vad flygskatteutred-
ningen visar. 

En nedläggning skulle få stora negativa konsekvenser för Karl-
stadsregionen, enligt WSP:s rapport.

Mikael Lundström, ordförande för Karlstad Airport, tar rap-
porten med en nypa salt. 

– Även om jag välkomnar handelskammarens initiativ, så målas 
det upp ett skräckscenario om att vi måste lägga ner, men så är 
inte fallet. Vi på Karlstad Airport kommer att köra på precis som 
vanligt och vi ser en ökande trend gällande passagerarantal. 

Det finns betydligt bättre sätt att minska utsläppen än just flyg-
skatten. I Sverige, och bland annat i Värmland, finns utmärkta 
förutsättningar för produktion av biobränslen, säger Lundström.
Nya Wermlands-Tidningen 2017-06-28

Hästbajs ska värma våra bostäder
Elföretaget Fortum efterlyser bajs från 400–500 hästar i Bergsla-
gen. Avföringen ska nämligen användas som biobränsle för att 
värma hus och producera el.

Mixen eldas sedan i värmeverk och värmer hushållen i Hällefors 
i Bergslagen. Det är tanken i ett pilotprojekt som Värmevärden 
Väst ska genomföra med Fortum Horsepower som ska starta i ok-
tober. Energin från avföringen kommer att motsvara 5 procent av 
den totala produktionen.

Till skillnad från många andra sorters bajs har hästarnas rätt 
konsistens och fuktighet.
Nya Wermlands-Tidningen 2017-08-24

Rottneros ingår avtal med Renfuel
Massatillverkaren ska leverera lignin till bioenergiföretaget Renfuel.

Ligninet som levereras ska användas till produktion av lignol, 
ligninolja som kan raffineras till förnybar bensin och diesel. 

Rottneros kommer att börja leverera skogsråvaran under 2018 
från massabruket i Vallvik till en pilotanläggning i Bäckhammar, 
Värmland.

Lennart Eberleh, vd på Rottneros, säger i ett pressmeddelande 
att detta möjliggör för ökad massaproduktion för tillverkaren.

Pilotanläggningen som ska ta hand om leveranserna finansieras 
med 71 miljoner kronor från Energimyndigheten och har under 
våren 2017 börjat framställandet av lignol. 
Skog Supply 2017-08-30
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ÖREBRO LÄN

Lantbrukare vill ställa om till biobränsle  
– men kostnaden sätter stopp
Lantbrukaren Håkan Walstedt på Hidinge gård i Fjugesta utanför 
Örebro välkomnar Lantbrukarnas Riksförbunds ambition att hälf-
ten av länets bönder ska minskat användningen av fossila bränslen 
med hälften fram till år 2020. Själv har han sedan några månader 
på försök fyllt gårdstanken med biodiesel.

Just bränslefrågan följer han som miljöintresserad med extra 
stort intresse och har nu valt att köra sina maskiner på HVO. Men 
det är än så länge bara ett försök.

– För den här gården skulle det innebära en merkostnad på 
ungeför 30 000 kronor per år. Det är lite väl mycket pengar för en 
lantbrukare att betala frivilligt, säger han. 
SVT Nyheter Örebro 2017-08-20

STOCKHOLMS LÄN

Olika åsikter om rötanläggning
Lyssna Fortum vill bygga en anläggning för rötning av matavfall i 
Brista. Men Sigtuna miljö- och hälskoskyddsnämnd anser att ris-
ken för lukt är för stor och säger nej.

Fortum värme har ansökt om att få bygga och driva en sorte-
rings- och biogasanläggning som är tänkt att ta emot 220 000 ton 
avfall, varav 120 000 ton är organiskt, per år. Genom rötning ska 
bland annat fordonsgas utvinnas.

Den nya sorterings- och rötningsanläggningen är tänkt att ligga 
på den plats i Brista där värmekraftverkets flis idag lagras.

I sitt yttrande till mark- och miljödomstolen skriver Sigtunas 
miljö- och hälsoskyddsnämnd att de vill att luktpåverkan utreds 
ytterligare. Nämnden anser även att de frågor de ställt till Fortum 
endast delvis har besvarats och att underlaget i dagsläget inte är 
tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav för val av plats.

Fortum värme säger att anläggningen kommer vara en viktig pus-
selbit i arbetet med att skapa ett miljömässigt hållbart Stockholm.

– Genom att omvandla matavfall till biobränsle och återvinna 
mer material som idag eldas upp kan vi få kretsloppen att fungera 
ännu bättre, säger Shamsher Khan, Fortum Värmes energihandels-
direktör.
Upsala Nya Tidning 2017-08-01 

Satsar på miljöel och ungdomar
Norrtälje Energi har nu anslutit sig till den grupp kommunala  
leverantörer som erbjuder kunderna miljöel. 

De miljövänliga alternativen är viktiga säljargument i dag och 
Norrtälje Energi erbjuder tre alternativ som alla är Kravmärkta. 

Det tredje alternativet är Bra miljöval som licensierats av Natur-
skyddsföreningen, den hårdaste märkningen där en blandning av 
sol, vind, vatten och biomassa skapar förnybar el. Den egna pro-
duktionsanläggningen för el byggde Norrtälje Energi upp i slutet 
av 1980-talet som en integrerad del av fjärrvärmeverket. 

I dag är mer än 90 procent av flerbostadshusen och verksam-
hetsfastigheterna i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik anslutna till 
fjärrvärmenätet. 
Norrtelje Tidning 2017-06-29

SÖDERMANLANDS LÄN

Biogas fast i startgroparna  
– Sörmlandstrafiken tvekar
Tillstånden är klara. Miljövinsten tycks oöverträffad. Men de stora 
biogasanläggningarna i Jönåker och Strängnäs har inte börjat byg-
gas. Kollektivtrafikens tvekan står än så länge i vägen.

Kjell Johansson, lantbrukare på Sjukälla gård nära Jönåker, har 
försökt starta upp biogasproduktion i snart tio år. 

Men det kostar att dra i gång produktionen: Kanske 80 respek-
tive 100 miljoner kronor för de lantbrukare, i det senare fallet till-
sammans med gasbolag, som driver idén i Jönåker och Strängnäs. 

Sörmlandstrafiken hänvisar också till att det skulle ha blivit väl-
digt dyrt att under pågående upphandlingsperiod byta bussar och 
byta depå - förändringar som krävs för att gå över till gas. Men i 
höst ska busstrafiken för 2019-2029 börja upphandlas. 

Makten i Sörmlandstrafiken vilar hos direktionen, där länets 
ledande kommun- och landstingspolitiker härnäst träffas den 6 
oktober. 
Södermanlands Nyheter 2017-08-21

Skogsflis kan minska  
koldioxidutsläpp från masugn
I ett nystartat forskningsprojekt ska användning av bio-kol prö-
vas vid masugnsbaserad ståltillverkning. Det är en ny metod som 
kan minska de fossila CO2-utsläppen med upp till 30 procent. 
Projektet drivs av Swerea MEFOS som tillsammans med SSAB i 
Oxelösund ska vidareutveckla metoder och göra tester i full indu-
striell skala.

SSABs masugnar är bland de mest koldioxideffektiva i världen 
och samtidigt står företaget för cirka 10 procent av Sveriges koldi-
oxidutsläpp. 

Syftet med projektet är att visa på möjligheterna att ta hand om 
förbehandlad biomassa som består av förnybar energi, till exempel 
restprodukter från skogsbruket. Lovande resultat finns i små mas-
ugnar som injekterats av bio-kol men har aldrig tidigare testats i 
full industriell skala. 
Pressmeddelande från SSAB 2017-08-31

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Flera skäl till LRF:s bränsleidé
Lantbrukarnas Riksförbund i Östergötland siktar på att 50 procent 
av medlemmarna inom tre år ska köra på fossilfritt bränsle till 50 
procent.

Att man har som mål att köra på 50 procent förnybart bränsle, 
och inte 100 procent, har med skatteregler att göra. I dag är det 
en skatterabatt på koldioxidskatten för fossil diesel som används i 
lantbruket, alltså diesel baserad på råolja. 

Däremot finns ingen skatterabatt på miljöbränslet HVO. Dock 
gäller skatterabatten om man använder 50 procent HVO och 50 
procent fossil diesel. Det är detta faktum som ligger till grund för 
det 50-procentiga initiativet från LRF. 

Så skattemässigt fungerar idén om 50 procent fossilfritt bränsle. 
Även tekniskt är det inga problem. Det går nämligen att blanda 
HVO och vanlig diesel. Inga ingrepp i motorn behövs. 
Linköpings Tidning/Kinda-Posten 2017-08-25
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VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Varmt i vattnet på Landbadet
Med 15 grader och regn är det nog ganska få som får för sig att 
ta ett dopp i det fria. Men nu bjuder Landbadet i Uddevalla på 
25-gradigt vatten. I fredags fylldes badets gamla oljepanna med 
rapsolja och uppvärmningen drogs igång. 

Efter att kultur- och fritidsförvaltningen i april bestämt sig för 
att dra in på uppvärmningen erbjöd sig först Gustafsbergsstiftelsen 
att leverera värme från sin två år gamla värmepump. Den idén nap-
pade dock inte kommunen på. I stället klargjorde Staffan Cron-
holm att man, med hjälp av biobränsle, skulle kunna värma upp 
bassängen till halva priset. 
Bohusläningen 2017-07-05

JÖNKÖPINGS LÄN

JLT måste spara 20 miljoner
– För att hålla den budget som regionen har gett oss skulle vi behö-
va spara in mellan 15 till 20 miljoner på årsbasis, säger Carl-Johan 
Sjöberg, som är trafikdirektör för Jönköpings länstrafik. 

Vad beror det stora underskottet på? 
– Dels hänger inte intäkterna med. Och dels har priserna för 

drivmedel dragit i väg. 
– När det gäller drivmedel så har priserna för fossila bränslen 

och biobränslen haft en hög prisutveckling de senaste åren. 
I dag drivs stads- och regionbussarna på cirka 80 till 85 procent 

förnyelsebar energi. Målet för 2025 är att 100 procent av den all-
männa kollektivtrafiken ska drivas på förnyelsebara bränslen. 
Tranås Tidning och Jönköpings-Posten 2017-07-01

Satsar på förnybar energi
Två oljepannor ska ersättas för att värna miljön och spara pengar 
på sikt. Det innebär ett stort lyft för pappersbruket i Nyboholm - 
65 ton för att vara specifik.

Metsä Tissue satsar mellan 30-40 miljoner på projektet som ska 
göra papperstillverkningen mer miljövänlig. 

Under onsdagen sattes den nya biopannan på plats som ska 
göra att företaget helt kan sluta elda med olja. 

– Den nya pannan ska producera den ånga som används i pro-
duktionen för att torka pappret vi tillverkar. Den kommer även 
användas till att värma upp lokalerna, säger projektledare Mats 
Rogebrant. 

Pannan med sina hela 8 MW är bara en av många delar som 
ska på plats. 

– Målet är att pannan ska vara i drift i oktober i år. 
Vetlanda-Posten 2017-07-20

Bygget av fjärrvärme igång efter försening
Bioenergiföretaget Neova investerar omkring 25 miljoner i en fjärr-
värmeanläggning i Smålandsstenar. Nu är byggnationen igång och 
väntas vara klar i maj nästa år.

Enligt tidigare beräkningar skulle fjärrvärmeanläggningen ha 
varit klar i början av detta år, men byggstarten skedde först nu i 
sommar.

Själva värmepannan där träpellets ska eldas ska byggas bakom 
Bröderna Johanssons Sängfabrik på Värnamovägen. 

Anläggningen ska förse bland annat Nordinskolan, Villstadsko-
lan och Mariagården med värme. Även en del av de bostäder som 
ägs av det kommunala bostadsbolaget Gislavedshus kommer att 
värmas upp med fjärrvärmen, liksom Bröderna Johanssons Säng-
fabrik.

– När Neovas biobränslebaserade fjärrvärme ersätter den fossila 
gas som idag används för att värma en del av kommunens fastigheter 
kommer klimatet varje år att besparas cirka 1250 ton koldioxid. 
Värnamo Nyheter 2017-07-20

KRONOBERGS LÄN

Rekordstor order till Fröseke Industriservice
Fröseke Industriservice har skrivit på sin största order någonsin. När 
Södra Woods sågverk i Orrefors ska byggas ut står Fröseke Industri-
service för bytet av en värmepanna samt tre nya torkar. Anläggning-
en i Orrefors ska uppgraderas till en kostnad av 35 miljoner kronor 
och det är en panncentral på sex megawatt som ska flyttas från ett 
nedlagt sågverk i Åtvidaberg till Orrefors samt tre stycken fläktar 
från ett annat sågverk i Traryd. Den nya panncentralen drivs även 
med biobränsle och har en större effekt än den gamla. 

Det är trevligt att vi fick det här jobbet, säger Pelle Fransson, en 
av tre delägare på Fröseke Industriservice. 

Tillsammans med Thomas Fransson och Johnny Karlsson driver 
de företaget som de bildade 1986. 

På företaget finns sex anställda. 
I cirka ett och ett halvt år kommer Fröseke Industriservice att arbeta 

med pannan och torkarna, som ska vara klart innan jul nästa år. 
Smålandsposten 2017-08-09

KALMAR LÄN

Södra investerar i ny anläggning i Orrefors
Södra gör en investering på nära 35 miljoner kronor i en ny panna 
och torkanläggning vid klensågverket i Orrefors. Torkkapaciteten 
av virke kommer därmed nästan att fördubblas.

– Bytet av panna gör det också möjligt att samtidigt bygga ut 
virkestorkningen med sex stycken kammartorkar. 

Med dagens anläggning är pannkapaciteten för liten. En del av 
trävarorna får därför säljas otorkade.
Barometern 2017-06-30
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"En historisk dag för flygplatsen"
På onsdagen och torsdagen flyger planen mellan Kalmar och 
Stockholm på bioflygbränsle. Målsättningen är att fler ska välja 
det miljövänligare alternativet.

– Vår målsättning är att fem procent ska vara biobränsle nästa 
år och 2025 så ska vi ha hela femtio procent, säger Karin Lagerlöf, 
affärsutvecklare och marknadschef på Kalmar Öland airport.
Sveriges Radio P4 Kalmar 2017-08-30

Investerar 25 miljoner
Bergs Timber investerar 25 miljoner kronor vid sågverket i Mör-
lunda. Styrelsen har gett klartecken till en ny biobränslepanna.

– Med den nya pannan blir Mörlundasågen en komplett och 
modern anläggning för klentimmersågning, säger företagets vd 
och koncernchef Peter Nilsson.

– Den nya pannan får en effekt på 6 MW. 
Byggnationen kommer att påbörjas nu i höst och driftsättningen 

planeras först till sommaren 2018. 
Vimmerby Tidning 2017-07-05

Brand i Värmeverket: "Påverkar oss inte"
Värmeverket i Västervik brann under natten till fredagen. Släck-
systemet fungerade inte som det skulle.

Branden startade där flis och sopor matas in som bränsle till 
värmepannan. 

Räddningstjänstens arbete med att släcka bränderna pågick till 
klockan 04 på morgonen. 

På morgonen fortsatte produktionen som vanligt. 
Värmeverket klarade sig utan några omfattande skador. 
– Vi har ett släcksystem som inte fungerat riktigt som det ska. 

Nu kommer vi givetvis se över systemet och förbättra det.
Västerviks-Tidningen 2017-08-19

Algblomningens positiva sidor lyftes fram
Men det finns både bra och dåliga alger. I Linnéuniversitetets fors-
karprojekt Algoland har man valt att lägga sin kraft på algblom-
ning som kan göra våra vatten friskare.

Vid Cementa undersöker man algblomningens förmåga att 
fånga upp koldioxid från industriavgaser medan man i Moskogen 
undersöker om algblomning kan rena deponivatten. 

– Målet är att minska utsläppen av koldioxid och närsalter 
samtidigt som värdefulla produkter i form av biomassa produce-
ras. Alger har nämligen många intressanta egenskaper. Vissa arter 
innehåller mycket olja och skulle kunna användas vid framställan-
det av biodiesel. Andra är väldigt proteinrika vilket öppnar upp för 
livsmedelsproduktion, exempelvis tillverkning av djurfoder, berät-
tar Martin Olofsson som under onsdagen var en del av det årliga 
Hållbarhetssafari som Kalmar Energi varje år anordnar. 
Östra Småland 2017-08-31

GOTLANDS LÄN

Visby flygplats minskar CO2-utsläppen rejält
Visby flygplats har sänkt de fossila koldioxidutsläppen från 277 
ton 2007 till 2 ton hittills i år. Målet är noll utsläpp inom tre år.

Det Visby flygplats har gjort är att byta till fossilfria bränslen i 
fordonen. De mindre fordonen går på el och de större, som traktorer, 
lastare och brandbilar går på biodiesel – HVO.

Flygplatsen har också slutat att värma upp lokalerna med olja, 
köper fossilfri el och kompenserar för de egna tjänsteresorna.

Men själva flygplanen då? 
– Där är problemet att det idag produceras alldeles för lite bio-

bränsle och på Visby flygplats kan flygplanen inte tanka det nu. 
Det är någonting vi jobbar på i detta nu, säger flygplatschefen 
Gunnar Jonasson.
Sveriges Radio P4 Gotland 2017-07-18

BLEKINGE LÄN

Fabrik för biogas får miljötillstånd
Företaget Network Biogas AB har fått sitt miljötillstånd och kan i 
princip trycka på startknappen för att bygga en stor fabrik i Karls-
hamn. 

– Det finns inget vi hellre hade önskat. Men vi befinner oss i ett 
Limbo där hela vårt projekt står och faller med hur staten ställer 
sig till produktion av biogas när det handlar om skattereglerna, 
säger Anders Carlius, ordförande i bolaget. 

Han berättar om en lång resa som började med en ansökan om 
att bygga en etanolfabrik i Karlshamn. 

Vad krävs för att ni ska bygga fabriken i Karlshamn? 
– Tydliga och långsiktiga beslut om hur biogas ska beskattas i 

framtiden. 
Blekinge Läns Tidning 2017-08-23

Hopp om ny vår i tuff bransch
Sedan man tog över anläggningen i Mejeriets gamla lokaler från 
Lantmännen 2010 har det varit en krokig resa för miljöbränsleföre-
taget Ecobränsle. Det rapsbaserade drivmedlet RME, som produ-
ceras i anläggningen, har från starten varit kärnan i verksamheten. 

I dag står HVO för 80 procent av försäljningen och RME för 
20 procent. Det finns dock signaler som pekar på att situationen 
kan komma att förändras till årsskiftet. 

– Det har kommit nya regeringsbeslut som säger att skatten på 
biodiesel ska tas bort 2018, säger Linda Temler. 

Det skulle kunna innebära att produktionen av RME skjuter 
fart igen. 

Just nu ligger fokus på att bygga ut stationsnätet. I dag har man 
ett 20-tal tankställen för RME och ett tiotal för HVO. 
Sydöstran 2017-08-22
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HALLANDS LÄN

Grönt tänk präglar nyinvigda flygplatsen
På torsdagen klipptes det blågula bandet på Halmstad City Air-
port vilket innebär att om - och tillbyggnaden av flygplatstermi-
nalen är klar.

Samtidigt firades flygplatsens gröna satsning. Alla plan som 
lämnar Halmstad kommer att ha en del biobränsle i tanken.

Till hösten öppnar ett fik med kiosk och inom ett år har termi-
naltaket försetts med solceller och p-platsen med laddningsstatio-
ner för elbilar. Miljötänk genomsyrar över huvud taget flygplatsen 
som från och med nu har ett tankställe för flygplan med fossilfritt 
bränsle. 

Flygplanen som härefter lämnar Halmstads flygplats har 5 pro-
cents biobränsle i tanken, resten är jetbränsle
Hallands-Posten 2017-06-29

SKÅNE LÄN

Kommunbolag emot nytt utsläppsförslag
Naturvårdsverket har skickat ett förslag till regeringen som hand-
lar om att begränsa utsläpp för förbränningsanläggningar. Det 
kommunägda fjärrvärmebolaget Hässleholm Miljö AB tycker inte 
att det är ett bra förslag. 

Det som skaver mest för Hässleholm Miljö AB är den före-
slagna tidsbegränsningen för användandet av reservanläggningar, 
en tidsbegränsning som inte finns i dag.

– Vi är inte emot begränsningar av utsläpp. Vi har redan många 
krav på oss och vill ju inte använda olja eftersom det är dyrt och 
inte bra för miljön, men det är ju synd när det är december och vi 
står utan värme. 

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som 
helt ägs av Hässleholms kommun. De behandlar och återvinner 
avfall från hushåll, industri och andra verksamheter samt produ-
cerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Bolaget 
har en omsättning på ca 270 miljoner kronor per år och är runt 
70 anställda. 
Norra Skåne 2017-07-10

Rörigt när Dalby får Lundavärme
Tio kilometer rör ska svetsas ihop och grävas ner längs vägen. I 
december är allt klart och Dalby får fossilfri fjärrvärme.

Arbetet med ledningen som ska koppla ihop fjärrvärmenätet 
i Dalby med Lunds huvudnät började i april och förväntas vara 
klart före årsskiftet. 

I första hand är det skolor och andra fastigheter som ägs av 
kommunen som ska få fjärrvärme. Där ingår även LKF:s bostäder. 

Det nuvarande fjärrvärmeverket i Dalby använder naturgas, 
som är ett fossilt bränsle. 

Örtoftaverket, som stod klart 2014, använder lokalt och regio-
nalt biobränsle för att producera fjärrvärme till Lund, Eslöv och 
Lomma.

Villaägare i Dalby kommer att få information om möjligheten 
att ansluta sig till det utbyggda fjärrvärmenätet under hösten.
Sydsvenskan 2017-08-04
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