
 

Snabb ratificering av Paris-avtalet

Snabb ratificering av Paris-avtalet 1 
Opec enas om produktionsbegränsning 2

Budgeten: Rekordsatsning på klimatet eller kreativ bokföring?  3

Elcertifikatsystemet – förslag kommer 17 oktober 6

Norges energiminister: svenska energipolitiken en katastrof 6

30 svenska bolag satsar på fjärrvärme i Storbritannien 6

Klimatklivet: Redovisning 28 september med fokus på konvertering  7

Resultat från Öppet forum om en fossilfri transportsektor 8

Marknaderna 8

Elmarknad präglad av torka 8

Rekord för biodrivmedel 2016 8

Sjunkande pris på fasta biobränslen andra kvartalet 9

Pressmeddelanden 9

Remissvar 9

 Bioenergi i pressen 13

Nr 9 / 2016 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Sedan USA:s och Kinas presidenter, Barack Obama 
och Xi Jinping, vid G20-mötet i Hangzhou den 3 sep-
tember tillsammans meddelade att de ratificerar Paris-
avtalet har ytterligare en rad länder meddelat att de 
nu skriver på, och FN:s klimatkonferens UNFCCC har 
mottagit en strid ström av ratificeringsdokument. 

När minst 55 länder med sammanlagt minst 55 procent av de 
globala utsläppen av växthusgaser har ratificerat träder avtalet i 
kraft. Det ser nu ut som att det kan ske redan före klimatmötet 
COP22 i Marrakesh i Marocko, som inleds den 7 november. 
Det är en mycket snabbare process än någon tidigare hade hop-
pats. EU har nu fått bråttom att ratificera för att inte komma på 
efterhand och kanske inte ens få vara med i den krets av länder 
som kommer att fortsätta arbetet i en särskild partskommitté. 
EU:s miljöministerråd kallades därför till ett särskilt möte 30 
september för att skynda på den europeiska processen.  

När Kyoto-protokollet hade förhandlats 1997 tog det åtta 
år innan det kunde träda i kraft 2005. Den gången vägrade 
den amerikanska senaten att anta avtalet, och det först sedan 
Ryssland skrev på 2005 som Kyotoprotokollet slutligen trädde 
i kraft. 
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På FN:s klimatkonferens UNFCCC:s hemsida kan man följa utvecklingen  
av ratificeringen av Paris-avtalet. Den 28 september hade 61 länder med  
47,79 procent av de globala utsläppen ratificerat.  
Källa: unfccc.int/paris_agreement

Budgeten: Rekordsatsning på  
klimatet eller kreativ bokföring? 
Regeringspartierna presenterade den 6 september ”en historisk 
klimat- och miljöbudget” med satsningar på 12,9 miljarder under 
åren 2017 – 2020. Det beskrivs i pressmeddelandet som ”den 
största investeringsbudgeten på klimat- och miljöområdet i Sveri-
ges historia”. Läs mer på s.3
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FORTS FRÅN SID 1.

Skillnaden mellan Parisavtalet och Kyotoprotokollet är att man 
den här gången inte har angett bindande utsläppsnivåer för län-
derna, utan bygger avtalet på att de enskilda länderna själva anger 
mål och ambitioner, men i gengäld med jämna mellanrum ska 
rapportera om sina framsteg i klimatarbetet. Kyotoavtalet krävde 
också bara utsläppsreduktioner av de rika länderna. Den här gång-
en ska alla länder bidra och försöka dra ner utsläppen. Att man nu 
valt en modell med frivilliga åtaganden är säkert en förklaring till 
att länderna inte tvekar att ratificera.

Om Parisavtalet antas redan under 2016 är det en stor politisk 
framgång för FN och inte minst för FN:s generalsekreterare Ban 
Ki-Moon, som engagerat sig starkt personligt för att nå fram till 
ett avtal. Andra vinnare är USA:s och Kinas presidenter som ba-
nade vägen för avtalet genom ett personligt handslag redan hösten 
2014 och nu visat vägen för en snabb ratificering, och Frankrikes 
president, utrikesminister och miljöminister och de franska diplo-
mater som ledde förhandlingarna i Paris. 

Vad blir effekten av en snabb ratificering? Det ger ett starkt 
stöd för de fortsatta klimatförhandlingarna, där man ska arbeta 
med olika delområden. Det skapas också en samlad trovärdighet 
för klimatarbetet och ett politiskt stöd för alla de aktörer som ar-
betar med praktiskt arbete, teknikutveckling, forskning, utveck-
ling av styrmedel mm. En direkt följd av att avtalet antas redan 
före COP22 är att Parisavtalets parter då kan genomföra sitt första 
möte vid COP22 i Marrakesh. I sämsta fall blir det utan EU:s 
medverkan. 

Den europeiska och svenska ratificeringen

Inom EU har det rått en viss förvirring om hur processen för 
EU:s ratificering ska gå till. Den ursprungliga planen var att alla 
enskilda medlemsländer först skulle ratificera genom behandling 
i sina respektive parlament och därefter skulle EU lämna in ett 
gemensamt ratificeringsinstrument. Man utgick då från att den 
globala processen skulle ta ytterligare många månader, kanske år, 
innan man kommit upp i den nivå som innebär att avtalet träder 
i kraft. Dessutom hade man inom EU tänkt sig att först behandla 
frågan om ansvarsfördelning för utsläppsminskningarna mellan 
medlemsländerna. Det snabba agerandet från USA, Kina, Brasi-

lien och andra länder har tagit EU på sängen det har nu fått EU 
att ändra upplägg. Miljörådet har kallats till extra möte och tanken 
är att EU lämnar in ett ratificeringsinstrument redan nu, så att EU 
inte tappar möjligheten att vara med på det partsmöte som då kan 
hållas i Marrakesh. För att detta ska fungera måste EU ratificera 
före 7 oktober, eller allra senast den 15 oktober. Genom att EU 
ratificerar kommer man med säkerhet att hamna över 55 procent 
av utsläppen och då träder Parisavtalet i kraft. 

Länder som ratificerat

Vid Klimatmötet i Paris var det 194 länder plus EU som antog 
avtalstexten, dvs totalt 195 parter. Därefter har ytterligare 2 till-
kommit. Vid ett möte i FN i New York 22 april bekräftades avtalet 
genom att det signerades av ledare från 175 länder. Sedan har yt-
terligare 16 länder signerat, så att det nu signerats av 191 av de 195 
deltagarna i Paris. Till de få länder som inte signerat hör Nicara-
gua, som var negativt till avtalet redan i Paris eftersom landet anser 
att de rika länder inte tar fullt ansvar för utsläppen. 

Redan vid mötet i New York 22 april ratificerades avtalet av 
15 länder, främst små ö-länder som drabbas av stigande havsyta, 
exempelvis Maldiverna, Samoa, Tuvalu och Fiji. 

Norge ratificerade som det första industrilandet 20 juni. Peru 
ratificerade 25 juli, Kamerun 29 juli och Nordkorea 1 augusti. Men 
det var först sedan USA och Kina ratificerat som en lång rad länder 
också fattade beslut om ratificering. Många länder har antecknats 
i den officiella förteckningen den 21 september, bland dem några 
stora och folkrika länder: Bangladesh, Belarus, Brasilien, Ghana, 
Guinea, Honduras, Island, Madagaskar, Mexiko, Mongoliet, Ma-
rocko, Namibia, Panama, Papua Nya Guinea, Senegal, Singapore, 
Sri Lanka, Thailand, Förenade Arabemiraten och Uganda. Ukrai-
na ratificerade 19 september.  

Totalt hade 61 länder ratificerat den 28 september. Därmed är 
det första villkoret, minst 55 länder, uppfyllt. Andelen av de glo-
bala utsläppen från de här 61 länder är 47,79 procent. Det saknas 
alltså fortfarande drygt 7 procentenheter. Indien och Japan har 
lovat att snart ratificera och därmed når man också över 55-pro-
centsgränsen. Om EU snabbt ratificerar räcker det också för att 
passera 55 procent av utsläppen. 

Opec-länderna enades om att begränsa sitt utbud till 32,5 – 33 mil-
joner fat om dagen. Det finns stora tvivel om Opec verkligen lyck-
as genomföra begränsningen; det finns än så länge ingen fördel-
ning av kvoter mellan länderna. Man kommer att utgå från varje 
lands medelproduktion, men undantar tre länder med speciella 
problem: Iran, Libyen och Nigeria. I bakgrunden finns kontak-
ter med Ryssland, som inte är medlem av Opec, men är världens 
näst största oljeexportör efter Saudi-Arabien. Även om man skulle 
få svårigheter att hålla kvoterna mellan Opec-länderna kan man 
notera:

• Beslutet i Alger innebär att man överger den politik som kallas 
”pump-at-will” som infördes 2014 på Saudi-Arabiens initiativ, och 

som inneburit att alla Opec-medlemmar fått producera som man 
vill. Det blev signalen till prisfallet från 110 dollar/fat ner till som 
lägst 27 dollar. 

• Beslutet innebär också att Saudi-Arabien tillåter ärkefienden 
Iran att stå utanför produktionsbegränsningen. 

• Beslutet är en signal om att Opec-länderna vill ha upp priset 
till minst 60 – 65 dollar för att klara sina egna ekonomier. Man 
brukar säga att Saudi-Arabien behöver 75 dollar för att klara sin 
statsbudget. 

En effekt av en prisuppgång blir att det blir mer lönsamt för 
alla producenter, inklusive frackning i USA och på andra håll. Det 
blir också bättre ekonomi för alla som producerar konkurrerande 
bränslen, inte minst biobränslen och biodrivmedel. 

Opec enas om produktionsbegränsning
Vid sitt möte i Alger 28 september enades Opec-länderna 
om en produktionsbegränsning för första gången på åtta 
år. Oljepriset steg direkt med 5 procent. 
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Beskrivningen möttes av kritik. Dels innehåller satsningen en stor 
satsning på järnvägsunderhåll, som snarare borde räknas till kom-
munikationsområdet. Dels ligger en hel del av de ökade satsning-
arna efter 2018 års val, och det finns inga garantier för att de då 
genomförs. Vi går här igenom alla de konkreta förslagen, så som 
de framgår av budgetpropositionen, som lades den 20 september, 
med särskilt fokus på det som berör bioenergin. Vi försöker också 
notera vad som inte finns i budgeten. Regeringen har gett ut en 
särskild Fakta-PM som vi också har som källa. 

Klimatklivet utökas med 1,6 miljarder

Av de 12,9 miljarder som regeringen räknar in i sitt klimatpaket 
läggs 1,6 miljarder kronor på en ökning av anslagen Klimatklivet. 
Ramen höjs med 100 miljoner 2017 och 2018. Dessutom förlängs 
programmet 2019 och 2020 med 700 miljoner för varje år. Det 
betyder att programmet nu omfattar 3,5 miljarder totalt för åren 
2015 – 2020, en ökning med 1,6 miljarder jämfört med tidigare 
beslut. Regeringen anser att Klimatklivet har varit framgångsrikt. 
Den 1 juli i år hade det kommit in 1 361 ansökningar med ett 
sökt totalbelopp på 3 039 miljoner kronor. Fram till detta datum 
hade man beviljat stöd om totalt 768 miljoner till 367 projekt. I 
regeringens Fakta-PM nämns främst stöd till biogas och laddinfra-
struktur för elfordon, men Klimatklivets pengar går också till en 
rad andra projekt. 

Om den här budgetpunkten kan sägas att den stora delen av 
ökningen ligger efter valet 2018, under nästa mandatperiod. 

Stadsmiljöavtalen får 750 miljoner mer

Stadsmiljöavtalen innebär att regeringen går in med statlig 
medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektiv-
trafik. Medfinansieringen ska särskilt främja ”innovativa, klimatef-
fektiva och kapacitetsstarka lösningar för kollektivtrafik”. 

Stadsmiljöavtalen får nu en höjning med  250 miljoner 2017 
och 500 miljoner 2018. 

Regeringen satsar också 210 miljoner extra på klimatanpassning, 
bland annat åtgärder som ska förbereda för mer extrem väderlek. 
Nästan alla pengarna, 190 miljoner, ligger under 2019 och 2020. 

Fossilfria resor och transporter

Under rubriken ”fossilfria resor och transporter” har regeringen 
lagt in främst en stor pott till järnvägsunderhåll 2019 – 2020, dels 
en kraftig höjning av beloppet till supermiljöbilspremier. 

För järnvägsunderhållet sker en påplussning med 200 miljoner 
på ”järnvägsunderhåll i närtid” 2017. För de påföljande åren, 2019 
och 2020, anslås 5,9 miljarder till ökat järnvägsunderhåll. Den här 
punkten utgör alltså nästan halva klimatpaketet, och ligger först 
under nästa mandatperiod. 

Höjningen av anslaget för supermiljöbilspremier ökas med 180 
miljoner för innevarande år 2016, och man anslår dessutom 700 
miljoner för 2017. Den tidigare tanken var att man vid nästa års-
skifte skulle ha infört ett nytt system för klimatanpassad fordons-
beskattning, bonus-malus. Nu har man skjutit på genomförandet 

till tidigast 1 juli 2018. Därför behövs pengar till supermiljöbilspre-
mier 2017, och sannolikt måste man därefter lägga till pengar för 
första halvåret 2018. 

Ändrad momsgräns

Regeringen föreslår att det införs en gräns för momsregistrering 
på 30 000 kr. Syftet är främst att gynna mikroproducenter av el, 
hushåll som sätter upp solpaneler och vill sälja överskottet till nä-
tet. För företag med en försäljning mindre än 30 000 kr per år blir 
det frivilligt att fakturera, redovisa och betala moms på sin försälj-
ning. Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksam-
het momsregistrera sig, oavsett hur liten verksamhet är. 

Ökat anslag till energiforskning

Regeringen vill höja anslaget till energiforskning med samman-
lagt 620 miljoner under åren 2017 – 2020, men 435 av de miljo-
nerna ligger 2019 – 2020. 

Annullering av utsläppsrätter

Regeringen vill köpa in och annullera utsläppsrätter inom EU-
ETS för 300 miljoner kronor vardera 2018, 2019 och 2020. Med 
dagens pris kring 5 euro per utsläppsrätt innebär det att man kan 
köpa drygt 6 miljoner utsläppsrätter per år motsvarande ett ut-
släpp på 6 miljoner ton CO2 per år, vilket motsvarar drygt en ti-
ondel av de svenska utsläppen. Avsikten är att fortsätta köpa in och 
annullera utsläppsrätter ända fram till 2040. Åtgärden lanserades i 
anslutning till försäljningen av Vattenfalls brunkol. 

Internationellt klimatbistånd

Biståndsramen ökas med 500 miljoner om året 2017 – 2020 
för att ge utrymme dels för att öka anslaget till den globala Gröna 
Klimatfonden, dels för att öka Sidas klimat- och miljöbistånd. 

Summan av de här åtgärderna är alltså 12,9 miljarder, varav 
5,9 miljarder ligger på ökat järnvägsunderhåll 2019 – 2020. Av de 
12,9 miljarderna är hela 9,5 miljarder tillskott under åren 2019 och 
2020, som ligger efter den innevarande mandatperioden. 

Svebio kommentar: 

När regeringen i sin sammanställning och vid presskonferensen 
kallar förslagen ”Sveriges största klimat- och miljöbudget någonsin” 
har det drag av kreativ bokföring. Regeringar av olika politisk färg har 
under en följd av år sparat på anslagen till järnvägsunderhåll och vi ser 
effekten i form av stora förseningar och störningar i trafiken. Trafikverket 
redovisade för ett par veckor sedan en sammanställning över 69 järn-
vägssträckor med allvarliga brister i underhållet. Att nu återställa en del 
av bristerna i järnvägsunderhållet kan inte betecknas som klimatpolitik, 
utan ska ses som en nödvändig del av infrastrukturpolitiken. 

Vad återstår då av klimatpaketet? Ökningen av Klimatklivet är ett 
tillskott, liksom mer pengar till Stadsmiljöavtalen. Tillsammans med den 
stora nya summan till supermiljöbilspremien innebär det att mycket 
stora belopp nu satsas på elektrifiering av trafiken, eftersom investering 
i laddstolpar ges prioritet inom Klimatklivet. Dessutom finns en nyligen 
införd särskild elbusspremie. 

I en del av den information som gått ut i anslutning till budgeten har 
det påståtts att man också sänker skatten på biodrivmedel. Den sänk-
ning man talar om genomfördes redan 1 augusti. Budgeten innehåller 
inga nya positiva besked för biodrivmedel. 

Budgeten: Rekordsatsning på klimatet eller kreativ bokföring? 
Regeringspartierna presenterade den 6 september ”en 
historisk klimat- och miljöbudget” med satsningar på 12,9 
miljarder under åren 2017 – 2020. Det beskrivs i pressmed-
delandet som ”den största investeringsbudgeten på klimat- 
och miljöområdet i Sveriges historia”. 
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Annulleringen av utsläppsrätter är en passiv åtgärd som får liten ef-
fekt. Utsläppsrätterna är idag mycket billiga. Det beror på att man har 
ett mycket stort överskott och liten efterfrågan på utsläppsrätter. Det är 
mer angeläget att minska utbudet av utsläppsrätter än att köpa upp av 
överskottet. Systemet behöver skärpas och här kan regeringen göra en 
insats på EU-nivå. Satsa hellre de 300 miljonerna på aktiva åtgärder för 
minskad fossilbränsleanvändning. 

SKATTEFÖRÄNDRINGAR I BUDGETEN 
Nedsättningen av förmånsvärdet förlängs och sänks

Nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöfordon förlängs 
med fyra år från 1 januari 2017. Men samtidigt sänks den maximala 
nedsättningen till 10 000 kr som idag är maximerad till 16 000 kr. 
Idag gäller nedsatt förmånsvärde för gasbilar och för elbilar (rena 
elbilar och hybrider). Nedsättningen är 60 procent av förmånsvär-
det, och jämförelsen görs med närmast jämförbara bensin- eller 
dieselbil. Nedsatt förmånsvärde för flexifuelbilar för E85 avskaf-
fades redan för flera år sedan och ledde då till att försäljningen av 
dessa bilar rasade. 

Skattereduktion för reparation av vitvaror

Rot-avdraget utvidgas till att också omfatta reparation av vit-
varor i bostaden. Det uppges vara en klimatnytta att reparera och 
öka livslängden på vitvarorna, men några remissinstanser påpekar 
att nya vitvaror i allmänhet har lägre elförbrukning än äldre varför 
klimatnyttan kan ifrågasättas. 

Fortsatt nedsatt elskatt i norra Sverige

Regeringen lägger förslag om fortsatt nedsatt elskatt i norra 
Sverige, trots att konsekvensen blir kraftigt ökad administrativ 
börda för många berörda företag. Skälet är att fortsatt skattened-
sättning enligt EU-kommissionen innebär ett otillåtet statsstöd för 
alla de berörda företagen i regionen. Ett regelverk liknande det 
som redan finns för biodrivmedel måste därför komma på plats. 
Enligt förslaget kommer elskatt bara att tas ut med en gemensam 
skattesats. Nedsättningen kommer istället att ske genom avdrag 
eller återbetalning. 

Lägre skatt för större datacenter

Företag inom datacenterbranschen får samma låga skatt som 
tillverkningsindustrin, endast 0,5 öre/kWh. 

Kommande förändringar på energiskatteområdet 

Regeringen redovisar sina bedömningar av hur energiskatterna 
kommer att förändras genom energiöverenskommelsen mellan 
fem partier (S,M,MP,C,KD. ).

• Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fasas ut i två 
steg 1 juli 2017 och 1 januari 2018. Vid det första tillfället sänks 
skatten till 1500 kr per MW och månad och från 1 januari 2018 
avskaffas den helt. 

• Fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks i fyra steg till 0,5 
procent av taxeringsvärdet under perioden 2017 – 2020. Den 1 ja-
nuari 2017 sänks skatten från 2,8 till 2,2 procent, den 1 januari 2018 
sänks skatten till 1,6 procent, den 1 januari 2019 sänks skatten till 
1,0 procent och den 1 januari 2020 sänks skatten till 0,5 procent 
av taxeringsvärdet. 

• För att finansiera de här skattesänkningarna höjs elskatten 
i två steg, den 1 juli 2017 och den 1 januari 2019. ”Sammanlagt 
bedöms höjningarna preliminärt behöva uppgå till 4,2 öre/kWh, 
exklusive moms”, skriver regeringen. 

Svebios kommentar: 

Skatteförändringarna på energiområdet har en del brister. Av poli-
tiska skäl vill man behålla den nedsatta elskatten i norra Sverige men 
tvingas samtidigt införa ett krångligt system för återbetalning av skat-
ten för att klara EU:s statsstödsregler. Det hade varit rakare att skippa 
Norrlandsskatten på el och istället införa något annat glesbygdsavdrag 
för att kompensera för högre levnadsomkostnader orsakade av det kalla 
klimatet. Eller ännu hellre låta norrlandskommunerna få del av vinsterna 
från vattenkraften. Det känns olustigt att ge sänkt elskatt till mängder av 
verksamheter och hushåll i expansiva städer som Umeå och Luleå och 
ge elvärmen extra fördelar i hela norra Sverige på bekostnad av andra 
alternativ. Genom den lägre elskatten missgynnas uppvärmning med 
biobränslen i norra Sverige i relation till elvärme. 

De stora skattesänkningar som nu planeras för kärnkraft och vat-
tenkraft ska finansieras av elkonsumenterna. Det gynnar utbudet av el 
och missgynnar användningen, vilket ytterligare förstärker obalansen 
på elmarknaden och verkar prispressande. Det är också en mycket stor 
överföring av pengar från konsumenter till ett fåtal stora elproducenter.

Beskattningen av drivmedel tas inte upp i budgetpropositionen. Re-
dan 1 augusti sänktes skatten på biodrivmedel, efter förslag i vårbud-
geten. Orsaken var att den så kallade överkompensationen minskat. Nu 
finns det inga förslag om ytterligare förändringar. Däremot höjs skatten 
på bensin och diesel i enlighet med beslut som togs i förra budgeten 
och som innebär att man automatiskt ska höja skatten med konsument-
prisindex plus 2 procent. Det innebär en höjning med 24 öre/liter på 
bensin och 21 öre/liter på diesel vid årsskiftet. 

Den sista höjningen av koldioxidskatten för företag utanför den 
handlande sektorn, dvs lättare industri, kommer att genomföras som 
planerat 1 januari 2018. Då kommer de berörda företagen att få full 
koldioxidskatt, lika hög som serviceföretag och hushåll. Inte heller detta 
nämns i budgeten, eftersom beslutet redan fattats. 

NÅGRA ”SIGNALER” INOM ENERGIPOLITIKEN 
Budgeten innehåller omfattande bilagor på alla utgiftsområden 
där de olika anslagen preciseras och motiveras. Där finns också 
texter där regeringen anger sin politiska inriktning. Utgiftsområde 
20, Allmän natur- och miljövård, är på 129 sidor, utgiftsområde 
21, Energi, är på 79 sidor, och utgiftsområde 23, Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel, är på 110 sidor. I den senare finns bland 
annat skogspolitiken. Energifrågor berörs också i utgiftsområde 
24, Näringsliv, Utgiftsområde 22, Kommunikationer, och i en del 
andra bilagor. 

Energibilagan innehåller bland annat ett stycke med rubriken 
”Mer förnybar energi”. Här skriver man följande om bioenergi: 

”Bioenergi utgör det största förnybara energislaget och närmare 
en tredjedel av den svenska energianvändningen och är en central 
del i regeringens ambitioner om 100 procent förnybar energi.”

Ett stycke handlar om omställningen av transportsektorn: 
”Regeringen avser att under mandatperioden lämna ett förslag 

om ett system som ger långsiktigt hållbara och stabila villkor för 
biodrivmedel.”

I Kommunikationsbilagan är man mer precis: 
”En viktig del i insatserna för att nå en fossilfri fordonsflotta är 

FORTS FRÅN SID 3.
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att skapa långsiktiga spelregler för hållbara biodrivmedel. Förny-
bara bränslen ska ges goda förutsättningar att konkurrera med fos-
sila bränslen, så att en successivt ökande andel förnybara bränslen 
kan åstadkommas. Regeringen kommer därför att ta fram förslag 
till nya regler för de ekonomiska styrmedlen på området. Reger-
ingen arbetar med en lösning som ligger inom ramen för Europe-
iska kommissionens tolkning av reglerna om statligt stöd och som 
kan träda i kraft under mandatperioden.”

Här finns också följande formuleringar om beskattningen av 
fordon: 

”Bonus-malus-utredningen har lämnat ett förslag om hur for-
don med relativt låga utsläpp ska premieras vid inköpstillfället, 
medan fordon med relativt höga utsläpp belastas med högre skatt. 
Förslaget bereds för närvarande. … Regeringen avser att införa ett 
bonus-malus-system som innebär en väsentlig ambitionshöjning 
när det gäller den miljöstyrande effekten jämfört med dagens sys-
tem, senast den 1 juli 2018.”

I energibilagan finns också formuleringar om utredning av havs-
baserad vindkraft, om att ”skyndsamt se över förutsättningarna för 
att skattemässigt gynna solenergi, i synnerhet den el som produce-
ras och förbrukas bakom en och samma anslutningspunkt”. Man 
skriver också att ”regeringen avser att fortsätta utveckla stödet för 
energilagring”.  

Svebio kommentar: 

Regeringens ambition är nu att komma med ett förslag om långsikti-
ga styrmedel för biodrivmedel som kan träda i kraft under mandatperio-
den, dvs före hösten 2018. Det innebär samtidigt att hela mandatperio-
den går utan att den sittande regeringen kunnat skapa sådan trygghet 
för biodrivmedelsbranschen. Det är förstås ett misslyckande, och ett 
resultat av att man inte fått till stånd en politisk uppgörelse med  EU-
kommissionen om rätten att få använda de styrmedel vi skulle önska 
för omställningen av transportmarknaden. Förra statsministern Göran 
Persson och Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman skrev 
om detta i en debattartikel i Dagens Nyheter den 15 september under 
rubriken ”Politisk handlingsförlamning riskerar fossilfri framtid”. Deras 
krav är att den svenska regeringen måste tvinga fram en kompromiss 
med EU-kommissionen, som säkerställer att vi kan ta ut högre skatt på 
energi från fossila bränslen än på andra alternativ. I budgetpropositio-
nen skriver regeringen att man arbetar med en lösning ”som ligger inom 
ramen för EU-kommissionens tolkning av reglerna om statligt stöd”. Vi 
tycker det vore klokare att gå i klinch med kommissionen på det sätt 
som förre statsministern föreslår.   

VÄKOMMEN PÅ SVEBIOS

STORA BIOKRAFT & 
VÄRMEKONFERENS

Arrangerat av:

När: 8-9 november 2016
Plats: Scandic Foresta, Lidingö
Konferens, studiebesök på Värtaverket och utställning. 
Program och anmälan på: www.svebio.se

BIOENERGI 
– SVERIGES 

STÖRSTA 
ENERGISLAG!

I samarbete med:

FORTS FRÅN SID 4.
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Elcertifikatsystemet – förslag kommer 17 oktober

”Måndag 17 oktober överlämnar Energimyndigheten delredovis-
ning 2 inför kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet, samt förslag 
på kvoter för 18 TWh till 2030.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer att över-
lämna sin delredovisning 2 inför kontrollstation 2017 torsdag den 
13 oktober klockan 9.00. I samband med detta kommer myndig-
heterna presentera gemensamma slutsatser för delredovisning 2. 
Samma dag presenterar NVE sitt underlag på Norges Energida-
ger vid en session om en gemensam nordisk förnybarstrategi efter 
2020.

Energimyndigheten kommer att återkomma med information 
om tidpunkt för offentliggörande av underlag den 17 oktober.

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikats-

Energimyndigheten har uppdrag att se över elcertifikatsyste-
met och skrev detta på sin hemsida 28 september:

marknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kon-
trollstationer. I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar 
utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och jus-
teringar av kvotkurvan för att uppnå målet. Kontrollstation 2017 
genomförs så att eventuella lagändringar kan träda i kraft den 1 
januari 2018.

Hösten 2015 erhöll Energimyndigheten flera deluppdrag av re-
geringen gällande underlag till kontrollstation 2017. NVE erhöll 
motsvarande uppdrag från sitt departement. Flera uppdrag delre-
dovisades i juni och den del som behandlar elcertifikatsystemets 
utformning vid ett nytt mål i Sverige efter 2020 ska rapporteras i 
oktober.

Den 1 september fick Energimyndigheten ytterligare ett upp-
drag som ska rapporteras i oktober. Uppdraget innebär bland an-
nat att myndigheten ska föreslå kvoter för att förlänga och utöka 
elcertifikatsystemet med 18 TWh till 2030.”

Norges energiminister: svenska energipolitiken en katastrof

Tord Lien beskrev den svenska politiken som en katastrof. Hans 
kritik gäller att den svenska energiuppgörelsen innebär att man 
både satsar på fortsatt användning av kärnkraft och en omfattande 
utbyggnad av förnybar elproduktion genom att öka elcertifikatsys-
temet med 18 TWh efter 2020. Så här sade Lien (norsk läsövning):

”Sverige har samme utfordring som oss, de har mindretallsre-
gjering. Så er det noen partier som ikke vil ta knekken på atom-

Den norske energiminister Tord Lien talade vid en ener-
gikonferens i Sandane 26 september och fick frågor om 
den svenska energipolitiken. Hans svar finns refererat på 
Europower.com. 

kraften. Så er det andre partier som veldig gjerne vil ha grønne 
sertifikater også etter 2020. Så ender de altså opp med å bli enige 
om ja takk, begge deler. Det er selvfølgelig en katastrofe for det 
norske kraftsystemet.”

Tord Lien menade att Sverige borde ha gjort tvärtom och fasat 
ut kärnkraften och inte byggt vidare på elcertifikatsystemet. Då 
hade man kunnat få balans på elmarknaden. 

Han fick följdfrågor om hur den norska regeringen ska hantera 
frågan, men han ville inte spekulera om det. I avtalet med Sve-
rige om elcertifikaten finns det skrivningar som säger att länderna 
måste överlägga med varandra om förändringar av villkoren. 

30 svenska bolag satsar på fjärrvärme i Storbritannien

”Med hjälp av Energimyndighetens nya satsning får 30 bolag som 
deltar i programmet Heat Networks-Sustainability by Sweden 
hjälp att etablera sig och expandera i Storbritannien. Bolagen är 
verksamma inom fjärrvärmebranschen och nu är en bra tid att 
komma in på den brittiska marknaden.” 

”– Vi kan redan nu se att programmet har potential att ge flera 
av bolagen möjlighet att etablera sig på den brittiska marknaden. 
Efterfrågan på svensk kompetens och lösningar ökar i takt med att 
fjärrvärmemarknaden nu ska byggas ut säger Ann-Sofi Gaverstedt, 
projektledare på Energimyndigheten.

Regeringen i Storbritannien har satt upp ett mål om att fjärr-

Den 15 september anordnades ett första möte på den 
brittiska ambassaden i Stockholm i ett projekt som 
syftar till att sprida svensk fjärrvärmeteknik i Storbritan-
nien. Det är Energimyndigheten som driver projektet, 
som engagerar 30 svenska företag. Vi citerar ur press-
meddelandet: 

värmen ska växa med åtta procent årligen. Där med är det ett bra 
tillfälle för svenska företag att komma in på marknaden.”

”Plattformen ska även erbjuda brittiska aktörer att delta i ett 
samarbete för att utveckla fjärrvärmemarknaden, en del av bola-
gen behöver hämta hem innovationer för att utveckla den svenska 
marknaden.

Programmet ska bidra till att etablera starka och långsiktiga re-
lationer mellan Sverige och Storbritannien inom fjärrvärmefrågor. 
Relationerna ska bygga på ökad förståelse för givna förutsättningar 
och utvecklat förtroende för lösningar inom energisektorn och 
dess genomförbarhet.”

”Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten som 
huvudfinansiär och Business Sweden i Storbritannien. I projekt-
gruppen ingår även representanter från Sweheat&Cooling och 
Nordic Heat.”
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Klimatklivet: Redovisning 28 september med fokus på konvertering 

”Att byta ut fossila bränslen mot till exempel fjärrvärme, biogas 
eller biobränsle är viktiga åtgärder i Klimatklivet. Hittills har Na-
turvårdsverket beviljat 80 olika åtgärder för energikonvertering. 
Tillsammans har de fått 175 miljoner kronor i stöd. Av Klimatkli-
vets totalt 500 beviljade åtgärder är energikonvertering den näst 
största gruppen.

– Idag har vi fattat beslut om stöd till 130 klimatåtgärder. Denna 
gång var det 29 olika projekt som handlar om att byta bort olja 
mot andra energislag, berättar Nanna Wikholm som är projektle-
dare för Klimatklivet.

Runt om i landet används fortfarande olja och andra fossila 
bränslen för uppvärmning eller drift av processer. När ny teknik 
ersätter fossila bränslen med till exempel fjärrvärme, träpellets el-
ler bioolja kan det medföra stora utsläppsminskningar snabbt. In-
vesteringsstöd från Klimatklivet behövs för att många av de här 
klimatinvesteringarna ska komma på plats.

Här är några exempel på klimatsmarta åtgärder för att byta bort olja:
• I Luleå ska bogserbåtar värmas upp med fjärrvärme vid kajen 

i stället för olja,
• På flera platser i landet byts fossila bränslen i asfaltsbrännare 

till träpulver för att gå mot en asfaltsproduktion som baseras på 
fossilfria bränslen.

• I skolfastigheter och bostadsfastigheter utanför Uppsala ersätts 
eldningsolja med pellets och bioolja.

• I Vaggeryd har en modulhustillverkare bytt ut elpannan i sin 
fabrik till fjärrvärme.

Naturvårdsverket beräknar att dessa 80 investeringar kommer 
att minska koldioxidutsläppen med 52 400 ton per år.

Fakta 

Satsningen Klimatklivet är en del av statsbudgeten för 2016. Un-
der 2015 uppgick stödet till för klimatinvesteringar till 125 miljoner 
kronor. För 2016, 2017 och 2018 är stödet 600 miljoner kronor per 
år. I genomsnitt betalar Klimatklivet drygt 40 % av investerings-
kostnaden för åtgärderna. Det betyder att sökanden står för den 
största delen av kostnaden.

 Info om hela klimatklivet till och med september 2016: 

• Antal beviljade åtgärder: 500 st 
• Årlig minskning av koldioxidutsläpp, c:a 400 000 ton 
• Beviljat stöd: 928,5 miljoner kronor 
• Totala investeringskostnader: 2 199 miljoner kronor  
• Åtgärdernas genomsnittliga livslängd: 16 år 
• Minsta investeringskostnad för en åtgärd: 24 900 kronor 
• Största investeringskostnad för en åtgärd: 186 900 000 kronor 
• Minsta stödbelopp till en åtgärd: 11 250 kronor 
• Största stödbelopp till en åtgärd: 74 760 000 kronor

Under rubriken ”80 kliv bort från fossil olja och gas” redo-
visade Naturvårdsverket hur man hittills fördelat pengar 
inom Klimatklivet, med särskild betoning på konvertering 
från fossila bränslen till biobränslen och fjärrvärme. Så här 
skriver Naturvårdsverket: 

De flesta ansökningar som beviljats gäller laddstationer för elfordon. Men 
de genomsnittliga bidragssummorna är relativt små. Produktion av biogas 
har getts till 16 projekt, och det handlar i allmänhet om relativt stora belopp.  

Den största klimatgasreduktionen beräknas ske från åtgärder inom transport-
sektorn. Det handlar främst om stöd till tankstationer för biogas och HVO. 

Så här har pengarna fördelats: 

Biogasproduktion 367,8 milj kr

Energikonvertering 175,5

Laddstationer 127,1

Energieffektivisering 91,0

Gasutsläpp 28,9

Infrastruktur 19,3

Informationsinsatser 14,2

Fordon 11,2

Avfall 4,9

Övrigt 2,4

Så här har pengarna fördelats: 

Biogasproduktion 367,8 milj kr

Energikonvertering 175,5 milj kr

Laddstationer 127,1 milj kr

Energieffektivisering 91,0 milj kr

Gasutsläpp 28,9 milj kr

Infrastruktur 19,3 milj kr

Informationsinsatser 14,2 milj kr

Fordon 11,2 milj kr

Avfall 4,9 milj kr

Övrigt 2,4 milj kr
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Resultat från Öppet forum om en fossilfri transportsektor

”Totalt deltog närmare 100 aktörer i Öppet forum, allt från myn-
digheter på kommunal, regional och nationell nivå, branschor-
ganisationer, företag, intresseorganisationer samt högskolor och 
universitet.”

”Aktörerna efterfrågar tydliga och tidssatta mål, både nationellt, 
regionalt och lokalt men också en handlingsplan som förtydligar 
ansvarsområden för olika aktörer i samhället. Men allra viktigast är 
att strategin blir tydlig med vad en fossilfri transportsektor innebär 
och vilka mål och åtgärder som krävs för att komma dit. Tydliga 
och långsiktiga styrmedel efterfrågas också. Här lyfts vikten av 
blocköverskridande samarbeten i riksdagen fram för att garantera 
långsiktiga styrmedel som håller över flera mandatperioder.”

”Mer än hälften av aktörerna betonar vikten av att ha ett in-
ternationellt samarbete och perspektiv i den kommande strategin. 
Det innebär bland annat att Sverige bör arbeta med att påverka 
EU:s regelverk för att förhindra eventuella begränsningar eller ne-
gativa påverkningar i framtiden.”

”Regionala och kommunala aktörer poängterar vikten av att 
inte bara satsa på stöd som är anpassade för storstäder utan även 
för mindre städer och för landsbygden. Strategin bör också anpas-
sas till lokala och regionala förutsättningar och behov.”

”Flertalet aktörer poängterar vikten av att olika förnybara driv-
medel inte får konkurrera med varandra utan ska ses som kom-
plement som samverkar med varandra och som tillsammans kan 
ersätta fossila drivmedel. Så gott som alla aktörer efterlyser också 
tydligt utformade styrmedel som ska göra förnybara drivmedel 
konkurrenskraftiga gentemot de fossila.”

”Energimyndigheten vill, tillsammans med Boverket, Natur-
vårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen, 
tacka samtliga aktörer som varit med och bidragit i Öppet forum. 
De inskickade bidragen och sammanställningen kommer använ-
das som underlag i det fortsatta arbetet med strategin. Samman-
ställningen kommer också vara en bilaga till den nulägesrapport 
som myndigheterna presenterar för regeringen i oktober 2016.

Energimyndigheten kommer också, tillsammans med övriga 
medverkande myndigheter i arbetet, att bjuda in till dialogmöten 
under hösten 2016 och på så sätt ge fler aktörer möjlighet att vara 
med och bidra.

Strategin planeras att vara klar och redovisas för regeringskans-
liet i april 2017.”

Energimyndigheten presenterade den 22 september en 
rapport med redovisning av resultatet av det Öppna forum 
som man anordnade under våren 2016 med anledning av 
regeringsuppdraget att ta fram en nationell strategi för en 
fossilfri transportsektor. Vi citerar ur pressmeddelandet: 

MARKNADERNA

Elmarknad präglad av torka
Elmarknaden präglas av den torra väderleken som gjort att fyllna-
den i vattendammarna är långt under normal nivå. Fyllnadsgra-
den i slutet av september (vecka 38) var 68,6 procent mot normalt 
81,4 procent (medelvärde 1960 – 2015 vid motsvarande tid).  Un-
derskottet motsvarar 4,3 TWh i produktion, eftersom 
magasinen totalt rymmer 33,7 TWh energi. Dessa 4,3 TWh kan jämföras 
med att elcertifikatsystemet varje år ger ett tillskott på 3,3 TWh, och att 
Sverige under de senaste åren haft exportöverskott på 15 – 20 TWh om året. 
Betydelsen av lågt vattenstånd ska alltså inte överdrivas. 

Som en följd av det torra vädret har vattenkraftsproduktionen 
varit lägre än normalt. Också vindkraften har producerat mindre 
än året innan, vilket är ett trendbrott. Det beror dels på att hög-
trycksvädret ger mindre vind, dels på inbromsade nyinvesteringar 
beroende på låga el- och certifikatspriser. En färsk rapport från 
Energimyndigheten visar att kostnaden för ny vindkraft fortfa-
rande sjunker och att det finns många projekt som kan byggas för 
40 – 50 öre/kWh. Men prisnivån, inklusive certifikat, ligger ännu 
lägre och investeringarna kommer inte till stånd. 

Rekord för biodrivmedel 2016
Allt pekar på att 2016 blir ytterligare ett  rekordår för försäljningen av 
biodrivmedel. Svebio har under den senaste månaden gett ut 
två pressmeddelanden om ökad försäljning av biodrivmedel 
grun-dat på den statistik vi får från SCB. Var sjätte liter 
drivmedel som användes under första halvåret var 
biodrivmedel, och hela 23,8 procent av all diesel som 
levererades till marknaden var biodiesel. Nästan var fjärde 
dieselmolekyl är nu biobaserad och inte fossil. 

Kärnkraftsproduktionen har gått relativt bra, men den samlade 
elproduktionen sett över den senaste 52-veckorsperioden ligger på 
minus 2 procent (152 TWh). Elförbrukningen har under samma 
period varit cirka 137 TWh, vilket ger ett exportöverskott på 15 
TWh. Exporten går främst mot Finland och Litauen samtidigt 
som vi har nettoimport från Norge. 

Elpriserna har varit mer volatila under september än tidigare, 
med stora variationer mellan prisområdena. Priset i elområde 1, 
norra Sverige, växlat mellan 20 och 30 öre/kWh, medan man i 
elområde 4, södra Sverige, haft prispikar upp mot 50 öre/kWh. 
Forwardpriserna visade i slutet av september en stigande tendens, 
medan elcertifikaten fortfarande ligger på en låg nivå, under 15 öre/
kWh. Utsläppsrätterna har under september tidvis varit nere kring 
4 euro/ton, vilket är bara hälften av priset för ett år sedan. 

Ökningen av biodieselvolymen har i första hand skett genom ökad 
användning av HVO, både inblandad i vanlig diesel och i allt hö-
gre grad såld som HVO100. Men även försäljningen av RME har 
ökat. Hur det går med försäljningen av E85 efter att skatten sänktes 
1 augusti har vi fortfarande inte fått någon indikation på, när detta 
skrivs. 

8
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Sjunkande pris på fasta biobränslen andra kvartalet
Energimyndigheten redovisade 1 september priser för fasta bio-
bränslen för andra kvartalet 2016. För leveranser till värmeverk 
sjönk prisnivån för alla sortiment utom returträ, som hade en 
prisökning från 94 till 96 kr/MWh. Priset på förädlade bränslen 

(pellets och briketter) sjönk från 278 kr/MWh till 264 kr/MWh. 
Priset på skogsflis sjönk från 184 kr till 181 kr och priset på indu-
striella biprodukter sjönk från 153 till 152 kr. Också priset på torv 
sjönk. 

PRESSMEDDELANDEN

Det finns 209 biokraftverk i Sverige som tillsammans har en kapa-
citet på 4 464 megawatt, en ökning med cirka 180 megawatt eller 
4 procent det senaste året. Det visar tidningen Bioenergis årliga 
sammanställning över biokraft i Sverige. Nya anläggningar har ta-
gits i drift ibland annat i Stockholm, Linköping, Skövde, Mjölby 
och Nybro. 

– Tillskottet av reglerbar elproduktion är värdefullt för det
svenska energisystemet eftersom biokraft kan balansera intermit-
tent elproduktion från sol- och vindkraft. Det senaste årets ökade 

Första halvåret 2016 var 23,8 procent av hela volymen diesel som 
levererades till den svenska marknaden biodiesel. Det visar Svebios 
analys av färsk statistik från SCB. Användningen av biodiesel har 
ökat mycket kraftigt under de senaste åren, och är en huvudförkla-
ring till att var sjätte liter drivmedel nu är biodrivmedel.

– Den omfattande användningen av biodiesel och andra bio-
drivmedel minskar kraftigt utsläppen av växthusgaser från den 
svenska trafiken. Vi har redan idag kommit en bra bit på väg mot 
en fossilfri transportsektor i Sverige, ett mål som våra politiker 
hoppas nå en bit efter 2030. Det säger Svebios vd Gustav Melin i 
en kommentar.

– Vad vi nu behöver är ytterligare klarhet om de långsiktiga
skattevillkoren för biodrivmedel, så att vi kan få igång investering-
ar i ökad svensk produktion. Vi behöver utveckla och demonstrera 
ny teknik för att göra biodiesel även av andra skogsråvaror än tall-
olja, som är en begränsad resurs.

Ökningen under första halvåret gäller i första hand HVO-die-
sel, men också FAME-diesel har ökat på marknaden. HVO till-
verkas av en rad olika avfalls- och restprodukter, som tallolja från 
skogsindustrin och återvunna vegetabiliska och animaliska oljor 
och fetter. FAME utgörs nästan uteslutande av rapsdiesel, RME, 
som tillverkas av oljeväxten raps. Biodieseln finns dels som rent 
biodieselbränsle, HVO100 och B100, dels som inblandning i fossil 

Pressmeddelande 2016-09-16 

Biokraft i Sverige ökade med fyra procent

Pressmeddelande 2016-09-14 

 Rekordhög användning - nästan var fjärde liter diesel är nu biodiesel

kapacitet beror på investeringsbeslut som togs för flera år sedan. 
Nu ser vi ett minskat intresse för att investera i nya anläggningar 
för biokraft på grund av sämre ekonomiska villkor jämfört med ti-
digare, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

För mer information kontakta Anders Haaker, 073-927 19 57, 
anders.haaker@bioenergitidningen.se

I Bioenergi nr 4-2016 publiceras en karta med en lista över alla 
biokraftanläggningar i Sverige. Den totala effekten är 4 464 MW 
och produktionskapaciteten ett normalår är cirka 17 TWh el.

diesel. HVO kan blandas i relativt höga andelar i den vanliga die-
seln och flera av drivmedelsföretagen erbjuder nu diesel med hög 
andel HVO. Många åkerier och bussbolag har under de senaste 
åren gjort stora satsningar på biodiesel.

Sverige ligger tillsammans med Finland i toppen i Europa när 
det gäller att introducera biodrivmedel. De flesta av EU:s med-
lemsländer ligger långt från målet 10 procent förnybara drivmedel 
2020. 

Leveranser av dieselbränslen för transporter första halvåret 2016

Bränsle Volym (m3) Andel

Diesel, totalt 1) 2 699 445 100%

Låginblandad FAME 117 268 4,3%

Ren FAME (B100) 36 350 1,3%

Totalt FAME 153 618 5,7%

Låginblandad HVO 386 217 14,3%

Ren HVO (HVO100) 102 222 3,8%

Totalt HVO 488 439 18,1%

Totalt Biodiesel 642 057 23,8%

1) Leveranser för transport via bensinstationer och övriga leveranser
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Första halvåret 2016 var 16,6 procent av alla drivmedel som an-
vänds för den svenska vägtrafiken förnybara.

Det visar Svebios analys av SCB:s senaste statistik över driv-
medelsanvändningen för fordonsdrift. Huvuddelen är biodiesel i 
form av HVO blandad med diesel med näst största posten ren 
FAME (B100). Resterande delar utgörs främst av låginblandad 
FAME och etanol som blandas i bensin samt biogas. Tillväxten 
har varit särskilt snabb för HVO-diesel med ca tio procent, och 
även höginblandad etanol (där huvuddelen är E85) som växt med 
93 procent under andra kvartalet mot första kvartalet 2016, vilket 
är anmärkningsvärt.

– Utvecklingen på biodrivmedelsmarknaden är förvånande
snabb, mot bakgrund av den osäkerhet som finns om framtida 
styrmedel och skattevillkor, säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en 
kommentar.

– Det visar på med vilken kraft det går att ställa om transport-
sektorn med generella styrmedel: När man styr med kvoter brukar 
man inte alls ställa om med samma tempo.

– Sverige är ledande i Europa när det gäller att ställa om trans-
portsektorn. Men fortfarande är fem sjättedelar av våra drivmedel 
fossila. Det är vår enskilt största källa till koldioxidutsläpp.

Svebio yttrade sig 1 september över utredningen om be-
gränsning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 
2016:22). Utredningen handlar om implementering av ett 
nytt direktiv från EU. Vi återger här hela yttrandetexten:

• Svebio avstyrker utredningens förslag om att implementera det
nya EU- direktivet, som i första hand tillkommit för att lösa upp
politiska låsningar i GMO-frågan på EU-nivå. Ett svenskt införli-
vande är frivilligt, vilket också framgår av utredningen.

• Om en svensk implementering ändå genomförs genom en
möjlighet till GMO-förbud via Miljöbalken bör den kompletteras 
med en bestämmelse med krav på utredning av såväl kostnader 
som nytta i den händelse förbudsmöjligheten aktualiseras. I en 
sådan utredning kan man också kartlägga behov av kompensa-
tion till svenska odlare som förhindras använda en av EU tillåten 
GMO-gröda. 

• Svebio vill i övrigt peka på att GMO-tekniken även kan få be-
tydelse för energigrödor, som inte alls är omnämnda i utredningen. 

GMO-frågan präglas inom EU av starka politiska låsningar. De 
ställningstaganden som görs av olika medlemsländer och aktörer 
grundas allt mindre på vetenskapliga underlag och allt mer på poli-
tiska opinioner. Ett mycket komplext regelverk har byggts upp för 
att hantera GMO-tillstånd, men systemet har ändå gått i baklås, 
vilket hindrar forskning och utveckling och en sund värdering av 
den nya tekniken, där man kan väga risker, fördelar och nackdelar. 

Pressmeddelande 2016-09-02 

Var sjätte tankad liter är nu förnybar i Sverige!
Förväntad ökad andel förnybart andra halvåret

– Vi förväntar en ytterligare ökad andel biodrivmedel under an-
dra halvåret. Det beror i första hand på energiskattesänkningarna 
som gjordes den 1 augusti på E85 och rapsdiesel. Det har exempel-
vis gjort att det nu är billigare att köra på E85 än på bensin, det 
talar för att den starka E85 trenden under det andra kvartalet kan 
hålla i sig, säger Gustav Melin.

Till biodrivmedel räknas: etanol (ren etanol, E85 och ED95), 
FAME (rapsdiesel, B100), HVO-diesel, och biogas. Endast den 
biobaserade delen i bränslen räknas i vår statistik.

Under första halvåret 2016 användes 7,3 TWh (Terawattimmar) 
biodrivmedel. Det är 16,6 procent av alla drivmedel som användes 
i den svenska trafiken. Var sjätte liter som tankas är därmed bio-
drivmedel. Om man räknar upp förbrukningen av första halvåret 
till helår blir prognosen 14,6 TWh biodrivmedel för 2016, vilket 
kan jämföras med förbrukningen 2015, som var 13,2 TWh.

REMISSVAR

Inom vårt verksamhetsområde kan odling av energigrödor vara 
ett område där GMO-teknik kan ge förbättringar och miljömäs-
siga fördelar. GMO-teknik har redan, som också framgår av utred-
ningen, använts för raps. Raps är ett bra exempel på en gröda där 
förbättringarna kan leda till bättre uppfyllelse av miljömålen. Möj-
ligheten att minska användningen av insekticider, att kunna odla 
med tätare intervall och att öka produktionen av biodrivmedel 
bidrar till att snabbare nå målen Begränsad klimatpåverkan och 
Giftfri miljö. Det finns sannolikt också andra energigrödor som 
skulle kunna dra nytta av en klok tillämpning av GMO-teknik, 
exempelvis snabbväxande lövträd (svampsjukdomar, frosthärdig-
het mm). Som framgår av utredningen hör majs och sojabönor 
till de grödor där omfattande odling redan idag på global nivå 
sker med GMO-utsäde. Bägge grödor används i stor skala för pro-
duktion av biodrivmedel. När vi under de kommande åren måste 
ställa om energisystemet och fasa ut fossila bränslen är det viktigt 
att kunna utnyttja energigrödor med hög produktion och låg mil-
jöpåverkan. Samma behov finns för ökad användning av biobase-
rade material.

Om reglering av GMO-grödor
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Kontrollstation 2017 om elcertifikatsystemet
Svebio yttrade sig 2 september över en rapport från Ener-
gimyndigheten om elcertifikatsystemet med anledning av 
Kontrollstation 2017. Vi citerar delar av yttrandet: 

”Den svensk-norska elmarknaden präglas av mycket låga mark-
nadspriser, i kombination med låga priser på elcertifikaten. Som 
framgår av Figur 17 på sidan 47 har priset på elmarknaden mer än 
halverats mellan 2010 och 2015 till en historiskt låg nivå. Prisfallet 
sammanfaller med det kraftigt ökade utbudet av ny elproduktions-
kapacitet inom det kombinerade svensk-norska elcertifikatsyste-
met. Denna faktor, och den tilltagande obalansen på elmarknaden, 
diskuteras inte i analysen. Istället skriver man att ”idag är bränsle-
priserna låga och därmed elpriserna”. Det är inte Svebios uppfatt-
ning att de låga elpriserna är en effekt av låga bränslepriser (kol, 
naturgas, olja), utan att de låga priserna i första hand beror på dålig 
balans mellan utbud och efterfrågan, dvs en stor överkapacitet på 
den norsk-svenska elmarknaden. Detta visas också av att Finlands 
elpris, som i mindre grad påverkas av det svensk-norska överskot-
tet men till 100 procent påverkas av de låga bränslepriserna, ändå 
ligger klart över det svenska elpriset.

Elcertifikatsystemet har stimulerat omfattande investeringar, 
men en del av dessa utnyttjas dåligt därför att elpriset är så lågt. 
För biokraften gäller att marknadspriset på el idag ofta är lägre än 
bränslepriset. En sammanställning som gjorts av tidningen Bioen-
ergi visar att den svenska biokraften under normala produktions-
förhållanden (temperatur, pris) borde producera 17 TWh el. Men 
produktionen ligger idag kring 10 – 11 TWh. Om anläggningarna 
skulle drivas hela året skulle produktionen bli 35 TWh. 

Frågan om införandet av en svensk stoppregel 2021 är överspe-
lad med tanke på den överenskommelse som träffats inom Ener-
gikommissionen om förlängning av elcertifikatsystemet efter 2020 
med ytterligare ökad volym.” 

”Svebio har till Kontrollstation 2017 sänt in ett förslag om refor-

mering av elcertifikatsystemet för att ge stöd både till produktion 
och till effekt. Vi noterar att vårt förslag inte behandlats i den före-
liggande rapporten. Vi utgår från att frågan tas upp i den rapport 
som ska publiceras 18 oktober. 

Det befintliga elcertifikatsystemet har vissa grundläggande bris-
ter, som vi anser måste åtgärdas, helst så snart det går och allra 
senast i samband med en förlängning av systemet efter 2020. Frå-
gan kan hanteras inom ramen för Kontrollstation 2017, eller av 
Energikommissionen, eller utredas genom ett nytt uppdrag till 
Energimyndigheten. 

Det finns idag ingen effektkomponent i elcertifikatsystemet 
och systemet tar inte heller hänsyn till om det finns efterfrågan 
på den producerade elen. Producenterna får certifikat även för 
produktion som sker när elpriset är nära noll eller under noll, då 
det inte föreligger någon efterfrågan. Kraftslag som är styrbara 
och kan garantera effekt i elsystemet får inte någon ersättning för 
denna nytta. 

Elcertifikatsystemet är tänkt att ge ett teknikneutralt stöd till ny 
förnybar elproduktion, men som illustreras av figur 24 i rappor-
ten gäller inte detta längre för det samlade statliga stödet. Genom 
en rad speciella stöd gynnas vissa typer av förnybar elproduktion 
kraftigt jämfört med andra. Det finns idag också förslag om att 
införa särskilt stöd för havsbaserad vindkraft vid sidan av elcerti-
fikatsystemet. 

Det är Svebios uppfattning att stödet till förnybar elproduk-
tion inom och utanför elcertifikatsystemet måste analyseras på ett 
samlat sätt för att skapa långsiktiga villkor som ger ett förnybart 
elproduktionssystem till låg kostnad som både tillfredsställer be-
hovet av elproduktion och tillgång till effekt.” 

Yttrandet finns i sin helhet på Svebios hemsida, 
www.svebio.se/remisser

Ansvarsfördelningsförordningen - om utsläpp av växthusgaser i EU
Svebio yttrade sig 23 september över EU:s förslag till 
Ansvarsfördelningsförordning, det regelverk som faststäl-
ler fördelningen av klimatpolitiska mål i EU i alla sektorer 
och företag som inte omfattas av utsläppsrättshandeln. Vi 
återger delar av yttrandet, som finns i sin helhet på Svebios 
hemsida: 

”Sammanfattande synpunkter:
• Det föreslagna målet för 2030 är för lågt satt, dels mot bak-

grund av Parisavtalet, dels mot bakgrund av den snabba reduk-
tion av utsläppen utanför ETS (den handlande sektorn) som redan 
skett fram till 2014. EU bör skärpa sina mål för att ta sin del av det 
globala målet att ”sträva efter att nå maximalt 1,5°C temperatur-
höjning”. 

• Målen för EU:s medlemsländer bör formuleras både utifrån
BNP och utifrån utsläpp av växthusgaser, total volym och per ca-
pita. Inget land bör ha oförändrade utsläpp som mål, utan alla bör 
minska sina utsläpp till 2030. 

• Man bör undvika att utnyttja flexibilitetsmekanismer, efter-
som dessa ger en urvattning av målet. 

• Istället för att räkna av viss del av LULUCF-inbindningen i
jordbruk och beskogning bör man ge de mest berörda jordbruks-
länderna en reduktion av sina mål, eller ännu hellre helt räkna 
bort utsläpp av metangas och lustgas i jordbruket från 2030-målet. 

• Sverige kan nå det föreslagna 40-procentiga målet 2030. Men
för att nå målet måste främst transportsektorn ställas om. Det krä-
ver att Sverige kan använda starka styrmedel i denna sektor och att 
de restriktioner som infördes med ILUC-beslutet undanröjs, så att 
åkermark kan utnyttjas för produktion av biodrivmedel. 

• Koldioxidbeskattning är det mest kostnadseffektiva sättet att
minska utsläppen utanför ETS, och Sverige måste aktivt verka för 
att det införs koldioxidskatter i alla EU:s länder.

• Sverige bör utnyttja förhandlingen kring ansvarsfördelnings-
förordningen till att kräva ändring eller undantag från de regelverk 
som förhindrar den svenska omställningen av transportsektorn, 
som statsstödsregler och ILUC-regler, och ges rätt att fullt ut an-
vända koldioxidskatt för fossila utsläpp inom transportsektorn.”

”Enligt Svebios uppfattning bör EU skärpa målet till 2030 
för ekonomin utanför den handlande sektorn till minst 40 pro-
cent, eller helst i nivå med reduktionen inom ETS. De berörda  
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Svebio lämnade 23 september ett yttrande till reger-
ingen om EU-kommissionens förslag till förordning om 
LULUCF (markanvändning och skogsbruk). Vi återger 
yttrande i sin helhet: 

Svebios synpunkter i sammanfattning

• EU bör även i fortsättningen tillämpa principen ”no debit”
och hålla LULUCF (utsläpp från och inbindning av kol i mark 
och skog) skilt från utsläpp från andra sektorer och inte blanda 
samman dessa i målformuleringar. Med detta argument avvisar vi 
också den föreslagna flexibilitetsmekanismen för vissa delar av LU-
LUCF (se Svebios yttrande över Ansvarsfördelningsförordningen). 

• Det är däremot viktigt att redovisa klimateffekterna i båda
sektorerna i ett sammanhang för att ge en fullständig bild av hur 
alla mänskliga aktiviteter inom EU påverkar klimatet. 

• Den föreslagna portalparagrafen (artikel 4) att uppnå minst
balans mellan upptag och utsläpp inom LULUCF under åren 2021 
– 2025 respektive 2026 – 2030 bör avskaffas eller omformuleras.
Balans under en kort tidsperiod är utan betydelse. Det avgörande
är balans över längre tid och allra viktigast är att åstadkomma ökad
inbindning av koldioxid genom god tillväxt, vilket möjliggör max-
imal substitution av fossila bränslen och utnyttjande av förnybart
och klimatvänligt material.

. Fastställande av referensnivån inom skogsbruket bör ske på 
nationell nivå och inte överprövas av EU-kommissionen. Refe-

sektorerna, som uppvärmning av bostäder och lokaler, trafik, 
service och småindustri, är inte utsatta för global konkurrens. I 
dessa sektorer finns dessutom väl utvecklad teknik för att ersätta 
användningen av fossila bränslen.” 

Konsekvenser för Sverige

”Det föreslagna målet om 40 procents minskning till 2030 för 
Sverige är möjligt att nå, vilket bekräftas av de prognoser som 
gjorts av Naturvårdsverket och av arbetet i Miljömålsberedningen. 
Det finns också en politisk samsyn i Sverige om att minska utsläp-
pen ännu mer till 2030. Miljömålsberedningen nämner 45 – 60 
procents minskning 2005 – 2030 utanför ETS. Vi instämmer i de 
bedömningar som gjorts inom utredningen.

Den svenska minskningen av utsläppen måste till en mycket 
stor del ske inom transportsektorn, som är den enda sektor där 
det i Sverige finns stor återstående användning av oljeprodukter. 
För att kunna nå 40-procentsmålet till 2030 måste en stor del av 
den minskningen ske genom ersättning av fossil diesel och bensin 
med biodrivmedel. För att detta ska vara möjligt måste styrmedlen 
vara starka och långsiktiga, och de restriktioner som införts av EU 
genom ILUC-beslutet 2015 måste undanröjas. Det är exempelvis 
väsentligt att kunna utnyttja åkermark och konventionella ener-
gigrödor för produktion av etanol, biodiesel och biogas. 

Det är i det här perspektivet oroväckande att EU-kommissio-
nen i den strategi för lågemissionsmobilitet som också publicera-
des 20 juli (SWD 2016/244) har så låga ambitioner för omställning 
av transportsektorn. Enligt dokumentet räknar man bara med att 
utsläppen från transportsektorn ska minska med 18 – 19 procent 

2005 – 2030, lägre än för alla andra sektorer. Ambitionerna för 
biodrivmedel är mycket låga; förnybara drivmedel skulle svara för 
endast 14 procent av alla drivmedel 2030, varav biodrivmedel bara 
6 – 7 procent. Liknande tankegångar finns i Ansvarsfördelnings-
förordningens konsekvensanalys. Om EU:s samlade politik har så 
låga ambitioner kan Sverige få stora problem att genomföra sin 
klimatpolitik.” 

Nej till flexibilitetsmekanismer

”De flexibilitetsmekanismer som infördes i bördefördelningen 
2009 har inte utnyttjats, eftersom utsläppen minskat mycket snab-
bare än förväntat och eftersom det därför inte funnits stort behov 
av mekanismerna. Eftersom målet också denna gång är för lågt 
satt kommer det nu inte heller att finnas stort behov av flexibili-
tetsmekanismer.

Flexibilitetsmekanismerna är också ett sätt att urvattna målen 
för medlemsländerna. Det ges ingen samlad beräkning av hur stor 
denna urvattningseffekt är, om mekanismerna skulle utnyttjas fullt 
ut, men enligt ryktet handlar det om 19 procent av minskningen, 
dvs totalt cirka 6 procentenheter, som då ska räknas av från målet 
på 30 procent. 

Svebios slutsats är att man bör minimera användningen av flex-
ibilitetsmekanismer. Den enda mekanism som är motiverad är den 
som innebär att medlemsländerna kan flytta sina utsläppsreduk-
tioner över tid, för att kompensera för svängningar i konjunktur, 
väderlek och liknande. Flexibiliteten mellan länder bör avskaffas. 

Möjligheten för vissa rikare medlemsländer att annullera ut-
släppsrätter för att minska målet i ESR bör också avvisas.”   

Markanvändning och skogsbruk inom växthusgasberäkning (LULUCF)
rensnivå bör grundas på senast tillgänglig statistik och nationella 
skogspolitiska bedömningar. Kommissionens förslag om faststäl-
lande av referensnivåer för rapportering för skogsbruk bör avvisas. 

Skog och mark ger stor klimatnytta

Klimatpåverkan från markanvändning och skogsbruk (LU-
LUCF) ger i nästan alla EU:s medlemsländer ett samlat upptag av 
koldioxid, som motsvarar och kompenserar för ungefär tio procent 
av de samlade utsläppen av växthusgaser från andra sektorer och 
aktiviteter, där utsläppen av fossil koldioxid från förbränning av 
kol, olja och gas är helt dominerande. LULUCF-sänkan i Sverige 
är omkring 45 miljoner ton CO2, vilket svarar mot nio tiondelar 
av utsläppen från andra aktiviteter och innebär att den samlade 
mänskliga klimatpåverkan i Sverige reduceras från 5,6 till 0,9 ton 
CO2 per person. 

Att göra en obligatorisk avräkning av LULUCF-upptag mot 
övriga utsläpp skulle kunna få förödande konsekvenser: dels 
minska intresset för att reducera utsläpp från fossil förbränning, 
dels kunna leda till att man inför incitament för att ytterligare öka 
överskottet i LULUCF exempelvis genom att betala för att spara 
på skog eller kräva utsläppsrätter för avverkning. Mot den här 
bakgrunden anser vi att man bör hålla systemen åtskilda och fort-
sätta efter principen ”no debit”, ingen avräkning mellan LULUCF 
och utsläpp från andra aktiviteter. Vi motsätter oss därför också 
den flexibilitetsmekanism som föreslagits inom ESR beträffande 
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avskogning/beskogning, jordbruksmark och gräsmark. De länder 
som har stor andel utsläpp i jordbrukssektorn bör kompenseras på 
annat sätt än genom denna flexibilitet. 

De stora upptagen i LULUCF sker främst i skogsbruket och 
speglar att avverkningarna i EU ligger långt under tillväxten, på 
endast 60 procent. Det innebär att biomassetillgången och kolför-
rådet i skogen hela tiden ökar. Det innebär samtidigt att denna 
gröna resurs inte utnyttjas fullt ut för att producera förnybara ma-
terial och förnybar energi som kan minska användningen av fos-
sila bränslen. Genom att skogen åldras sjunker med tiden också 
tillväxten och inbindningen av koldioxid. Vi får både en utebliven 
substitution och en utebliven tillväxt, som bägge har stor negativ 
klimateffekt jämfört med ett optimalt utnyttjande av skogsresur-
sen. Vi bygger dessutom upp en ”grön kolbomb” som kommer att 
brisera i framtiden. 

Avskaffa eller omformulera artikel 4

Skogens gröna kol måste användas bättre genom en mobilise-
ring av skogsresursen. Det kan kortsiktigt leda till minskat upptag 
i LULUCF och i många länder till en negativ LULUCF-balans 
med större emissioner än upptag från sektorn. På sikt kommer 
balansen att återställas och den totala klimatnyttan blir avsevärt 
större genom ökad tillväxt i föryngrad skog och ökad substitu-
tion av fossila bränslen. Mot den här bakgrunden är artikel 4 i 
förordningen, med krav på minst balans i LULUCF 2021 – 2015 
respektive 2026 – 2030, kontraproduktiv och kan leda till subop-
timeringar och bör därför utgå. Balans under korta tidsperioder 
saknar helt relevans för den långsiktiga klimatnyttan. Parisavtalet 
stipulerar balans vid slutet av århundradet, vilket däremot är ett 
klokt mål.

Biomassans klimatneutralitet

Vi noterar med tillfredsställelse att förordningen tydligt anger 
att utsläpp från förbränning av biomassa ska räknas som 0-utsläpp 
och att förändringen i biogen koltillgång bokförs i LULUCF. 
Kommissionen klargör på detta sätt bioenergins klimatneutrali-
tet vilket borde göra slut på debatten om så kallad kolskuld med 
bioenergianvändning. Livscykelutsläpp i biobränsleförsörjningen 
bokförs i andra sektorer, som transporter och industrin och är 
mycket låga i relation till biomassans substitutionseffekt.

Fossilfritt Stockholm 2040

Fastställande av skoglig referensnivå

Kommissionens förslag om fastställande av referensnivåer för 
rapportering för skogsbruk bör avvisas. Vi anser inte att Kom-
missionen ska fastställa och beräkna dessa nivåer med biträde av 
EEA. Skogspolitiken och bestämmandet av avverkningsnivåer 
och skogliga strategier är en nationell kompetens. Dessutom le-
ver skogsbruket i en marknadsekonomi, där utbud, efterfrågan, 
priser och konjunkturer styr marknadens aktörer. Enligt förslaget 
ska referensnivån dessutom fastställas utifrån uppgifter om skogs-
bruket före 2009. Enligt vår uppfattning bör man utgå från senast 
tillgänglig statistik och aktuella skogliga strategier och nationella 
skogspolitiska riktlinjer.

Vi ifrågasätter om systemet med referensnivåer och begräns-
ningsregeln på 3,5 procent över huvud taget har någon relevans, 
särskilt i ett perspektiv då LULUCF inte avräknas mot andra ut-
släpp och där Kyotoavtalet löpt ut. 

Osäkerheter och behov av metodutveckling

Det råder fortfarande stora osäkerheter inom bokföringen av 
LULUCF. Upptag och utsläpp sker inom komplexa biogena sys-
tem, och många processer är svåra att mäta. Det gäller exempelvis 
utsläpp av metan och lustgas, liksom utsläpp av koldioxid från 
organogena marker och dikade torvmarker. Osäkerheten inom 
LULUCF står i kontrast mot de säkra och lätt uppmätta utsläppen 
från förbränning av fossila bränslen, och är ytterligare en moti-
vering till att särskilja redovisningen från LULUCF-sektorn och 
direkta fossila utsläpp från förbränning i andra sektorer.

Utsläppen från dikad torvmark är sannolikt mycket större än 
vad som framgår av den redovisning som nu sker med standard-
värden och modellberäkningar. Det skulle vara en klok strategi att 
utnyttja dessa marker för energiproduktion och därefter återställa 
dem som kolsänkor. 

Svebio lämnade 28 september synpunkter till Stockholms 
stad angående ett förslag till Strategi för fossilfritt Stock-
holm 2040.

Strategin handlar om alla samhällssektorer i Stockholm, och de 
största insatserna föreslås inom transportsektorn och energisek-
torn. Yttrandet finns på Svebios hemsida, www.svebio.se/remisser

MISSA INTE!
STORA BIOKRAFT- OCH VÄRMEKONFERENSEN 
8-9 november, Lidingö

PELLETS 2017 
31 januari - 1 februari, Kalmar

Läs mer på www.svebio.se
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BIOENERGI I PRESSEN

HELA LANDET

Motorsåg körs på beta
För snart 30 år sedan introducerade Lantmännen Aspen alkylat-
bensinen på världsmarknaden. Fortfarande är det ett av världens 
renaste bränslen, vilket gör att det ofta används för gräsklippare, 
motorsågar och mindre maskiner. 

Nu tar Aspen ytterligare ett steg och satsar på att tillverka bräns-
let av förnybara råvaror, och därmed få lägre utsläpp av klimat-
påverkande växthusgaser, via ny teknik och ett samarbete med 
fransk-tyska Global Bioenergies.

 Tekniken går ut på att mata specialanpassade mikrober med 
socker från till exempel sockerbetor, vilka då bildar gasen isobuten 
som sedan kan förädlas till rena bränslekomponenter.
Ur artikel i ATL 2016-09-12 

NORRBOTTENS LÄN

Sustainalube rekryterar  
för utveckling av ny produkt
Företagskonsulten Ulf Sandström i Piteå har inlett ett samarbe-
te med nystartade Sustainalube AB i Luleå där uppdraget är att 
hjälpa företaget med lanseringen av ett nytt smörjfett, baserat på 
biobränsle. 

Sustainalube AB bildades 2015 och är en direkt avknoppning 
från Luleå Universitet där tre forskare utvecklat ett miljövänligt 
och oljefritt smörjmedel som har testats på 15 skogsmaskiner (skör-
dare) i norrlandsregionen. 

Den första produkten kommer att lanseras på marknaden i slu-
tet av året. Det smörjmedel forskarna tagit fram är vattenlösligt 
med glycerol som bas. Glycerol produceras bland annat i processen 
med att ta fram så kallad RME-diesel (byggd på rapsolja). 

– Råvaran tas från biobränslen, säger Ulf Sandström.
Ur artikel i Norrbottens Affärer 2016-09-23

Green Fuels hoppas på  
ny chans med pilotanläggning
Biobränsleanläggningen Green Fuel fick läggas ned i våras. Nu 
hoppas Luleå Tekniska Universitet kunna lägga den i malpåse.

Trots lyckade resultat fick anläggningen stänga i våras då Energi-
myndighetens stöd upphörde och ingen kommersiell aktör tog vid.

– Vi har en teknik i princip mogen för kommersiell använd-
ning, men så orkar man inte ta sig över det sista steget, säger  
Rikard Gebart, professor vid LTU. 

Nu hoppas man kunna bevara anläggningen intakt, och letar 
efter finansiering för det.

– Vi kan ha den i princip startklar när det dyker upp nya projekt.
Ur artikel i Ny Teknik 2016-09-22

Pris för flugfångare och smörjmedel
Ett nytt miljövänligt smörjmedel till skogsbranschen och en flug-
fångare för aptitligare utomhusmåltider sommartid. På måndagen 
belönades två innovatörer med Skapas utvecklingspris.

Det större priset på 25 000 kronor gick till Christian Olsson, 
som tillsammans med en forskargrupp i företaget Sustainalube, 
arbetar med att ta fram smörjmedel av ämnet glycerol.

– Glycerol är något som finns i överflöd. Det är en ogiftig,
ofarlig restprodukt som man får vid bland annat biodieselproduk-
tion. 

För fyra år sedan kom en kinesisk forskare i kontakt med en 
professor vid Luleå tekniska universitet och tillsammans började 
de forska på glycerol. 

Utifrån deras forskning bildades spinnoff-företaget Sustainalu-
be där Christian Olsson i dag är VD. 
Ur artikel i Norrländska Socialdemokraten 2016-09-26

VÄSTERBOTTENS LÄN

Pelletsfabrik säljs bit för bit
För åtta år sedan stod bioenergianläggningen, en investering på 
närmare en halv miljard kronor, klar. Men höga råvarukostnaden 
gjorde att verksamheten aldrig riktigt kom i gång. 2012 sattes an-
läggningen i viloläge och ett par år senare fattade Skellefteå Kraft 
beslut om att lägga ner tillverkningen helt och hållet. 

För knappt ett år sedan tecknade Skellefteå Kraft ett avtal med 
ett företag i Bosnien Herzegovina om försäljning av utrustning vid 
Biostor i Storuman. 

Affären kunde inte fullföljas då företaget misslyckades med att 
finansiera köpet. 

Nu har Skellefteå Kraft beslutat att i stället sälja delar av an-
läggningen. 

En intern organisation ska svara för försäljning, nedmontering 
och skrotning. 
Ur artikel i Folkbladet VK/VF 2016-09-28

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Snart rullar världens starkaste lastbil på 
Ö-viks vägar – det blir ett lyft för miljön
– Det här är framtiden, säger Mats Bylin och pekar på lastbilen
som ska tas i bruk om ungefär tio dagar.

Det här är vad industrin också vill.
Bakgrunden till projektet är ett samarbete med en rad aktörer.
Trafikverket, Skogsforsk, Örnsköldsviks kommun, BDX och 

Mats Bylins företag Timmer och Godshantering har drivit det för 
att minska miljöbelastningen genom Örnsköldsviks tätort.

Fordonet kan inom kort användas för reguljära transporter tack 
vare dispens. FORTS. 4
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– I min lastbil kommer jag att kunna ta 25 kubik mer än van-
liga lastbilar kan ta. Vi ska frakta bark och torv som det är tyngd 
i – inte kutterspån.

Bylins bil och släp är aningen längre än vanliga lastbilar. Total-
vikten ligger på 74 ton när 50 ton finns i lasten. Bil och släp har 
nio axlar; mot normalt sju.

Tack vare den ökade lastförmågan på Bylins fordon kan antalet 
transporter minska med 3 500 på årsbasis i Örnsköldsviks tätort. 
Bränsleförbrukningen kan minska med närmare 60 000 liter per 
år – och antalet körda mil kan tas ned med nära 20 000.
Ur artikel i Örnsköldsviks Allehanda 2016-09-22

Kreativt skapande lönar sig 
Framtidens innovatörer och företagare prisades när årets Skapa sti-
pendium och årets pionjär delades ut på residenset i Härnösand. 

Det mest prestigefyllda priset, årets Skapa utvecklingsstipendi-
um, gick till Samson Afewerki och Armando Cordova, doktor res-
pektive professor på Mittuniversitetet i Sundsvall. De båda driver 
företaget Organofuel AB och har skapat en hållbar och miljövänlig 
teknik för tillverkning av biobränslen, polymerer och läkemedel.

– Stipendiet betyder att vi kan gå vidare i vår innovationspro-
cess och skydda de upptäckter vi gjort, säger Armando Cordova.

– Vår affärsidé är att bryta ner biomassa och omvandla det till
mer värdefulla produkter som naturläkemedel och biobränsle,  
säger Samson Afewerki.
Ur artikel i Sundsvalls Tidning 2016-09-06

GÄVLEBORGS LÄN

Renovering av skorstenen:  
”Man lär sig nog aldrig att hantera höjden”
Den 73 meter höga skorstenen vid värmeverket i Djuped i Hudiks-
vall är ett landmärke för många. Nu snyggas tornet till med svart 
färg allra högst upp. 

Renoveringen och målningen av tornet kräver noggranna för-
beredelser. Det är stege som gäller i första hand om man ska ta sig 
upp till toppen av tornet. Det är 230 steg och 30 centimeter mellan 
stegpinnarna. På väg uppåt kan de ta hjälp av en motvikt på 60 
kilo som kopplas till selen för att få draghjälp. 

Det är tre band runt skorstenen som ska målas. 
– Vi gör det här för att inte få in vatten och kondens i skorste-

nen, säger lars Göran Mood som är drifts- och underhållstekniker 
på Värmevärden. Biobränslepannan byggdes 1982 och det här är för-
sta gången som färgen på skorstenen måste bättras på sedan dess. 
Ur artikel i Hudiksvalls Tidning 2016-09-21

Gästrike återvinnare sprider svensk modell
Årets specialpris vid Återvinningsgalan som tidningen Recyc-
ling anordnade tilldelades Gästrike återvinnare.

– Vi har bland annat varit på event i Polen och Ryssland och 
berättat om den svenska återvinningsmodellen och vårt arbete för 
att förebygga resursslöseri, berättar Tomas Nylund.

Den regionala avfallsplanen ligger till grund för Gästrike åter-
vinnares arbete. 

– Idag talar vi inte längre om sophämtning som den viktigaste
länken i miljöarbetet utan snarare om sophämtnings, det vill säga 
att hämma uppkomsten av avfall från början.

Gästrike återvinnare samlar sedan 2007 in matavfall i Gävle-
borg. Fram till idag har det komposterats men nu bygger  vi en 
biogasanläggning. Då blir matavfallet till en ny värdefull produkt 
i form av energi.
Ur artikel i Näringsliv 2016-09-15

VÄRMLANDS LÄN

Löfbergs största investering
I slutet av augusti öppnade Löfbergs sitt nya centrallager i Välsvi-
ken. Med en kostnad på 115 miljoner kronor är det företagets hittills 
största investering som innebär en fördubbling av lagerkapaciteten. 

I dag sker omkring 45 procent av försäljningen utanför Sveriges 
gränser till bland annat Danmark, England, Norge och Baltikum 
som är stora marknader. 

Det nya lagret minskar den tunga trafiken i Inre hamn. 
– Vi kör varor till och från Inre hamn omkring åtta till tio vän-

dor per dag i och med det nya lagret, vilket kan jämföras med 30 
till 40 lastbilar per dag när vi hade det gamla lagret, säger Lars 
Appelqvist. Nu kör vi dessutom med hybridlastbilar som går på 
biobränsle vilket är viktigt för oss ut miljöperspektiv. 
Ur artikel i Värmlands Affärer 2016-09-23

ÖREBRO LÄN

Slitna spår – längre restid 
Sänkt hastighet med längre väntetider, restider och i värsta fall 
färre avgångar kan bli följden av att 69 järnvägssträckor är i så 
uselt skick att hastigheten kan komma att sänkas, bland annat i 
Degerfors. 

På sträckan Strömtorp-Bofors går uteslutande godståg och här 
har information gått ut om att det inte går att köra i mer än 20 
km/timmen och det innebär risk för varaktigt totalstopp. Banan 
trafikeras alla vardagar av Tågab. Var tredje vecka kör även Hector 
rail flis från biobränsleanläggningen i Botorp längs sträckan. 
Ur artikel i Karlskoga Tidning 2016-09-12

BillerudKorsnäs lyfts fram i hållbarhetsindex 
Bolaget BillerudKorsnäs, som bland annat har verksamhet i Frövi, 
har inkluderats i ett internationellt hållbarhetsindex; Dow Jones 
Sustainability Europe Index. 

Företaget har även utnämnts till hållbarhetsledare inom katego-
rin ”Containers & Packaging”. 

BillerudKorsnäs fick särskilt höga poäng inom området miljö, 
till exempel för klimatstrategi, miljöledning och miljörapportering. 

BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete fokuserar på tre områden: 
öka kundvärde, bidra till ett hållbart och biobaserat samhälle samt 
ta ansvar genom hela värdekedjan. Exempelvis har bolaget som 
mål att ytterligare sänka utsläppen av växthusgaser från produk-
tionen - som redan idag använder biobränslen till 97,6 procent.
Ur artikel i Nerikes Allehanda 2016-09-08

Forts. från s. 14
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UPPSALA LÄN

Boom för solceller i Heby kommun
Heby kommun sticker ut som en av de mest solcellstäta i hela 
Sverige.

Enligt siffror från Heby kommun fanns det vid årsskiftet 
2015/2016, ungefär 48,5 watt installerad solel per person i kom-
munen. Det ska jämföras med länsgenomsnittet som då låg på 7,8 
watt per person. 

Heby kommun har också som mål att vara nettoproducent av 
förnybar energi år 2030, alltså att man då ska producera mer för-
nybar energi än vad som förbrukas.

– Vi har goda förutsättningar att nå det målet. Vi har stora  
takytor som kan generera solel, och vi har mycket biomassa. 
Ur Sveriges Radio P4 Uppland 2016-09-06

Bränsle gjort på avfall 
Det första tankstället för biogas i Enköping invigdes på tisdagen.

Det är Eon som i samarbete med OKQ8 investerat i biogas-
pumpen i Enköping. Pumpen har varit i drift sedan i juli men 
invigdes officiellt på tisdagen med representanter från Eon, Biogas 
öst, lokala bilhandlare och tjänstemän från kommunen.

Enköpings kommunalråd Helena Proos (S), fick inviga tank-
stationen genom att tanka gas i en lastbil från Volvo Truck Center. 

– Kommunens intresse har varit en viktig faktor vid etablering-
en av biogasstationen, säger Michelle Ekman vid Eon. 

Gasen som säljs i Enköping är producerad vid anläggningar sö-
der om Stockholm men planer finns för en ny anläggning i Upp-
lands-Bro.
Ur artikel i Enköpings-Posten 2016-09-06

Torv och olja ska fasas ut i Uppsala
På fredagsförmiddagen undertecknade Magnus Hall, Vattenfalls 
koncernchef, och Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ord-
förande, ett nytt samverkansavtal i Vattenfalls lokaler på Bolands-
gatan i Uppsala. 

Energijätten kommer att investera tre miljarder i sin anläggning 
i Uppsala under de närmaste sex åren. Den stora punkten är upp-
handlingen av ett nytt värmeverk för fjärrvärmeproduktion. Det 
nya värmeverket ska eldas med biobränsle som flis och returträ i 
stället för som i dag torv och olja. I framtiden ska värmeverket även 
kunna kompletteras med en turbin för att kunna producera el. Ett 
investeringsbeslut fattas 2018. 

– Jag kan säga att jag är glad att torven fasas ut, säger Maria 
Gardfjell (MP) och betonar att företaget och kommunen har 
många år av samarbete bakom sig. 
Ur artikel i Upsala Nya Tidning 2016-09-24 

Såg hämtar sig efter svår brand
Sedan branden har timret sågats med barken på och med reduce-
rad takt. Men snart är en helt ny avbarkningsanläggning i drift vid 
Heby såg. 

Det var i början av maj som Setra Heby sågverk drabbades av 
brand som ödelade avbarkningsanläggningen. Sedan dess har in-
tagningen av timmer skett med inhyrd kran och sågats obarkat. 

Arbetsmetoden har både inneburit sämre effektivitet och in-
komstbortfall i form av att biprodukten, sågspånet, tillsammans 
med barken levererats vidare till biobränsle i stället för som ren 
cellulosaflis till pappersbruk. 

Setra Heby Sågverk sysselsätter cirka 70 personer. 
Ur artikel i Upsala Nya Tidning 2016-09-02

STOCKHOLMS LÄN

Sänkt pris på fjärrvärme
Det kommunala bolaget Norrtälje Energi sänker priset på fjärr-
värme från och med den 1 oktober. De låga bränslepriserna gör att 
energibolaget kan sänka priset med ungefär fyra procent.

2014 gjordes prissättningen om för att göra det tydligare för 
kunderna vad det kostar att producera fjärrvärme. Den största de-
len av fjärrvärmen utgörs av biobränsle. Vintertid stiger ofta priset 
på grund av dyrare bränsle.
Ur artikel i Norrtelje Tidning 2016-08-31

Kommunen vill ha egen bilpool för elbilar
Kommunstyrelsen har beslutat att byta ut 27 av de tjänstebilar 
som används av de kommunala förvaltningarna och Kommu-
nalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje. Därför anslås fem 
miljoner kronor till nya bilar. De gamla bilarna ska säljas av en 
auktionsfirma för bilar.

Eftersom etanol som drivmedel har en osäker framtid vill sam-
verkansstyret byta till en annan typ av miljöklassade bilar. 

Kommunstyrelsen vill ansöka om pengar till laddstolpar för el-
bilar hos Klimatklivet som ligger under Naturvårdsverket och läns-
styrelsen. Kommunstyrelsekontoret ska även undersöka möjlighe-
ten att starta en intern bilpool för elbilar där även utomstående ska 
kunna hyra in sig.
Ur artikel i Norrtelje Tidning 2016-09-15

Lån till biokraftvärmeverk beviljat 
Nordiska Investeringsbanken har tecknat avtal med Fortum Vär-
me Holding om ett tioårigt lån på 600 miljoner kronor för att 
finansiera det nyligen invigda biomassabaserade kraftvärmeverket 
i Värtan i Stockholm.

Lånet på 600 miljoner beviljas utöver det låneavtal på 1400 mil-
joner som tecknats i juni 2014 mellan NIB och Fortum Värme 
Holding. Tilläggslånet ska bidra till att finansiera utformningen, 
byggandet, driften och underhållet av kraftvärmeverket i Värtan.
Ur Recyclingnet.se 2016-09-13 
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Rishögar blir kvar efter skogsavverkning
Rishögar som blir kvar efter att skog avverkats på Värmdö har bli-
vit föremål för irritation. Men högarna fyller ett syfte.

– Folk har inte riktigt förståelse för vad det används till, säger 
Carl Danielsson på Stora Enso. 

I Mörtnäshöjden har det legat högar med grenar och sly sedan 
skogen togs ner och vägen började byggas, något som många fun-
derat kring. 

De som tycker högarna är fula får vänja sig. Åtmistone en stund. 
Högarna som ligger på platser runt omkring i Värmdö kan bli lig-
gande i upp till ett år. Men även det finns det en anledning till. 

– För att värmeverket ska kunna elda rishögarna så behöver de 
få torka, säger Carl Danielsson. 
Ur artikel i Mitt i Värmdö 2016-09-01

SÖRMLANDS LÄN

Sörmlänningarna släpper  
ut mer växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser har minskat med en tredjedel i Sörm-
land sedan 1990. Ändå släpper sörmlänningarna ut nästan dubbelt 
så mycket som genomsnittssvensken. 

Det framkommer i en ny rapport över energiläget i länet som 
länsstyrelsen har gjort. 

Men medan en genomsnittlig svensk släpper ut 5,3 ton växt-
husgaser per år ligger snittet för sörmlänningarna på 9 ton. För-
klaringen är SSAB i Oxelösund. Järnverket står för nästan hälften 
av länets utsläpp. 

Men Sörmlands utsläpp har också minskat mer än resten av Sve-
rige. I hela landet har utsläppen minskat med ungefär 24 procent 
mellan 1990 och 2014, medan Sörmlands utsläpp alltså har mins-
kat med en tredjedel. Minskningen beror bland annat på utbyggda 
fjärrvärmenät och användning av biobränsle i kraftvärmeverken. 
Ur artikel i Södermanlands Nyheter 2016-09-15

Intresset för miljöbilar har minskat
Förra året toppade Trosa kommun listan miljöfordonsdiagnosen. 
Årets rapport har däremot visat på tappade placeringar. 

– Anledningen till att bilar som drivs med E85 har minskat, är 
att utbudet av dessa har begränsats starkt eftersom efterfrågan har 
minskat, säger Rickard Österlund, energi- och klimatrådgivare i 
Trosa kommun. 

Biodrivna fordon var på en fjärdeplats förra året men i år är 
de på en tjugoandra plats. Men arbetet går vidare, enligt Rickard 
Österlund. 

– Trosa har en handlingsplan för fossiloberoende fordonsflotta 
till 2030, den bygger på att sprida inköpen av bilar som går på 
biobränslen som exempelvis E85, HVO, biogas och el, säger han. 
Ur artikel i Södermanlands Nyheter 2016-08-30

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Östgötatrafiken är fossilfri
2008 satte Östgötatrafiken målet att ha en fossilfri busstrafik. Nu 
är det målet uppnått!

Det var i samband med att de omtalade nya entreprenörsavtalen 
för landsbygdstrafiken började gälla i juni som målet uppnåddes. 
En majoritet av bussarna som i dag rullar på landsbygden drivs 
numera på HVO (Hydrogenated Vegetable Oil), ett fossilfritt 
drivmedel som framställs från slaktavfall och olika restprodukter. 
Några få av bussarna drivs på Rapsmetylester (RME).

Sedan tidigare drivs samtliga bussar som är stationerade i Lin-
köping, Norrköping och Motala tätorter på biogas och sedan juni 
förra året går expressbusstrafiken på HVO, precis som landsbygds-
bussarna nu gör.

Biogasen produceras lokalt, främst av avfall från livsmedelsin-
dustrin, restauranger och privata hushåll i form av ”den gröna på-
sen”. Biogas som drivmedel minskar klimatpåverkan med runt 95 
procent jämfört med fossil diesel. HVO minskar klimatpåverkan 
med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel.

Östgötapendeln och spårvagnarna i Norrköping drivs med så 
kallad grön el.
Ur artikel i Folkbladet 2016-09-13

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Sobacken sett från ovan  
– så växer miljardbygget fram
Nu börjar man ana hur boråsarnas miljardbygge av nytt renings-
verk och kraftvärmeverk på Sobacken ska se ut när det är klart. 

Med hjälp av en drönarburen kamera går det att få god översikt 
av vad som hänt sedan byggstarten för 1,5 år sedan. 

Projektet har inte riktigt nått halvtid, men går nu in i en inten-
sivare fas. Flera byggnader börjar resa sig.

– Just nu arbetar omkring 150 personer i området. Om ett år, 
när värmepannan monteras och det pågår mycket installationer 
kommer det att vara 500 på plats.

Det formella övertagandet av anläggningen planeras under för-
sta kvartalet 2019. Vad får då boråsarna för den närmast ofattbara 
projektsumman 3 200 000 000 kronor (3,2 miljarder)? Jo, man 
får ett toppmodernt avloppsreningsverk, ett högeffektivt kraftvär-
meverk samt en modern biogasanläggning som gör drivmedel av 
avloppsslammet. 

Den nya pannan dimensioneras för 475 gigawattimmar (GWh) 
biobränsle, vilket är fem GWh mindre än vad som i dag årligen 
används på Ryaverket. 
Ur artikel i Borås Tidning 2016-09-18
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Det är bland annat Göteborgs klimatstrategiska program som gör 
att ett nytt, miljövänligare värmeverk behövs. Samtidigt som Göte-
borg växer är målet att all fjärrvärme här ska vara fossilfri till 2030.

Prislappen kommer enligt Anna Svernlöv landa någonstans 
runt 1,5-2 miljarder kronor.
Ur GöteborgDirekt.se 2016-09-18

Industri byter olja mot gasol
I samarbete med Eon kommer Marenor, en av de stora livsmed-
elsindustrierna i kommunen, att byta ut sin oljepanna på Guleskär 
mot en gasolpanna. 

Verkningsgraden är hög och även Orkla använder gasol för 
energieffektivisering. På senare år har möjlig heten diskuterats att 
blanda upp gasol med förnybar DME (dimetyleter), som tillverkas 
av biomassa, för att minska klimatpåverkan ytterligare. 
Ur artikel i Bohusläningen 2016-09-19

JÖNKÖPINGS LÄN

Tioårsjubilerande kraftvärmeverk i Torsvik
Fjärrvärme till 30 000 hushåll i Jönköping kommer från kraft-
värmeverket i Torsvik. Samtidigt produceras hushållsel till 25 000 
abonnenter i området. 

-Pannan för avfall firar i år tioårsjubileum. I den andra pannan, 
som byggdes 2014, eldas biobränsle så som flis. 

Genom dessa båda anläggningar har Jönköping Energi nästan 
helt kommit bort från oljeberoendet. 

Sammanlagt producerar Jönköping Energi 150 Megawatt fjärr-
värme i Torsvik. Dessutom tillkommer 45 Megawatt elproduktion. 

-Principen är att vi eldar det billigaste bränslet först, vilket är 
avfallet. Avfallspannan klarar temperaturer ner till 8-9 grader. När 
det blir riktigt kallt som i januari i år, när vi uppmätte temperatu-
rer ner till minus 17-20 grader, eldade vi med avfall och alla våra 
biobränsleanläggningar, berättar Lars Svensson. 
Ur artikel i Smålands Näringsliv 2016-09-27

Cellwood fick stororder till norsk biogas
Cellwood har nyligen fått leverera en stororder till Norge, värd 35 
miljoner kronor. Det gäller en komplett anläggning för förbehand-
ling till en biogasanläggning, invigd av ingen mindre än norske 
statsministern Erna Solberg. 

Det aktuella bioenergiprojektet, Greve Biogass AS i Töns-
berg, har haft stora ambitioner i kretsloppstänkandet och kallar 
biogasanläggningen för ”Den Magiske fabrikken”. Anläggningen 
tar emot 50 000 ton källsorterat hushållsavfall och 60 000 ton 
flytgödsel och producerar en ren ”slurry” till biogasanläggningen. 
- Det är betydelsefullt för oss på Cellwood att ha fått leverera den 
här förbehandlingsanläggningen. Det är vårt enskilt största projekt 
hittills inom bioenergi, säger Peter Ek. 

För Cellwood blir anläggningen ett bra referensobjekt. - Det 
är redan en anläggning, som många har kommit för att studera. 
Ministrar i Norge har stått på rad och vi har haft besökare som 
företräder skolor, forskning och utveckling inom bioområdet. 
Ur artikel i Smålands-Tidningen 2016-09-27

Mobil torklösning i container
På Vänertekno i Lidköping jobbar man med olika typer av värme-
pannor. En mobil lösning som varit populär hos lantbrukare är en 
panna i en containerlösning.

– Vi jobbar med mobila värmelösningar för spannmålstorkning. 
Allt är ihop byggt i en och samma container. Brännare, fläkt, för-
råd, panna, allt. Man ansluter ström i sidan och så får man ut varm 
luft. Vi jobbar mycket med dessa lösningar mot lantbrukskunder, 
berättar David Andrae som äger Vänertekno.

I pannan eldar man med pellets eller flis, pellets är att föredra 
menar Daniel, då han tycker att det är ett bra bränsle med jämn 
kvalitet. Flis tycker han själv kan variera mycket, både i kvalitet 
och i fukthalt.
Ur artikel i Jordbruksaktuellt 2016-08-30

Tallolja läckte ut i Laxsjön
Vid tretiden natten till onsdag inträffade ett oljeläckage vid pap-
persbruket Munksjö Paper i Billingsfors. En tank hade av någon 
anledning börjat läcka tallolja. Cirka 200 liter olja läckte ut. 

Tallolja är en restprodukt från pappersframställningen. 
– Det är en naturlig produkt som bryts ner lätt. Det sköter na-

turen, säger Anders Olsson, räddningschef i Bengtsfors kommun. 
Produktionen ska inte ha påverkats av läckaget. 
Ur artikel i Dalslänningen 2016-09-16

Arctic Paper i Munkedal vill  
använda flytande naturgas
Arctic Paper i Munkedal har den ansökt om tillstånd enligt miljö-
balken for användning av flytande naturgas (LNG) som bränsle i 
bolagets pannor på pappersbruket i Munkedal. Länsstyrelsen till-
styrker bolagets ansökan. 

En lagringsstation för LNG har anlagts i fabriksområdets nord-
östra del. Den alternativa placering som ligger längst bort från bo-
städer, nordväst om vita villan, förefaller vara en bättre plats med 
tanke på risker for närboende. Den platsen är dock reserverad för 
en biobränslepanna. 

Om biobränslepannan inte uppförs skulle LNG-anläggningen 
kunna flyttas till den platsen. 
Ur artikel i Lysekilsposten 2016-09-01

Nytt biokraftverk kan byggas i Backa
Göteborg Energi vill bygga ett nytt värmeverk för bioenergi och har 
siktet inställt på Backa industriområde, ganska nära Stigs Center.

Frågan håller just nu på att behandlas på stadsbyggnadskontoret, SBK.
– Det är ett lämpligt läge, så mycket kan jag säga, säger Fredrik 

Söderberg som handlägger ärendet. 
Göteborg Energi har tittat på andra platser att lägga det nya 

värmeverket, men att det finns industrispår för tåg är en sak som 
talar för Backa industriområde. Verket måste också ligga relativt 
centralt för att ha tillgång till fjärrvärmenätet.

– I slutändan är ett begränsat antal platser möjliga, säger Anna 
Svernlöv, chef för Göteborg Energis utvecklingsavdelning.
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KRONOBERGS LÄN

Nytt fjärrvärmeverk byggs
Solör Bioenergi Fjärrvärme bygger en ny fjärrvärmeanläggning i 
Strömsnäsbruk. De gamla anläggningarna på orten har nu blivit 
för gamla och omoderna. 

– Det handlar om biobränsle. Det är bara skogsbränsle, för-
klarar Mats Uddbäck som är regionchef på Solör Bioenergi Fjärr-
värme. 

Sedan 2014 äger och driver bolaget Solör Bioenergi Fjärrvärme 
AB fjärrvärmeanläggningarna i bland annat Markaryd och Ströms-
näsbruk. Anläggningarna i Markaryds kommun ägdes tidigare av 
Eon Värme Sverige AB.

De gamla anläggningarna har blivit för omoderna och måste 
ersättas. 

Det finns möjligheter att ansluta betydligt fler i Strömsnäsbruk 
till fjärrvärmen, menar Uddbäck. 

– Framför allt gäller det industrier som kan gå över från olja till 
fjärrvärme. 

Biobränslet kommer att bestå av stamvedsflis, briketter samt 
biprodukter från sågverk. Det blir då i form av sågspån och flis. 
Ur artikel i Smålänningen 2016-09-09

Nibe köper Enertech
Nibe Industrier AB i Markaryd köper Enertech group med tillverk-
ning i bland annat Ljungby och Osby. Anrika CTC, som många 
fortfarande kallar Enertech i Ljungby, har cirka 200 anställda. 

Förvärvet omfattar verksamheter i sex europeiska länder med 
totalt cirka 460 anställda. De största tillverkningsenheterna finns 
i Ljungby och Osby. Drivas vidare I Ljungby har verksamheten, 
före detta CTC, funnits sedan 1923. 

Enertech group har ett brett sortiment av markoch luft-/vat-
tenvärmepumpar, solenergi- och biobränsleprodukter liksom tra-
ditionella olje- och gasbrännare. 
Ur artikel i Smålänningen 2016-09-29

KALMAR LÄN

Bensinmack i framkant för miljön
Fossilfri diesel är ett av de senaste miljövänliga drivmedlen i Sve-
rige. Nyligen investerade Runes bensin i en pump och är först ut i 
Emmaboda kommun med fossilfri diesel. 

– Vi vill vara med i framkant när det gäller miljövänliga driv-
medel, säger Alf Johansson, ägare av Runes bensin. 

Fossilfri diesel har funnits i Sverige i cirka ett år. Än så länge är 
det tyngre lastbilar som tankar hos oss. I förra veckan var det två 
personbilsmärken som godkände den nya dieseln i sina motorer. 

– Jag tror att de andra bilmärkena snart följer efter. 
Ur artikel i Östra Småland 2016-09-13

BLEKINGE LÄN

Liten smäll till stor satsning
Med puffen är miljardsatsningen på bruket i gång. 

Med orden ”Södra visar vägen” och en sprängning, som lät som 
en kinapuff, förklarade vd:n och koncernchefen Lars Idermark att 
företagets nya satsning i Mörrum officiellt är i gång. Smällen sked-
de inför ett stort antal anställda och inbjudna gäster. 

– Med satsningen hoppas vi kunna öka kapaciteten till uppe-
mot 500 000 ton årligen fram till 2020. Parallellt med det ökar vi 
andelen biobaserad energi, berättar Lars Idermark. 

Ökningen innebär ungefär 20 000 ton pappersmassa och  
25 000 ton textilmassa. Förutom höjd kapacitet blir det bättre en-
ergibalans i anläggningen. De kan också öka leveranserna av fjärr-
värme och biobränslen. 
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2016-09-14 

Verket i Bräkne-Hoby ska alstra förnybar el
Miljöteknik ska börja producera förnybar el vid fjärrvärmeverket 
i Bräkne-Hoby. I vår installeras en ORC-anläggning för småskalig 
kraftvärme för biomassa. 

ORC står för Organisk Rankine Cykel, och anläggningen alstrar 
el vid en lägre temperatur än vanliga kraftvärmeverk. ORC-an-
läggningen är en av tre demonstrationsanläggningar för småskalig 
kraftvärme från biomassa. Den ingår i ett projekt som finansierats 
av EU via Energikontor Sydost. 

Anläggningen i Bräkne-Hoby ska anslutas till fjärrvärmeverket 
under våren 2017. 
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2016-09-16

Bullrande lagring får klartecken 
Domstolen godtar inte de klagomål som en granne haft till mel-
lanlagringen av biobränsle i Sölve.

Det är en granne på Sölvevägen, som bor 80 meter från den 
plats där biobränslet mellanlagras, som anser sig ha stora olägenhe-
ter av verksamheten.

Mannen poängterar att det hänt att han inte kunnat sitta vid sin 
altan och ha sina fönster öppna.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att den klagade bor 80 
meter från platsen för mellanlagring av biobränsle, men att fastig-
heten är planlagd för industriverksamhet. 

Det buller, de luktproblem och damningen som sker är ändå 
inte en betydande olägenhet menar myndigheten.
Ur artikel i Blekinge Läns Tidning 2016-09-24
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HALLANDS LÄN

Södra en allt större elleverantör
Södra producerar mer el än vad som används i den egna verk-
samheten. Utbyggnaden av Södra Cell Värö kommer att öka el-
produktionen med 400 GWh per år, en ökning som motsvarar 
hushållsel för 80 000 hushåll eller elförbrukningen hos 170 000 
elbilar.

– Utifrån veden som råvara producerar Södras bruk pappers-
massa. Men vi producerar även grön el, fjärrvärme och biobränsle. 
Basindustri förknippas ofta med utsläpp och stor energiåtgång.

Men all Södras elproduktion baseras på förnybara råvaror, säger 
Lena Ek, som gästar Ydre i dag för att tala om Södra skogsägarnas 
bidrag i klimatomställningen. 
Ur Industripress.se 2016-08-29

Tusen ton aska sprids i skogen vid Lygnern
Askspridning i skogsmark blir allt vanligare och just nu sprids  
1 000 ton söder om Lygnern i Kungsbacka. Askan kommer från 
förbränning av biobränsle vid fjärrvärmeverken i Sävenäs och 
Kungsbacka. 

– Skogsägarna börjar förstå vikten av att återföra aska från bio-
bränsleförbränning till skogen, men vi skulle behöva sprida om-
kring 200 000 ton i Sverige. I dag återförs bara omkring 50 000 
ton, säger Henrik Pedersen, vd för Askungen Vital AB

För drygt tio år sedan stod Skogsstyrelsen för notan, men nu är 
det i stället fjärrvärmeverken och skogsägarna som betalar.

– Det är en billig åtgärd i jämförelse med vilken nytta det gör 
för skogen, säger Henrik Pedersen.
Ur artikel i Göteborgs-Posten 2016-09-06

SKÅNE LÄN

Miljöasfalt en ny trend i byggbranschen
I veckan konverterade Peab sitt asfaltverk i skånska Veberöd till 
uppvärmning med bioolja. En liknande omvandling är på gång 
vid asfaltverket i Klippan.

– All asfalt är gjord av bitumen, en restprodukt från oljein-
dustrin. Nu byter vi den fossila eldningsoljan som vi värmt upp 
asfalten med till bioolja, som är en restprodukt från livsmedels-
industrin.

Peab har hittills konverterat åtta av 22 asfaltanläggningar runt 
om i landet till mer miljövänlig uppvärmning. 

Enligt Håkan Jacobsson innebär konverteringen enbart i Vebe-
röd att Peab släpper ut 2 200 ton mindre koldioxid per år.

Också den miljövänligt framställda asfalten är hundraprocen-
tigt återvinningsbar. Nytillverkad asfalt innehåller numera en fem-
tedel återvunnet asfaltgranulat.
Ur artikel i Sydsvenskan 2016-09-10

Vass på våtmarker ger dubbla miljövinster
Att skörda vass på våtmarker, röta den och återföra rötresten som 
gödning på jordbruksmark ger dubbla miljövinster. I produktions-
våtmarker utanför Trelleborg undersöks möjligheten.

Produktionsvåtmarkerna vid Albäcksån är anlagda som mindre 
diken där det näringsrika vattnet, från ett cirka 350 hektar stort 
avrinningsområde, leds igenom växande vass. 

Skörden i rännorna hamnade på 11–11,5 ton ts per hektar. 
– Vi har en jättestor biogasanläggning här i Jordberga, som till 

90 procent kör på biogassubstrat som inte lönsamt att använda ef-
ter 2020, säger forskaren Thomas Prade från Sveriges Lantbruksu-
niversitet. 

Bakgrunden är att nya EU-regler inte längre ger skattereduktio-
nen för företag när de producerar drivmedel från livsmedelsgrödor.

– De letar efter grödor och annan biomassa som kan stoppas 
in i anläggningen och det här är definitivt spännande, säger han. 
Ur artikel i Land Lantbruk 2016-09-18


