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Nr 9  / 2017 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Ett genomgående tema i många av budgetpropositio-
nens förslag på energi- och klimatområdet är elektri-
fiering, medan formuleringar om bioenergi är ovanliga 
i texter och förslag. 

Energiminister Ibrahim Baylan nämner exempelvis i sitt press-
meddelande att ”utbyggnaden av vindkraft och solenergi 
fortsätter”, men glömmer bort den snabba utvecklingen för 
biodrivmedel. Regeringen förstärker sin politik med direkta 
subventioner till olika åtgärder genom att kraftigt öka anslagen 
till Klimatklivet, öka den maximala premien inom bonus för 
nya bilar, införa ett nytt stöd till elcyklar och elmopeder, för-
länga elbusspremien, avisera ett nytt stöd för hemmaladdning 
av elbilar och öka stödet till privata solceller. Dessutom lanseras 
ett nytt stöd för klimatomställning i processindustrin: Indu-
striklivet. Vi skrev om en del av förslagen i förra Bioenerginytt, 
men sammanfattar här alla de viktigaste förslagen så som de 
presenteras i budgetpropositionens texter. Budgetpropositio-
nen presenterades den 20 september.

Klimatklivet

Stödet inom Klimatklivet räknas upp mycket kraftigt, från 
att tidigare ha varit 700 miljoner kronor om året till nästa år  
1 500 miljoner, och därefter 2,09 miljarder 2019 (+ 1,3 miljarder 
jämfört med tidigare förslag) och 3,09 miljarder 2020 (+ 2,3 
miljarder). Den kraftiga ökningen för nästa år är den enda som 
man kan utgå från som säker eftersom det är val nästa år och vi 
inte vet om en kommande regering kommer att fullfölja pro-
grammet på den höga nivån. 

BIOENERGINYTT
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Energimyndighetens prisblad ger fyra gånger om året en bild  
av prisutvecklingen för fasta biobränslen. Trenden har varit  
nedåtgående sedan pristoppen 2010/2011. 
Se Marknaden, sidan 8.

EU-förhandlingarna trappas upp
Förhandlingarna kring EU-kommissionens förslag till klimat- 
och energipolitik inför 2020-talet går in i ett avgörande skede, 
med förhandlingar både i EU-parlamentets utskott och i råds-
arbetsgrupper där de olika medlemsstaternas regeringar lägger 
förslag och diskuterar detaljer i förslagen. SID 4.     

Långsiktiga trender för biobränslen
Prisutveckling för trädbränslen och torv, värmeverk, kronor/MWh, 2012 års priser. 

 
Figur 1 Prisutveckling för trädbränslen och torv, värmeverk, kronor/MWh, 2012 års priser 
Figure 1 Price development on wood fuels and peat, distict heating plants, SEK/MWh, 2012 prices 
 

 
 
Figur 2 Prisutveckling för trädbränslen och torv, värmeverk, kronor/MWh, löpande kvartalspriser 
Figure 2 Price development on wood fuels and peat, distict heating plants, SEK/MWh, current quarterly prices 
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FORTS FRÅN SID 1.

I texten betonas att pengarna ska användas för ”klimatinveste-
ringar på regional och lokal nivå samt för stöd till installation av 
laddinfrastruktur för elfordon”. I en kompletterande information 
anger man att det från 25 juli 2017 finns en begränsning av den 
maximala stödnivån för företag till 70 procent av investeringskost-
naden och att stöd kan ges till verksamheter inom ETS som syftar 
till ökad användning av spillvärme. 

Industriklivet

Texten om Industriklivet är kortfattad. Regeringen har tidigare i 
pressmeddelande berättat att man avser att stödet ska ges med 300 
miljoner kronor per år ända fram till 2040. Budgeten arbetar dock 
bara med anslagsnivåer tre år framåt i tiden. Regeringen konsta-
terar att ”utsläpp från industrins förbränning och processer utgör 
en tredjedel av de samlade utsläppen i Sverige”. Man konstaterar 
att en stor del av de direkta utsläppen från industrin kommer från 
några särskilt energi- och koldioxidintensiva branscher – däribland 
järn och stål, metall, kemisk industri, raffinaderier, massa och pap-
per, samt mineralindustrin inklusive cement, och att de flesta av 
dessa branscher har processrelaterade utsläpp som är svåra att 
minska. Det behövs tekniksprång, och därför införs Industrikli-
vet. Inget sägs om att ge stöd till konvertering av förbränning, utan 
stödet är avsett för att ändra processer. Formuleringen är följande: 
”Industriklivet syftar till att stödja genomgripande åtgärder för att 
kraftigt minska de processrelaterade utsläppen i industrin.”

Det finns ingen hänvisning till något annat beslutsunderlag 
(utredning eller promemoria) för åtgärden. 

Elcykelpremien

Texten om elcykelpremien är mycket kortfattad. Premien motiveras 
med att ”trafiksituationen är trängd på många håll i landet med 
dålig luft och konkurrens om markutnyttjande som följd. Cyk-
ling ger minskade utsläpp, positiva hälsoeffekter, minskad trängsel 
samt ökade möjligheter att planera hållbara och levande städer. 
För att fler personer ska få tillgång till elcykel, elmoped m.m. och 
använda dessa i pendling till arbete eller fritidsresor föreslår re-
geringen en premie.” I budgeten sägs inget om stödnivån, men i 
tidigare pressmeddelanden har man angivit att stödet ska vara 25% 
av kostnaden, dock högst 10 000 kr.

Anslagsnivån är 350 miljoner kronor per år för de kommande 
tre åren, dvs över en miljard satsas under tre år på stöd till elcy-
kelköpare.  

Elbusspremien

Elbusspremien infördes i 2016 års budget med 50 miljoner kronor 
och därefter 100 miljoner kronor per år för 2017 – 2019. Regeringen 
föreslår nu en förlängning med samma belopp 2020 – 2023. Under 
anslagsposten finns en upplysning om att bara 543 000 kronor av 
anslaget på 50 miljoner kunde delas ut 2016, och att utgiftsprog-
nosen för 2017 är knappt 20 miljoner. Pengarna går alltså inte åt, 
men regeringen vill ändå behålla anslagsnivån och förlänga stödet. 
Regeringen ger ingen kommentar till varför stödet inte används. 

Vägslitageskatt

Regeringen har inte gett upp tanken på en vägslitageskatt, även 
om det inte finns något konkret förslag i budgeten. Man skriver 
så här: ”Regeringen avser att arbeta vidare med förslag om en av-
läsningsbar och, bl.a. utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv, dif-
ferentierad vägslitageskatt och att återkomma till riksdagen före 
mandatperiodens slut.” Vi kan alltså vänta oss ett förslag senast 
under nästa år. Regeringen skriver att den tunga vägtrafiken i större 
grad måste bära sina samhällsekonomiska kostnader, och man 

skriver även om behovet av överflyttning av godstransporter från 
lastbil och flyg, till tåg och sjöfart. 

Det finns också en skrivning om att utreda och se över reseav-
dragen.

Klimatanpassning

Anslaget till klimatanpassning ökas med 97 miljoner kronor till 
214 miljoner under 2018. Här handlar det både om stärkt sam-
ordning mellan myndigheter och om kunskapsuppbyggnad, men 
också om konkreta åtgärder, främst om åtgärder för skredsäkring 
längs Göta Älv. 

Energi- och klimatrådgivningen i kommunerna och regionalt 
(Energikontoren) får också mer pengar. 

Stöd till solceller

Anslaget ”Energiteknik” får en kraftig påfyllning. Det här anslaget 
kan användas för ”utgifter för att stimulera spridningen av vissa 
energitekniska lösningar som bedöms ha positiva effekter på kli-
matet”. Anslaget används främst för att stödja solceller, men också 
för energilagring. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten att 
anslagen för innevarande år tillförs 203 miljoner, och i budgeten 
föreslås en ökning med 525 miljoner för vardera 2018 och 2019 och 
965 miljoner för 2020. 

Investeringsstödet för solceller ökar från 20 till 30 procent.  
Syftet är att kapa köerna av ansökningar. 

Ökat internationellt stöd 

Regeringen plussar på insatser för klimat, miljö och hav inom bi-
ståndet med 742 miljoner 2018, och anslår 70 miljoner för inter-
nationellt klimatsamarbete.

Koldioxidskatt på kraftvärmeverk 

Regeringen föreslår att man återinför den koldioxidskatt som tidi-
gare fanns för kraftvärmeverk som omfattas av ETS, utsläppsrätts-
handeln. Skatten avskaffades 2013 av principiella skäl – man ansåg 
då inte att man kunde ha dubbla styrmedel för dessa anläggningar. 
Skattenivån blir 11 procent av den generella koldioxidskattenivån, 
vilket motsvarar cirka 13 öre per kg koldioxid, och en tredubbling 
mot dagens kostnad för utsläppsrätter. 

”För bränslen som förbrukas vid annan värmeproduktion inom 
EU ETS än den som sker i industriell verksamhet eller i kraftvär-
meproduktion höjs koldioxidskatten från 80 procent till 91 pro-
cent av den generella koldioxidskattenivån.”

Skatten införs 1 januari 2018. 
De flesta remissinstanser är negativa till att den här skatten åter-

införs. Svebio har däremot gett stöd i ett remissyttrande. 

Utvidgad sänkt elskatt för datorhallar

Dagens regler om nedsatt elskatt för datorhallar utvidgas till att 
omfatta så kallad hjälpförbrukning av el och skattenedsättningen 
ska gälla även mindre datorhallar ända ner till 0,1 MW effekt. 
Skatten är 0,5 öre/kWh, densamma som för industriella processer. 
Den normala elskatten är 32,5 öre/kWh.

Flygskatten

Regeringens förslag till flygskatt har som vi tidigare redovisat  
omarbetats en del jämfört med det ursprungliga förslaget, men 
skillnaden är ganska liten. Skattenivåerna har sänkts till 60 kr, 250 
kr och 400 kr jämfört med tidigare föreslagna 80 kr, 280 kr och 
430 kr. Skattesatserna ska vara indexerade, dvs räknas upp med 
konsumentprisindex. Regeringen föreslår också ett kompletteran-
de stöd till flygplatser i Norrland och på Gotland. Jämfört med det 
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ursprungliga utredningsförslaget har regeringen placerat om några 
länder. Tunisien hade man ”glömt” bland de länder som ska ligga i 
mellangruppen (utanför Europa men inom 600 mil från Arlanda). 
Turkiet har förts till Europa, medan Ryssland fortfarande anses 
ligga utanför. Det kostar alltså 250 kronor i skatt för att flyga till S:t 
Petersburg, men bara 60 kronor att flyga till Ankara, Cypern eller 
Kanarieöarna. USA och Kanada har dessutom förts till 250-kro-
norsgruppen, trots att de ligger längre bort. ”Vad gäller USA är 
placeringen föranledd av de nära handelssamarbeten som Sverige 
har med USA. Det faller sig då naturligt att även Kanada placeras 
i samma bilaga.”

Följden blir högsta flygskatt för att turista i Thailand, på Kuba 
eller Dominikanska republiken, men lägre skatt för att badsemes-
tra i Miami eller på Hawaii. Skatten ska börja tas ut 1 april 2018. 

Svebio kommentar: 

Miljöeffekten av flygskatten blir marginell. Utsläppet från inrikesfly-
get är enligt Naturvårdsverket cirka 540 000 ton CO2, och utsläppen 
från flygresor totalt av boende i Sverige anses vara cirka 5,8 miljoner 
ton per år. Om 75 procent av skatten över vältras på kunderna i form 
av ökade biljettpriser räknar man med att skatten minskar flygandet så 
mycket att det sänker de totala utsläppen med 103 000 ton CO2 (inklu-
derat så kallade höghöjdseffekter blir minskningen 168 000 ton CO2-
ekvivalenter). Det motsvarar alltså cirka 1,8 procent av utsläppen från 
svenskarnas flygande. Man hävdar att det motsvarar 12 – 23 procent 
av utsläppen från inrikesflyget. 

Att kvotera in 20 procent bioflygbränsle i inrikesflyget skulle ha un-
gefär samma effekt på koldioxidutsläppen som flygskatten. Vill man se-
dan kompensera för höghöjdseffekter kan man förstås kvotera in mer. 
För att få fullt genomslag bör man verka för kvotering av bioflygbränsle 
i EU och globalt.  

Omräkning av energi- och koldioxidskatter med KPI

De svenska energi- och koldioxidskatterna är sedan 1994 index-
erade, dvs de höjs automatiskt i förhållande till konsumentpris-
index. Sedan 2017 gäller dessutom att bensin- och dieselpriserna 
omräknas i förhållande till utvecklingen av BNP. För bensin bety-
der det en uppräkning av skatten med 30 öre/liter, inkl. moms, vid 
årsskiftet. För diesel blir höjningen knappt 27 öre/liter och för eld-
ningsolja 86,25 kr per kubikmeter. För naturgas blir det en höjning 
med 51,25 kr per 1000 m3, och elskatten stiger med 0,75 öre/kWh. 

Höjd koldioxidskatt för industrin vid årsskiftet 

Det finns inget omnämnande i budgeten om det sista steget 
i höjningen av koldioxidskatten för industrin, som sker vid års-
skiftet. Men man kan se detta på Skatteverkets hemsida. Skat-
tehöjningen har beslutat av riksdagen redan tidigare. Höjningen 
sker genom att man avskaffar den återstående nedsättningen av 
koldioxidskatt för dessa verksamheter. Det handlar om 20 procent 

av den fulla koldixodskatten och innebär en skattehöjning på 647 
kr/m3 eldningsolja. Till det ska läggas indexuppräkningen på 86 
kr (se ovan). 

Det betyder alltså att oljan kommer att bli ytterligare drygt 
700 kr dyrare per kubikmeter för alla företag utanför utsläpps-
handeln. Gasol och naturgas får motsvarande skattehöjning. 

Fortfarande betalar företagen i industrin bara 30 procent av en-
ergiskatten, som nu är 855 kr/m3, dvs rabatten är 598 kr/m3 jämfört 
med skatten för hushåll och servicenäringar. 

Sammanfattning skatteförändringar:

• Full koldioxidskatt för industrin utanför den handlande sektorn.
• Återinförd koldioxidskatt för kraftvärmeproduktion och höjd 

koldioxidskatt på värmeproduktion inom ETS.
• Avskaffad skatt på E85 (-33 öre per liter) och RME (-98 öre 

per liter).
• Indexuppräkning av koldioxid- och energiskatter, samt BNP-

uppräkning av dessa skatter för fossila drivmedel.
• Bonus/malus ersätter fordonsskatt för nya bilar.

Bonus/malus och bränslebytet 

I förra Bioenerginytt redovisade vi utförligt förslagen om bo-
nus/malus och bränslebyte inklusive den föreslagna reduktions-
plikten. Vi kan nu konstatera att regeringen inte kommenterar 
Svebios kritik att man inte vet hur hybridbilar körs i praktiken 
och därför inte heller kan bedöma deras klimatnytta. Ändå ges de 
höga bonuspoäng inom det föreslagna regelverket. 

När det gäller reduktionsplikten finns det omfattande kritik av 
den låga kvoten för biodrivmedel i bensin, vilket framgår av redo-
visningen av vad remissinstanserna skrivit. En lång rad instanser, 
bland dem Svebio, Sekab, LRF, KSLA och Preem, anser att kvoten 
är för lågt satt och inte ger utrymme för en snabb introduktion av 
E10. SPBI, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, anser 
däremot att E10 inte ens kan introduceras till 2020, ”av tekniska 
och kommunikativa skäl”, och regeringen skriver: ”Remissutfallet 
pekar således åt olika håll. Mot bakgrund av detta bör den förhål-
landevis långsamma introduktionen som föreslås i denna proposi-
tion vara väl avvägd”. 

Svebio kommentar: 

Det är ytterst anmärkningsvärt att regeringen lägger ett så lågt för-
slag för bensinkvot och motiverar det med att remissvaren pekar åt 
olika håll. Drivmedelsföretagen i SPBI är dessutom inte ense. Preem 
förordar en snabbare introduktion av E10 och blandar dessutom re-
dan in betydande volymer biokomponenter i bensin vid sidan av etanol. 
Belgien beslutade nyligen att införa E10, liksom ett stort antal länder 
runtom i världen. Det är närmast pinsamt att Sverige inte tar vara på 
denna möjlighet att snabbt minska klimatgasutsläppen från trafiken.

MISSA INTE!
STORA BIOKRAFT- OCH VÄRMEKONFERENSEN
14-15 november 2017, Högbo Bruk
www.svebio.se/evenemang

PELLETS 2018

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

https://www.svebio.se/evenemang/stora-biokraft-och-varmekonferensen/
http://www.svebio.se/evenemang


4

EU-förhandlingarna trappas upp 

Estland är ordförandeland under hösten 2017 och får beröm och 
anses vara väl förberedda och bra på att leda processerna framåt. 
Man har gett förhandlingarna en framtidsinriktad profil genom att 
prioritera digitalisering och ekoinnovation. Vid sidan av direktiv-
förslagen om energi och klimat arbetar man också med Avfallsdi-
rektivet och med riktlinjer för cirkulär ekonomi. 

Redan innan det så kallade Vinterpaketet presenterades 30 
november förra året fanns förslag om reformering av ETS, EU:s 
utsläppsrätthandel, och om LULUCF (klimatpåverkan från mark-
användning, förändrad markanvändning och skogsbruk). Här 
fortsätter förhandlingar och ställningstaganden. 

ETS – utsläppshandeln

Regeringarna och det estniska ordförandeskapet hoppas att frågan 
om hur ETS ska se ut efter 2020 ska kunna slutförhandlas under 
de närmaste månaderna. Knäckfrågorna har gällt hur stor andel 
som ska auktioneras ut jämfört med fri tilldelning, hur stor mark-
nadsstabilitetsreserv som ska finnas, vilka pengar som ska avsättas 
för att hjälpa medlemsländer att ställa om, och hur dessa fonder 
ska styras. Sverige har arbetat aktivt för att få till stånd kompro-
misser. Syftet är att steg för steg sänka utsläppen inom ETS under 
2020-talet, och därmed också få upp priset på utsläppsrätter. 

LULUCF – strid om skogen 

LULUCF-frågan behandlades i plenum i EU-parlamentet för ett 
par veckor sedan och de nordiska länderna vann en framgång ge-
nom de ställningstaganden som gjordes kring hur man ska fast-
ställa referensnivåer inom systemet. Sverige och Finland är mycket 
angelägna om att LULUCF:s regelverk inte blir ett hinder för att 
kunna öka avverkningarna under kommande årtionden. Förslaget 
från EU-kommissionen var att grunda referensnivårens på histo-
riska avverkningsnivåer, före 2009. Eftersom vi har en konstant 
ökande tillväxt i skogarna blir ett sådant system ett hinder för att 
ta ut den tillväxt som sker. EU-parlamentets beslut har lett till att 
miljöorganisationer och vissa forskare driver kraftig lobbying inför 
slutförhandlingarna för att driva fram en mer restriktiv politik. 

Ansvarsfördelningen och styrsystemet

Under den här beteckningen döljer sig de enskilda medlemslän-
dernas förpliktelser att reducera sina utsläpp av växthusgaser inom 
ramen för det gemensamma EU-målet om att minska utsläppen 
med 30 procent till 2030 jämfört med 1990. I praktiken hand-
lar det om hur mycket man ska minska utsläppen utanför ETS, 
dvs inom uppvärmning, service, lätt industri, jordbruk m. fl. nä-
ringar. I Sverige har vi koldioxidskatt för att styra utvecklingen, 
men de flesta EU-länder saknar generella styrmedel utanför ETS. 
EU-kommissionen har föreslagit ambitionsnivåer för medlemslän-
derna, kopplade till BNP. Sverige och Luxemburg har de tuffaste 
kraven, 40 procent, medan man bara kräver oförändrade utsläpp 
för Bulgarien. 

Oenigheten gäller bland annat flexibilitet inom systemet och 
hur man ska räkna kraven vid starten av perioden 2020 – 2030. 
Främst påverkar det de länder som inte klarar de nu gällande må-
len till 2020. Ett förslag som lanserats är att införa en ”flexibili-
tetsreserv” på 70 miljoner ton CO2 (EU-parlamentet har sagt 90 

Förhandlingarna kring EU-kommissionens förslag till 
klimat- och energipolitik inför 2020-talet går in i ett 
avgörande skede, med förhandlingar både i EU-parla-
mentets utskott och i rådsarbetsgrupper där de olika 
medlemsstaternas regeringar lägger förslag och disku-
terar detaljer i förslagen. 

miljoner ton). Det är oklart hur den skulle hanteras. 
För Sveriges del är frågan inte besvärlig. Vi klarar målet till 2020 

med marginal och vi har högre ambition till 2030 än EU-målet i 
enlighet med de mål som föreslogs av Miljömålsberedningen och 
fastställts av riksdagen. 

Styrsystemet (governance) handlar om på vilket sätt målen ska 
formuleras av länderna, i klimat- och energiplaner som ska redo-
visas för EU-kommissionen, och hur man ska hantera länder som 
inte uppfyller sin del av de gemensamma åtagandena. 

Estlands ambition är att Rådet ska kunna fastställa sina posi-
tioner kring LULUCF och ansvarfördelningen vid ministerrådet i 
oktober. Därefter kan man inleda en trialog, dvs förhandling med 
EU-parlamentet och kommissionen och ha färdiga direktiv före 
slutet av 2017. 

Avfallsdirektivet

Förhandlingar fortsätter kring ett nytt avfallsdirektiv. Många kom-
plexa frågor är inte lösta. Det gäller allt ifrån återvinningsmål och 
producentansvar till ”end-of-waste”, åtgärder för att förhindra 
uppkomst av avfall. Det pågår förhandlingar mellan Miljödepar-
tementet och Alliansen om den svenska hållningen. Ett nytt EU-
direktiv kan leda till att Sverige måste se över alla svenska produ-
centansvar. I förhandlingarna finns också besvärliga frågor kring 
återvinning av biobaserade produkter, som returträ, där en del 
hävdar att materialåtervinning alltid gäller, exempelvis för gamla 
lastpallar, medan vi i Sverige anser att energiåtervinning är ett 
självklart och naturligt alternativ. 

Förnybartdirektivet

Förhandlingarna kring Förnybartdirektivet har inte alls kommit 
lika långt, och kommer inte att kunna slutföras förrän under våren 
2018. I EU-parlamentet beslutade man att dela upp ansvaret för 
direktivet mellan två olika utskott, vilket komplicerar processen. 
Frågorna kring biobränslen och hållbarhetskriterier blev et exklu-
sivt ansvar för Miljöutskottet, och holländaren Bas Eickhout från 
den gröna gruppen utsågs till huvudrapportör. Hans rapport är 
mycket restriktiv i förhållande till bioenergi, både biodrivmedel 
och fasta bränslen. Under utskottsbehandlingen har det kommit 
in mer än tusen tilläggsyrkanden i förhållande till hans rapport, 
och det pågår nu förhandlingar i utskottet. Oenigheten gäller de 
flesta viktiga frågor, som möjligheten att förlita sig på nationell 
skogsvårdslagstiftning, kraven på rapportering av mindre värme-
verk, synen på olika råvaror, mål för omställning av värmesektorn, 
mm. Utskottet kommer att ta ställning inom de närmaste veck-
orna och därefter går frågan till plenum. 

Parallellt pågår arbete i en rådsarbetsgrupp, bland annat kring 
avgörande detaljer som hur man ska beräkna olika standardvärden 
när man vill visa att man klarar krav på växthusgasreduktion vid 
användning av fasta och gasformiga biobränslen.

Så småningom kommer också ministrarna i rådet att få ta ställ-
ning till direktivförslaget. Den allmänna bilden är att rådet har 
mindre invändningar mot EU-kommissionens förslag än EU-
parlamentet. Skillnaderna gäller framför allt synen på bioenergin. 

En viktig fråga blir vilken ställning man i rådet och parlamentet 
tar till förslaget att fasa ut grödebaserade biodrivmedel och gynna 
andra generationens biodrivmedel med en separat kvot. Här finns 
mycket olika uppfattning. De fyra länderna i Visegrad-gruppen 
(Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien) har i ett brev krävt att 
utfasningen stoppas. Länderna har goda förutsättningar att produ-
cera biodrivmedel, t ex majsetanol. En parallell linje är att införa 
en regel om att tillåta drivmedel från grödor som har bevisat låg 
påverkan på indirekt markanvändning (low-ILUC). 
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Sveriges biogasproduktion ökade till 2 TWh under 2016

Pilot- och demonstrationsprojekt

Trenden uppåt för biogas fortsätter. Den totala produktionen av 
biogas i Sverige har nu passerat 2 terawattimmar (TWh) och upp-
gick år 2016 till 2 018 GWh biogas, en ökning med 4 procent sedan 
föregående år.

– Nära hälften av biogasproduktionen sker i 34 samrötnings-
anläggningar, och det är där biogasproduktionen också ökat mest 
under 2016. Avloppsreningsverken, som är flest till antalet och har 
störst installerad rötkammarvolym, stod för 35 procent av biogas-
produktionen, säger Johan Harrysson vid Energimyndighetens 
analysavdelning.

Ansökningarna bedöms i konkurrens vid flera tillfällen under året. 
Sista dag att lämna in ansökningar till de olika omgångarna är en-
ligt tidplanen nedan.

Aktuella datum för inlämning av ansökningar:
• 19 oktober 2017, kl. 17:00
• 16 november 2017, kl. 17:00
Ambitionen är att ansökningarna ska vara granskade och  

beslutade inom 3-6 månader.

Sveriges produktion av biogas ökade mellan åren 2015 
och 2016. Dessutom fortsätter trenden att alltmer av 
denna biogas blir uppgraderad till fordonsgas. Det 
framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större 
pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbar-
hetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras 
när som helst, men kontakta oss gärna innan ansökan 
skickas in. Sista dag för ansökan 2017-10-19 17:00. 

Av den producerade biogasen gick 64 procent till uppgrade-
ring till fordonsgas (1 296 GWh) och 20 procent till värme (394 
GWh). Biogas som facklas bort minskade något och uppgick till 
9 procent. Resterande biogas gick till elproduktion och industriell 
användning (3 procent vardera). Vid samrötningsanläggningarna 
uppgraderades 88 procent av biogasen och vid avloppsverken 62 
procent. Vid gårdsanläggningarna användes merparten av bioga-
sen för värme och el, medan 25 procent gick till uppgradering.

Sedan december 2014 produceras biogas i en förgasningsanlägg-
ning, men där minskade biogasproduktionen kraftigt under 2016 
jämfört med 2015. Denna nedgång beror på ett nytt sätt att redo-
visa biogasproduktionen.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 2 oktober)

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-Kanalen.
Detaljerad information om ansökningsprocessen finns i doku-

mentet "Anvisningar för ansökan". Projektbeskrivningen ska skri-
vas på svenska och vara komplett när den lämnas in.

Energimyndigheten finansierar pilot- och demonstrationspro-
jekt inom ramen för myndighetens uppdrag. Större pilot- och de-
monstrationsprojekt är projekt som sökt över cirka 10 miljoner 
kronor i stöd. Övriga pilot- och demonstrationsprojekt hanteras 
inom ramen för respektive forskningsprogram. Vi välkomnar ock-
så ansökningar om genomförbarhetsstudier inför större pilot- och 
demonstrationsprojekt.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 25 september)

Macrons Sorbonnetal och den franska koldioxidskatten

Huvudinriktningen gällde förstärkning och reformering av EU 
med större inslag av överstatlighet. I det sammanhanget tog Ma-
cron upp behovet av ett högre pris på koldioxidutsläpp. Han sa att 
man måste få ett pris som är högre än 25 – 30 euro per ton CO2. 
Det handlar då både om att stärka utsläppshandeln och att införa 
koldioxidskatt i andra sektorer. För att garantera Europas konkur-
renskraft vill Macron dessutom ha en koldioxidtull för produkter 
från länder som inte prissätter koldioxidutsläppen. 

Frankrike införde för två år sedan en egen koldioxidskatt, och 
har under förhandlingarna om ETS, den europeiska utsläppshan-
deln, argumenterat för att införa ett golvpris på utsläppsrätterna, 
på samma sätt som Storbritannien redan gjort. 

Den franska koldioxidskatten sattes till 14,5 euro/ton CO2 när 
den infördes 2015, och höjdes sedan till 22 euro 2016 och 30,5 euro 
i år. Avsikten var att sedan höja skatten stegvis fram till 2030, då 
man skulle nå 100 euro/ton. Den svenska koldioxidskatten, som 
är världens särklassigt högsta, ligger på omkring 1,20 kr/kg, alltså i 
närheten av det franska målet. 

President Emmanuel Macron höll den 26 september, bara 
två dagar efter det tyska valet, ett tvåtimmars linjetal om 
EU, på universitetet Sorbonne. 

I juli presenterade Macrons nya franska regering en klimatstra-
tegi där man föreslår att upptrappningen av koldioxidskatten ska 
gå fortare, och målet är nu att man ska nå 100 euro/ton redan 2023. 
Skatten trappas nu upp enligt följande: 2018 – 44,6 €/ton, 2019 – 
55 €/ton, 2020 – 65,4 €/ton, 2021 – 75,8 €/ton, 2022 – 86,2 €/ton, 
2023 – 100 €/ton. 

Svebio kommentar: 

Macronregeringens beslut om koldioxidskatten innebär att Frankrike 
blir en het marknad för all typ av teknik som ersätter fossila bränslen, 
inklusive bioenergi. Frankrikes tillväxttakt var 1,2 procent 2015 och har 
sedan dess ökat. Införandet av koldioxidskatt och den nu annonserade 
snabbare höjningen av koldioxidskatten kommer att bidra till ökad till-
växt i Frankrike. En rad investeringar inom energiområdet, med tidigare 
svag lönsamhet, blir nu lönsamma eftersom man kan undvika att betala 
den höga skatten genom att energieffektivisera eller byta till förnybara 
biobränslen. Svenska exportföretag gör klokt i att studera den franska 
marknaden, överväga etablering på marknaden eller skaffa sig franska 
partners. 
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Sektorsstrategier för energieffektivisering

Det fanns inget utredningsunderlag för detta mål och inte heller 
några beräkningar eller detaljer kring hur målet ska nås. Istället 
föreslog man att Energimyndigheten skulle få ett uppdrag att ut-
arbeta förslag för nå 50-procentsmålet. Energimyndigheten har nu 
fått ett sådant uppdrag och inlett sitt arbete med att fylla målet 
med innehåll. I början av september gick myndigheten ut med en 
förfrågan till branschorganisationer och andra att lämna in syn-
punkter, och den 25 september hölls ett möte dit man bjudit in 
branschorganisationer för att starta en dialog. Vi citerar ur myn-
dighetens information under rubriken ”Synpunkter välkomnas till 
uppdraget om sektorsstrategier”:

”Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i sam-
råd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika bran-
scher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Nu 
finns möjlighet att lämna synpunkter på vilka sektorer som bör 
få strategier.

Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om  
50 % energieffektivisering till år 2030. Valet av sektorer kommer att 
lägga grunden för det kommande arbetet i uppdraget.” 

Efterfrågade synpunkter

Energimyndigheten efterfrågar skriftliga bidrag i syfte att komplet-
tera det underlag som vi utgår ifrån inom uppdraget. De ska inne-
hålla ett kortfattat underlag som inkluderar:

• En beskrivning av en eller flera sektorer som bör ha en strategi 
inklusive avgränsningar om sådana identifierats.

• Kopplingar mellan sektorn och andra sektorer samt hur möj-
ligheten till energieffektivisering i sektorn påverkas av utveckling-
en i andra sektorer.

De politiska partierna i Energikommissionen enades i 
december 2016 om ett mål för energieffektivisering på 
50 procent till 2030. Det blev sedan en del av slutbetän-
kandet någon månad senare. 

• Varför sektorn/sektorerna föreslås få eller inte få strategi/er.
• Eventuella förslag på målsättning för sektorsstrategin som  

föreslås.
• Vad och hur din organisation kan bidra i arbetet med sektors-

strategier.
• Önskemål om Energimyndighetens insatser i sin roll som an-

svarig för regeringsuppdraget om sektorsstrategier.
Det skriftliga bidraget bör inte överstiga 2 sidor och behöver 

endast ge ett underlag för vidare utredning, planering och inrikt-
ning av arbetet med uppdraget.

Synpunkter som bedöms relevanta kommer att användas i det 
vidare arbetet med uppdraget. Någon separat redovisning av in-
komna synpunkter görs inte. Tänk på att handlingar som kommer 
in till Energimyndigheten är offentliga handlingar och att vi kan 
komma att referera till era synpunkter.”

Svebio kommentar: 

Energimyndighetens ”upprop” om synpunkter från branscher illus-
trerar på vilken lös grund 50-procentsbeslutet tagits. Nu efterfrågas 
inspel på högst 2 sidor (!) från respektive branschorganisation och man 
ger tre veckor för att komma in med svar. Om man ska göra strategier 
för hela branscher måste de grundas på analyser som visar vad som är 
lönsamt givet energiprisantaganden och styrmedel, samt den känne-
dom man idag har om teknisk utveckling som kan påverka utvecklingen 
under de närmaste tolv åren. 

De politiska partiernas överenskommelse om ett 50-procentsmål 
för energieffektivisering till 2030 grundades inte på någon ekonomisk 
analys och följdes inte av någon konsekvensanalys. Med tanke på att 
Sverige 2040 ska ha ett 100 procent förnybart elsystem och nettonoll-
utsläpp av växthusgaser 2045 är klimatnyttan av olönsamma effektivi-
seringsåtgärder små eller obefintliga. 

Utredningen om energieffektivisering kan inte utgå från ett fixt 
50-procentsmål, utan måste utforma en strategi för vad som är ett sam-
hällsekonomiskt effektivt mål för effektivisering. 

Redovisning av Klimatklivet

Sedan 2015 har Naturvårdsverket beviljat 2 miljarder kronor i stöd 
till lokala klimatprojekt genom Klimatklivet. Tack vare bättre och 
större ansökningar den senaste perioden beräknas Klimatklivet 
minska Sveriges koldioxidutsläpp med 20 miljoner ton fram till 
2020. Det framgår i den lägesbeskrivning för Klimatklivet som 
Naturvårdsverket lämnade till regeringen i går. 

Klimatklivet delfinansierar lokala klimatinvesteringar i hela 
landet. Med finansieringen från de som genomför åtgärderna har 
totalt 4,5 miljarder investerats i åtgärder för klimatet. Under 2017 
görs flera stora investeringar inom bland annat produktion av 
bioolja från sågspån, godsterminaler för ökade järnvägstransporter 

Naturvårdsverkets senaste redovisning av Klimatklivet 
visar att verket sedan 2015 beviljat två miljarder kronor 
i stöd till 1003 olika objekt, som innebär investeringar 
på 4,5 miljard. Naturvårdsverket anger att reduktionen 
av växthusgasutsläpp beräknas till 20 miljoner ton 
koldioxid fram till 2020 genom Klimatklivet. Vi citerar ur 
Naturvårdsverkets pressmeddelande:

samt åtgärder som tar vara på spillvärme från industrier.
Den senaste lägesrapporten visar att de ansökningar som kom-

mer in håller allt högre kvalitet. De lever upp bättre till målen och 
ramarna för Klimatklivet. Det ger stora vinster för klimatet.

– Vi ser en ökning av ansökningarna som ger goda resultat i 
form av minskade utsläpp. Det tyder på att det finns en vilja hos 
lokala aktörer att investera i ett fossilfritt samhälle, säger Müge 
Apaydin, handläggare på Naturvårdsverket.

Totalt beräknas Klimatklivet minska utsläppen av koldioxid 
med 20 miljoner ton. Det resultatet baseras på att hela den budget 
på 4 miljarder kronor som Riksdagen tilldelat Klimatklivet om-
sätts i åtgärder. Pengarna delas ut under perioden 2015-2020 och 
går till de åtgärder som ger störst klimatnytta per investerad krona.

Resultat för Klimatklivet 

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att 
minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona 
ska ge största möjliga klimatnytta. Tillsammans med alla som 
deltar i Klimatklivet bidrar vi till att åtgärda klimatproblemen.  

FORTS 4
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Naturvårdsverket föreslår förbud mot uranbrytning 

I dagsläget förekommer ingen utvinning av uran i Sverige. Men 
för att uppfylla intentionerna i Energiöverenskommelsen har re-
geringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att undersöka hur man 
kan utforma ett förbud mot uranutvinning. Som resultat av ut-
redningen föreslår Naturvårdsverket att en ny bestämmelse som 
reglerar uranbrytning läggs till i Miljöbalken.

Bestämmelsen innebär att gruvdrift som kan innebära att uran 
utvinns endast får förekomma om den behövs för att utvinna an-
dra mineraler. Samtidigt tas uran bort ur minerallagen och mine-

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud mot utvinning 
av uran i Sverige bör utformas. Uppdraget redovisas till 
regeringen, med förslag om att lägga till en ny bestäm-
melse som reglerar uranbrytning i miljöbalken. 

Här kan du läsa om resultaten. 
På den här sidan kan du läsa om vad de klimatinvesteringar 

som fått stöd från Klimatklivet hittills har bidragit med. Infor-
mationen är från det senaste beslutstillfället och utgår från beslut 
fattade till och med den 20 juni 2017.

Den 31 augusti 2017 lämnade Naturvårdsverket en lägesbeskriv-
ning till Regeringskansliet som beskriver arbetet med Klimatklivet 
hittills. Nästa lägesbeskrivning kommer i mars 2018.

Till och med den 20 juni 2017 har Klimatklivet beviljat 1003 
ansökningar. Hur de fördelar sig mellan olika kategorier ser du i 
grafen till höger.

Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått stöd av Kli-
matklivet bidra med en årlig koldioxidminskning på 652 000 ton, 
under den tid åtgärderna är i funktion (i genomsnitt 16 år). Många 
av de åtgärder som Klimatklivet skapar strukturella förändringar 
som finns kvar i många år framöver, bortom de 16 år som beräknas 
vara åtgärdernas genomsnittliga livslängd.

De 4 miljarder kronor som ska delas ut i Klimatklivet totalt för-
väntas ge en årlig minskning av växthusgaser som motsvarar cirka 
1,5 miljoner ton koldioxid per år. Den förväntade utsläppsminsk-
ningen per år kvarstår under åtgärdens bedömda livslängd. Utifrån 
detta beräknas Klimatklivet totalt ge en förväntad minskning med 
20-25 miljoner ton koldioxid.

Utsläppsminskning per investeringskrona i genomsnitt är 2,3 
kilo koldioxidekvivalenter under åtgärdernas livslängd. Den ge-
nomsnittliga livslängden är 16 år.

Summa för investeringarna

Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som 
ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad 
krona. Den största delen av investeringskostnaden för de olika åt-
gärderna står företaget eller organisationen som söker för. Klimat-
klivets del av finansieringen är i genomsnitt 43 procent.

Hittills har totalt 4,65 miljarder kronor investerats av lokala  
aktörer och Naturvårdsverket tillsammans.

Beviljat stödbelopp:
• Totalt 1,98 miljarder kronor
• Största 120 miljoner kronor
• Minsta 9 750 kronor

ralförordningen för att markera att det inte är ett allmänt intresse 
att utvinna uran.

– Genom förslaget kan vi förhindra urangruvor i Sverige, utan 
att försvåra för annan gruvverksamhet, säger Patrik Havermann, 
enhetschef på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har också utrett konsekvenserna av ett förbud 
mot prospektering (undersökningar av berggrunden) efter uran, 
och kommit fram till att det inte går att motivera ett sådant förbud 
av miljöskäl. Att undersöka berggrunden med avseende på uran i 
syfte att identifiera andra mineral medför relativt liten miljöpå-
verkan.
(Pressmeddelande från Naturvårdsverket)

FORTS FRÅN SID 6.

Statistiken visar att flest beviljade ansökningar inom Klimatklivet gäller  
stöd till ladustationer, men att de största klimatvinsterna sker genom  
åtgärder på transportområdet (t ex HVO-pumpar), produktion av biogas  
och energikonverteringar, byte från fossilt bränsle till främst biobränslen. 
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Högre forwardpriser på elmarknaden

MARKNADERNA

Elmarknaden den senaste månaden karaktäriseras av följande trender: 
• Tillrinningen i vattenmagasinen har varit god eftersom början 

på hösten varit regnig, och magasinen är nu fyllda till normal nivå. 
• Prisnivån på spotmarknaden har varit relativt hög jämfört 

med tidigare mycket låga nivåer. En förklaring är att mycket kärn-
kraft varit avstängd för revision långt in mot hösten. Vattenkraften 
har däremot producerat mycket mer än förra hösten, då vi hade 
torrår. Vindkraften producerar i år bra, efter en svacka under 2016.

• På användningssidan händer mycket lite, trots de låga elpriserna. 

• Forwardpriserna har gått upp en del – generellt en uppgång 
med 5 öre/kWh jämfört med i maj. 

• Sverige har fortsatt stort elöverskott med export i alla rikt-
ningar utom Norge. 

• Priset på utsläppsrätter har stigit till omkring 7 euro/ton, vil-
ket är den högsta nivån under hela det senaste året.

• Priset på utsläppsrätter är däremot fortfarande mycket lågt, 
5 – 6 öre/kWh. 

Relativt högt råoljepris

Biobränslemarknaden 

Råoljepriset har under de senaste veckorna stärkts och ligger nu 
kring 57 dollar/fat, högre än normalt under det senaste året. Priset 
kan ses som ett bevis på att Opec lyckats stabilisera priset, men 
påverkas också av störningar i samband med orkanen Harvey och 
den politiska krisen i Venezuela. Det högre priset slår inte igenom 
på den svenska marknaden eftersom dollarn samtidigt är svag mot 
den svenska kronan. 

Den inhemska marknaden för oljeprodukter kommer däremot 
att påverkas av skatteförändringar under nästa år: ytterligare en 

Energimyndigheten publicerade den 4 september sitt prisblad för 
trädbränslen och torv med uppgifter om priserna första halvåret 
2017. Den långsiktiga trenden är att priserna sjunkit på alla sor-
timent utom torv efter toppnivåerna 2010/11. Jämfört med första 
halvåret 2016 var priserna relativt oförändrade under första halv-
året i år, för alla sortiment utom för rt-flis, där man noterar en 
klar prisnedgång. De priser som noteras i Energimyndighetens 
prisblad gäller den genomsnittliga kostnaden för det bränsle som 

höjning av skatten för industrin utanför den handlande sektorn, 
återinförande av koldioxid på värme- och kraftvärmeverk inom 
ETS, reduktionsplikten för drivmedel och den borttagna skatten 
på E85 och RME. 

SPBI noterar för juli en i stort sett oförändrad total försäljning 
av drivmedel, med en uppgång på 2 procent för diesel och en ned-
gång med 2 procent för bensin, samtidigt som biodrivmedel ökar 
med 11 procent på årsbasis, och i stort sett hela ökningen ligger på 
HVO. 

förbrukats av företagen, inte det aktuella marknadspriset, som kan 
variera mycket mer. Undersökningen omfattar 146 värme- och 
kraftvärmeverk samt 30 industrier. 

Prisnivån andra kvartalet var (kr/MWh fritt förbrukare): föräd-
lade trädbränslen/pellets 267 kr, skogsflis industri 188 kr, skogsflis 
värmeverk 183 kr, biprodukter industri 175 kr, biprodukter värme-
verk 150 kr, returträ 78 kr, stycketorv 157 kr, frästorv 148 kr.

PRESSMEDDELANDEN

Just nu byggs och planeras biokraftprojekt för dryg 16 miljarder 
kronor. Det visar tidningen Bioenergis årliga analys och översikt 
av biokraftanläggningar i Sverige.

Fortum Värme, Göteborg Energi, E.on och Vattenfall är stora 
aktörer som nu undersöker möjligheterna att bygga nya biokraft-
värmeverk. Investeringarna kan komma att landa på närmare 10 
miljarder kronor för dessa fyra projekt. Det pågår ett omfattande 
analysarbete inför de investeringsbeslut som ska fattas.

Idag pågår byggandet av tre nya biokraftvärmeverk i Borås, 
Upplands-Bro och Västerås för tillsammans cirka 6 miljarder kro-
nor. Inom skogsindustrin bygger SCA och Stora Enso ut biokraft-
anläggningar i Östrand respektive Hylte Bruk.

Senare i höst kommer Härjeåns Energi att ta i drift ett nytt 
biokraftvärmeverk i Sveg för 350 miljoner kronor. Tidigare under 

Pressmeddelande 2017-09-19 

Biokraftprojekt för drygt 16 miljarder kronor byggs och planeras i Sverige
våren tog Ronneby Miljö & Teknik i drift en småskalig biokraft-
anläggning i Bräkne-Hoby, en investering på 1,6 miljoner kronor. 
Flera små biogasanläggningar har också tillkommit. Det visar av 
tidningen Bioenergis analys och översikt över biokraftanläggning-
ar i Sverige som publiceras nya numret Bioenergi, nr 4-2017.

– Trots tuffa marknadsvillkor för biokraft med låga priser på el 
och elcertifikat byggs och planeras ett antal stora och små biokraft-
värmeverk i Sverige. Men det finns en risk att flera av de planerade 
anläggningarna byggs för att enbart producera värme om inte bio-
kraftens fördel, att vara reglerbar oberoende av väder och vind, 
värderas högre, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen 
Bioenergi. 

Länk till Biokraftkartan 2017

https://bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor/biokraft-i-sverige-2017
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Svebio yttrade sig i början av september över en remiss om 
ändrad definition av restprodukt i Hållbarhetslagen. Defi-
nitionen har betydelse bland annat för hur man hanterar 
restprodukter som PFAD, som faller ut vid raffinering av 
palmolja, i lagen och därmed också inom reduktionsplikten 
för drivmedel. 

Svebio har tagit del av den föreslagna formuleringen av en ny  
paragraf i förordningen och vill framföra följande: 

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Vi yrkar i första hand återremiss för att få till stånd en analys 
med motivering och konsekvensbedömning som grund för beslut. 

• Vi avvisar den föreslagna paragrafen eftersom den är oklart 
formulerad, eftersom det inte är klarlagt om den står i överens-
stämmelse med EU:s regelverk och eftersom den kan leda till ne-
gativa effekter för andra restprodukter än PFAD.

• Frågan om ursprungsgarantier och klimatbelastning för 
PFAD inom reduktionskvoten och som grund för skattefrihet för 
HVO kan hanteras med en separat lösning utan att nu omdefinie-
ra begreppet restprodukt. Den exakta utformningen bör utredas 
vidare och regeringen bör återkomma med ett nytt förslag. Svebio 
ger några uppslag till tänkbar lösning. 

Behov av analys

Vi beklagar att förslaget inte följs av en motiverande text och 
analys, som hade underlättat förståelsen för varför man valt den 
formulering som föreslås. En sådan analys utlovas i proposition 
2016/17:217, sid 24. 

Vi är i grunden kritiska till det regelverk som införts grundat på 
ILUC-direktivet, och som innebär att man gör en åtskillnad mellan 
”bra” och ”dåliga” råvaror för biodrivmedelsproduktion utifrån listor 
och vissa definitioner. Klassificeringen av en råvara blir helt styrande 
för marknaden, oberoende av klimatnytta. Denna politik ger samti-
digt stort utrymme för lobbying från företag och intressegrupper. 

Den föreslagna paragrafen

Förslaget till formulering av § 3a skapar ingen ökad klarhet utö-
ver de formuleringar som fanns i regeringens promemoria ”Ge-
nomförande av ILUC-direktivet” och i propositionen. Tvärtom 
ökar oklarheten i förhållande till förarbetena. Det är oklart om 
villkoren ”lågt värde” och ”låg volym” gäller var för sig eller till-
sammans. Det finns inte heller någon definition av vad som avses 
med ”lågt värde” eller ”låg volym”. Värdet för en produkt kan va-
riera betydligt över tid beroende på marknadens utveckling. Vo-
lymen kan förändras genom teknikutveckling. Detta ger dels en 
bestående osäkerhet för alla aktörer på marknaden, dels ett stort 
utrymme för myndigheten att göra en egen tolkning eller olika 
tolkning från fall till fall. 

Paragrafen innebär att den svenska lagstiftningen går längre än 
EUs reglering, genom att tillföra ytterligare villkor utöver de som 
finns angivna i ILUC-direktivet. Vi anser inte att frågan om över-
ensstämmelse med EU-direktivet är tillräckligt klarlagd. 

Det finns en betydande risk att den svenska regleringen kom-
mer att skapa oavsedda problem för olika restprodukter som idag 
inte omnämns i direktivet. Det är inte heller klart vad som gäller 
för restprodukter som finns med i annex IX i direktivet. En annan 

Preciserade bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

aspekt som behöver utredas gäller drivmedel som godkänts på an-
dra EU-marknader, grundat på andra medlemsländers lagstiftning 
eller certifieringssystem godkända av EU. 

Med anledning av de oklarheter som finns rörande den före-
slagna förändringen av definitionen av restprodukt och sampro-
dukt anser vi att frågan bör återremitteras för ytterligare utredning. 

Man bör i en sådan utredning även studera alternativa lösning-
ar av ”PFAD-frågan”. 

Hantering av PFAD-frågan 

Skälet till regeringens förslag är en ambition att reglera använd-
ningen av PFAD som råvara för HVO-produktion. Med dagens 
definition, grundat på den definition av restprodukt som anges i 
EU:s Förnybartdirektiv, är PFAD en restprodukt vid produktionen 
av palmolja. Regelverket ger samtidigt PFAD en gynnad position 
vid införandet av reduktionsplikten, som snedvrider marknaden. 
Även som grund för skattebefrielse är kraven enligt hållbarhets-
lagen begränsade eftersom PFAD inte måste följa markvillkoren. 

Neste, som är en stor producent av HVO, har utlovat att man 
från 2020 kan ge ursprungsgarantier för den PFAD som används 
i produktionen. 

Från Svebios sida anser vi att frågan kan hanteras på två alter-
nativa sätt: 

Alternativ 1. Regeringen träffar en överenskommelse med le-
dande leverantörer av HVO om att all PFAD som används för pro-
duktion av HVO för den svenska marknaden ska ha ursprungsga-
rantier och garantier för följsamhet med hållbarhetslagens villkor 
senast från ett visst datum. I överenskommelsen bör också ingå att 
företagen räknar PFAD-baserad HVO i reduktionsplikten som en 
samprodukt från start. 

Alternativ 2. Riksdagen beslutar, inom ramen för beslutet om 
Bränslebytet, att PFAD inom reduktionsplikten ska likställas med 
palmolja. 

Man kan också i hållbarhetslagen i en separat paragraf före-
skriva att PFAD ska jämställas med palmolja vad beträffar hållbar-
hetskriterier och markvillkor.  

Genom att välja någon av dessa lösningar undviker man att 
göra en omdefiniering av begreppet restprodukt, som dels kan 
skapa problem rörande andra restprodukter, dels kan strida mot 
EU:s regelverk. 

Effektiv styrning – behov av branschråd

Svebios uppfattning är att styrningen av bränslebytet i trans-
portsektorn ska ske med långsiktiga generella styrmedel som ger 
största möjliga utrymme för marknadens aktörer att använda kost-
nadseffektiva lösningar. Genomförandet av ILUC-direktivet har 
fört in ett starkt element av planhushållning och detaljreglering 
som strider mot denna grundprincip. Både jungfruliga råvaror 
från jordbruk och skogsbruk (energigrödor), biprodukter, restpro-
dukter och avfall, kommer att behövas för att kunna ersatta alla 
fossila bränslen i transportsektorn.  

Svebio vill slutligen påminna om vårt tidigare förslag om inrät-
tande av ett branschråd för diskussion av lagstiftning och reglering 
rörande biodrivmedel. Ett sådant branschråd skulle underlätta kom-
munikationen och informationsutbytet mellan departement, myn-
digheter och branschen, och därmed underlätta beslutsfattandet. 

REMISSVAR
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VÄSTERBOTTENS LÄN

LED kastar nytt ljus över odlingen
Utvecklingen och försäljningen av LED-baserad växthusbelysning 
går starkt framåt, hand i hand med forskning kring hur olika växter 
utnyttjar ljuset.

Hällnäs handelsträdgård i Västerbotten har investerat i ett system 
som ger helt nya möjligheter.

– Man kan producera med samma kvalitet på vintern som på 
sommaren, och det var inte riktigt möjligt tidigare, säger odlings-
ansvarige Philipp Stawarz.

Nu har företaget investerat i 1 000 lampor från amerikanska 
Fluence. I kombination med solljus och de gamla HPS-lamporna  
går ljuset att anpassa på ett helt annat sätt än tidigare.

Med de små kompakta LED-armaturerna går det också att odla 
i flera våningar. 

Hällnäs Handelsträdgård har fyra flispannor på totalt drygt 5 MW.
Ur ATL 2017-09-18

Norrmejerier blir fossilfritt
Nu blir energiförsörjningen till Norrmejeriers mejerier i Luleå, 
Burträsk och Umeå fossilfri. "En viktig milstolpe", säger Anders 
Fredriksson, vd för Norrmejerier.

– Nu är vi trygga med att både mjölk och energi kommer från 
Norrland, säger Anders Fredriksson, vd på Norrmejerier.

I våras byttes olja mot förnybar el vid Burträsk mejeri. I och 
med bytet har Norrmejeriers klimatpåverkan minskat med 1630 
ton koldioxid per år.

Norrmejeriers övriga energikällor är pellets, fjärrvärme, värme-
återvinning och biogas från egen biogasanläggning vid Umeå 
mejeri.

Luleå mejeri använder därutöver pellets från Bioenergi i Luleå 
AB. Umeå mejeri använder en mix av Fjärrvärme från Umeå Energi, 
värmeåtervinning från mejeriprocessen och biogas från egen bio-
gasanläggning. 
Ur Norrländska Socialdemokraten 2017-09-28

JÄMTLANDS LÄN

Miljonsatsning på terminal och nya jobb
Snart investeras 11,5 miljoner i en ny och utbyggd terminal för trans-
port av timmer i Backe där förberedelserna är inne i slutskedet.

– För närvarande håller vi på med offerterna och efter beslut om 
vem som ska bygga kommer vi att köra i gång. Förhoppningsvis 
redan den 9 oktober, säger Svante Westin vars företag Fjällsjö Bio-
energi står bakom investeringen.

Terminalplatsen ligger vid Backe gamla såg intill Stationsvägen.
– Järnvägsspåret ska förlängas så det blir 600 meter långt och 

ytorna för upplag runtomkring ska grusas, säger Svante Westin.
Finansieringslösningen innebär att EU:s strukturfond står för 

hälften av investeringen på 11,5 miljoner.
Ur Länstidningen Östersund 2017-09-26

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Naturvårdsverket vill ha  
svar av Domsjö fabriker
Naturvårdsverket vill att Domsjö fabriker ska redovisa flera för-
bättringar för sin anläggning i Örnsköldsvik.

I den nuvarande produktionen tvingas Domsjö fabriker ”fackla” 
biogasen, alltså bränna upp den, eftersom all biogas inte kan tas 
omhand. Naturvårdsverket vill att Domsjö fabriker ska undersöka 
alternativa möjligheter att ta tillvara biogasen, till exempel som 
biobränsle eller till torkning.

Naturvårdsverket vill också att företaget ska redovisa möjligheten 
till ökad elproduktion och därmed ökad självförsörjning om en ny 
turbin installeras till lutpannorna. 
Ur SVT Nyheter Västernorrland 2017-09-11

Kartong i fokus på Husumfabriken
Om två år fyller Husumfabriken 100 år. Samtidigt har fabriken 
tagit ett historiskt kliv från tillverkning av papper till kartong. 

Med de maskiner och nya produktionslinjer som installerades i 
slutet av 2015 och början av 2016, kan fabriken nu tillverka kartong 
för livsmedel och andra förpackningsvaror. 

I våras kom den sista pusselbiten i omställningen på plats. En 
extruderingsmaskin, en investering på drygt 360 miljoner kronor. 

– Våra kartongprodukter är ett bra alternativ - och de kan åter-
vinnas. Dessutom kan vi garantera att vi vet varifrån vårt trä kommer, 
säger han. 

I nuläget arbetar här omkring 700 personer, fördelat på 530 kol-
lektivanställda och 170 tjänstemän. 

På fabriken i Husum används i dag 98 procent biobränsle, 
endast när det varit stoppveckor används olja för att starta upp 
fabriken igen. 
Ur Örnsköldsviks Allehanda 2017-09-16

SCA backar om virkesterminal vid Lögdö bruk
Det blir ingen ny virkesterminal vid Ljustorpsån i området kring 
Lögdö bruk i Timrå. Det skriver Naturskyddsföreningen i Timrå 
på sin hemsida och citerar ett brev från skogsbolaget SCA:

– För närvarande finns inga planer på etablering av virkestermi-
naler på dessa fastigheter. I Stavre kommer verksamheten att bedri-
vas på samma sätt som idag med hantering av biobränsle. In- och ut-
transporter kommer att ske på befintlig väg. Bolaget arbetar nu med 
en etablering av virkesterminal i en annan del av Timrå kommun.
Ur SVT Nyheter Västernorrland 2017-09-10

BIOENERGI I PRESSEN
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GÄVLEBORGS LÄN

Nya biogasanläggningen i Forsbacka har invigts
Redan i juni tuffade den i gång, men i tisdags var det dags för 
den officiella invigningen av Gästrike ekogas biogasanläggning i 
Forsbacka. 

Anläggningen har kostat 140 miljoner kronor och kommer att 
producera biogas motsvarande energi på 30 gigawattimmar om året. 

– I första hand är det bussar, sopbilar och taxibilar som kommer 
att använda biogasen, berättar Jonas Hellström, vd för Gästrike 
ekogas som ägs av Gästrike återvinnare och Gävle energi. 

I samband med att driften startade i somras kunde bolaget 
ta sista steget till 100-procentig fossilfri trafik. Femton bussar i 
länet kör på biogas medan övriga rullar på hydrerad vegetabilisk 
olja, HVO. 
Ur Gefle Dagblad 2017-09-15

Här stavas sagan om framgång flexibilitet
De senaste åren har Plyfa investerat tio miljoner kronor om året 
och bolaget med 88 anställda redovisar sitt hittills mest framgångs-
rika år för 2016.

Plyfas kunder är framför allt golvtillverkare i Europa och Sverige.
Under den närmaste tioårsperioden räknar Plyfa med att inves-

tera i genomsnitt sju miljoner kronor per år. I den planen ingår en 
ny värmepanna som den stora investeringen i slutet av perioden. 

Tillverkningen kräver mycket värme och förbrukar fem GWh 
per år, varav två GWh återanvänds i produktionen. Nästan allt 
bränsle är flis och spån från fanertillverkningen.

Virket som används i produktionen är av grövre dimension än 
vad sågverken vill ha och kallas för svarvtimmer. 
Ur Hudiksvalls Tidning 2017-09-27

VÄRMLANDS LÄN

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

– Förutom att stödja klimatarbetet genom att bidra till trans-
portsektorns omställning ger avyttringen av lignin oss också möj-
lighet att öka vår massaproduktion, säger Lennart Eberleh, vd på 
Rottneros. 

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

Det är fyr i pannan på bruket
Rottneros bruk har nu använt närmare 300 miljoner kronor av de 
400 som är planerade. Det allra senaste som hänt är att den nya 
fastbränslepannan är i gång.

– Efter att biobränslepannan tagits i drift har turen nu kommit 
till en reningsanläggning, där vi får fram biogas och effektiviserar 
torkprocessen ytterligare, berättar brukschefen Olle Dahlin.

Den nya pannan eldas med bark, spån och bränsleflis och förser 
torkningsprocessen med värme.

– På sikt ska vi även kunna använda vårt eget slam som bränsle, 
säger Olle Dahlin.

Rottneros slår det ena produktionsrekordet efter det andra och 
är nu uppe i drygt 170 000 ton per år.

– När allt är på plats ska vi kunna närma oss 200 000 ton, säger 
produktionschefen Nils Hauri.
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2017-09-29

ÖREBRO LÄN

Karlskoga har valt annan lösning
Fler bussar i länet ska ha biogas som drivmedel. Det föreslår 
nämnden för samhällsbyggnad inom region Örebro län. Det berör 
dock inte stadstrafiken i Karlskoga.

Sebastian Cabander, vd för Karlskoga energi och miljö, väl-
komnar beskedet. 

– Jättepositivt att man satsar ännu mer på biogas. 
I Karlskoga har entreprenören Sönebuss, som sköter stadstra-

fiken på regionens uppdrag, valt en annat fossilfritt drivmedel, 
nämligen HVO-varianten av biodiesel. 

Regionens avtal med Sönesbuss sträcker sig cirka åtta år framåt 
i tiden. 

Det innebär alltså att stadsbussarna i Karlskoga inte drivs med 
biogas, trots att det finns en biogasfabrik i kommunen. 
Ur Karlskoga Tidning 2017-09-01

Hästbajs ska värma bostäder i Hällefors
Från den 1 oktober i år och i sex månader framåt ska fjärrvärme-
verkets fliseldning i Hällefors kompletteras med eldning av häst-
gödsel. 

– En häst producerar cirka 1 ton bajsblandat strö per månad 
och vi tänker oss en leverans från cirka 400 hästar i området till 
fjärrvärmeverket i Hällefors. 

– Vi kör redan ett sådant här projekt i Finland där vi i dag har 
2 600 hästar som levererar bajs till fjärrvärmepannor, berättar Per 
Harsem, försäljningschef på Fortum horse power.

Fortum kallar sin satsning på hästgödsel som bränsle för For-
tum Horse Power. 

Två hästar bajsar, enligt Fortum, tillräckligt för att värma upp 
en enfamiljsvilla under ett år. 
Ur Nerikes Allehanda 2017-09-12

Ingen fjärrvärme från hästgödsel i Hällefors
– Jag vet inte var han har fått uppgifterna ifrån. Vi har inget sådant 
på gång, säger Anders Ericsson, vd på Värmevärlden.

Som vd blev Anders Ericsson mäkta förvånad när han kunde 
läsa att värmeverket redan från första oktober skulle elda med häst-
gödsel.

– Vi är i och för sig ständigt på jakt efter olika bränslen att elda 
med, men just gödsel är inget man kan lassa in i pannan hur som 
helst. Det krävs specialtillstånd från Jordbruksverket eftersom det 
är ett organiskt material och något sådant tillstånd har vi inte sökt, 
säger Anders Ericsson.
Ur ETC Bergslagen 2017-09-15
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VÄSTMANLANDS LÄN

Mälarenergi stänger koleldad panna  
– för gott
Lagom till oljekrisen med dess radikalt stigande oljepriser stod 
panna 4 klar vid kraftvärmeverket i Västerås.

Pannan har flera gånger byggts om, första gången 1986 när den 
konverterades från olje- till koleldning. 1998 var det dags igen när 
pannan konverterades för att kunna använda tallbecksolja, varpå 
en ny konvertering innebar att pannan även kunde eldas med trä-
pellets eller torv. 

Men nu är dagarna räknade. År 2020 kommer Mälarenergis nya 
anläggning Block 7 att tas i drift. På fredag morgon hålls en offi-
ciell nedstängningsceremoni där Mälarenergis ledning tillsammans 
med styrelseordförande Staffan Jansson (S) stänger ner panna 4.
Ur Vestmanlands Läns Tidning 2017-09-06

Uppmanar Mälarenergi att  
investera i gasanläggning
Genom att investera i en gasanläggning vid kraftvärmeverket kan 
Mälarenergi utnyttja sin kapacitet och öka vinsten. Det menar 
forskare på Mälardalens högskola.

När Raza Naqvi studerade på KTH hade han professor Jinyue 
Yan som lärare. 

På vintern kör man för fullt men på sommaren är inte behovet 
av fjärrvärme och el så stort. 

Man har därför studerat möjligheten att producera fordons-
bränslen som vät- och metangas. Då skulle man behöva kombinera 
kraftvärmeverket med ett bioraffinaderisystem som producerar fly-
tande biobränslen. 

– Det handlar om en stor investering men driftskostnaden är 
låg och möjligheterna att göra vinst på gasförsäljning är stor, på-
pekar Raza Naqvi: 

– På sex till åtta år får man pengarna tillbaka. 
Ur Vestmanlands Läns Tidning 2017-09-21

Köping och Arboga kopplas samman  
– med värme
Måndagen den 2 oktober är det dags: den nya, gemensamma fjärr-
värmeledningen mellan Köping och Arboga invigs - och de bägge 
kommunerna kommer att dela fjärrvärmenät med varandra.

Nordkalk och Yara levererar spillvärme in i fjärrvärmenätet sedan 
många år och är en viktig komponent för att VME ska kunna få en 
kostnadseffektiv och miljömässig värmedistribution. 

– Historiskt har vi gått från tusentals rykande olje- och ved-
pannor via oljeproducerad fjärrvärme till spillvärme, flis, pellets 
och bioolja. Nu kan vi lägga till ännu mer spillvärme i mixen och 
minska eldningen även av biobränslena, säger Christer Nordling. 
Ur Bärgslagsbladet/Arboga Tidning 2017-09-29

UPPSALA LÄN

Här är framtiden inte fossil
Stora Enso i Skutskär säljer tallolja för tillverkning av parfym, färg 
och lim. Restprodukten beckolja köps tillbaka - och driver fabri-
ken i stället för fossil olja. Bruket har minskat sina koldioxidut-
släpp med 99 procent på tio år. Men det räcker inte. 

President Donald Trump drog USA ut ur det globala klimat-
avtalet, och vill storsatsa på klimatstörande kolindustri. I Skutskär 
finns en helt annan fråga som sysselsätter energicontroller Made-
leine Höglund Persson och teknikchefen Hans Sjöberg. 

Hur ska bruket bli helt koldioxidfritt? 
Det pågår en ständig jakt på biobaserade ersättningar till de 

kemikalier som används. Men eldningsolja behövs fortfarande 
för att få i gång bruket efter det årliga storstoppet då fabriken 
blir helt kall. 

Varje år levererar bruket 25 GWh till kommunens fjärrvärme. 
540 000 ton fluffmassa (till blöjor och inkontinensskydd) per år 

produceras i Skutskär. 
Ur Dagens Arbete - Grafikerna 2017-09-14

Alltid på hugget
Hos Peter Jansson Åkeri AB i Björklinge norr om Uppsala kör 
man bokstavligt talat så flisorna ryker. Med två Scania R730 och en 
R620 flishuggar levererar familjeåkeriet bränsleflis till värmeverk 
runt om i Uppland. 

Åkeriet, med hemvist i Askarbäck utanför Björklinge norr om 
Uppsala, kör bränsleflis på uppdrag av Stora Enso Bioenergi och 
andra mindre leverantörer. Materialet går oftast till värmeverken i 
Brista (Märsta), Knivsta, Tierp, Österby, Gimo, Norrtälje, Vallen-
tuna, Gustafsberg, Västerås och Eskilstuna. Kartongfabriken i Fors 
tillhör också kundkretsen. 

Verksamheten har vuxit med tiden och de senaste åren har Peter 
Jansson Åkeri omsatt över 27 miljoner kronor om året. Vagnpar-
ken utgörs av två Scania R730 flishuggar och en R620 flishugg, en 
R560 lastväxlare och sist men inte minst två timmerbilar varav en 
Scania R580 och en ny Volvo FH540. 

– Totalt är det nio anställda på åkeriet, varav åtta som kör och 
Kristina som sköter markservicen, säger Peter. 
Ur Trailer 2017-09-19

STOCKHOLMS LÄN

Nya förslaget: Flera snabba  
båtlinjer i Stockholm och Järfälla
Ta bussen på vattnet mellan Järfälla, Hässelby och Bromma? I en 
ny rapport från Stockholms handelskammare föreslås nya kollek-
tivtrafiklinjer – på vattnet.

Linjen Viksjö-Alvik är tänkt att göra stopp på vägen i Färje-
staden på Ekerö, Berghamns brygga i Hässelby, där boende i dag 
efterfrågar båttrafik till stan.

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla är 
positiv. Med några krav: att båten istället utgår från Kallhäll och 
att den drivs av biobränsle.
Ur Hässelby Tidning 2017-09-07
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Eon ska utreda fjärrvärmeavbrott
I torsdags blev många Åkersbergabor utan varmvatten. Orsaken 
var underhållsarbete på fjärrvärmeverket Sandkilsverket som tog 
oväntat lång tid.

– Vi stötte på bekymmer när vi skulle byta ut material i pann-
anläggningen, säger Elisabet Bredin Pettersson, ansvarig för drift 
och underhåll på Eon.

– Arbetet blev mer komplicerat än man trodde.
Sandkilsverket värmer cirka 70 hyresfastigheter och industrier 

i Åkersberga. Anläggningen drivs med träflis, pellets och bioolja, 
främst majsolja.
Ur Lokaltidningen Mitt i Hela Stockholm 2017-09-08

Tvist om fria utsläppsrätter i domstol
Nynäshamns fjärrvärmeverks rätt till fria utsläppsrätter tvistas i 
domstol. Fjärrvärmeverkets motpart är Naturvårdsverket som inte 
vill ge anläggningen fria utsläppsrätter.

Fjärrvärmeverket levererar ånga till ett nät som främst används 
av Nynas raffinaderi, och frågan är om nätet är en integrerad del av 
Nynas anläggning, menar Naturvårdsverket. 

Kraftvärmeverket i Nynäshamn ägs och drivs av bolaget Värme-
värden. Bolaget levererar även värme till fjärrvärmenätet i Nynäs-
hamns kommun. 

– Vår verksamhet i Nynäshamn är den enda av våra verksam-
heter på 17 orter som har drabbats av denna process, säger Björn 
Söderberg som Värmevärdens chef för region öst. 
Ur Nynäshamns-Posten 2017-09-19

SÖDERMANLANDS LÄN

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

– Om testerna blir lyckade kan en del av nuvarande kol och 
koks ersättas av bio-kol, utan några större investeringar, till en än 
mer fossilfri produktion, förklarar Era Kapilashrami som är chef 
för Metallurgin i Oxelösund. 

Projektet startar i september 2017 och beräknas under 2018-
2019 förbereda och genomföra driftförsök. SSAB i Oxelösund fi-
nansierar projektet till ett värde av cirka 13 Mkr. 
Ur Energipress.se 2017-08-31

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Lokalt bolag ska värma glasbruket
Arbetet med att ta bort samtliga oljepannor för uppvärmning i 
kommunens ägo har nu nått Reijmyre glasbruk. Ett nytt avtal har 
skrivits med en lokal leverantör av bioenergi.

Vallonbygden fick uppdrag att förhandla med två lokala värme-
leverantörer och valet föll på Hällestad bioenergi AB, som nu när-
mast kommer att installera en pelletspanna i glasbruket. 

Genom det nya avtalet, som är på 15 år, beräknas kommunen 
spara runt 100 000 kronor per år i driftskostnad.
Ur Folkbladet 2017-09-07

Industrileverantören startar 
upp ny tillverkning
Planen är att få upp volymen i Åtvidaberg under början av 2018.
Hanza har fått en order på ett så kallat MIG-projekt för att forma 
en framtida tillverkningsstrategi åt Mantex. 

– Vi har fått förtroendet att ansvara för industrialisering och 
tillverkning av Mantex produkter och samtidigt utarbeta en kon-
kurrenskraftig och hållbar tillverkningsstrategi, säger Thomas 
Lindström, Senior Vice President på Hanza. 

– Mantex är ett företag som utvecklar och marknadsför rönt-
genbaserade produkter för kvalitetsmätning av biobränsle och pap-
persmassa. 

Mantex noterade företaget på Nasdaq First North i maj 2017 
och planerar en stark framtida tillväxt. 
Ur Verkstäderna 2017-09-25

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Het verksamhet som expanderar
Hade inte Vargön Alloys haft sina nya kapitalstarka turkiska ägare 
vid finanskrisen 2009, hade nog verksamheten lagts ned. Då var 
endast en ugn igång och antalet anställda var nere i 135 personer. 

I dag är personalstyrkan omkring 200. 
Produktionen kräver tillgång till råvaror som krommalm, kvarts 

och reduktionsmedel i form av koks. 
Omsättningen beräknas bli 1,9 miljarder i år. 
Sedan 1957 har företaget arbetat med energiåtervinning, och 

ungefär 40 procent av den elenergi som förbrukas i processen 
återvinns. Hetvatten levereras till fjärrvärmeverket i Vänersborg 
för uppvärmning av bostäder och andra lokaler och inom kort är 
systemet hopbyggt med Trollhättan. 
Ur Bohusläningen 2017-09-19

Nordens största krematorium  
tar form i Göteborg
I höst invigs det nya krematoriet vid Kvibergs kyrkogård i Göte-
borg. Då ökar kapaciteten från dagens 7 000 kremeringar per år till 
10 000. Kostnad: 200 miljoner kronor.

De nya krematorieugnarna levereras av ett holländskt företag, 
DSW. De drivs med biobränsle, RME, en sorts rapsolja. Nuvarande 
ugnar drivs med eldningsolja, så det blir en miljömässig förbättring. 

– Det betyder att vi nu har ett nytt miljötillstånd på upp till  
10 000 kremationer med rökgasrening med kolpulver. 

På kyrkogården arbetar sju personer med kremeringarna. 
Ur Kyrkans Tidning 2017-09-07
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Fossilfritt biobränsle införs i vägfärjetrafiken
Färjerederiet startar nu omställningen till fossilfri färjedrift. Först 
ut är de fyra färjorna på Sveriges största färjeled, Hönöleden ut-
anför Göteborg, som i september går över till biobränslet HVO.

Hönöledens fyra färjor står idag för den högsta dieselförbruk-
ningen, och därmed koldioxidutsläppet, av Färjerederiets samtliga 
färjor. Man räknar med en minskning på 6 000 ton koldioxid per år.

Motorer och bränsletankar fungerar med det nya biobränslet, 
och behöver inte byggas om. 

Utsläppet av växthusgaser minskar med upp till 85 – 90 procent, 
vid användning av HVO istället för vanlig diesel. Även partikel-
utsläpp minskar.
Ur Dagens Näringsliv 2017-09-23 

JÖNKÖPINGS LÄN

OX2 ska driva Sävsjö Biogas
Nu står det klart vem som ska driva biogasanläggningen efter att 
Vrigstad Fjärrvärme gått in som ensam ägare i Sävsjö Biogas.

Från och med september är det OX2 som driver och förvaltar 
Sävsjö Biogas, och driftavtalet gäller för tio år framöver. 

Vrigstad Fjärrvärme äger Sävsjö Biogas sedan augusti, då bo-
laget som då ägde 9,5 procent av aktierna beslutade sig för att ut-
nyttja sin hembudsrätt att förvärva aktierna och därmed köpa hela 
biogasanläggningen. 
Ur Tranås Tidning 2017-09-06

JB-Transport – en pigg 80-åring
80 år är ingen ålder. Det säger åkarprofilen Jonny Brogård som i år 
firar att det är just 80 år sedan hans pappa Sture Brogård startade 
åkeriverksamhet på gården Brogård i Småland. Då handlade det 
om mjölkkörning och massaved. Idag är skogen lika viktig och 
flisekipagen i JB-Transport har fullt upp.

Åkeriet som Sture Brogård startade i byn Hylletofta strax norr 
om Vrigstad fick namnet Brogårds Åkeri. 

Fliskörningarna är vår bas, men man kan säga att vi kör allt som 
går att köra i våra bilar och då handlar det om rena flisbilar samt 
flexobilar. 

– Vida jobbar med bioenergi, pellets, stallströ och lantbruks-
strö. De är tillsammans med Sydved, Södra, Maa Såg och Vagge-
ryd Cell (ATA) våra stora kunder när det gäller skogens produkter. 

Verksamheten drivs med 13 anställda chaufförer, lite extrafolk 
samt Martin Brogård, Jonnys son, och Martins sambo. 
Ur Trailer 2017-09-19

KALMAR LÄN

Södra satsar över 100 miljoner i Mönsterås
Södra ska börja producera biobränsle och satsar 100 miljoner kro-
nor i en ny anläggning vid Södras massabruk utanför Mönsterås. 
Startskottet går i höst.

Det handlar om biometanol som ska framställas av den råmeta-
nol som uppstår vid tillverkningsprocessen i Södras massabruk i dag.

Målet är att producera 5 000 ton per år och på lång sikt öka 
produktionen ytterligare till både personbilstransporter och last-
bilstransporter och sjöfart.

Projektet börjar nu under hösten 2017 och den första leveransen 
ska göras våren 2019.

– Det ligger också i linje med Södras egen strategi att vara helt 
fossilfria till år 2030, säger Henrik Brodin, affärsutvecklare driv-
medel vid Södra.
Ur Sveriges Radio P4 Kalmar 2017-09-05

"En historisk dag för flygplatsen"
På onsdagen och torsdagen flyger planen mellan Kalmar och 
Stockholm på bioflygbränsle. Målsättningen är att fler ska välja 
det miljövänligare alternativet.

Det hela är en del i flygplatsens tioåriga vision, där klimat- och 
miljöfrågan är högt prioriterad.

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

Biogasen för med sig en positiv utveckling
Som en del i Kalmarsunds hållbarhetsvecka har Kalmarsundsre-
gionens renhållare, KSRR, bjudit in till en dag med seminarier, 
paneldebatter och uppvisning av såväl fossilfria fordon som en 
rundvandring i More Biogas anläggning i Läckeby. 

Bolaget More Biogas Småland AB bildades och i maj 2013 på-
börjades bygget av anläggningen i Mosekrog som ligger en mil 
norr om Kalmar. 

Delägare är 18 lantbrukare och sju företag varav Kalmar Energi 
är ett. 

I dag medverkar 16 gårdar som levererar gödsel till anläggningen. 
De flesta gårdarna håller på med nötkreatur och några håller på 
med svin och fjäderfä. 

Kalmar Läns Trafik är en av de största konsumenterna av biogas 
i länet. Alla nya linjebussar och skolbussar, eller 75 procent av all 
deras trafik går på biogas. 
UR Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning 2017-09-07

Biobränsle till flyg upprör MP: "Det är vidrigt"
Kalmar kommun har beslutat att årligen skjuta till 700 000 kro-
nor till bioflygbränsle. Miljöpartiets företrädare är inte glada. ”Det 
är vidrigt. Jag är rasande”, sade Daphne Thuvesson (MP).

Det är pengarna som kommunen klimatkompenserar med som 
ska användas till inköp av bioflygbränsle under 2018 till 2020. 
Medan övriga partier var nöjda med förslaget så är Miljöpartiet 
kritiskt.
Ur Barometern 2017-09-25
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GOTLANDS LÄN

Cementa ska få hjälp att minska utsläppen
Fabriken i Slite är den näst största källan till utsläpp av koldioxid i 
Sverige. Förra året släppte anläggningen ut drygt 1,7 miljoner ton 
koldioxid. 

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären. 

För att klara det lanserades nyligen Industriklivet, en satsning 
liknande Klimatklivet men riktad mot svensk basindustri. 

Redan innan Industriklivet lanserades hade Cementa en egen 
vision om att vara klimatneutralt till 2030. Vid fabriken i Slite har 
utsläppen av koldioxid de senaste 15 åren minskat med en femte-
del, bland annat genom att elda med alternativa bränslen. 
Ur Gotlands Allehanda 2017-09-08

HALLANDS LÄN

Energiföretag och analyser när Aktiespararna  
i Kungsbacka hade månadsmöte
Ripasso Energy är ett energiföretag som utvecklat stirlingmotorn för 
framställning av elenergi. Gunnar Larsson har tidigare varit vd för 
Kockums, som utvecklade stirlingmotorn för att alstra el i ubåtarna. 

Med hjälp av solenergi skapas den värme som krävs för att stir-
lingmotorn ska kunna producera el. En svaghet från annan sol- och 
vindenergi är att solen måste lysa eller att det blåser. Detta har Ri-
passo löst genom att stirlingmotorn får värme från bland annat bio-
bränsle då solen inte skiner, vilket garanterar el 24 timmar per dygn. 
Ur Norra Halland 2017-09-19

En succéprodukt för djurhållning
Genom att mala och pelletera halm har Laholmsföretaget Laga 
Bioenergi lyckats ta fram en ströprodukt med en överlägsen upp-
sugningsförmåga som med fördel kan användas i all djurhållning 
och även på slakterier. Genom upphettningen vid pelleteringen 
försvinner också många av de svampsporer/bakterier som finns i 
obearbetad ströhalm och som ofta orsakar luftbesvär.

– Vår pellets har gjort stor succé inte minst på grund av sin 
kraftiga uppsugningsförmåga där 1 kilo pellets suger upp 7-8 liter 
vätska, berättar Kennet Bengtsson.
Ur Svensk Leverantörstidning 2017-09-18

SKÅNE LÄN

Fjärrvärme på plats innan höstens slut
Inom ett par månader kommer kommunens verksamheter och 
Skurupshems lägenheter att ha fjärrvärme i Skivarp.

Grunden är lagd till den nya fjärrvärmepannan på fastigheten 
Skurup 38:20. Den ligger mittemot det gamla sockerbruket, på 
andra sidan Torsviksvägen. 

– Det är 100 procent förnyelsebar värme, bioenergi, säger Henrik 
Frohm, styrelseordförande i Skurups Fjärrvärme AB, som också 
byggt fjärrvärmeverken i Skurup och Rydsgård. 

I det här skedet ska kommunens verksamheter förses med 
värme samt Skurupshems lägenhetsbestånd. Det finns också ut-
rymme för villaägare att koppla upp sig mot verket. 

– Vi vill erbjuda ett konkurrenskraftigt pris som kan jämföras 
med värmepumpar och pelletspannor, säger Frohm. 
Ur Skånska Dagbladet 2017-09-13

Välkommen på Svebios

STORA BIOKRAFT &
VÄRMEKONFERENS
Konferens, utställning och studiebesök på Bomhus Energi  
och biobränsleterminalen i Forsbacka.

När: 14-15 november 2017

Plats: Högbo Brukshotell, Högbo Bruk

Program och anmälan: svebio.se/evenemang
@Svebio #biokraft

BIOENERGI 
– SVERIGES 

STÖRSTA 
ENERGISLAG!

https://www.svebio.se/evenemang/stora-biokraft-och-varmekonferensen/

