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Nr 3 / 2018 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Den 23 mars meddelade infrastrukturminister Tomas 
Eneroth och miljöminister Karolina Skog hur regering-
en ser på införandet av miljözoner i städerna. 

Det ska bli möjligt för kommuner att införa miljözoner från 
1 januari 2020, och regeringen föreslår tre nivåer, där de skar-
paste restriktionerna läggs i zon 3, där man bara vill tillåta rena 
elfordon, bränslecellsfordon och gasbilar i euroklass 6 samt för 
tunga fordon laddhybrider i euroklass 6. Regelverket är i första 
hand avsett att begränsa körningen med dieselbilar, som släp-
per ut mycket kväveoxider, men innebär också kraftiga restrik-
tioner för alla äldre bilar med förbränningsmotorer, inklusive 
flexifuelbilar som får på E85. 

Vi citerar regeringens pressmeddelande: 
”Luftföroreningar orsakar såväl cancer som lung-, hjärt- och 

kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Inte minst barns hälsa 
påverkas negativt. Den absolut dominerande källan till kvä-
veoxider i stadsmiljö är biltrafiken. Kommuner ges därför ett 
kraftfullt verktyg för att komma till rätta med luftförorening-
arna Kommunerna avgör själva om och var miljözoner bör till-
lämpas. »
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Ny energistatistik från Energimyndigheten  
– bioenergin 156 TWh
Energimyndigheten publicerade i slutet av mars årets upplaga av 
Energiläget i siffror. Sedan flera årtionden tillbaka sammanställer 
myndigheten statistik över energianvändningen i Sverige.  SID 3.     

ENERGIPRISER FÖR INDUSTRISEKTORN FRÅN OCH MED 1986,  
I 2017 ÅRS PRISNIVÅ, ÖRE/KWH

Diagrammet är hämtat ur Energimyndighetens rapport Energiläget  
i siffror och visar att biobränslen är mycket konkurrenskraftiga  
gentemot fossila bränslen och el. Tyvärr har man inte lagt in  
priset för förädlade biobränslen (pellets), som enligt Energi- 
myndighetens senaste officiella statistik fjärde kvartalet 2017  
låg på 25,3 öre/kWh för industrikund. 
Mer om statistiken i Energiläget på sidan 3. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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FORTS FRÅN SID 1.

– Att inrätta miljözoner ser vi i hela Europa. Det är viktigt att 
göra luften renare och stadsmiljön bättre i städerna. Samtidigt ska 
människor och företag veta vad som gäller och få tid att ställa om 
till miljövänlig teknik, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

– Barns rätt att andas ren luft väger tyngre än rätten att köra 
alla bilar på precis alla gator. Nu ger vi kommunerna det kraftfulla 
verktyg de länge efterfrågat för att de ska kunna komma till rätta 
med de farliga luftföroreningarna, säger miljöminister Karolina 
Skog.

Så här ser regelverket ut

Regeringen kommer ge kommuner möjlighet att införa tre 
olika miljözoner från 1 januari 2020:

Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan 
redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar 
och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner. 
Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass 
euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 
2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 
köra i zonen.

I den andra miljözonen ställs krav på personbilar.
• Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskra-

ven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer 
kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma 
sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.

• För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de 
klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, for-
donsgasbilar och E85-bilar.

•Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här t.ex. el-
bilar och bränslecellsbilar.

I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast 
renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För 
tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecells-
fordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Vad händer nu?

Regeringen kommer så snart det är möjligt, med hänsyn tagen 
till behovet av EU-anmälan, besluta om nödvändiga författnings-
ändringar i Trafikförordningen som gör det möjligt för kommu-
nerna att införa de nya miljözonerna. Regeringen ger också ett 
uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram förslag på hur kommu-
nernas möjlighet att se till att miljözonsbestämmelser och andra 
trafikregler efterlevs.

Svebio kommentar: 

Enligt Svebios uppfattning bör man inte reglera miljöskyddet i stads-
miljön genom att förbjuda viss teknik eller vissa typer av fordon utan ge-
nom att reglera utsläppen. Alla fordon som klarar en viss utsläppsnivå 
måste vara tillåtna, oberoende av teknik. Det går att designa bilar med 
förbränningsmotorer så att de har extremt låga utsläpp genom avgas-
röret. Man måste också hålla i minnet fordonens totala miljöpåverkan 
i ett livscykelperspektiv, både när det gäller klimatpåverkan och andra 
miljöfaktorer. 

De mycket hårda krav som nu ställs för att få bort dieselbilar ur de 
mest känsliga stadsmiljöerna är samtidigt ett kvitto på en misslyckad 
fordonspolitik, där man genom utformningen av styrmedlen under ett 
antal år aktivt främjade dieselbilar som ”miljöbilar” på bekostnad av an-
dra typer av fordon. Det har därefter visat sig att dieselbilarna inte håller 
utlovade miljöprestanda, och att bilindustrin fuskat systematiskt med 
testerna av sina fordon. Den svenska staten har gett betydande skat-
teförmåner till fordon som inte gett den utlovade miljönyttan, och har 
därefter avstått från att ställa företagen till svars.  

TILLÅTNA FORDON I OLIKA TYPER AV MILJÖZONER

Miljözoner Lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar upp till 3,5 ton) Tunga fordon

Klass 1  Som i dagens miljözoner

Klass 2

Från 1 januari 2020:
• Bilar med kompressions-tänd motor (diesel, elhybrid, laddhybrid) i Euro 5 eller bättre
• bilar med gnisttänd motor (bensin, elhybrid, laddhybrid, fordonsgas, E85) i Euro 5, eller bättre
• Elbilar
• Bränslecellsbilar

Från 1 juli 2022:
• Bilar med kompressions-tänd motor (diesel, elhybrid, laddhybrid) i Euro 6
• bilar med gnisttänd motor (bensin, elhybrid, laddhybrid, fordonsgas, E85) i Euro 5, eller bättre
• Elbilar
• Bränslecellsbilar

Klass 2 omfattar ej 
tunga fordon

Klass 3
• Elbilar
• Bränslecellsbilar
• Bilar som kan drivas med fordonsgas i Euro 6

• Elfordon 
• Bränslecellsfordon
• Laddhybrider i Euro 6
• Fordon som kan drivas 
med fordonsgas i Euro 6
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Ny energistatistik från Energimyndigheten – bioenergin 156 TWh 

Förr gav man alltid ut en tryckt rapport kallad Energiläget med en 
bilaga Energiläget i siffror. Nu ger man vissa år bara ut Energiläget 
i siffror som excel-filer. Så är det i år. Materialet innehåller ett stort 
antal tabeller baserade i huvudsak på den officiella statistik som 
energimyndigheten ansvarar för. De flesta sifferserier går fram till 
och med 2016.

När det gäller bioenergi kan man bland annat utläsa följande: 
• Den totala användningen av bioenergi, inklusive avfall och 

torv, ökade från 148 TWh 2015 till 156 TWh 2016, en rekordstor 
ökning. Av detta var 139 TWh (+ 5 TWh) biobränslen och 17 TWh 
(+3 TWh) ”övriga bränslen”, vilket är Energimyndighetens kryp-
tiska beteckning på kombinationen av torv och icke-förnybart av-
fall. Sannolikt beror den stora ökningen av övriga bränslen på att 
man gjort en ny uppskattning av den fossila andelen i avfallet.

• Användningen av biodrivmedel i transportsektorn ökade från 
13,2 till 16,9 TWh, och biodieseln ökade från 10,5 till 14,5 TWh. 
Den här siffran är något lägre än de 17,2 TWh som Svebio tidigare 
redovisat utifrån SCB-siffror, men vår siffra kan inkludera drivme-
del som används i andra sektorer för arbetsmaskiner. 

• Användningen av biobränslen för elproduktion ökade från 
13,1 till 13,8 TWh. Det är dock mindre än 2010 – 2012 då vi an-
vände mellan 14 och 15 TWh för biokraft. 

• Användningen av biobränslen och avfall för fjärrvärme var 
47,2 TWh 2016, varav Energimyndigheten klassas 38,3 TWh som 
biobränslen och 8,9 TWh som övriga bränslen. Eftersom den to-
tala bränsletillförseln till fjärrvärmen var 62 TWh, inklusive vär-
mepumpar och spillvärme, betyder det att biobränslen, torv och 
avfall stod för 76,1 procent av fjärrvärmen 2016. 

• Användningen av biobränslen i industrin minskade från 56,9 
TWh till 56,3 TWh. Det var trots den lilla minskningen en av de 
högsta förbrukningsnivåerna någonsin. Hela 50,4 TWh användes 
i pappers- och massaindustrin och 4,4 TWh i trävaruindustrin, 
medan 0,5 TWh användes i livsmedelsindustrin. 

• Fördelningen av de 139 TWh biobränslen 2016 på bränsleka-
tegorier såg ut så här: 

Energimyndigheten publicerade i slutet av mars årets 
upplaga av Energiläget i siffror. Sedan flera årtionden 
tillbaka sammanställer myndigheten statistik över ener-
gianvändningen i Sverige. 

Bränsletyp GWh

Oförädlat trädbränslen 54 517

Avlutar 43 854

Förädlade trädbränslen   8 694

Övriga fasta biobränslen       969

Biogent hushållsavfall   9 897

Biodiesel 14 488

Bioetanol    1 250

Tall- och beckolja    3 088

Vegetabiliska och animaliska oljor        984

Övriga flytande biobränslen 260

Biogas    1 345

Totalt 139 265

En följd av Energimyndighetens nuvarande praxis att hänföra 
torv och fossilt avfall till kategorin ”övriga bränslen” är att man 
inte redovisar någon detaljerad statistik över dessa bränslen. 

Den minskade oljeanvändningen

En av de starkaste trenderna i den långsiktiga energistatistik 
som redovisas i Energiläget i siffror är den fortgående minskning-
en av oljeanvändningen i Sverige. 

Från 2000 till 2016 sjönk den inhemska användningen av olje-
produkter från 127 TWh till 88 TWh, en minskning med 31 pro-
cent. Oljeanvändningen i hushållen minskade från 16 TWh till 1 
TWh, och oljeanvändningen försvann också nästan helt i servi-
cesektorn och den offentliga sektorn. Industrins oljeanvändning 
sjönk från 22 TWh till 9 TWh. Minskningen var mycket mindre 
i transporter (från 76 TWh till 67 TWh) och i de sektorer som 
använder arbetsmaskiner, som byggsektorn och jordbruket. 

Sedan 1970 har den totala tillförseln av olja minskat från 336 
TWh till 127 TWh 2016, eller med drygt 200 TWh eller 20 mil-
joner ton. Den stora skillnaden mellan tillförsel och användning 
förklaras av förluster i omvandling och raffinaderier, användning 
för icke-energiändamål mm. Den minskade oljeimporten jämfört 
med 1970 innebär med dagens oljepris en besparing på cirka 80 
miljarder per år, pengar som nu i huvudsak stannar i den svenska 
ekonomin.  Sedan millennieskiftet är minskningen av oljeimpor-
ten omkring 5 miljoner ton om året, med en besparad importkost-
nad på cirka 20 miljarder. 
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Kortsiktsprognosen

Prognosen kan också användas för att beräkna de olika energisla-
gens andelar av energiförsörjningen 2017, eftersom det är den enda 
statistik som ger en samlad bild, även om den är preliminär och 
därför kan komma att justeras senare. Svebio har gjort en sam-
manställning av siffrorna som visar att 36,9 procent av den slut-
liga energianvändningen i Sverige var bioenergi 2017. Det är en 
marginell ökning från 2016, då vi beräknade den till 36,6 procent. 
Siffran 36,9 procent inkluderar torv och allt avfall, eftersom statis-
tiken inte alltid skiljer ut de olika bränslekategorierna. Om man 
räknar bort fossilt avfall och torv blir andelen biobränslen cirka 
35 procent. 

Svebios beräkning utgår från användningen i de olika samhälls-
sektorerna och vi gör dessutom en fördelning på energiursprung 
för el och fjärrvärme. Vi utgår från att både elexporten och den in-
hemska elanvändningen har samma fördelning på energislag som 
den svenska produktionen. 

Energimyndigheten presenterade den 8 mars en kort-
siktsprognos som visar ganska små förändringar av 
energianvändningen under de kommande två åren. 

Slutlig energianvändning 2017 fördelad på energikällor.  
Källa: Svebio, baserat på Energimyndighetens kortsiktsprognos mars 2018

Överenskommelse om vattenkraften  

Nu har man alltså lagt ett konkret förslag till lagstiftning. Bakom 
förslaget står regeringspartierna och Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna. 

Så här lyder pressmeddelandet:
”Efter överenskommelse mellan regeringspartierna, Modera-

terna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har regeringen fattat 
beslut om förslag till ny lagstiftning för vattenkraft och andra vat-
tenverksamheter.” 

”Förslaget, som nu överlämnas till lagrådet, innebär bland annat 
att svensk vattenkraft ska få moderna miljökrav men att prövning-
arna ska ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och 
ekonomiskt betungande. För att värna vattenkraften och annan 
infrastruktur utgår lagförslaget från att Sverige fullt ut ska använda 
de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EU-rätten 
medger. Det nya regelverket bedöms leda till bättre miljö och mer 
livskraftiga ekosystem längs många vattendrag.

Vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska uppnå må-
let om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, och genom 
förslaget kan vattenkraften fortsätta ha en nyckelroll i det svenska 
elsystemet och samtidigt anpassas till moderna miljövillkor.

Bakgrunden till förslaget till ny lagstiftning ligger dels i EU:s 
ramdirektiv för vatten som bland annat ställer krav på vilken vat-
tenkvalitet våra vatten ska ha vid en viss tidpunkt. Förslaget har 
också energiöverenskommelsen från juni 2016 som utgångspunkt. 
Där slås vattenkraftens betydelse för det svenska elsystemet fast 

Den 9 mars presenterade partierna bakom energiöver-
enskommelsen förslag till ny lagstiftning om vattenkraf-
ten. Ramöverenskommelsen från juni 2016 innehåller 
ett relativt långt avsnitt om vattenkraften, som sedan 
följdes upp i Energikommissionens betänkande. 

samtidigt som det klargörs att svensk vattenkraft ska ha moderna 
miljökrav men att prövningarna ska ske på ett sätt som inte blir 
onödigt administrativt och ekonomiskt betungande.

En viktig del av energiöverenskommelsen handlar om att för-
enkla för verksamhetsutövarna. Havs- och vattenmyndigheten, 
Energimyndigheten och Svenska kraftnät får i uppdrag att ta fram 
en nationell plan för prövning av vattenverksamheter. Där ska be-
hovet av miljöåtgärder vägas mot behovet av en nationell effektiv 
tillgång till produktion av vattenkraftsel. Jämfört med idag kom-
mer även vattenkraftens lokala nyttor och betydelse för kulturmil-
jön ges en stärkt ställning i de enskilda prövningarna.

Utifrån den nationella planen kommer alla vattenkraftverk i 
Sverige att prövas systematiskt, till exempel genom att alla kraft-
verk i en älvsträcka kan prövas samtidigt med möjlighet att sam-
ordna beslutsunderlag. Det leder till en samordnad prövning samt 
förenklingar jämfört med i dag, och en ökad miljönytta och sänkta 
kostnader då åtgärder vidtas där de ger störst effekt.

De verksamheter som i dag drivs med stöd av särskilda så kalla-
de äldre rättigheter kommer inte prövas som om det varit fråga om 
en nyprövning utan i stället omprövas, precis som annan vatten-
kraft. Det leder till att administrativa steg i processen, såsom krav 
på miljökonsekvensbeskrivning, försvinner. Förslaget ger också 
förutsättningar för att vattenkraft ska värnas och kunna fortsätta 
utvecklas i enlighet med energiöverenskommelsen.

Enligt energiöverenskommelsen ska åtgärderna till största delen 
finansieras med hjälp en fond, som de största kraftbolagen finan-
sierar och ansvarar för. Idag får den enskilde själv stå för hela kost-
naden för prövning och miljöanpassning.

Lagrådsremissen innehåller också förslag som träffar alla verk-
samheter som påverkar våra vatten och som behövs för att Sverige 
på ett bättre sätt ska leva upp till kraven i EU:s ramdirektiv för 

Energianvändningen i Sverige 2017

Bioenergi 
138,7 TWh, 

36,9% 

Vattenkraft 
51 TWh, 13,6% 

Vindkraft 
13,7 TWh, 3,6% 

Olja 
92 TWh, 24,5% 

Kärnkraft 
50,3 TWh, 13,4% 

Kol 
18,2 TWh, 4,8%  

Naturgas 
9,1 TWh, 2,4% 

Värmepumpar 
2,7 TWh, 0,7% 

FORTS 4
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Slutlig energianvändning 2017 fördelad på energikällor.  
Källa: Svebio, baserat på Energimyndighetens kortsiktsprognos mars 2018

Utredare varnar för plast som marknadsförs som nedbrytbar

Miljöminister Karolina Skog mottog den 23 mars ett delbetän-
kande från utredningen om hållbara plastmaterial. Betänkandet 
innehåller förslag om hur man bör se på och benämna plast som 
marknadsförs som nedbrytbar plast. Utredningen arbetar vidare 
och ska lämna ett slutbetänkande före utgången av 2018. Vi citerar 
ut pressmeddelandet från den 23 mars:

”Regeringens plastutredare konstaterar att de plaster som kallas 
nedbrytbara orsakar samma skador på marin miljö som konven-
tionell plast.”

”Utredare Åsa Stenmarck konstaterar att de plaster som om-
nämns som nedbrytbara inte är det i naturlig miljö utan kräver 
specifika förhållanden för att brytas ned, främst industriell kom-
postering. De orsakar därmed samma skador på marin miljö som 
konventionell plast.

Utredaren konstaterar att olika begrepp som används i mark-
nadsföringen av plast riskerar att felaktigt leda till att konsumenter 
tror att plasten är nedbrytbar i miljön. Det handlar främst om be-
greppen bioplast och bionedbrytbar. Detta befaras kunna leda till 
ökad oaktsamhet och ökad nedskräpning.

Utredaren redovisar även en lista på vanligt förekommande 
plastskräpföremål som dessutom utgör risk för skador på det ma-
rina djurlivet. Exempel på skräpföremål i listan är cigarettfimpar, 
engångsförpackningar, ballonger, sugrör, förlorade fiskeredskap 
samt plastskräp från industriell verksamhet.

− Utredaren bekräftar den föraning jag haft om att det än så 
länge inte finns några plaster som är nedbrytbara på riktigt i natu-
ren. Det förstärker bilden av att vi måste minska vår användning 
av plast och förhindra att den hamnar i miljön, säger miljöminister 
Karolina Skog.”

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden star-
tade 2012, har anläggningar med en normalårsproduk-
tion motsvarande 20,3 TWh tagits i drift och godkänts. 
Av dessa har 15,1 TWh byggts i Sverige och 5,2 TWh i 
Norge. Det visar kvartalsrapport nr 4 år 2017 för den 
gemensamma elcertifikatmarknaden.

Svebio kommentar: 

Utredningen har också ett uppdrag att ”undersöka förutsättningarna 
för biobaserad plastråvara” som det heter i direktivet. Men den delen 
finns inte med i detta betänkande. Frågan om ”hållbar plast” innefat-
tar ju två aspekter kring klimat och miljö. Den ena gäller förnybarhet 
och klimatpåverkan, den andra gäller miljöpåverkan genom spridning 
av plast i naturen. Idag tillverkas den mesta plasten av fossil råvara, 
vilket leder till utsläpp av fossil koldioxid när den förbränns efter att om 
möjligt ha återvunnits i omgångar. En ökad andel av produktionen och 
användningen sker nu genom att använda bioråvara, exempelvis genom 
att göra polyeten av sockerrör. 

Utredaren har rätt i att all plast, vare sig den tillverkas av fossil eller 
förnybar råvara, skapar miljöproblem om den sprids i naturen. Särskilt 
stora är problemen i havsmiljö. Detta ligger i plastens natur – den är ett 
material som utvecklats för att vara långsiktigt hållfast. Marknadsföring-
en av ”nedbrytbar plast”, ”komposterbar” eller ”bionedbrytbar plast” är 
därför vilseledande. 

När utredaren samtidigt brännmärker begreppet ”bioplast” går hon 
däremot ett steg för långt. Bioplast eller biobaserad plast är plast som 
tillverkats av bioråvara, och detta måste man komma beskriva genom 
namnet, så samma sätt som man gör med exempelvis biodrivmedel. 
Bioplast kan återvinnas på samma sätt som annan plast. Den stora 
fördelen med bioplast är att den är klimatneutral till skillnad från fossil 
plast.

vatten. De möjligheter som direktivet ger att ställa lägre krav på 
samhällsviktiga verksamheter ska utnyttjas fullt ut vid prövning 
och i myndigheternas arbete. Därför slås fast att såväl klassning 
av vattendrag och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och 
vägledningar ska ändras för att värna vattenkraften och annan in-
frastruktur.

En bred politisk överenskommelse skapar förutsättningar för 
en långsiktigt säker och hållbar elförsörjning och ger tydliga och 
stabila ramvillkor för marknadens aktörer. Med detta lagförslag tar 
regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
nu ännu ett steg för att genomföra överenskommelsen om Sveriges 
långsiktiga energipolitik.”

Svebio kommentar: 

Det är mycket värdefullt att det finns en bred politisk enighet om att 
slå vakt om den småskaliga vattenkraften. Det är en tydlig signal om att 
lokal förnybar energiproduktion är värdefull. Överenskommelsen visar 
att också att det är möjligt att tolka EU-direktiv med sunt förnuft och till 
svensk fördel; att man inte måste tillämpa regelverken drakoniskt. Den 
småskaliga vattenkraften bidrar till basproduktion, och i viss mån till 
reglerkraft. Biokraften har liknande fördelar, och bör också ges en för-
månlig behandling. Vi väntar oss att det kommer förslag som garanterar 
effekt i elsystemet i enlighet med formuleringar i energiöverenskommel-
sen och i Energikommissionens betänkande. 

FORTS FRÅN SID 4.
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Miljöinformation om drivmedel 

Förbud mot utvinning av uran

5 mars: Klimatministrar uppmanar till stärkt klimatfokus i EU-budget

Erik Brandsma slutar på Energimyndigheten

Lagrådsremissen, och en kommande proposition, bygger på en ut-
redning som gjorts av Energimyndigheten och som var på remiss 
under 2017. Svebio lämnade svar i oktober (se Svebios hemsida 
under besvarade remisser). Propositionen innehåller bara det all-
männa kravet på information, som läggs in i drivmedelslagen. De 
detaljerade bestämmelserna får meddelas av ”den myndighet som 
regeringen bestämmer”. Så här lyder regeringens pressmeddelande: 

”I lagrådsremissen föreslås att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den 
som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller 
gasformigt drivmedel är skyldig att informera konsumenter om 

I miljöbalken införs en ny bestämmelse som innebär att det inte 
längre blir möjligt att ge tillstånd till gruvdrift för att utvinna uran, 
dvs. en urangruva. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till 
brytning, provbrytning, bearbetning eller fysikalisk eller kemisk 
anrikning av uran för att använda uranets fissila egenskaper. För-
budet gäller både för gruvverksamhet med utvinning av uran som 
biprodukt och återvinning av utvinningsavfall. Förbudet omfattar 
inte gruvverksamhet som avser järnmalm, basmetaller, sällsynta 
jordartsmetaller eller andra mineral där mineralet bryts, provbryts, 
bearbetas eller fysikaliskt eller kemiskt anrikas för andra ändamål 

Sverige framhåller tillsammans med Belgien, Danmark, Finland, 
Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slo-
venien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike att EU 
kommer behöva göra stora investeringar för att klara målen i 
Parisavtalet. Ministrarna pekar på att EU:s kommande långtids-
budget, tillsammans med medlemsstaters finansiering och privat 
finansiering, har en viktig roll i de nödvändiga investeringarna för 
klimatomställningen.

– EU:s budget måste klimatsäkras – hela budgeten ska bidra till 

Han tillträdde 1 maj 2012 och fick förlängt förordnande så sent 
som i slutet av 2017. Erik Brandsma kommer att tillträda som vd 
för Jämtkraft i Östersund. Under tiden regeringen rekryterar ny 

Regeringen presenterade 17 mars en lagrådsremiss om 
miljöinformation om drivmedel. Förslaget innebär att de 
som säljer flytande eller gasformiga drivmedel blir skyl-
diga att informera om drivmedlens klimategenskaper. 

Regeringen lade den 27 mars en proposition om förbud 
mot uranbrytning i Sverige. 

I ett gemensamt uttalande i dag understryker fjorton 
av EU:s klimat- och miljöministrar vikten av en stark 
klimatprägel i EU:s kommande långtidsbudget. 

Erik Brandsma slutar som generaldirektör på Energimyndigheten efter sex år som chef för myndigheten. 

drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som 
har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan. Bestäm-
melsen ska även omfatta den som tillhandahåller ett flytande eller 
gasformigt drivmedel och samtidigt tillhandahåller el som driv-
medel.

Bestämmelser om detta ska föras in i drivmedelslagen (2011:319) 
och ska träda i kraft den 1 januari 2019.”

Svebio kommentar: 

Det nya regelverket innebär att konsumenterna ska få information 
om klimatnyttan av olika drivmedel när man köper dessa. Informationen 
gäller i praktiken bara nyttan med olika biodrivmedel. För fossila driv-
medel ges däremot ingen möjlighet att få information om ursprung och 
eventuell skillnad i klimatpåverkan mellan bensin och diesel från olika 
leverantörer. 

än för att använda uranets fissila egenskaper. En följdändring görs 
också i bestämmelsen om obligatorisk tillåtlighetsprövning som 
innebär att uranutvinning som omfattas av förbudet inte ska till-
låtlighetsprövas av regeringen.

I minerallagen tas uran bort som koncessionsmineral. Änd-
ringen innebär att det inte längre blir möjligt att bevilja vare sig 
undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession för uran. Un-
dersökningsmetoder som använder uranets egenskaper för att hitta 
koncessionsmineral för vilka undersökningstillstånd meddelats 
påverkas dock inte av lagändringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

genomförandet av Parisavtalet. Jag är glad att Sverige och de andra 
länderna skickar denna viktiga signal till EU-kommissionen, säger 
klimatminister Isabella Lövin.

Ministrarna ger rekommendationer till EU-kommissionen om 
hur klimatintegreringen kan förbättras i nästa långtidsbudget. 
Bland annat bör minst 20 procent av budgeten fortsatt finansiera 
klimatåtgärder och den övriga budgeten ska utformas så att den 
inte motverkar Parisavtalet. Ministrarna lyfter även fram vikten av 
uppföljning och transparens.

De klimat- och miljöministrar som skrivit under det gemen-
samma uttalandet är en del av gruppen Green Growth Group som 
är en bred grupp av de mer klimatambitiösa EU-länderna.

chef för Energimyndigheten blir Zofia Lublin tillförordnad gene-
raldirektör. Men hon går i pension 1 september. Zofia Lublin är 
chef för myndighetens analysavdelning.  
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Oljepris åter över 70 dollar/fat

Relativt högt elpris

Kraftig uppgång för utsläppsrätter

MARKNADERNA

Oljepriset har de senaste veckorna åter klättrat upp över 70 dol-
lar/fat till en nivå som vi inte sett på tre år. Det finns säkert flera 
faktorer bakom uppgången, som lägre lager, ökad efterfrågan glo-
balt och en relativt kall vinter i Europa. Dessutom ges allt oftare 
exempel på hur länderna avstår från att satsa på omställning av 
transportsektorn. Senaste kom nya siffror om Tyskland, där kol-
dioxidutsläppen under förra året bara sjönk med en bråkdel av en 

Den utdragna vintern med kalla nätter kombinerat med hög-
trycksväder med låg vindtillgång har höjt elpriset de senaste veck-
orna. För att klara elbalansen har vattenkraften körts mer än förra 
året, som ju dessutom var ett torrår. Kärnkraften har haft hög till-
gänglighet, men genom att både Oskarshamn 1 och 2 är avstängda 
blir maxproduktionen lägre än tidigare. Vindkraftsproduktionen 
är hittills i år hela 26 procent lägre än 2017, trots kontinuerlig 
drifttagning av nya verk. Siffran visar hur starkt väderleksberoende 
vindkraftsproduktionen är. Elanvändningen har de senaste veck-
orna legat långt över förra årets användning, 7 procents ökning 

Den uppgång på priset på utsläppsrätter som vi noterade i förra 
Bioenerginytt har fortsatt till nivåer kring 13 euro/ton. Det innebär 
att priset på utsläppsrätter mer än fördubblats under det senaste 
året och närmar sig en tredubbling. Priset är fortfarande alltför 
lågt för att driva teknikutveckling och snabb konvertering, men 
skapar ett nytt psykologiskt läge där aktörer ställer in sig på att 
utsläppsrätter kommer att kosta allt mer framöver. Uppgången kan 
också ses som ett kvitto på att uppgörelsen i EU om den framtida 
utsläppshandeln EU-ETS har fungerat som en signal till mark-
naden om att utsläppen ska minskas snabbare i framtiden i den 
handlande sektorn. 

procent. Inom elproduktionen sjönk användningen av kol något, 
men inom transportsektorn sker idag nästan ingen omställning av 
bränsleanvändningen i Tyskland. Det relativt höga oljepriset ska-
par möjligheter för konvertering inom uppvärmning även i länder 
som saknar koldioxidskatt eller har låga skatter i övrigt på fossila 
bränslen.  

under 2018 till och med vecka 12. Trots detta har Sverige hittills i 
år haft ett exportöverskott på 4 TWh.

Som en följd av den rådande kraftbalansen har elpriset varit ge-
nomsnittligt högre än under förra våren, men med mycket kraftiga 
variationer på spotmarknaden, mellan 35 och 75 öre/kWh med en-
staka peakar i början av mars upp mot 2,50 kr/kWh. På den tyska 
marknaden hade man omkring 16 – 17 mars åter negativa elpriser. 

Priset på elcertifikat har stabiliserats och stigit till omkring 10 
öre/kWh (veckomedelvärde), både på spotmarknaden och for-
wardsmarknaden för 2018 och 2019. 

Kraftläget i Sverige 
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MISSA INTE!
SVEBIOS VÅRMÖTE MED ÅRSMÖTE
10 april, Stockholm
www.svebio.se/evenemang

FOSSILFRITT INRIKESFLYG 2030
8 maj, Stockholm
www.svebio.se/evenemang

KRAFTVÄRMEUPPROPET
8 maj, Stockholm
www.svebio.se/evenemang

ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE
18-20 september 2018, Göteborg  
www.svebio.se/evenemang

Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt i vinter. 
Källa: Kraftläget, NASDAQ OMX Commodities
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NORRBOTTENS LÄN

Ger inte upp biogasen
Lantbrukarna i Infjärden som vill bygga en biogasanläggning vid 
Dusstjärn ger inte upp. Nu arbetar ett par konsulter med frågan 
om finansiering och att hitta köpare av biogasen.

Under tisdagen åkte deltagarna vid konferensen "Landsbygden 
levererar fossilfritt" ut på studiebesök.

En mindre grupp åkte till Altersbruk för att se Herbert Nymans 
biogasanläggning på Frigiva gård. Anläggningen byggdes 2014 av 
Mats Gustafsson. Hittills har han byggt 12 biogasanläggningar, varav 
en i Tanzania.

Nymans anläggning gör gården helt självförsörjande. Den pro-
ducerar upp emot 700 000 kWh per år, av det är 20 000 kWh el. 
En liknande, men större anläggning vill elva jordbruk i Infjärden 
bygga vid Dusstjärn i Sjulnäs. Investeringen landar på 50 miljoner 
kronor. 
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2018-03-20

En fossilfri dag på Grans
Ett 60-tal lantbrukare och andra intresserade slöt upp när det 
anordnades energidag med rubriken "Landsbygden levererar fos-
silfritt! - lönsamma investeringar i energibesparingar och fossilfri 
energi" på Grans naturbruksskola i Öjebyn på tisdagen.

Anna Säfvestad Albinsson, Biofuel region, pratade om framtida 
fossilfria drivmedel. Hon slog ett slag för biogas. 

Naturvårdsverket satsning Klimatklivet är en möjlighet för att 
få investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläp-
pen av koldioxid på lokal nivå.

– I år finns det 1,5 miljard i potten och det ökar de närmaste 
åren, berättar Elin Söderberg, länsstyrelsen.
Ur artikel i Piteå-Tidningen 2018-03-20

Flyget kan använda rester från skogen
– Vi har hittat en lösning där dagens bränsle för inrikesflyget i 
Sverige i en nära framtid kan bytas ut mot bioflygbränsle producerat 
av svensk skogsråvara. Våra skogsrester täcker teoretiskt mer än 
väl behovet, för att med bästa teknik, på ett hållbart sätt, tillverka 
bioflygbränsle som försörjer både inrikes- och utrikesflyg i Sverige, 
säger Fredrik Granberg, projektledare vid energiteknik, Luleå tek-
niska universitet.

Förstudien visar att teknik baserad på förgasning av biomassa 
i kombination med en förvätskningsprocess kan ge konkurrens-
kraftig och hållbar produktion av bioflygbränsle av skogsindustrins 
restprodukter.
Ur Norrbottens-Kuriren 2018-03-13

Svårt få tag i biobränsle
Det finns gott om biobränsle i skogen men få markägare tar ut det 
på grund av låga priser och svag lönsamhet. Något som miss-
gynnar Mattias Andersson och Fredrik Larssons företag Biobränsle 
i norr AB.

– Vi fortsätter ändå att driva Biobränsle i norr eftersom vi ser 
att efterfrågan ökar även om det finns orosmoln, säger delägaren 
Mattias Andersson.

Han äger företaget tillsammans med Fredrik Larsson som driver 
Fredrik Larssons skogsmaskiner AB. 

– Vi kom på att vi kunde starta ett företag med affärsidén att ta 
hand om hela kedjan, från stående skog till färdig flis, och vi köpte 
en flishugg för sex miljoner kronor, berättar Mattias Andersson.

Biobränsle i norr köper ris av bland annat av Piteå, Älvsbyn och 
Boden kommuner och den färdiga flisen säljs tillbaka till kommu-
nerna Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog.

– Vi producerar 1 500 ton flis i månaden men efterfrågan från 
värmeverken gör att vi skulle kunna köra 4 000 ton.
Ur Piteå-Tidningen 2018-03-09

Stor brist på värmepellets efter kall vinter
Bristen på värmepellets slår hårdast mot de privata kunderna. Den 
kalla vintern leder till tomma butiker och långa leveranstider. Så 
fort kylan slår till ökar efterfrågan på värmepellets.

Granngården har haft slut värmepellets sedan helgen.
– Det är sopat överallt. All energi är slut. All pellets, all ved och 

all loggs, säger Rickard Lindberg på Granngården.
På Byggmax är läget detsamma.
– Nu sålde vi precis de sista fyra pallarna. Men så är det alltid, 

det kan alltid komma en kund och köpa mycket, säger Julius 
Jakobsson.

På Stenvalls Trä i Sikfors har man i vinter tillverkat mindre vo-
lymer efter att spåntorken på Lövholmen brann i fjol.

Generellt var inte marknaden beredd på den kalla vintern. De 
flesta skeppade iväg överskottet från i fjol ner till södra Europa. 
Ur Piteå-Tidningen 2018-02-28

VÄSTERBOTTENS LÄN

Gröna kolväten" ska skapa oljefria drivmedel
– De kemiska sammansättningarna är kopior av de sammansätt-
ningar som utgör bensin eller diesel, men skillnaden är att det inte 
finns en enda oljemolekyl, säger Jyri-Pekka Mikkola, forskningsle-
dare på Bio4Energy vid Umeå universitet. 

Produktionen går till så att man tar biomassa i form av till ex-
empel socker eller trä och jäser det till en alkohol som sen kan 
omvandlas till bränsle i flytande form. 

Forskningen har redan väckt intresse utomlands, och nu i april 
ska Jyri-Pekka Mikkola presentera den för intresserade företag i 
Tyskland.
Ur Sveriges Radio p4 Västerbotten 2018-03-23

BIOENERGI I PRESSEN
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Tio nya bussar i miljömässig toppklass
– Vi har aldrig haft en så modern fordonsflotta som vi har nu, sä-
ger Andreas Olofsson, vd på Skellefteå buss i ett pressmeddelande. 

Bussarna som köpts in är av modellen Scania Citywide. Där-
med är samtliga 18 bussar som går i stadstrafiken av den högsta 
europeiska miljöklassen, Euro 6. 

– Vi är nu så långt framme som det går att komma med för-
bränningsmotorer avseende minskade koldioxidutsläpp genom 
den mix med biogas och HVO som vi använder som drivmedel 
i våra bussar. 

– Nästa steg blir sedan att vi 2019 kommer att elektrifiera delar 
av vårt bussbestånd. 
Ur Norran 2018-03-29

VÄSTERNORRLANDS LÄN

SCA går vidare med planer  
på bioraffinaderi i Timrå
SCA kallar nu till samråd inför en möjlig ansökan om att starta en 
bioraffinaderifabrik i Östrandsområdet. 

– Ett beslut ligger en bra bit bort, säger Björn Lyngfelt, kom-
munikationsdirektör SCA.

– Vi investerar just nu 8 miljarder i Östrand för att fabriken ska 
bli dubbelt så stor. Det kommer ge nya biflöden som svartlut, bark 
och annat som vi ser att man kan ha intressant användning för. 
Den här investeringen är definitivt en miljardinvestering, konsta-
terar Björn Lyngfelt.

Bioraffinaderiet ska kunna tillverka bensin och diesel och kan-
ske även jetbränsle till flygplan. Mängden, 300 000 ton, motsvarar 
allt behov av fordonsbränsle i Västernorrland och Jämtland.
Ur Sveriges Radio P4 Västern Norrland 2018-03-07

Planer på världsunik  
miljardsatsning visades upp
SCA:s planerar att bygga ett världsunikt bioraffinaderi i Timrå. 
Anläggningen är tänkt att producera 300 000 ton biobränsle per 
år av förnybara råvaror. Allmänheten fick i onsdags ta en närmare 
titt på planerna.

Många var intresserade att höra mer om satsningen och kunde 
vid ett antal stationer få svar på sina frågor. 

Flygbränsle är en möjlig slutprodukt av den råolja som skulle 
kunna tillverkas vid bioraffinaderiet, men den går också att förädla 
till bensin, diesel eller andra kemikalier som i dag görs från fossila 
råvaror. 

När en anläggning skulle kunna stå klar vet man inte. 
– Vi är just nu i tillståndsprocessen. Därefter ska beslut tas, 

säger huvudprojektledaren Roger Östlin. 
Ur Sundsvalls Tidning 2018-03-23

Stort intresse för SCAs bioraffinaderi
SCA undersöker möjligheten att bygga ett bioraffinaderi för till-
verkning av fordonsbränsle. På onsdagskvällen hölls samrådsmöte 
i Timrå kommunhus.

Det var många som ville bekanta sig med SCAs senaste projekt.
Allmänhetens frågor handlade om trafik. Hur mycket ökar 

transporterna till och från fabriken? Riskerna med den nya pro-
duktionen kom också upp – vad händer om något går fel? 

Många var också intresserade av bioraffinaderiets produkter.
– Man undrade om vi kommer att kunna flyga till Kanarieö-

arna på förnybart flygbränsle, berättar Björn Lyngfeldt.
Ur SvT Nyheter Västernorrland 2018-03-21

GÄVLEBORGS LÄN

Bergrummen ska fyllas med hetvatten
Nu pågår de sista förberedelserna inför att Värmevärden ska börja 
fylla bergrummen under Köpmanberget med varmvatten. 

Det har varit oklart vad som skulle hända med de sanerade 
bergrummen, som innehöll tjockolja några år in på 1980-talet. 
Närheten till värmeverket gjorde Värmevärden intresserade av 
magasinen. 

Hela projektet går ut på att fylla upp det ena bergrummet på 
90 000 kubikmeter med hetvatten, värmt av värmepannan i fjärr-
värmeverket. 

– Lagret i berget motsvarar ungefär 200 timmars drift med 
fjärrvärmen vid nollgradig utetemperatur och 800 timmars drift 
på sommaren. 

– Vi tror att vi kan köra anläggningen i minst 30 år. Den är unik 
i Sverige i sin konstruktion med två bergrum. 
Ur Hudiksvalls Tidning 201803-21

Inresol varvar upp 200 år  
gammal stirlingteknik
Än så länge går det ganska lugnt till i monteringshallen, inhyst i 
 Ericssons gamla fabrik i Gävle, där det numera byggs stirlingmo-
torer för hand. Som mest upp till 15 stycken i veckan.

Men anläggningen har kapacitet att tillverka upp till 5 000 
motorer per månad. 

– Vi tror att det här kan bli hur stort som helst, säger Inresols 
försäljningschef Daniel Walsh.

Bolagsgrundaren och vd:n Stefan Mastonstråle är solenergifors-
kare i grunden. 

Grundmaskinen är en tvåcylindrig stirlingmotor kallad v2-6. 
Förutom att generatorn levererar el, upp till 40 000 kilowattim-

mar per år kan stirlingmotorns kylning användas för att producera 
varmvatten med temperaturer mellan 30 och 80 grader. 

Hittills har företaget skrivit fleråriga kontrakt med två stora 
distributörer: Strive Energy för Skandinavien, och Kingfisher för 
Storbritannien. 

Sköter vi det här på rätt sätt så ser jag ingen gräns för hur stort 
det kan bli, säger Daniel Walsh.
Ur Ny Teknik 2018-03-14
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DALARNAS LÄN

Brist på hyvelspån ger pelletsbrist
Den blöta hösten och snöiga vintern har lett till stora problem för 
skogs- och träindustrierna, men även en omfattande pelletsbrist. 

Ingemar Eriksson, pelletsföretagare i Mockfjärd, säger nu att 
hans företag måste minska produktionen som en följd av bristen 
hyvelspån som utgör råmaterialet till pellets. 

– Det har varit kallt i Europa så mycket träråvara har exporte-
rats dit medan importen av pellets till Sverige är liten, säger Inge-
mar Eriksson, vid pelletsfabriken i Mockfjärd.

Efterfrågan på pellets har samtidigt ökat eftersom flera stora an-
läggningar har ställt om från fossila bränslen till pellets. 
Ur Land Skogsbruk 2018-03-19

Lokal mat med hjälp av lokalt bränsle
I årets första beslutsomgång satsar Klimatklivet stort på Siljans 
Chark och deras arbete med att byta ut oljeeldade pannor vid Ick-
holmens slakteri utanför Rättvik och företagets charkfabrik i Mora 
mot flis och pellets.

Istället för olja kommer man nu att värma med flis i Rättvik 
och pellets i Mora. Företagets åtgärder kommer bespara atmos-
fären mer än 17 000 ton koldioxidutsläpp under de närmaste 20 
åren. Något som är möjligt tack vare det stöd på 60 procent av 
investeringskostnaderna som Klimatklivet nu står för. 
Ur Marknad Dalarna 2018-03-16

Klart tanka förnybart bränsle i Transtrand
Under veckan öppnade en HVO-tankstation vid södra infarten till 
Fiskarhedens sågverk. Bakom beslutet står att sågverket vill få ner 
koldioxidutsläppen från sina transporter. 

– Vi erbjuder de åkare vi anlitar att tanka ett återvinningsbart 
drivmedel, säger Olle Larsson, ägare till Fiskarhedens sågverk.

Från Fiskarhedens sågverk går det cirka 100 lastbilar om dagen, 
det är timmerbilar som kommer med virke, det är färdigsågat virke 
som ska levereras till kunder eller till hamnar för vidare transport 
ut i världen. 

Fiskarheden har också klivit in som en stor intressent i järnvägs-
satsningen mellan Malungsfors och Malung. Där har de blivit be-
viljade cirka 22 miljoner kronor i bidrag från statliga Klimatklivet. 
Ur Falu Kuriren 2018-03-17

VÄRMLANDS LÄN

Bioekonomi stor framtidsfråga  
för skogslänet Värmland
Idag avslutas Bioekonomiriksdagen på CCC i Karlstad. Människor 
från näringsliv och politik är på plats och diskuterar bioekonomi.

– Bioekonomi är viktigt för den här regionen. Att kunna ar-
rangera så här stora evenemang är ett sätt att visa upp sig och ta en 
position, säger Maria Hollander, vd på Paper province, som är med 
och arrangerar Bioekonomiriksdagen.

Skogen är vår historia i Värmland, nu är det också vår framtid.
Ur Sveriges Radio P4 Värmland 2018-03-22

Sträng vinter orsakar pelletsbrist
Det råder brist på pellets i hela landet just nu. Det får konsekven-
ser både för den som eldar med pellets, och de återförsäljare som 
finns runt om i Värmland.

– Det finns inte att få tag på, och kunderna ringer från alla 
håll och vill ha pellets, säger Ewa Johansson, vd på bygghandeln 
Dejeträ AB i Deje.

Bland annat på grund av den sena och stränga vintern har pel-
letsförråden hos leverantörerna krympt. På bygghandeln Dejeträ 
AB har de inte fått någon leverans på fyra veckor förrän idag. Vd 
Ewa Johansson tycker det känns bra att ta emot 22 pallar direkt 
från en pelletsfabrik i Dalarna. 

– Det mesta är förbokat, men resten är det först till kvarn på. 
Ur SvT Nyheter Värmland 2018-03-26

ÖREBRO LÄN

Styrelse och vd gläds åt kanonresultat
Kemabs vinst efter finansnetto uppgick i fjol till 62,7 miljoner och 
det är snudd på 2,5 gånger bättre än vinsten 2016 som stannade vid 
25,5 miljoner. 

Sebastian Cabander berättar att kraftvärmeverket går bra, att 
stadsnätet utökats med 600 nya anslutningar och att elhandeln 
ökat med 32 procent. 

Biogasbolaget har förbättrat resultatet avsevärt. Biogasbolaget 
har mer än halverat rörelseförlusten, från 10,5 miljoner 2016 till 
4,8 miljoner. 
Ur Karlskoga Tidning 2018-03-02

Beslut: Örebro säljer andel i biogasbolag
Kommunfullmäktige i Örebro beslutade på onsdagen att det är okej 
att sälja kommunens andel i Biogasbolaget i Mellansverige AB. 

Kumla och Örebro äger gemensamt bolaget Kumbro Utveck-
ling AB, som i sin tur äger 50 procent av aktierna i Biogasbolaget. 
Karlskoga kommun äger den andra hälften. 

Aktörer på den privata marknaden har visat intresse för biogas-
bolaget. 

Oppositionen hade inget emot en försäljning av andelen i Bio-
gasbolaget. 
Ur Nerikes Allehanda 2018-03-01
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VÄSTMANLANDS LÄN

Avfallsbolag slipper mångmiljonböter
Kommunalförbundet Vafab Miljö i Västmanland har inte gjort 
otilllåten direktupphandling av avfallstjänster, slår förvaltningsrätten 
fast. Konkurrensverket, som krävt maxbeloppet 10 miljoner kro-
nor i böter, förlorar tvisten.

Avfallsbolaget Vafab ombildades 2015 till ett kommunalför-
bund, där kommunerna i Västmanland plus Enköping och Heby 
ingår. 

Vid ombildningen tecknades under en övergångsperiod ett 
uppdragsavtal mellan Vafab och kommunalförbundet. Konkur-
rensverket betraktade avtalet som en otillåten direktupphandling 
av avfallstjänster och tog fallet till domstol i december 2015. 

I en färsk dom från Förvaltningsrätten i Uppsala avslås Konkur-
rensverkets yrkanden. 

Bolaget Vafab har tilldelats hela renhållningsverksamheten av 
kommunalförbundet, och där är återvinning och biogas en inte-
grerad del. 

Nu återstår att se om Konkurrensverket överklagar domen. 
Ur Dagens Samhälle 2018-03-22

UPPSALA LÄN

Ny entreprenör för sophämtning
Det blir företaget Allmiljö som de närmaste åren kommer att sam-
la in hushållsavfall i Enköping. 

Avtalet för Enköping, som också gäller Sala och Heby, gör att vi 
investerar i ytterligare ett tiotal gasfordon, vilka kommer att drivas 
av den biogas som produceras av matavfallet som sopbilarna samlar 
in, säger Stefan Johansson, vd på Allmiljö i ett pressmeddelande. 

Avtalet är värt 127 miljoner kronor.
Ur Enköpings-Posten 2018-03-15

Vill ha skärpta utsläppskrav
Vattenfall ansöker om miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen 
för byggandet av ett nytt värmeverk i Boländerna. Naturvårdsver-
ket anser att blivande tillstånd ska innehålla skärpta utsläppskrav 
av miljöfarliga ämnen samt kontinuerliga kontroller.

Utöver om- och tillbyggnader i befintliga anläggningar planerar 
vi att uppföra en ny biobränsleeldad anläggning på det nuvarande 
verksamhetsområdet, säger Adrian Berg von Linde, distributions-
chef på Vattenfall. 

Han säger att de planerade åtgärderna kommer att minska kli-
matpåverkan från Uppsalas försörjning av fjärrvärme. 

I ett yttrande till mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt, 
skriver Naturvårdsverket att det är mycket angeläget att utsläpp-
skraven för Vattenfall gällande de mycket giftiga och långlivade 
miljögifterna kväveoxider, dioxiner och furaner, skärps. 

Verket vill utöver skärpta utsläppskrav noggrant följa upp och 
övervaka Vattenfalls utsläpp av dioxiner och furaner genom konti-
nuerlig långtidsprovtagning. 
Ur Upsala Nya Tidning 2018-03-06

STOCKHOLMS LÄN

Protester mot nya landningsbanor
Swedavia vill bygga två nya landningsbanor på Arlanda - bägge 
med inflygning över östra Väsby. Miljöpartiet i Väsby vill inte bara 
stoppa förslaget, utan få Väsbyborna att minska sitt eget flygande. 

Swedavia vill bygga två nya landningsbanor på. Detta för att 
klara en ökning av antalet passagerare från årets 26 miljoner till 70 
miljoner år 2070. 

– Av klimatskäl är det helt orimligt, så länge Swedavia inte 
gör något åt sina klimatutsläpp. Man måste arbeta för helt andra 
bränslen och men samtidigt inse att det inte finns hur mycket bio-
bränsle som helst. Därför kan inte flygandet få öka på detta sätt, 
säger Lennart Olsen (MP). 
Ur Vi i Väsby 2018-03-03

Nu grävs ledningen ner i Stäketsundet
Fjärrvärmeledningen som grävs ner från Högbytorp i Bro ända till 
Järfälla börjar komma på plats på allt fler ställen i Upplands-Bro. 

Ledningen genom Stäketsundet är en av de mest utmanande 
etapperna av den 23 km långa ledningen. Men än återstår många 
kilometers arbete under både stambanan och E18. 

– Det är ett långt arbete men till nästa sommar ska vi vara klara 
med ledningsarbetet och i slutet av 2019 ska hela kretsloppsanlägg-
ningen med biogas, el och värme stå klar för invigning, säger Lena 
Berglund på E.ON.
Ur Upplands-BroBladet 2018-03-10

Du kan tjäna på att sortera matavfallet
Alltmer av Nackabornas potatisskal och kaffesumpar blir till bio-
gas. Enligt Nacka vatten och avfall ökade mängden matavfall som 
samlades in kraftigt under 2017. 

2 155 ton samlades in, vilket var 19 procent mer än året innan. 
Matavfallet körs till Henriksdalsverket, där det blir till biogas 

och biogödsel, vilket minskar utsläppen av växthusgaser. 
– Vi försöker tala om att man faktiskt går plus om man sorterar 

matavfallet, eftersom kostnaden för det vanliga hushållsavfallet blir 
lägre, säger Trine Werner, kommunikationsansvarig på Nacka vat-
ten och avfall. 
Ur Nacka Värmdö Posten 2018-03-06

Nya matavfallsanläggningen dyrare än väntat
Stockholms stads nya matsorteringsanläggning i Högdalen blir 20 
miljoner kronor dyrare än beräknat.

Stockholms stad planerar att bygga en matavfallsanläggning för 
att stärka Högdalens industriområde. Den blivande verksamheten 
är tänkt att stå i kanten av industriområdet, bredvid Fortums vär-
mekraftverk.

Från början var tanken att bygga en biogasfabrik i området. 
Därefter har Stockholm Vatten och Avfall beslutat att anläggning-
en bara ska ta emot, sortera och lasta om matavfall – för att sedan 
skeppa avfallet vidare till redan befintliga biogasfabriker.
Ur Tidningen Årsta Enskede 2018-03-07
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SÖDERMANLANDS LÄN

Miljötratt tar hand om fettet
Sedan en tid finns en miljötratt att hämta på Läggesta- och Kvit-
tens återvinningscentral. Tanken med tratten att man, istället för 
att spola ned fett direkt i avloppet, ska kunna samla in fettet och 
istället hantera det på ett miljövänligt sätt. Fett som spolas ner i 
vasken och stelnar kan lätt leda till översvämningar som är både 
kostsamma och tidskrävande. När flaskan är full slängs den som 
matavfall eller, för de som ännu inte har matavfallssortering, som 
brännbart. 

Flaskan man använder ska vara av plast men ett tomt mjölkpa-
ket fungerar också bra. Plastflaskan/mjölkpaketet sorteras sedan 
bort från matavfallet i SEVAB:s anläggning och återvinns i sin tur. 
Riktigt stora mängder flytande fett från till exempel fritering hälls 
i en plastdunk och lämnas in på återvinningscentralen.
Ur Mariefreds Tidning med Måsen Nykvarn och Måsen Strängnäs 2018-03-03

Ingvaldstorp satsar på ny verksamhet
Fram till nu har det funnits en liten hörna med enkelt fik på Ing-
valdstorps handelsträdgård. Men nu skapar företaget ett café i en 
ny byggnad för att göra anläggningen till ett större utflyktsmål.

Sedan Mikael Johanssons föräldrar startade trädgårdsodling-
arna har företaget utvecklats rejält. Hela verksamheten värms 
upp med eget biobränsle, säd som odlas på gårdens mark. För 
ett tag sedan köptes granngården in för att tillgodose årets behov 
av energi. 
Ur Katrineholms-Kuriren 2018-03-16

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Ett bolag sköter all båttrafik
Efter en upphandling värd cirka 100 miljoner kommer ett och 
samma bolag ta över hela skärgårdstrafiken i länet. Fossilfria bräns-
len och ett uppdaterat biljettsystem är två nyheter.

– Vi har bedrivit skärgårdstrafik här de sista sju åren, så då är 
det kul att få fortsätta göra det, säger Niclas Aronsson, vd för Hög-
stad produktion AB som på tisdagen tilldelades uppdraget att an-
svara för skärgårdstrafiken i länet, under sju år från och med 2019. 

Nu väntas de ta över all trafik - från Arkösund i norr till Stora 
Hålö/Bokö i söder. 

Området innefattar ett hundratal bryggor och kajer. 
Flottan, bestående av fyra båtar och fyra svävare, ska gå över till 

fossilfria bränslen, i form av biodiesel. 
Ur Östgöta Correspondenten 2018-03-16

Misstänkt smitta stänger del av industri
– I våra regelbundna och rutinmässiga tester fick vi en positiv 
indikation på salmonella den 11 mars. Av säkerhetsskäl stängde 
vi därför av produktionslinjen för utredning och sanering, säger 
Jan Mauritzson, vd på Lantmännen Agroetanol som är Nordens 
största bioraffinaderi.

I anläggningen raffineras spannmål till etanol för i första hand 
drivmedelsindustrin och foderråvara till djurfoderproducenter. 
Även koldioxiden tas hand om för att producera kolsyra.

Kolsyreproduktionen påverkas inte av utredningen, utan den 
fabriken producerar.

– Det finns inget i dagsläget som tyder på att det kommit ut 
salmonella till djurbesättningar från den aktuella anläggningen.
Ur Norrköpings Tidningar 2018-03-26 

Värmeverket - en miljöbov
Kommunens värmeverk i Österbymo släpper ut mer än fem gång-
er mer stoft än tillåtet i rökgaserna. Åtgärdas inte detta riskerar 
kommunstyrelsen ett föreläggande.

Redan 2014 kontaktade en fastighetsägare kommunen om att 
sot föll ner på hans tomt som ligger intill värmeverket i Öster-
bymo. 

Sotnedfallen fortsatte sedan att drabba samme fastighetsägare 
under både 2015, 2016 och 2017. 

I höstas beslutade myndighetsnämnden byggnation och miljö 
om ett föreläggande mot tekniska kontoret vid Ydre kommun. 

Stoftmängderna som uppmättes i den utgående röken var i 
snitt 553 milligram per kubikmeter torr gas där högst tillåtna halt 
är 100 milligram per kubikmeter torr gas. Sotvärdena varierade 
mellan 442 och 880 milligram per kubikmeter vid de tre prov som 
togs den aktuella dagen i december. 

Nu närmast ska berörda avgöra vilka filtertekniker som passar på 
just det här värmeverket och ta ställning till olika kostnadsförslag. 
Ur Vetlanda-Posten 2018-03-03

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Rekordmånad för fjärrvärmen i Skara
Februari blev en rekordmånad för fjärrvärmen i Skara, både sett till 
den totala produktionen och en enskild dag. 

– Vi har aldrig kört mer än vad vi gjorde i onsdags, säger Roger 
Björnberg på kommunala Skara energi.

– 28 megawatt per timme på biobränsle, det är mycket, säger 
Roger Björnberg. 

Under förra veckan tog fjärrvärmeverken emot 55 lastbilar med 
flis. En bil rymmer omkring 120 kubik, vilket innebär totalt 6 600 
kubik flis. 

I dag är omkring 55 procent av alla hushåll i tätorten anslutna 
till fjärrvärmen. Till det kommer ett antal företag och kommunens 
egna fastigheter. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2018-03-05
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Tanka med egen biogas
Här tankas traktorn med biogas från den egna gården. ATL har 
besökt den lyckade försöksverksamheten på Sötåsens naturbruks-
skola.

Processen är enkel. Från gårdens gaslager leds biogasen genom 
en plastslang fram till ett askfilter som renar gasen på koldioxid. 

Askan har först mixats med vatten för att få en bra.
– Vi har jobbat med träbränsleaska. Den har goda egenskaper 

eftersom den innehåller höga halter av kalciumoxid, säger Åke 
Nordberg, bioenergiforskare vid SLU. 

Därefter leds den uppgraderade fordonsgasen vidare till kom-
pressorn som tankar traktorn - i en hisnande hastighet av motsva-
rande 5 liter diesel i timmen. 

Preliminära siffror visar att produktionskostnaden ligger strax 
under eller över dieselpriset när alla omkostnader, inklusive arbete, 
är inräknade. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2018-03-29

Rosenlundsverkets framtid  
närmar sig ett avgörande
Rosenlundsverket har snart varit kraftvärmeverk i 70 år. I dag an-
vänds det till att värma upp och kyla ner göteborgarnas bostäder 
och kontor genom fjärrvärme och fjärrkyla. Det är när stadens 
övriga värmeverks produktion, i Sävenäs och Ryaområdet, inte 
räcker till som en eller flera av Rosenlundsverkets fyra pannor 
startas upp. Tre av dem är fossila oljepannor och en av dem är en 
gaspanna, som i dag drivs med biogas. Senast i februari, när det var 
riktigt kallt, så användes verket en kort period.

Produktionen av fjärrvärme ska bli fossilfri innan 2030 och ol-
jepannorna börjar bli till åren så, om det inte kommer ett politiskt 
beslut att Rosenlundsverket ska avvecklas, behöver de uppdateras 
med fossilfri teknik och nyare delar, Göteborg Energis utredning 
kommer sannolikt att utmynna i ett antal alternativ till hur pan-
norna ska ersättas.

Ur ETC Göteborg 2018-03-27

Olssons gasar på för att få gas i tanken
Olssons åkeri ska förnya fordonsflottan under året. Nu planerar 
företaget att köpa in två Volvolastbilar som är utrustade med före-
tagets nyutvecklade gasmotor som körs på flytande gas. 

Inför köpet har Olssons vd Mathias Olsson sökt ett klimatin-
vesteringsstöd hos Naturvårdsverket, för att delfinansiera köpet. 

Åkeriets samtliga bilar körs redan på så kallad HVO-diesel, som 
tillverkas av andra råvaror än den traditionella råoljan. 

– I en tuff bransch gäller det att nischa sig hårt. Kvalitet och 
miljö är viktiga konkurrensmedel för oss, konstaterar Mathias. 
Ur Skövde Nyheter 2018-03-01

Värmeverket går på högtryck
Värmeverket i Skene går på högtryck för att klara av att hålla vär-
men i fjärrvärmeledningarna. Hundratals villägare och flerfamiljs-
hus är beroende av deras arbete.

– Vi kör biopannorna för fullt. Nu går det på högtryck, säger 
Bengt-Allan Frost, vd på Mark Kraftvärme AB. 

En dag som denna passerar mellan tio och tolv långtradare ge-
nom grindarna för att lasta av flis, bark och kvistar som ska eldas 
upp i pannorna. 

Materialet som eldas här är till 99,3 procent biobränsle. Men 
när kylan kryper på måste man ändå slänga något extra i bland-
ningen. 

– Nu måste vi elda med stödolja också. 
Ur Borås Tidning 2018-03-02

Nu ska pungen bli till foder
Försöken med att göra biogas av sjöpung utanför Djupvik blev 
inte så lönsamt som man hoppats. Nu ställer företaget om och 
satsar på att göra de små varelserna till djurfoder, i en ny anlägg-
ning i Stenungsund.

Sedan ett par år tillbaka har företaget Marin Biogas arbetat med 
att göra biogas av sjöpung. 

Nu ställer man dock om affärsidén till att istället satsa på att 
göra djurfoder till framförallt fisk av sjöpungsskördarna. I en split-
ter ny utvecklings- och produktionsanläggning i Stenungsund hål-
ler företaget som bäst på att ta fram fodret. 

I fjol skördades cirka 200 ton från Djupvik som blev till biogas 
vid en anläggning i Falkenberg. 

– Det fungerade bra att röta sjöpungen till biogas, men det blev 
betydligt mindre volymer än vi tänkt oss. 

Idag har företaget fem anställda.
Ur Lokaltidningen Stenungsund 2018-03-17

Stopp för leveranser när  
pelletslager gapar tomma
Butiken är den som säljer mest pellets av alla Byggmax i Sverige 
men nu håller varan på att ta slut. Dennis Lindroos, platschef i 
Borås kommenterar problemet: 

– Lagren gapar tomma. Vi försöker att portionera ut den volym 
vi får mellan våra butiker, men det råder lika stor pelletsbrist på 
alla Byggmax i Sverige. 

Ingemars Foder och Maskin AB i Fritsla mottog sin sista last av 
pellets från Scandbio igår. De vet inte när de kommer att få in mer, 
säger Ingemar Hallberg, vd och säljansvarig. 

– I nuläget avråder vi kunder som åker in till oss från att köpa 
fulla leveranser så att pelletsen ska räcka. 

– Det är ett tillfälligt problem. Inom några veckor kommer 
marknaden att vara tillgodosedd med pellets igen, säger Stefan Ly-
revall, ansvarig säljare för pellets och briketter hos Derome. 
Ur Borås Tidning 2018-03-21
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"Man ska vara förberedd"
Vad händer om elnätet slås ut, om fjärrvärmen slutar fungera? I 
fredags besökte riksdagsledamot Kennet G Forslund (S) Kungälv 
Energi för att diskutera trygghets- och beredskapsfrågor.

Hans Larsson, vd på Kungälv Energi förklarade att det finns 
en krisplan men sa också att man är beroende av elinmatning från 
Vattenfalls ledning. 

Däremot är fjärrvärmenätet mer robust eftersom det kan drivas 
med en ångturbin. Därmed finns det fjärrvärme i nätet så länge 
transporterna med flis till fjärrvärmeverket fungerar. För att kunna 
få tillgång till fjärrvärmen krävs dock att kunderna kan driva sina 
cirkulationspumpar. 
Ur Kungälvs-Posten 2018-03-13

Slam från reningsverket framtidens bränsle?
Slammet från avloppsreningsverket slängs idag bara på en deponi, 
det handlar om tonvis av material i Skara som inte tas tillvara. 

På onsdagen gjordes försök för en dag med att elda träflis blan-
dat med tio procent slam från reningsverket. 

– Det kan bli miljövinster om vi kan använda slammet som vi 
bara deponerar idag, säger Håkan Ehn (S), ordförande på Skara 
energi. 

Det är en del i ett projekt som drivs av ett flertal universitet, 
institut och företag som vill undersöka om det finns nya bräns-
len som exempelvis slam, halm, och avrens som går att använda i 
förbränning. Projektet inleddes januari 2016 och pågår ett år till. 
Ur Skaraborgs Läns Tidning 2018-03-22

Stort intresse för ny biogasanläggning
Drygt 40 lantbrukare har visat intresse för en stor biogasanlägg-
ning i Götene. 

– Det finns goda förutsättningar så nu ska vi räkna och fundera, 
berättar Lars Sjösvärd, affärschef på Gasum AB i Sverige.

Gasum AB vill bygga en anläggning i Götene som kan pro-
ducera biogas och biogödsel, men som också skulle kunna bli en 
tankstation för både biogas och naturgas. 

Gasum AB driver biogasanläggningen i Lidköping och en ny 
anläggning i Götene kan bli lika minst lika stor. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2018-03-23

JÖNKÖPINGS LÄN

Skogstjänst förser värmeverken  
med biobränsle
Johan Hakeman är Skogstjänsts man i Småland där han bland an-
nat ser till att flera av länets större värmeverk får skogsbränsle att 
elda med.

Skogstjänst har sitt huvudkontor i Linköping med flera lo-
kalkontor i södra Sverige. Från Eskilstuna i norr till Huskvarna 
i söder. 

Skogstjänst tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster. En 
stor del innebär att man försörjer många stora värme- och kraft-
värmeverk med flis och bränsleved. 

I vårt län levererar Skogstjänst till värmeverken i Jönköping, 
Nässjö, Tranås, Aneby och Värnamo. 

– En stor del utgörs av grot (grenar och toppar) från större hyg-
gen, berättar Johan Hakeman. Mitt ansvar är att se till att lokali-
sera och köpa in materialet. Sen lämnar jag över till till Svenssons 
Energiflis i Fröderyd som hämtar, tillverkar flis och levererar. 

Företaget säljer totalt varje år cirka 700 Gwh skogsbränsle och 
returträflis till kraftvärmeverk, värmeverk och till skogsindustrin. 
Det motsvarar cirka 7 700 långtradare per år. 

Företagets verksamhet består av ungefär 50 procent bränsle, 25 
virke och 25 procent förvaltning. 
Ur Skaraborgsbygden 2018-03-23

20 procent mer fjärrvärme från Torsvik
Jämfört med februari förra året har kraftvärmeverket producerat 
20 procent mer värme än motsvarande månad förra året.

Torsvik har två pannor. Den ena eldas med restprodukter 
från skogen, så som grenar och toppar. Den andra eldas med 
verksamhets- och hushållsavfall. Biobränslepannan eldar 120-
130 kubikmeter, drygt ett lastbilslass per timme. 

Förra året i februari producerades det 104 GWh värme, i år har 
motsvarande siffra varit 124 GWh under februari. Leveransen i år 
är alltså 20 procent högre än förra året.
Ur Energinyheter.se 2018-03-02

Schweiziskt bolag vill ta över biogasen
Det ser ut som att biogasproduktionen blir kvar i Jönköping. Det 
finns nu en köpare av biogasproduktionen som kommer att flyttas 
till en ny anläggning om affären blir av.

Förslaget är att bolaget köper Jönköping Energi Biogas, dotter-
bolag till Jönköping Energi, för nio miljoner kronor. Därtill behö-
ver bolaget investera i en ny anläggning, då den vid Torsvik är för-
åldrad, en ny anläggning beräknas kosta 150-200 miljoner kronor.

Den nya biogasanläggningen är tänkt att byggas mellan Bar-
narp och Tenhult. 
Ur Jönköpings-Posten 2018-03-05

Biogasen säljs till schweiziskt bolag
Kommunen säljer sin biogasverksamhet till det schweiziska bola-
get, Hitachi Zosen Inova AG, HZI. Under torsdagen gav politi-
kerna i ett oenigt kommunfullmäktige grönt ljus för affären. 

Bakgrunden är att biogasverksamheten gick med förlust år efter 
år och därtill stod inför en jätteinvestering för en ny anläggning. 
Istället för att lägga ner verksamheten beslöt politikerna att se över 
alternativen, ett av dem var att hitta en köpare, vilket nu alltså 
gjorts. 

HZI förbinder sig att investera i en ny biogasanläggning, vilken 
beräknas kosta 150-200 miljoner kronor. 
Ur Jönköpings-Posten 2018-03-23
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Överenskommelse kring biogas 
genomröstad i Sävsjö
Sävsjös kommunfullmäktige röstade på måndagen igenom ett för-
slag att samverka kring biogas med övriga kommuner i länet. Man 
röstade även igenom ett nytt samverkansavtal kring energi- och 
klimatrådgivning.

Större delen av måndagens fullmäktige gick åt till att låta fö-
reträdare från Energikontoret i Jönköping berätta om fördelarna 
med biogas. Carlos Pettersson och Jonas Ekström gav en omfat-
tande presentation om hur länet har mycket att vinna på att kraft-
samla kring biogas.
Ur Smålands Dagblad 2018-03-19

KRONOBERGS LÄN

Brist på biobränsle i länet
Årets februari ligger på topp 3 av kallaste februari under 
2000-talet. På Ljungby Energi har man varit tvungen att ta till 
andra hjälpmedel till uppvärmningen, än biobränsle.

Man har fått ta till olja och torv för att möta konsumenternas 
behov. I år har det varit svårt att få fram biobränsle till pannorna 
menar vd:n Bo Schönbeck på Ljungby Energi.

– De har haft det svårt att få ut biobränsle ur skogarna, på 
grund av att det har varit vått i markerna under hösten, säger Bo 
Schönbeck.
Ur Sveriges Radio P4 Kronoberg 2018-03-12

Veab kör så att det ryker
I onsdags sjönk temperaturerna i Växjö till årets kallaste nivåer. 
Detta betyder att pannorna på fjärrvärmeverket Sandvik vid Trum-
men fick jobba extra hårt för att värma upp Växjöborna.

Varje år så tar Sandviksverket emot ungefär 320 000 ton med 
biobränsle som eldas upp och värmer Växjöborna, och det är spe-
ciellt nu under vintern som det eldas för fullt. 

– Idag kommer det komma runt 90 lastbilar fyllda med bio-
bränsle, säger Växjö Energis vd Erik Tellgren. 

I tisdags slog Veab nytt rekord i mängden värme som leverera-
des ut i deras nätverk. Medeldygnsleveransen låg på hela 176 me-
gawatt som slog fjolårets rekord på 172 megawatt. 

Veab:s mål är att vara helt fossilfria år 2020 och idag är i princip 
allt bränsle som eldas biobränsle. 
Ur Smålandsposten 2018-03-01

KALMAR LÄN

Mjölkstall blir fiskodlingar
150 tomma mjölkstall finns i vårt närområde. Nu kan hälften av 
dem användas till att odla fisk. 80 procent av fisken som äts i Sve-
rige är importerad, vilket gör odling mer miljövänligt.

På onsdagen hölls ett möte för intresserade av Regionförbundet 
i Kalmar län. 

– Vår målgrupp och tänkta odlare är de som har mjölkstallar i 
gott skick, säger Thomas Isaksson, projektledare i Livsmedelsut-
veckling sydost på Regionförbundet i Kalmar län. 

Vattnet i bassängerna kan värmas med biogas eller solceller 
på taket. 
Ur Östra Småland 2018-03-10

Gasmack öppnar nytt handelsområde
Den första biogasmacken i regionen blir snart verklighet på han-
delsområdet i Målilla.

Ett 40-tal personer samlades på måndagskvällen i Skeppet i 
Målilla för att höra om hur arbetet med den tänkta biogasmacken 
i rondellen i Målilla låg till. Åke Birgersson, vd för Hagelsrums 
Biogas AB, inledde med ett kort tal där han berättade om den 
nuvarande produktionen av biogas på Hagelsrums gård.

Projektledaren Tom Birgersson berättade i mer detalj om bland 
annat de plastledningar som till stora delar dras längs med järnvä-
gen, 5,5 kilometer, mellan Hagelsrums gård och gasmacken. 
Ur Nyheterna Östra Småland 2018-03-21

Planer på biogas närmare verklighet
Intresset för biogas börjar vakna på allvar i Högsby. Nu ska en 
grupp intresserade göra ett studiebesök i Alvesta för att lära sig 
mer.

Planerna på att starta en biogasanläggning har funnits ett tag 
i Högsby. I veckan som gått hölls ett möte om saken, dit runt 15 
personer kom. Mötet arrangerades av LRF Högsby, Högsby kom-
mun och Enenergikontor Sydost. 
Ur Nyheterna Östra Småland 2018-03-10

Värmeverk, biobränsle och miljö
Under söndag förmiddag hade allmänheten bjudits in till fjärr-
värmeverket i Hultsfred. Neova ville ge nyfikna själar en chans att 
förstå hur biobränsle produceras.

– Vi har en verksamhet här inne, som det knappt är någon 
som ser till vardags. Boende i samhället är medvetna om den 
rykande skorstenen, men det är inte mycket mer än så, säger 
Andreas Kozub, kommunikationsansvarig. 

Värmeverket producerar energi med biobränslen, så som träflis 
och torv, vilket är ett väldigt klimatsmart sätt att skapa värme på. 

– En av de bärande idéerna med Neova är att vi ska vara så 
lokala vi kan och vi använder därför bränslen så nära omkring oss 
som möjligt, berättar Kozub.
Ur Vimmerby Tidning 2018-03-19
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Sopskandalen – nu gör  
Borgholm Energi sista läxan
Dagarna efter fjolårets skördefest kunde Ölandsbladet avslöja att 
avfallskunderna i Borgholm under flera år sorterat sitt matavfall 
till ingen nytta samt dessutom betalat extra för en aldrig utförd 
tjänst. 

I dag, efter flera punktinsatser från Borgholms sida, sorteras 
avfallet. 

– På två månader löste vi sorteringen, att vi inte skött det innan 
är jag djupt besviken på, säger Carl Malgerud (M), styrelseordfö-
rande Borgholm Energi (Beab). 
Ur Ölandsbladet 2018-03-24

Ny aktör går in i biogasprojektet
Ett nytt utvecklingsbolag har bildats för att förverkliga byggandet 
av en storskalig biogasanläggning i Mönsterås. 

Olof Boson, ordförande i Mönsterås Biogas som bildats av ett 
antal lokala lantbrukare, är nöjd med det samarbetsavtal som man 
tecknat med Scandinavian Biogas, gällande utveckling och byg-
gande av en produktionsanläggning för biogas: 

Mönsterås kommun är en av de mest expansiva kommunerna i 
landet avseende djurhållning och i kommunen finns ett stort antal 
företagare med intresse av att utöka verksamheten. 
Ur Östra Småland 2018-02-28

GOTLANDS LÄN

Regionen fortsätter betala  
för biogas som inte används
Region Gotlands biogasavtal om inköp, uppfylls inte. Flera hund-
ra ton biogas kommer inte att hinna tankas förrän avtalet med 
Biogas Gotland går ut.

Trots att Region Gotland betalat 17 miljoner för den biogas 
som ska tankas till och med 2019, så är det ingen vidare fart på 
biogastankandet. 

Med nuvarande förbrukning och enligt prognosen framåt så 
kommer det att finnas oförbrukad, men förskottsbetald, biogas till 
ett värde av 8,5 -  9,7 miljoner kronor när avtalet med Biogas Got-
land går ut 31 december 2019.
Ur Sveriges Radio P4 Gotland 2018-03-10

Biogas för nio miljoner riskerar att frysa inne
Region Gotland har sedan 2009 förskottsbetalat för biogas som 
man inte kunnat utnyttja. Det nuvarande biogasavtalet med Bio-
gas Gotland gäller från 2014 till och med 2019. Regionen har be-
talat 17 miljoner kronor i förskott för biogas som ska användas till 
regionens fordon under avtalstiden. 

Vid 2017 års utgång har bara cirka 53 procent av biogasen för-
brukats och Region Gotland ser ut att förlora flera hundra ton 
biogas som kommer att tillfalla leverantören när avtalet löper ut. 
Ur Gotlands Tidningar 2018-03-13

Positivt kring Visbys nya landmärke
Det är en ackumulatortank, men när Geabs ansökan om bygglov 
för den 36,5 meter höga tanken skulle behandlas på gårdagens 
byggnadsnämnd var ordet termos flitigt använd. 

Den nya tanken innebär en investering för Geab på 20 miljo-
ner kronor, och ska enligt energiföretaget göra produktionen mer 
miljövänlig. Ackumulatortanken, som rymmer 4 000 kubikmeter 
vatten som kommer att ha en temperatur på cirka 95 grader, ska 
användas till att lagra värme i. 
Ur Gotlands Tidningar 2018-03-15

BLEKINGE LÄN

Vibrationer försenar start av  
elproduktion i Sörbyverket
Prestigesatsningen på en ångturbin i Sörbyverket har stött på pro-
blem. Anläggningen, som skulle varit i drift för ett år sedan, har 
ännu inte börjat leverera el.

Ångturbinen levererades av ett tyskt företag hösten 2016. Pla-
nen var då att anläggningen skulle vara i full drift under våren 
2017. 

– Det uppstår vibrationer i maskinen. Det har inte gått att få 
rätsida på det, men nu verkar det som att vi har hittat en lösning. 

– Målsättningen är att turbinen ska vara i drift i april månad, 
säger Berglin. 

Miljötekniks satsning innebär en investering på elva miljoner 
kronor. 

Även i fjärrvärmeverket i Bräkne-Hoby har en ångturbin instal-
lerats. Den anläggningen fungerar dock utan problem. 
Ur Sydöstran 2018-03-19

HALLANDS LÄN

Fjärrvärmen nu helt fossilfri
Från och med 1 mars är Falkenberg Energi fossilfritt när det gäller 
fjärrvärmen i Falkenberg. Ingen olja är kvar och bolaget har gått 
från naturgas till biogas.

Att fjärrvärmen i Falkenberg är fossilfri innebär att det inte 
släpps ut någon koldioxid i onödan. 

– Det vi gör nu är att vi inte längre köper naturgas. Nu köper vi 
biogas i stället, som är lite dyrare. 
Ur Hallands Nyheter 2018-03-06
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Greenpeace riktar kritik  
mot varuhuset i Ullared
Miljöorganisationen Greenpeace riktar skarp kritik mot varuhuset 
i Ullared som varje år lockar miljontals kunder från hela landet.

 – Gekås representerar det totalt förkastliga konsumtionssam-
hälle som håller på att spränga de planetära gränserna som vi måste 
förhålla oss till, säger Isadora Wronski, talesperson för Greenpeace.

Från Gekås sida framhäver man sig som en plats där många 
människor faktiskt har råd att handla.

– Konsumtionen tar bara nya vägar. Om vi stänger Ullared 
idag, handlar kunderna någon annanstans imorgon, säger Boris 
Lennerhov, vd Gekås Ullared AB.

Men Boris Lennerhov tillägger också att varuhuset är noga med 
att tänka på miljön. Bortsett från återvinning av både wellpapp 
och mjukplast är företaget delägare i en vindkraftspark, och om-
vandlar all kasserad mat från varuhuset till biogas. Ur miljösyn-
punkt menar han att Gekås tar sitt ansvar.
Ur SvT Nyheter Halland 2018-03-03

Samarbete kring avfall fortsätter
Samarbetet med Borås fortsätter på obestämd tid eftersom Hems 
optiska anläggning fortfarande inte är i full drift. Samtidigt görs 
förbättringar för att på egen hand kunna ta hand om matavfallet. 

125 miljoner kronor har kommunen investerat i anläggningen 
på Kristinehed som togs i drift i juni men som efter bara några 
månader stötte på problem. 

I augusti stoppades hanteringen. Orsaken var att anläggningen 
inte klarade av att sortera bort allt övrigt skräp i form av plast, 
metall, glas och annat som hamnade bland matavfallet. 

I stället skickas de gröna påsarna till Borås som har en liknande 
anläggning men som i högre utsträckning klarar av att filtrera bort 
oönskat skräp. 
Ur Hallandsposten 2018-03-10

Biobränslepanna får högre effekt
Norskägda Statkraft investerar nu i en ny biobränslepanna i Ham-
margårds fjärrvärmeverk och anpassar förbränningen för bark och 
sågspån.

Det innebär att pannan ska matas med större volymer bränsle, 
och det behövs både större skopa, större lyftmaskineri och ny så 
kallad bränsletravers. 
Ur Norra Halland 2018-03-23

Derome och Varberg Energi  
ingår energisamarbete
Derome Plusshus och Varberg Energi har ingått ett större, långsik-
tigt samarbete gällande förnybar energi till Deromes nya husfabrik 
i Värö utanför Varberg. Samarbetet gäller värme, el och solenergi.

Varberg Energi bygger just nu en pelletseldad panna som kom-
mer att förse Deromes husfabrik med värme. Man kommer även 
att sköta drift och underhåll av pannan.

Derome och Varberg Energi investerar dessutom tillsammans i 
en större solcellsanläggning på taket på husfabriken. 

Husfabriken beräknas producera över 600 lägenheter per år och 
på sikt sysselsätta 100 personer.
Ur Byggnyheter.se 2018-03-23:

Så ska Södra bli fossilfritt
Södra ska vara helt fossilfritt till 2030 och man har kommit en bra 
bit på väg. Den stora utmaningen blir att få fartygstransporterna 
och avverkningarna fossilfria.

I dag producerar Södras industrier så mycket förnybar energi 
att man i stället för att vara en stor konsument av energi har blivit 
en stor producent. Såväl el som värme och fastbränsle säljs. 

Den största utmaningen är som sagt inte att få produktionen 
fossilfri, den är att få alla transporter fossilfria. 80 procent av Söd-
ras produktion går på export och det allra mesta fraktas med båt. 

– Våra arbetsfordon och våra egna bilar går på fossilfri HVO-
diesel, säger Henrik Brodin, strategisk affärsutvecklare Södra. 

– För att lyckas få bytt bränsle på båtarna krävs det styrmedel så 
att båttrafiken får betala för sina utsläpp. 

Ett annat problem att lösa är skogsmaskinerna. Det går även 
där att använda HVO-diesel, det gör Södra i sina egna avverk-
ningsgrupper. 
Ur Land Lantbruk 2018-03-16

Förnybar satsning på bränsle i Halmstad
Snart kommer tyngre transporter kunna tanka förnybart etanol-
bränsle även i Halmstad. 

Det är Göteborgs Lastbilscentral, GLC, som ska anlägga den 
nya tankstationen i Halmstad. Detta sedan de fått stöd från Na-
turvårdsverket på uppdrag av regeringens initiativ Klimatklivet. 

– Den råvaran som vi använder, ED95, är etanol tillverkad av 
restprodukter från svensk skogsindustri, så den har en väldigt hög 
hållbarhetsnivå. 

Tanken är att stationen ska öppna antingen i slutet av 2018 eller 
början av 2019. 
Ur Hallandsposten 2018-03-15

Storsatsning på kyckling
Sex gånger högre produktion av slaktkycklingar vill Hans Dufva få 
tillstånd till vid sin anläggningen i Veinge. 

Tanken är att nuvarande grisverksamhet ska avvecklas till för-
mån för kycklinguppfödning. 

Uppvärmningen av anläggningen ska ske med biobränsle och 
det gödsel som uppstår ska lastas i containrar. Därefter tas de om-
hand av ett företag som ansvarar för spridning på åkermark. 
Ur Laholms Tidning 2018-03-14

SKÅNE LÄN

Alger ska testas för att rena luft
Alger som tar upp koldioxid och fragment av tungmetallen bly ska 
testas i Bolidens blyåtervinningsfabrik i Landskrona.

Metoden går ut på att låta rökgaserna från smältverket gå ner 
i en vattenbassäng med alger innan det går ut igenom skorsten. 

Algerna kan sen användas i smältugnen som bränsle. 
Projektet är i sin linda och det råder osäkerheter om hur pass väl 

det kommer att fungera, säger Niklas Strömberg på forskningsin-
stitutet RISE som jobbar med projektet tillsammans med Boliden. 
Ur Sveriges Radio Vetenskapsradion 2018-03-01
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Matavfallshantering en risk för arbetsmiljön
Det är inte säkert att Merab öppnar matavfallsanläggningen i 
Rönneholm igen. Den stängdes efter att två av tre medarbetare 
där inom loppet av ett par år insjuknat med tecken på en mycket 
ovanlig nervsjukdom. 

De båda sjuka drabbades båda av symptom som tyder på Guil-
lain-Barrés syndrom, GBS, som bland annat ger förlamningar i 
armar och ben och även kan påverka andningen och hjärtat. 

En riskbedömning som gjorts tillsammans med Audionova, 
som sköter Eslövs kommuns företagshälsovård, pekar på ett an-
tal risker vid hanteringen av matavfall som klassas som brister i 
arbetsmiljön.
Ur Skånska Dagbladet 2018-03-07

Akut brist på pellets i Europa
– Det är pelletsbrist i hela Europa. Vi får sporadiska leveranser 
som ransoneras ut till kunderna, säger Ingemar Nilsson på Nils-
sons Biobränsle i Torsebro.

Det är många samverkande faktorer som lett till den akuta bris-
ten på pellets i Europa. 

Den regniga hösten gjorde att råvarutillgången minskade rejält 
i såväl södra Sverige som i Baltikum. Med blöt skogsmark har man 
helt enkelt inte kunnat få ut virke till sågverken, och i Baltikum 
har sågverk stått stilla i flera veckor. 

Nu är bristen akut. Lagren hos leverantörerna står gapande 
tomma. 

– Vi gör så gott vi kan för att försörja våra kunder med pellets, 
säger Ingemar Nilsson. 

Är pelletseldning fortfarande stort? 
– Ja, det är stort. Jag har jättemånga kunder, och för ett par år 

sedan gjordes någon undersökning som visade att det finns 1 300 
pelletseldare bara i Kristianstad. Det har också utvecklats så flera 
större anläggningar också använder pellets. 
Ur Kristianstadsbladet 2018-03-24

Bäckman fortsätter kampen
Susanne Bäckmans insändare om att "Dieselmotorer kan bli mil-
jömotorer över en tank" sprids åter som en löpeld i hela Sverige.

Sedan den publicerades den 15 augusti 2017 har 110 000 klickat 
på artikeln som är skriven av Susanne Bäckman, gruppledare för 
Liberalerna i Bromölla. 

Förra veckan delades den av bland annat T.I.A och HSS, som 
många lastbilsåkerier och chaufförer följer. Då fick den världens 
liv ännu en gång. 

– Folk har kontaktat mig från hela Sverige. Särskilt många pri-
vatpersoner som vill tanka HVO men stöter på problem. HVO 
är renare än vanlig diesel som vid förbränning tillför koldioxid i 
kretsloppet, vilket naturligtvis HVO inte gör eftersom det ingår i 
kretsloppet. 
Ur Kristianstadsbladet 2018-03-29


