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BIOENERGI SKA STÅ FÖR HALVA ENERGIFÖRSÖRJNINGEN!

Under 2016 utgjorde bioenergianvändningen 36,6 procent av 
Sveriges energianvändning och ökningen inom transportsektorn 
var kraftig där biodrivmedel nu står för 19 procent av alla väg-
transporter. Tillväxten har gått anmärkningsvärt fort och vi är uppe i 
mer än 17 TWh biobränslen för transporter redan 2016. Detta kan 
jämföras med utredningen om en Fossil Fri Fordonsflotta, FFF som 
i sitt max-alternativ för biodrivmedel till 2020 bara hade 12 TWh. 
Det visar återigen hur mycket fortare det kan gå när rätt styrmedel 
kommer på plats. Nu hoppas vi att reduktionsplikten kan innebära 
en utveckling med betydligt mer produktion av biodrivmedel i 
Sverige. Med en rättmätigt ökad användning av biodrivmedel i 
transportsektorn samtidigt med nedläggning av de äldsta kärn-
kraftsreaktorerna kan Sverige snart snudda en andel bioenergi på 
nära 50 procent av den totala energiförsörjningen. 
2016 var året då energikommissionens seminarieserier innebar att 
alla plötsligt förstod att man måste ha effekt i elsystemet och att 
bioenergin kan leverera den. 2016 var första året vi deltog i semi-

SVERIGES ENERGIANVÄNDNING 2016

Den inhemska energianvändningen ökade med 2 procent mellan 
2015 och 2016, från 369 TWh till 376 TWh, enligt Energimyn-
dighetens preliminära statistik (Kortsiktsprognosen mars 2017). 
En av förklaringarna är att 2015, liksom 2014, var mycket var-
mare än normalt. Men även 2016 var varmare än normalt.  

Energiområdet har alltid varit politisk men nu toppar den 
politiska inblandningen. Vi har fått en energiöverenskommelse, 
vi har fått förslag på reduktionsplikt och bonus-malus, vi har 
fått vinterpaketet från EU och boverket arbetar med förslag om 
nära-noll-energihus. Vi branschföreningar inom energiområdet 
behöver verkligen inte vara sysslolösa.

Användningen av biobränslen, inklusive torv och avfall, ökade 
från 138 TWh 2015 till 146 TWh 2016. Ökningen var särskilt 
stor i transportsektorn, men även användningen av biobränslen 
och avfall i fjärrvärmen ökade, liksom användningen i industrin. 
Användningen av biodrivmedel har ökat mycket snabbt de 
senaste åren, och fördubblades mellan 2013 och 2016. Det är 
framför allt användningen av HVO och annan biodiesel som ökat. 
Användningen av biobränslen och avfall i fjärrvärmen har också 
ökat. Användningen av avfall och returträ har ökat på bekostnad 
av primära biobränslen från skogsbruket. Genom invigningen 
av Fortum/Värtanverket i Stockholm skapades dock en kraftigt 
ökad efterfrågan på skogsflis som till stor del täcks av inhemskt 
bränsle som transporteras med tåg till Stockholm från terminaler 
ute i landet. 
Användningen av biobränslen för elproduktion hålls tillbaka av 
den stora överkapaciteten i elproduktionen, som leder till låga 
elpriser och sämre utnyttjande av kraftvärmeverkens kapaci-
tet. Elpriserna var under hela 2016 fortsatt låga. Slutet av året 
präglades av mindre tillgång på vatten i magasinen, som dock 
kompenserades av god tillgänglighet i kärnkraftverken. Efter 
årsskiftet har priset på elcertifikat rasat till rekordlåg nivå, vilket 
ytterligare pressat elproducenterna. 
Sammantaget ökade bioenergins andel av den svenska energi-
användningen. Svebios beräkning av bioenergins andel var 36,6 
procent av den slutliga energianvändningen 2016. Siffran inklu-
derar torv och avfall. Om man räknar bort den fossila andelen av 
avfallet blir andelen 34,7 procent. Andelen fossila bränslen mins-
kar år för år. Det gäller särskilt användningen av oljeprodukter. 

POLITIK OCH MARKNAD

narier och kände att vi inte behövde säga något själva därför att 
det fanns andra som gjorde det mycket bra. Den känslan visade 
sig dock bli tämligen övergående. Så snart energiöverenskom-
melsen skulle falla ut i detaljer och resultat insåg vi att insikten om 
effektbehov hade försvunnit. Svebio har därför tagit fram ”kom-
plettering till energiöverenskommelsen” för att påtala de allvarliga 
brister energiöverenskommelsen har. 
Andra stora frågor har handlat om partikelutsläpp från förbränning 
och flygets klimatpåverkan. Vi har fortsatt att starkt driva frågan 
om att modern förbränning kan göras miljövänligt med minimala 
utsläpp till miljön
Vi på Svebio arbetar vidare för generella 
styrmedel som löser klimat- och miljö-
frågor och ger en aktiv blomstrande 
landsbygd med god biodiversitet, 
samtidigt som den levererar energi 
för den moderna människans 
apparater, fordon och bostäder. 
Vi tänker fortsätta att leverera vårt 
perspektiv i debatten och förklara 
att förbränning är en naturlig del av 
livets kretslopp.  
Vi behöver ditt stöd som medlem  
för att vår röst ska höras! Gustav Melin, vd Svebio.

SVERIGES ENERGIANVÄNDNING 2016

Slutlig inhemsk energianvändning 2016, fördelad på energikällor. Bioenergi 
inkluderar torv och avfall. Källa: Svebios bearbetning av preliminär statistik 
från Energimyndigheten (Kortsiktsprognos mars 2017).
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Renewable energy in the EU 
Share of renewables in energy consumption in 
the EU still on the rise to almost 17% in 2015 
Eleven Member States already achieved their 2020 targets 
 
 
In 2015, the share of energy from renewable sources in gross final consumption of energy reached 16.7% in the 
European Union (EU), nearly double 2004 (8.5%), the first year for which the data are available.  

The share of renewables in gross final consumption of energy is one of the headline indicators of the Europe 2020 
strategy. The target to be reached by 2020 for the EU is a share of 20% energy from renewable sources in gross 
final consumption of energy. However, renewables will continue to play a key role in helping the EU meet its energy 
needs beyond 2020. For this reason, Member States have already agreed on a new EU renewable energy target of 
at least 27% by 2030. 

These figures come from an article issued by Eurostat, the statistical office of the European Union. 

 

Källa: Eurostat, the statistical office of the European Union.



SVERIGE I TOPP I EU

Enligt de nu gällande EU-direktiven ska Sverige öka andelen 
förnybar energi till minst 49 procent 2020, räknat som andel av 
slutlig energianvändning. För transportsektorn finns ett mål på 10 
procent förnybart 2020. Detta mål är lika i alla EU-länder, medan 
målet för den samlade andelen förnybart varierar mellan länderna. 
EU:s statistikmyndighet Eurostat publicerade i mars 2017 siffror 
och diagram som visar hur långt de enskilda medlemsländerna 
2015 nått för att uppfylla målen. Diagrammen på föregående 
sida visar att Sverige ligger i topp både när det gäller andel 
förnybar energi totalt, och andel förnybart i transportsektorn. 
Sverige hade 2015 kraftigt överskridit båda målen 2020. När det 
gäller förnybar energi totalt låg Sverige på 53,9 procent 2015, 
och på 24 procent i transportsektorn. Den senare siffran inkluderar 
dubbelräkning för bidrivmedel från avfall och cellulosa (t ex biogas 
och HVO) varför den inte återspeglar den verkliga andelen. 

STABILISERADE OLJEPRISER

Efter det stora prisfallet på olja och andra fossila bränslen 
hösten 2014 har priserna stabiliserats och ökat något. I slutet av 
november 2016 träffade Opecländerna en överenskommelse om 
produktionsbegränsning, vilket fick oljepriset att stiga till omkring 
55 dollar/fat, vilket fortfarande bara är halva priset mot priset 
fram till sommaren 2014. 

KLIMATPOLITIK - UPPFÖLJNING AV PARISAVTALET

Parisavtalet från december 2015 blev en stor framgång för det 
globala klimatarbetet och för FN. Från 22 april 2016 var avtalet 
öppet för ratificering, och under året genomfördes ratificering av 
ett stort antal länder, så att avtalet kunde träda i kraft strax innan 
klimatmötet i Marrakesh i november 2016. Även EU lyckades 
med snäv tidsmarginal ratificera och blev därmed fullfärdig med-
lem i det uppföljningsmöte som hölls i Marrakesh. 

Samtidigt med klimatmötet hölls presidentval i USA och repu-
blikanen Donald Trump valdes till president. Han hade under 
valkampanjen lovat att ta USA ut ur klimatavtalet. Den nya 
administrationen har också dragit ner på anslag till klimat- och 
miljöpolitisk åtgärder, liksom till de vetenskapliga institutioner 
som följer klimatutvecklingen. Trumpregimen avser också att lätta 
på restriktioner för olje-, gas- och kolindustrin, stimulera exploate-
ring i havsområden, bygga nya oljeledningar och i övrigt stimulera 
användningen av fossil energi. 

Andra länder som undertecknat Parisavtalet har samtidigt lovat 
att fullfölja avtalet. Det finns också en bred uppställning bakom 
en global klimatpolitik från många globala företag. Kina har efter 
det amerikanska presidentvalet fått en viktig roll som ledare i det 
globala klimatarbetet. Utsläppen av koldioxid i Kina tycks ha kul-
minerat, och Kina inför från 2017 ett nationellt system för handel 
med utsläppsrätter. 

EU:S ENERGI- OCH KLIMATPOLITIK

EU:s regeringschefer formulerade redan 2014 övergripande mål 
för EU:s energi- och klimatpolitik för perioden 2020 – 2030. I 
början av 2016 publicerade EU-kommissionen ett dokument 
med titeln ”Energiunionen: trygg, hållbar, konkurrenskraftig och 
överkomlig energi för Europa”. Under 2016 har kommissionen 
därefter publicerat ett antal dokument, förslag till nya och omar-
betade direktiv, analyser och konsekvensbeskrivningar. Avsikten 
är att under 2017 anta ett antal nya regelverk för den samlade 
klimat- och energipolitiken. Svebio har medverkat i processen 

genom att delta i kommissionens konsultationer, lämna remissytt-
randen till den svenska regeringen, och delta i AEBIOM:s arbete 
med EU-politiken. 

Bland viktigare direktiv märks: 

• Ett nytt kraftigt omarbetat Förnybartdirektiv (RED II), som bland an-
nat innehåller hållbarhetskriterier för fasta biobränslen och biogas. 

• Ett regelverk för markanvändning och skog (LULUCF). 

• Skärpta regler för utsläppsrättshandeln ETS. 

• Klimatmål för sektorerna utanför ETS fördelade på medlems-
länderna. Det svenska målet föreslås bli 40 procent reduktion av 
utsläppen till 2030, jämfört med 2005. 

• Omarbetade direktiv för energieffektivisering och för byggna-
ders energiprestanda. 

• Ett direktiv om styrsystem (governance), som anger hur län-
derna ska uppfylla sina mål i dialog med EU-kommissionen. 

• Direktiv om elmarknaden, med ambitionen att bygga samman 
de europeiska näten. 

De föreslagna direktiven kommer att få stor betydelse för 
Sveriges energipolitik, även om denna formellt är en nationell 
angelägenhet. Direktiven kan också indirekt påverka den svenska 
skogspolitiken. 

Utmärkande för den europeiska politiken på senare år är ett 
större fokus på energisäkerhet än tidigare. Mot den bakgrunden 
är det förvånande att man har låga ambitioner när det gäller att 
ställa om transportsektorn, där import- och fossilbränsleberoen-
det är särskilt stort, och att man vill avveckla biodrivmedel från 
åkergrödor.  

PRIS PÅ KOLDIOXIDUTSLÄPP

Svebio förordar generella styrmedel där man belägger utsläpp 
med kostnader för miljöpåverkan. Det finns idag en global rörelse 
för att sätta pris på koldioxidutsläpp endera genom koldioxidskat-
ter eller genom utsläppshandel. Världsbanken och Internationella 
Valutafonden IMF är ledande aktörer tillsammans med Carbon 
Pricing Leadership Coalition, där också Sverige ingår. 

ÖKAD BNP, MINSKADE UTSLÄPP MED BIOENERGI

Utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat med 25 procent sedan 
1990, samtidigt som ekonomin växt med nästan 70 procent. Använd-
ningen av bioenergi har samtidigt mer än fördubblats. Indexvärden, 1990 
=100.

Källor: Statistik från Naturvårdsverket, Energimyndigheten/SCB och  
Ekonomifakta, bearbetning av Svebio.
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Världsbanken ger ut rapporter om utvecklingen med kartläggning 
av existerande skatter och handelssystem. I den senaste kan 
man se att Sverige har världens särklassigt högsta koldioxidskatt. 

Under det senaste året har initiativ tagits bland annat av Kanada, 
där den nya regeringen under Justin Trudeau har tagit initiativ 
till att samtliga provinser och territorier ska ha prissättning av 
koldioxidutsläpp. Även Singapore har fattat beslut om att införa 
koldioxidskatt. Norge har tagit beslut om skärpningar och höj-
ningar av sina koldioxidskatter. 

Svensk politik för bioenergi 

MILJÖMÅLSBEREDNINGEN  
OCH ENERGIKOMMISSIONEN
Den svenska klimat- och energipolitiken har präglats av två stora 
statliga utredningar som resulterat i breda politiska överenskom-
melser: Miljömålsberedningen och Energikommissionen. 

Miljömålsberedningen under ledning av Anders Wijkman har 
arbetat med Sveriges långsiktiga klimatmål och styrmedel för att 
nå dessa mål. Utredningen enades om att tidigarelägga det mål 
som tidigare formulerats om att nå klimatneutralitet. Målåret var 
tidigare 2050, men sattes av Miljömålsberedningen till 2045, och 
målet är definierat som nettonollutsläpp. Utredningen föreslog 
också införandet av en svensk klimatlag och ett klimatpolitiskt 
ramverk för att garantera att politiken på alla områden anpassas 
till de klimatpolitiska målen. 

Miljömålsberedningen fastställde också ett mål för transport-
sektorn, på en reduktion av utsläppen av klimatgaser med 70 
procent till 2030, jämfört med 2010. Frågan har tidigare utretts 
av FFF-utredningen, som lämnade sitt förslag 2013. 

Energikommissionen under ledning av energiminister Ibrahim 
Baylan lämna sitt slutbetänkande strax efter årsskiftet 2017. 
Kommissionen genomförde under 2015 och 2016 ett stort antal 
seminarier för kunskapsinhämtning. 

I juni 2016 träffade fem av de politiska partierna i energikom-
missionen (Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna) en ramöverenskommelse 

om energipolitiken. Där enades man bland annat om att avskaffa 
effektskatten på kärnkraft, sänka fastighetsskatten kraftigt på vat-
tenkraftverk och i stora delar ställa sig bakom den politik som Al-
liansen enats om 2009. Det innebär en formell rätt att bygga nya 
kärnkraftverk på de platser där det finns reaktorer idag. Samtidigt 
slog man fast att energiförsörjningen 2040 ska vara 100 procent 
förnybar, och föreslog en utbyggnad av elcertifikatsystemet med 
ytterligare 18 TWh under 2020-talet. I överenskommelsen skrev 
man också om vikten av att inte bara belöna produktion utan 
även effekt, vid utbyggnad av ny elproduktionskapacitet. 

I december gjordes ytterligare en överenskommelse om att 
Sverige till 2030 ska ha en 50 procent effektivare energianvänd-
ning jämfört 2005. Överenskommelsen gäller relativ effektivitet 
i förhållande till BNP. Inga förslag till åtgärder eller styrmedel 
presenterades, utan dessa ska utarbetas av Energimyndigheten. 

När Energikommissionens slutbetänkande presenterades i 
januari 2017 fanns inga konkreta förslag om hur man ska gynna 
effekt vid utbyggnad av ny elproduktion. 

Marknaderna för bioenergi

UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER 
OCH LOKALER
De fortsatt låga elpriserna gynnar värmepumpar och minskar inci-
tamenten att ersätta direktverkande el med annan uppvärmning. 
Det innebär fortsatta påfrestningar på elsystemet vid stark kyla. 
Också fjärrvärmen utsätts för mer konkurrens från värmepumpar. 

Fjärrvärmen är på många orter i stort sett fullt utbyggd och de 
nyanslutningar som görs gäller kompletteringar, exempelvis indu-
strier som fått höjd koldioxidskatt. Större utbyggnad av nät sker 
bland annat i delar av Stockholmsregionen, exempelvis i Täby. En 
del utbyggnader av nya nät i mindre orter sker nu med stöd från 
Klimatklivet. Fortgående effektivisering av bebyggelsen minskar 
efterfrågan på värme. 

I kombination med varma vintrar har mättnaden i fjärrvärmen lett 
till att efterfrågan på bränslen stagnerat. Värmeföretagen strävar 
också efter att hålla nere sina bränslekostnader och många 
prioriterar därför avfall och rt-flis framför skogsbränslen. Det nya 
Värtanverket i Stockholm har dock inneburit en ökad efterfrågan 
på flis. Det genomförs också andra investeringar i fliseldade 
pannor. Den svenska marknaden kan också påverkas av de stora 
utbyggnader av flispannor som nu sker i Danmark. 

Användningen av torv i värme- och kraftvärmeverk minskar. Stora 
torvanvändare som Mälarenergi i Västerås och Vattenfall Värme i 
Uppsala har avvecklat eller planerar att avveckla torvanvändning. 

VÄRME OCH PROCESSER I NÄRINGSLIVET
Konvertering av fossila bränslen i näringslivet har tagit fart sedan 
koldioxidskatten höjts i flera steg. Den första höjningen genom-
fördes 2011, och från 1 januari 2018 ska de berörda näringsgre-
narna och företagen betala full koldioxidskatt på samma nivå som 
servicenäringarna och hushållen. Skattehöjningarna har särskilt 
påverkat tillverkningsföretag med processer, exempelvis inom 
livsmedelsindustrin. Men också bygg- och anläggningsföretag, 
textilindustri, grafisk industri och verkstadsindustri har många 
företag som berörs. 

Eldningsolja, gasol och naturgas ersätts med pellets, flis, bioolja, 
biogas eller fjärrvärme, samt i vissa fall med energiutvinning ur 
egna avfallsflöden. 

ELPRODUKTION I SVERIGE 2016

Källa: Svebios bearbetning av preliminär 
statistik från Energimyndigheten 
(Kortsiktsprognos mars 2017).



Svebios tidning Bioenergi publicerar löpande sammanställ-
ningar över tillgänglig teknik, ger ut en särskild bilaga till berörda 
branscher, och har gjort kartor och sammanställningar över de fö-
retag som tidigare haft stor återbetalning av skatt på sina fossila 
bränslen. Under senare tid har berörda företag och leverantörer 
av utrustning kunnat utnyttja stöd från Klimatklivet. 

BIOKRAFT
Under åren 2013 – 2016 har det genomförts investeringar i stor-
leksordningen 30 miljarder kronor i ny produktionskapacitet för 
biokraft, främst inom fjärrvärmen, men även inom skogsindustrin. 

Investeringarna minskar nu, och en del företag tvekar att bygga 
för elproduktion. Ett exempel är Vattenfall i Uppsala som planerar 
en ny anläggning enbart för värmeproduktion, men förberedd för 
framtida elproduktion. Andra företag senarelägger investeringar. 
Orsaken till det minskade intresset är främst de låga marknads-
priserna på el. Men också priset på elcertifikat har sjunkit kraftigt, 
och under början av 2017 har marknaden närmast kollapsat. De 
låga priserna beror på obalans på elmarknaden. Under en följd 
av år har produktionskapaciteten ökat kraftigt genom att elcerti-
fikatsystemet har byggts ut. Samtidigt har all befintlig kärnkraft 
fortsatt att leverera. Under de närmaste åren kommer fyra av de 
äldsta reaktorerna att avvecklas, men samtidigt sker en fortsatt 
expansion inom elcertifikatsystemet, varför obalansen består. 

Svebio har under året lagt förslag om hur man bättre skulle 
kunna belöna effekt inom elcertifikatsystemets ram. Förslaget har 
kommunicerats till Energikommissionen och Energimyndigheten. 
Tyvärr har man ännu inte tagit upp dessa idéer, även om man i 
ramöverenskommelsen i juni 2016 skrev om behovet av att inta 
bara belöna produktion, utan även ge stöd för garanterad effekt. 

BIODRIVMEDEL  
Användningen av biodrivmedel har ökat mycket kraftigt under de 
senaste åren, främst på grund av skattebefrielsen och de gynn-
samma skattevillkoren främst för HVO. De rena och högblandade 
biodrivmedlen B100 och E85 har däremot missgynnats genom 

beskattning orsakad av så kallad överkompensation enligt EU:s 
statsstödsregler. 

En följd av skattepolitiken och konkurrensvillkoren är att HVO 
ökat mycket snabbt på marknaden, både för låginblandning och 
som rent HVO-bränsle. HVO har fördelen av att kunna blandas 
i stort sett fritt i diesel. Statistiken för helåret 2016 visar att var 
fjärde liter diesel som levererat under året var biodiesel. Total för 
hela drivmedelmarknaden var andelen biobränsle 18,6 procent. 
Den totala volymen var i energitermer 17,2 TWh. Även för bioga-
sen slogs rekord, och andelen biogas i fordonsgasen var hela 83 
procent. 

Under året bedrevs ett utredningsarbete för att ta fram ett stabilt 
och långsiktigt styrmedel för biodrivmedel. Sverige har under 
lång tid av EU-kommissionen fått tidsbegränsade beslut om skat-
tebefrielse för biodrivmedel. För att undvika osäkerhet och ryckig-
het på marknaden och skapa långsiktig säkerhet för investeringar 
i produktion av biodrivmedel är nu avsikten att införa ett system 
med reduktionsplikt. 

Ett förslag till kvotsystem utarbetades under hösten 2016 med 
stöd från fem statliga myndigheter under ledning av Energimyn-
digheten. I mars 2017 har ett förslag om reduktionsplikt presen-
terats av regeringskansliet. 

Under våren har det också kommit ett förslag om bonus-malus 
för nya fordon. Tillsammans är det tänkt att de båda regelver-
ken ska lägga grunden för att minska utsläppen från inhemska 
transporter med 70 procent till 2030, i enlighet med Miljömålsbe-
redningens förslag. 

Den svenska politiken försvåras av de låga ambitionerna på EU-
nivå. Förslaget om att avveckla biodrivmedel från åkergrödor ska-
par svårigheter för Sverige när det gäller att uppnå 2030-målet. 

LEVERANSER AV DRIVMEDEL FÖR FORDONSDRIFT TILL DEN SVENSKA MARKNADEN 2016, TWH

Bensin,  
29,2 TWh      

Diesel,  
45,9 TWh 

Naturgas, 0,4 TWh      

Biodiesel,  
14,6 TWh   

Biogas,  
1,3 TWh     

Etanol,  
1,3 TWh 

Biodrivmedel, 
17,2 TWh 

Källa: SCB, 2017 och Svebio, 2017 

Användningen av biodrivmedel ökade till ny rekordnivå 2016. På senare  
år är det särskilt biodiesel som ökat. Källa: SCB bearbetat av Svebio.

Vill du bli medlem i Svebio?
Information om medlemskap finns på: 

svebio.se//medlemskap



VÅR VERKSAMHET 2016
SVEBIOS MEDIA
Svebio ger ut två facktidningar: Tidningen Bioenergi, som utkom-
mer med sex nummer per år på den svenska marknaden, och 
den engelskspråkiga tidningen Bioenergy International, som 
utkommer med åtta nummer per år, inklusive Pellets Special, och 
distribueras till 60 länder. Det redaktionella arbetet samordnas 
genom utbyte av material och likartad layout. 

Tidningsutgivningen finansieras med prenumerationsintäkter och 
annonsintäkter. Tidningarna har under året fått nya hemsidor med 
möjlighet för webbannonsering.

Svebio publicerar också nyhetsbrevet Bioenerginytt med Bioenergi  
i Pressen (BIN-BIP) som utkommer elva gånger per år. 

INFORMATIONSVERKSAMHET
Svebio gav under 2016 ut 26 pressmeddelanden och Svebios 
medarbetare skrev eller medverkade i ett stort antal debattartiklar. 
Svebios hemsida har fått ny design för att också bli läsbar i mobi-
ler och på läsplattor. Svebios blogg har fått ökad uppmärksamhet. 

REMISSER 
Svebio har svarat på remisser om följande:  
• Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet (jan.)
• Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet (jan.)
• EU-konsultationen om förnybar energi till 2030 (febr.)
• En samlad torvprövning (febr.)
• Europeiska kommissionens meddelande om cirkulär ekonomi (febr.)
• Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i 
skogsbruket (febr.)
• Regeringskansliets promemoria ”Sänkt skatt på biodrivmedel” (mars)
• Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på 
elskatteområdet (mars)
• Riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för 
perioden 2017 – 2020 (apr.)
• Förslag till förordning om elbusspremie (maj)
• EU-konsultationen ”A sustainable bioenergy policy for the 
period after 2020” (maj)
• Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om 
klimatpolitiskt ramverk och ett klimatmål (jun)
• Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (jun)
• Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon (aug.)
• Energimarknadsinspektionens rapport: ”villkor för biogas i ett 
naturgasnät” (aug.)
• Boverkets föreskrifter om och allmänna råd om bestämning av 
en byggnads energianvändning (aug.)
• Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande 
biobränslen för energiändamål (aug.)
• Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat 
– en delredovisning (sep.)
• Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter (sep.)
• EU:s ansvarsfördelningsförordning (sep.)
• EU:s LULUCF-förordning (sep.)
• Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm (sep.)
• Miljömålsberedningens betänkande ”En klimat- och luftvårds-
strategi för Sverige (okt.)
• Statens Energimyndighets föreskrifter om uppgifter till 
energistatistik (nov.)
• Naturvårdsverkets rapport Torvutvinningens och torvanvänd-
ningens klimat- och miljöpåverkan (nov.)

• Nya kriterier för Svanenmärkning av fasta bränslen (nov.)
• Energimyndighetens rapport kontrollstation 2017 för elcertifikat 
• Delredovisning 2 (nov.)

KONFERENSER
Under 2016 anordnades följande konferenser: 

Pellets 2016, 2 – 3 februari i Uddevalla. Svebios Vårmöte med 
årsmöte, 6 april i Stockholm. Biodrivmedelsdag i Stockholm 7 
april. Nordic Baltic Bioenergy Conference i Vilnius, 19 – 20 april 
(studietur 21 april), tillsammans med Litbioma. World Bioenergy 
som en del av International Wood Biorefinery (IWB-week) 24 – 
26 maj på Stockholmsmässan i Stockholm. Stora biokraft- och 
värmekonferensen i Lidingö 8 – 9 november. Svebio arrangerade 
och deltog även i ett flertal aktiviteter under Almedalsveckan. 

BIODRIV OCH BIOOLJENÄTVERKET
Svebios nätverk för biodrivmedelsföretag heter BioDriv och har 
som ambition att samla alla aktörer verksamma inom biodrivme-
del i Sverige. Handläggare för BioDriv är Tomas Ekbom. 

För företagen inom biooljesektorn finns ett särskilt nätverk som 
har letts av Fredrik J. Boman, Svenska Biobränsle. 

SVEBIOS INTERNATIONELLA ARBETE
Svebio är medlem i AEBIOM, den europeiska biomasseor-
ganisationen. I den europeiska organisationen finns ett 30-tal 
nationella bioenergiföreningar från länder i och utanför EU. 
Dessutom finns ett 80-tal associerade företag. AEBIOM arbetar 
i första hand med lobbyarbete gentemot EU:s institutioner och är 
engagerat i ett stort antal EU-projekt. 

Svebio är också medlem i World Bioenergy Association (WBA), 
som Svebio tog initiativ till att bilda 2008. WBA:s kansli finns i 
Svebios lokaler i Stockholm. WBA:s medlemmar utgörs dels av 
nationella och regionala bioenergiorganisationer, dels av direkt-
anslutna företag. 

Det är angeläget att svenska bioenergiföretag förutom att vara 
medlemmar i Svebio även engagerar sig i AEBIOM och WBA 
och i de nationella bioenergiorganisationerna i de länder där före-
tagen har verksamhet och dotterbolag. 

Svebio har omfattande löpande internationella kontakter, inte minst 
via konferenserna, men också genom att Svebios medarbetare 
engageras som talare främst i våra grannländer.

IEA BIOENERGY ANNEX 39 OCH 40
Svebio har för Sveriges del sedan lång tid deltagit i IEA Bioen-
ergy Annex 40 – uthållig handel med bioenergi. Kjell Andersson 
är administrativ samordnare, Lena Bruce, Sveaskog, är svensk 
nationell representant och Olle Olsson, Stockholm Environment 
Institute, deltar i arbetet inom annexet. Svebio har från 2016 
dessutom fått ansvar för Annex 39, Kommersialisering av konven-
tionella och avancerade biodrivmedel, med Tomas Ekbom som 
nationell representant. Projekten erhåller stöd från Energimyn-
digheten och ger Svebio värdefulla kontakter med internationell 
forskning och expertis. 



Svebio är en liten organisation med stor verksamhet, vi har föl-
jande ansvarsområden: Kjell Andersson är kommunikationschef 
och ansvarig för näringspolitiska frågor och vårt nyhetsbrev 
BioenergiNytt. Tomas Ekbom är ansvarig för biodrivmedel och 
nätverket BioDriv, samt leder projekt och utredningar inom bio-
drivmedelsområdet. Sofia Backéus har varit ansvarig för frågor 
om skog och fasta bränslen, hållbarhet och certifiering men 
lämnade oss för en tjänst inom liknande områden på SIS under 
mars 2017. Nina Soliva är konferensansvarig och tar hand om 
kanslifrågor och medlemsadministration. Anna Åkerblom var 
ekonomichef fram till sommaren 2016 då vi la ut ekonomiredo-
visningen externt. Malin Fredriksson ansvarar för Svebios och 

Bioenergis grafiska produktion och webb. Alan Sherrard är 
chefredaktör för Bioenergy International och Anders Haaker är 
chefredaktör för tidskriften Bioenergi. Sofie Samuelsson och 
Dorota Natucka Persson, arbetar med annonsförsäljning och 
viss redaktionell produktion. Jeanette Fogelmark arbetar med 
tidningsproduktion, it, administration och viss annonsförsälj-
ning. Verkställande direktör är Gustav Melin, Gustav lämnade 
under 2016 ordförandeuppdraget i AEBIOM efter sex år men 
är fortfarande kvar i styrelsen. Utöver ordinarie personal arbetar 
Svebio regelbundet med konsulter som är experter på sina 
respektive områden.

KANSLIET

Varav *Fria medlemmar (10 st varav 9 st hedersmedlemmar),  
**Associerade medlemmar 5 st.

Antalet medlemmar i Svebios minskade något, 20 stycken nya 
medlemmar har värvats under året. Några företag har fusionerats, 
ändrats eller lagt ner sin verksamhet.

NIVÅ 161231 151231

P Privata medlemmmar 47* 43*

F1 Mindre företag och organisationer  90** 102**

F2 Medelstora företag och organisationer 51 47

F3 Större företag och organisationer 23 26

F4 Mycket stora företag och organisationer 61 57

272 275

MEDLEMSUTVECKLINGEN 

ORDFÖRANDE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Karin Medin, Söderenergi Gustav Melin, Svebio

ÖVRIGA ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER STYRELSESUPPLEANTER

1. Fredrik Remneblad, Tekniska verken i Linköping 1. Karin Varverud, Energifabriken

2. Lars Larsson, Borlänge Energi 2. Maria Iwarsson-Wide, Skogforsk

3. Lars Lind, Perstorp Bioproducts 3. Sören Eriksson, Preem

4. Elina Matsdotter, Lantbrukarnas Riksförbund 4. Alarik Sandrup, Lantmännen Energi

5. Erik Dotzauer, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad 5. Agneta Höjdestrand, Vattenfall AB, Värme Sverige

6. Ann Segerborg Fick, JTI 6. Claes Thulin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

7. Johan Granath, Ekman & Co 7. Stefan Rönnqvist, SCA BioNorr

8. Karin Perers, Mellanskog 8. Jan Wintzell, Sveaskog

9. Peter Sondelius, Stora Enso Bioenergi 9. Mats Mared, Ingenjörsfirman J Mared

ADJUNGERANDE STYRELSELEDAMÖTER VALBEREDNING

Torbjörn Claesson, Svenska Torvproducentföreningen Thomas Jonsson, Vattenfall Värme Norden, sammankallande

Bertil Leijding, Svenska Trädbränsleföreningen Anders Hjörnhede, SP

Jan Lindstedt, BAFF, ordf. BioDriv Lena Nordgren, SEKAB BioFuels & Chemicals

Lars-Göran Harrysson, PelletsFörbundet Tomas Isaksson, Stora Enso Timber

Jakob Hirsmark, Elmia

REVISOR Ulf Jobacker, Energikontoret Skåne

Lars Kylberg, PWC Björn Karlsson, Södra Skogsägarna ekonomisk förening

MEDLEMSREVISOR OCH SUPPLEANT

Björn Fredriksson, Mellanskog

Elisabet Beau Berglin, Lantmännen Energi

Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda sammanträden.

SVEBIOS STYRELSE 2016 



KONCERNREDOVISNING 2016

RESULTATRÄKNING (kkr)

Intäkter 2016 2015

Medlemsavgifter 344 334

Serviceavgifter 5.900 5.735

Konferenser 3.047 2.751

Tidningen Bioenergi 2.804 2.752

Bioenergy International 3.640 4.250

Projekt 1.416 2.048

Övrigt 1.019 1.607

Summa 18.170 19.477

Kostnader

Konferenser 1.758 1.863

Kansliet:

   Egen personal 5.378 6.537

   Övrigt 3.312 2.236

Tidningen Bioenergi 2.664 2.732

Bioenergy International 3.500 4.176

Projekt 535 450

Övrigt 676 1.589

Summa 17.823 19.583

Resultat före avskrivningar 347 -106

Avskrivningar -566 -467

Övriga rörelsekostnader -1 0

Finansiella intäkter 63 33

Finansiella kostnader -63 -91

Bokslutsdispositioner 257

Skatt 118 132

Resultat -102 -242

BALANSRÄKNING (kkr)

Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31

Utgivningsbevis 1.000 1.000

Inventarier 415 332

Bioenergy International 2.800 2.800

Hemsida/anläggningstillgång 905 60

Avskrivningar -3.591 -3.035

Uppskjuten skattefordran 353 235

Summa 1.882 1.157

Omsättningstillgångar

Lager 0 0

Kundfordringar 3.374 2.662

Övriga fordringar 337 331

Interimsfordringar 1.882 2.133

Kassa och bank 143 89

Summa 5.736 5.215

Summa tillgångar 7.618 6.372

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Ingående 675 974

Aktieägartillskott, villkorat 0 250

Aktieägartillskott, återbetalat 0 -257

Årets resultat -102 -242

Summa 573 725

Skulder

Skulder till kreditinstitut 413 0

Leverantörsskulder 2.225 1.153

Skatteskulder 0 0

Övriga skulder 670 816

Interimsskulder 3.737 3.678

Summa 7.045 5.647

Summa eget kapital  
och skulder

7.618 6.372

Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser

Inga Inga

Vår revisionsberättelse har avgivits i april 2017 av:

Lars Kylberg, auktoriserad revisor                                                                  

Björn Fredriksson, medlemsrevisor
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