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Nr 4 / 2018 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Fossilfritt Sverige presenterade 25 april färdplaner för 
nio branscher, som står för en stor del av näringslivet 
klimatpåverkan. Dokumenten kallas för ”färdplaner för 
fossilfri konkurrenskraft”. 

Fossilfritt Sverige leds av Svante Axelsson och färdplanerna är 
ett resultat av samarbeten med respektive branschorganisation. 
Så här skriver man i den sammanfattande rapporten: 

”Syftet med färdplanerna är att synliggöra vilka möjligheter 
klimatomställningen kan innebära för branscherna och hur kli-
matutmaningen kan användas för både företag, branscher och 
Sverige. Planerna identifierar även nödvändiga teknikskiften 
och eventuella hinder för branschernas omställning och pre-
senterar förslag på hur dessa hinder ska undanröjas.”

Branscherna äger själva sina färdplaner och ansvarar för vi-
sioner, mål och hur man ska kunna röja bort hinder. Fossilfritt 
Sverige har stått för en gemensam mall och ställt krav på att 
de tas fram i en öppen och inkluderande process, skriver man. 

Här sammanfattar vi viktiga budskap i de olika färdplanerna, 
och i vilken mån man tar upp bioenergi som en möjliggörare. »
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Vårbudgeten
Regeringen presenterade den 16 april sin vårbudget och en åtföl-
jande kompletteringsbudget. Det är sista gången före valet som 
regeringen har möjlighet att ändra i statens utgifter och inkomster. 
Regeringen passade på att plussa på stöd till solceller, biogas och 
elfordon, alla tre hjärtefrågor för Miljöpartiet. I övrigt fanns det få 
förslag som berör energisektorn. SID 5.     

MILJONER TON KOLDIOXID SOM BINDS I
VIRKESFÖRRÅD SAMT SOM SUBSTITUTION

En illustration av den svenska skogens och skogsbrukets klimatnytta  
i form av ökat virkesförråd och ökad substitution av fossila material  
och fossil energi. Miljoner ton CO2/år sedan 1965. Beräkning av SLU  
återgiven i Skogsnäringens Färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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fä r d p l a n  f ö r  f o s s i l f r i  k o n k u r r e n s k r a f t  – s kog snär i ng en

binds in i produkterna. Det är det som är kolbindning. 

Enligt siffror från Naturvårdsverket binder den svenska 

skogen och skogsmarken cirka 41 miljoner ton koldiox

idekvivalenter och träprodukter binder cirka 8 miljoner 

ton koldioxidekvivalenter varje åriii. Detta kan jämföras 

med utsläppen från inrikes transporter som var knappt 

17 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016.  

Substitution 
När skogen skördas och används för att ersätta fossila 

råvaror uppstår klimatnytta. Det beror på att koldiox

id först tas upp från atmosfären av träden och sedan 

släpps tillbaka, i ett kretslopp där det inte tillförs någon 

ny koldioxid. Om vi däremot använder fossila alterna

tiv som olja, kol eller naturgas tillförs ny koldioxid till 

atmosfären. När skogens produkter används som en

ergi eller som alternativ till fossilbaserade produkter 

undviker vi att ny koldioxid tillförs atmosfären. Det är 

det som är substitution. För långlivade produkter, som 

trähus och möbler, binds koldioxiden under lång tid. En 

studie publicerad i forests 2014 analyserar den sam

manlagda klimateffekten av skog och skogsprodukter i 

Figur 2:   Miljoner ton koldioxid som binds i 
 virkesförråd samt som substitutionvi.
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Lämnar man en dittills brukad skog orörd fortsät-
ter den till en början att växa bra vilket ger en 
stor årlig lagerökning av kol. Eftersom det inte 
blir några utsläpp i samband med skötsel eller 
produktion av skogsprodukter blir klimatnyttan 
något högre än för alternativet där skogen skör-
das och används

Ton CO2
per hektar

Någonstans i 80-årsåldern går den brukade 
 »framtidsskogen« förbi, eftersom den obrukade 
skogen börjar tappa tillväxt.

Skillnaden mellan den obrukade skogens 
kolförråd och den brukade skogens ackum-
alerade klimatnytta blir för varje år allt större 
eftersom den obrukade skogen fortsätter att 
tappa tillväxten medan den brukade skogens 
tillväxt är stabil och hög.

 Brukad skog – framtid
Råvaran används på samma sätt som i dag men 
också till helt nya produkter som minskar behovet 
av fossila råvaror. 

 Brukad skog– i dag
Råvaran används till trävaror, papper och som 
ersättning för fossila råvaror, främst som energi.  

 Obrukad skog
Efter tillväxtfasen nås en mättnadsfas då upptag 
och avgång av koldioxid blir lika stora. Skogen blir 
ett statiskt kolförråd. 

Den hypotetiska beräkningarna förutsätter att 
ett skogsbruk som upphör i ett land inte innebär 
ökad avverkning i ett annat land. 

DEN BRUKADE SKOGEN VINNER I LÄNGDEN 

Figur 1:  Kolför-
rådets förändring 
under 250 år i 
brukade respekti-
ve obrukade sko-
gariv. Beräkning-
arna förutsätter 
att alla produkter 
som skogen an-
vänds till medför 
substitution av 
fossilbaserade 
produkter.

i n l e d n i n g
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FORTS FRÅN SID 1.

Betongbranschen

Betongsbranschen har som mål att all betong i Sverige ska vara 
klimatneutral år 2045 och att det ska finnas klimatneutral betong 
på marknaden år 2030, sett ur ett livscykelperspektiv. Idag finns 
det betong som har 20 – 30 procent lägre klimatpåverkan än kon-
ventionell betong. Det har uppnåtts genom nya cementsorter med 
lägre andel cementklinker, energieffektivisering och övergång till 
biobränslen vid tillverkningen av cement. 

Hela 90 procent av klimatpåverkan från betong kommer från 
tillverkningen av cement. När cementklinker tillverkas vid hög 
temperatur frigörs koldioxid. Processen kallas kalcinering och står 
för 60 procent av CO2-utsläppen vid tillverkningen. Resterande 
40 procent kommer från uppvärmningen till 1400 – 1500 grader. 
Traditionellt har man använt fossila bränslen, främst kol, men nu 
används allt mer avfallsbränslen och biobränslen. 

När betongen används tar den långsamt upp koldioxid, mot-
svarande 15 – 20 procent av utsläppet vid cementtillverkningen. 
Detta kallas karbonatisering, och teoretiskt tar svenska betong-
konstruktioner på detta sätt upp 300 000 ton CO2 per år. 

Betongindustrin ser framför sig fortsatt bränslebyte men vill 
också undersöka möjligheterna att använda CCS och CCU – 
infångning av koldioxid för lagring eller användning i andra in-
dustriella processer. För att utveckla den tekniken behöver man 
”kompletterande styrmedel” utöver utsläppsrättshandeln. 

Branschen pekar också på möjligheterna att byta till biobräns-
len för sina transporter. Bland riskfaktorer nämner man risken för 
brist på förnybar el och konkurrens om biobränslen.

Det finns också en separat färdplan från ”cementbranschen” 
som är skriven av Heidelberg Cement och har ett likartat innehåll. 

Bygg- och anläggningssektorn

Sektorns mål som tagits fram av Sveriges Byggindustrier i samar-
bete med Skanska, NCC, Swerock, WSP och Chalmers, ser ut så 
här: 
2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt 
sina utsläpp och satt klimatmål.
2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend. 
2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med 
2015. 
2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med 
2015.
2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser. 

Man pekar på att utsläppen av växthusgaser för el- och vär-
meproduktion närmar sig noll, samtidigt som alla byggnadsty-
per blir allt mer energieffektiva. Mellan 1990 och 2015 minskade 
utsläppen av växthusgaser från uppvärmningen av bostäder och 
lokaler med 86 procent, främst genom användning av biobräns-
len, fjärrvärme, värmepumpar och el, och oljeanvändningen har 
i stort sett fasats ut. 

Tillverkningen av byggnadsmaterial står för 80 procent av 
byggskedets klimatpåverkan, och för övriga 20 procent står trans-
porter för en stor del. Här vill man satsa på effektiva logistiklös-
ningar, elektrifiering och hållbara biodrivmedel. 

Byggande med massiv trästomme har tidigare visat sig ge hälf-
ten så stor klimatpåverkan som att bygga med betong. Men här 
hävdar man att byggande med optimerad betong har potential att 
närma sig samma nivåer för klimatpåverkan som träbostadsbyg-
gande. 

För att få fram bättre byggmaterial vill branschen ha ”förut-
sättningar för transformering av basindustrin för att säkerställa 
klimatneutral cement och stål”. 

Det finns stor potential att minimera avfallet vid byggande och 
återanvända och återvinna material. Man nämner också klimatde-
klarationer, information om klimatpåverkan i upphandlingar och 
mycket annat. 

Dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandeln har valt att fokusera helt och hållet på konsu-
mentförpackningar av plast. Visionen är att man 2045 ska använda 
det förpackningsmaterial som bäst uppfyller kraven på livsmedels-
säkerhet och har lägst miljöpåverkan i hela livscykeln. Allt för-
packningsmaterial samlas in, materialåtervinns och är producerat 
av förnybar råvara. 

Målet för 2030 är att alla plastförpackningar då ska vara produ-
cerade av förnybar eller återvunnen råvara. Redan från 2022 ska de 
vara materialåtervinningsbara. 

Målen ska inte uppnås på bekostnad av andra miljömål, till 
exempel avseende minskat matsvinn. Idag materialåtervinns cirka 
40 procent av alla plastförpackningar. 

Hinder för utvecklingen är bland annat olika definitioner och 
insamlingssystem i Sverige jämfört med i EU och låg efterfrågan 
på återvunnet material. 

Flygbranschen

Målbilden för 2030 är att allt inrikesflyg är fossilfritt. För 2045 är 
målbilden att allt flyg som startar vid svenska flygplatser är fos-
silfritt. 

Flyget står för ungefär 5 procent av de svenska utsläppen av 
växthusgaser. Inrikesflyget kräver 200 000 kubikmeter flygbränsle 
och utrikesflyget tankar 1 miljon kubikmeter, 2 TWh respektive 
10 TWh. 

Rapporten identifierar ett antal hinder för att nå målen. Det 
handlar om ekonomiska incitament och villkor, råvarutillgång, 
prioritering och konkurrens samt politisk vilja, samstämmighet 
och reglering. Man vill ha styrmedel som säkerställer långsiktig 
tillgång till relevant biomassa. Bland konkreta förslag vill man ha 
ett statligt investeringsstöd. Produktionskapacitet för att försörja 
2030-målet kräver en investering på cirka 5 miljarder kronor. Sta-
ten bör lägga fast en målbild för fossilfritt flyg, inkluderande mål 
också för elflyg. Staten bör göra en upphandling av den mängd 
bränsle som krävs för offentliga flygresor i Sverige. 

Gruv- och mineralbranschen

Gruv- och mineralnäringen står för 8 procent av Sveriges totala 
koldioxidutsläpp. Då ingår cementindustrin som beskrivits ovan. 
Pelletisering, metallproduktion och kalk- och cementproduktion 
står för den största andelen av utsläppen men ligger på globalt 
låga nivåer. Branschen har kommit långt med att byta ut diesel-
drivna maskiner och fordon till eldrivna och genom digitalisering 
kan man optimera och effektivisera brytningen. Biobränslen kan 
ersätta en del av dagens fossilbränsle i förädlingsprocesserna, men 
både bränsleegenskaper och bränsleförsörjning måste utvecklas. 
Med hjälp av övergång till biobränslen där el inte kan användas, 
bedöms maskiner och interna transporter vara fossilfria 2035. 

Det finns inget entydigt klimatmål i färdplanen men man skri-
ver att ”år 2045 är modern brytning av malm och mineral långsik-
tigt hållbar och samspelar med återvinning för att tillgodose den 
globala efterfrågan.”

Skogsnäringen 

Färdplanen har skrivits av Skogsindustrierna, och den innehåller 
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följande mål till 2030: 
• Skogsnäringens andel av BNP har fördubblats från 3 procent 

till 6 procent 2030.
• Marknaden för träprodukter har breddats och värdet i leve-

ranserna har ökat; minst 20 procent av alla nya bostäder byggs 
med trästomme och en ökad andel av övriga byggnader byggs med 
trästomme. 

• Investeringar i forskning, innovation och demonstrationsan-
läggningar med koppling till skog och skogsindustri har fördubb-
lats till 8 miljarder kronor per år. 

• Skogsnäringens leveranser att bioenergi har ökat. 
• Produktionen av biodrivmedel baserat på skogsråvara har 

ökat; bedömningen är att den kan öka från 1 TWh till 10 TWh. 
• Den fossila energianvändningen i skogsindustrins processer 

har minskat ytterligare. Idag är processerna i sågverken i det när-
maste helt fria från fossila bränslen och pappers- och massaindu-
strin är till 96 procent fri från fossila bränslen.

• Inga fossila bränslen används för arbetsmaskiner i skogsindu-
strin och skogsbruket. 

• De fossila utsläppen från skogsnäringens inrikes transporter 
har minskat. 

Skogsindustrierna pekar på skogsnäringens tredubbla klimat-
nytta: att genom substitution ersätta fossilt, att binda kol i skogen 
och att minska den egna användningen av fossil energi. Mycket 
skrivs också om övergången till en biobaserad ekonomi och beho-
vet av att kunna använda råvara från skogen. 

Stålindustrin 

Järnkontoret, som är järn- och stålindustrins organisation, har 
lämnat en omfattande färdplan där man går igenom olika tekniska 
möjligheter att omvandla järn- och stålproduktionen. Svensk stål-
industri är en liten aktör på den globala marknaden med sin pro-
duktion på 4,5 miljoner ton högt specialiserade produkter. Jämfört 
med producenter i andra länder är produktionen klimateffektiv, 
men av de svenska utsläppen står branschen för mer än en tiondel, 
5,8 miljoner ton CO2 2016. Det mesta, 85 procent, är kolanvänd-
ning för att omvandla järnmalm till kol, reduktion i masugnar. 
Bränsle för att värma och bearbeta stålet står för 12 procent och 
kolinnehållet i råvaror och tillsatsämnen utgör resten. Järnkonto-
ret pekar på tre huvudspår för att göra industrin fossilfri: 

• Utveckla ny processteknik som använder väte för att reducera 
järnmalm till järn. Detta är ett tekniksprång och skulle kräva en 
ökad elanvändning på 15 TWh (en tiondel av Sveriges elproduk-
tion) vid nuvarande produktionsnivå. 

• Utveckling av biokol för reduktion av järnmalm till pulvertill-
verkning och för skrotsmältningsprocesser. ”Detta kräver lämplig 
kolråvara, processer för tillverkning av kol samt tillgång till bio-
massa för tillverkning av biokol till en kostnad som är jämförbar 
med fossilt kol. Behovet bedöms vara 1 – 1,5 TWh biokol vid nu-
varande produktionsnivå. 

• Användning av biobaserad gas som ersättning för de fossila 
bränslen som används vid värmning och värmebehandling och 
inte kan ersättas av elektrifiering. Detta förutsätter gas av kvalitet 
motsvarande naturgas och gasol. Behovet bedöms vara 2 – 3 TWh 
biobaserad gas vid nuvarande produktionsnivå. 

Åkerinäringen

Åkerinäringens färdplan handlar om fossilfritt bränsle och om 
konkurrens, dvs en rättvis beskattning. Utsläppen från den tunga 
trafiken har minskat med 25 procent mellan 2010 och 2016. De 
tunga lastbilarna drivs nästan helt med diesel – 97,5 procent. Den 

dominerande förklaringen till de minskade utsläppen är bränsle-
byte från fossil diesel till HVO, som inte kräver förändringar i 
infrastruktur eller motorer. Dessutom arbetar åkeriföretagen med 
att effektivisera rutter och lastfyllnad, sparsam körning och effek-
tivare fordon. Drivkraften för förändring är framför allt kundernas 
efterfrågan på transporter med låg klimatpåverkan. 

Färdplanen lyfter fram både problem och möjligheter. Volymen 
godstransporter på väg kommer att öka med 39 procent mellan 
2018 och 2040 enligt Trafikverkets prognoser. Åkerinäringen pekar 
på att Sverige måste arbeta i EU för att transportpolitiken anpassas 
till Parisavtalet. Man vill ha offentlig finansiering som bidrar till 
investering i bioraffinaderier för produktion av biodrivmedel base-
rat på lignin och lignocellulosa, man vill att ”biodrivmedel reser-
veras för den för Sverige nödvändiga tunga vägtrafiken” och man 
vill att den drivmedelsskatt som bara betalas av de som tankar i 
Sverige ersätts av en skatt för alla som använder vägarna”. Man vill 
att denna ”ekoskatt” ska vara differentierad efter fordonets utsläpp 
samt var i landet fordonet kör och ”administreras av en automa-
tisk, icke-manipulerbar, GPS-positionerande teknik.” 

Svebio kommentar: 

Det är ett imponerande underlag som Fossilfritt Sverige tagit fram 
på kort tid, ett underlag som de stora statliga utredningarna Energi-
kommissionen och Miljömålsberedningen borde ha tagit fram. Förde-
len med färdplanerna är att de är förankrade i näringslivet. Nackdelen 
är att de inte är samordnade sinsemellan och ibland kan framstå som 
önskelistor. Ett exempel på motstridiga budskap finns i synen på vilka 
byggnadsmaterial som är bäst klimatanpassade: skogsindustrin har ett 
högt satt mål för trähusbyggande medan cement-, betong- och bygg-
industrin utgår från att det går att göra cement med mycket lägre kli-
matpåverkan än idag, och att ett hus byggt med sådan betong ur ett 
livscykelperspektiv kan vara lika bra som ett trähus. Med rätt styrmedel 
är det inte politikerna som ska avgöra val av teknik, utan marknaden. 

Synen på effektivisering, elektrifiering och bioenergi skiljer sig en 
del mellan färdplanerna. Generellt finns det utrymme för alla tre, och 
branscherna tänker naturligtvis i första hand på lönsamhet och kon-
kurrenskraft. Därför är förslagen inte ensidigt inriktade på elektrifiering, 
och ofta ser man att el och bioenergi betraktas som komplement till 
varandra. Järnkontoret ser ett huvudspår för vätgasdriven stålproduk-
tion, men räknar också med betydande användning av biokol (träkol) 
och biogas. Man framhåller att biobränslena ska erhållas till ett konkur-
renskraftigt pris, men skriver inget om kostnaden för vätgasen eller den 
förnybara el som ska ge vätgasen. 

Åkerinäringen har en realistisk bild av att biodiesel under överskåd-
lig tid är huvudspåret och vill se en snabb ökning av svensk produktion. 
Skogsindustrierna erbjuder 10 TWh till 2030, vilket är ett erbjudande 
i underkant. 

Över huvud taget är Skogsindustriernas färdplan onödigt vag jäm-
fört med flera av de andra planerna. Det gäller till exempel målet att 
utsläppen från skogsindustrins transporter ska ”minska” till 2030, och 
att leveranserna av bioenergi ska ”öka”. Det borde inte vara svårt att 
ha en vision om att försörjningskedjan för skogsråvara, förädlingen och 
transporterna av färdiga produkter inom landet är fossilfri 2030, och att 
ge ett tydligt löfte om hur mycket bioenergi som kan erbjudas.  

Några branscher saknas. Det gäller till exempel livsmedelsproduk-
tionen och verkstadsindustrin men det kommer fler färdplaner efter 
sommaren. 
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Vårbudgeten 

Regeringen passade på att plussa på stöd till solceller, biogas och 
elfordon, alla tre hjärtefrågor för Miljöpartiet. I övrigt fanns det få 
förslag som berör energisektorn. 

Ökat stöd till solceller 

På hemsidan skriver man så här:
”Regeringen tar nya steg mot ett fossilfritt Sverige och investerar 

ytterligare 170 miljoner kronor i samhällsbygget genom nya medel 
till företag och privatpersoner som installerar solceller. Satsningen 
är en del av vårändringsbudgeten, som bygger på en överenskom-
melse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. 

Under de senaste fyra åren har regeringen bytt riktning på 
politiken. Stödet till solceller har höjts successivt höjts och är nu 
totalt 1 085 miljoner kronor för 2018, vilket nästan innebär en tju-
godubbling jämfört med de 59 miljoner som gick till solcellsstöd 
under den förra regeringen 2014. Regeringens investeringar i sam-
hällsbygget ger resultat och solcellsutbyggnaden i Sverige ökar nu 
kraftigt.”

”Under tidigare år byggdes en kö upp då intresset för stödet var 
större än budgeterade medel. Med de ökade medlen i budgetarna 
2017 och 2018 har denna kötid minskats radikalt, trots att ansök-
ningarna också ökat. Nu har länsstyrelserna på vissa håll svårt att 
hinna med hanteringen. För att ytterligare korta kötiderna kom-
mer en del av beloppet att gå till länsstyrelsernas arbete med att 
hantera stödet.”

”Den 1 januari i år höjdes stödnivån från tidigare 20 procent för 
privatpersoner till 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. 
Statens energimyndighet har fått i uppgift att utreda hur ansök-
ningsförfarandet och administrationen av stödet kan förenklas 
såväl för dem som investerar i solceller som för dem som adminis-
trerar stödet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 
den 1 augusti i år.

Elfordonspremie – också till elutombordare

Regeringen föreslår att elfordonspremien utvidgas till att även in-
kludera eldrivna utombordsmotorer till båtar. Samtidigt fylls pre-
mien på med ytterligare 45 miljoner kronor för 2018. 

Den elfordonspremie som infördes i februari i år och som idag 
omfattar inköp av elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar föreslås 
utvidgas. Utvidgningen innebär att privatpersoner som har köpt 
en elutombordsmotor också kommer att kunna ansöka om pre-
mien hos Naturvårdsverket. Samtidigt fylls elfordonspremien på 
med ytterligare 45 miljoner kronor för 2018, så att anslaget för 2018 
uppgår till totalt 395 miljoner kronor.

Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder. Utsläppen 
från fritidsbåtarna till luft och vatten sker koncentrerat under en 
kort säsong vilket gör att påverkan på miljön är markant, skri-
ver regeringen i sitt pressmeddelande. Äldre motorer i fritidsbåtar 
ger upphov till stora utsläpp av kolväten, som bland annat kan 
påverka olika vattenorganismer negativt. Genom att nu inkludera 
elutombordsmotorer i elfordonspremien breddar regeringen möj-
ligheterna för människor att delta i omställningen till det fossilfria 
samhället. 

Stödet kan ges genom att regeringen ändrar i förordningen om 
bidrag till elfordon. Stödet blir detsamma som för elcyklar – 25 

Regeringen presenterade den 16 april sin vårbudget 
och en åtföljande kompletteringsbudget. Det är sista 
gången före valet som regeringen har möjlighet att 
ändra i statens utgifter och inkomster.

procent av inköpspriset och högst 10 000 kronor. Man får ansöka 
hos Naturvårdsverket. Stödet gäller retroaktivt från 12 april och 
begränsas till ett stöd per person, som måste vara över 18 år.

Bättre stöd till svensk biogas

För att stötta den svenska biogasen, som är utsatt för ett starkt im-
porttryck från subventionerad dansk biogas, föreslår regeringen ett 
tillfälligt stöd på 270 miljoner kronor under 2018. Stödet välkom-
nas av branschen, som dock kräver mer långsikt klarhet om vill-
koren för biogasen. Så här skrev regeringen i sitt pressmeddelande: 

”Biogas spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt 
Sverige. För att stötta svenskproducerad biogas föreslår regeringen 
i Vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av biogas 
utökas med 270 miljoner kronor under innevarande år.” 

”Biogas är en förnybar energikälla med mycket hög mil-
jöprestanda. Större delen av det som används för att framställa 
biogas kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, och dessa 
näringar har därför central roll i omställningen till en cirkulär och 
biobaserad ekonomi i Sverige. Importen av biogas från framförallt 
Danmark har ökat de senaste åren då den drar nytta av både Dan-
marks produktionsstöd till biogas och Sveriges konsumtionsstöd. 
Det har lett till att den importerade biogasen är billigare än den 
svenska och till lönsamhetsproblem för svenska biogasproducen-
ter.”

”För att stärka konkurrensen och påskynda omställningen till 
förnybara energikällor föreslår regeringen i Vårändringsbudgeten 
2018 att stödet till produktion av biogas breddas så att det omfat-
tar fler substrat än gödsel, som matavfall och slam. För att finan-
siera denna breddning ökas stödet med 270 miljoner kronor under 
innevarande år. Satsningen gäller för 2018.”

”Regeringen kommer även att tillsätta en utredning om hur 
biogasens nytta som resurs tas till vara på bästa sätt och hur den 
kan ges konkurrenskraftiga villkor på både kort och lång sikt. Ut-
redningen ska analysera marknadsförutsättningar och långsiktiga 
styrmedel för svensk biogas.”

Svebio kommentar: 

Regeringen fortsätter sin politik med olika riktade stöd och subven-
tioner till sådan teknik som man tycker är bra, istället för att använda 
generella styrmedel. Att utvidga stödet till elfordon till att också omfatta 
elmotorer för fritidsbåtar är ett exempel på detta. En bättre politik är 
att beskatta fossila båtbränslen och göra det attraktivt att byta till bio-
bränsle, alternativt till el om det är ett bättre alternativ för den enskilde. 
Om problemet gäller lokala utsläpp från båtarna måste det hanteras 
som alla andra utsläppsfrågor, med krav på den utrustning som säljs. 

Det direkta stödet till solceller, utöver elcertifikat och förmånlig be-
skattning, motiveras med att det är ett steg mot ett fossilfritt Sverige. 
Solcellerna ersätter inte fossil elproduktion, utan ger främst tillskott un-
der tider då vi har stort överskott av el. 

Bägge stöden ger stora administrationskostnader, hos Naturvårds-
verket och länsstyrelserna, som ska pröva tusentals enskilda ansök-
ningar. 

Stödet till biogasen är välkommet, men bara ett tillfälligt plåster. Det 
grundläggande problemet, de olika stödsystemen i Sverige och grann-
länderna, måste hanteras så att det blir rättvisa konkurrensvillkor. Den 
utredning som regeringen lovat måste komma igång snabbt och ge 
svar på hur ett långsiktigt stöd måste utformas. 
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Propositioner om Energikommissionen och klimatmål

Med de här dokumenten svarar regeringen på det som kommit 
fram i remissbehandlingen av de tunga utredningarna och ger an-
visningar om inriktningen av det fortsatta arbetet. Däremot inne-
håller dokumenten mycket lite av konkreta förslag. 

Eftersom de grundas på breda politiska överenskommelser över 
blockgränsen blir det inte heller några ändringar av politiken ge-
nom riksdagsbehandlingen. 

Propositionen om energipolitikens inriktning

Så här skriver regeringen om propositionen:
”Propositionen Energipolitikens inriktning är ett viktigt steg 

för att genomföra energiöverenskommelsen och skapa den lång-
siktiga inriktningen för energipolitiken. Förslagen i propositionen 
ska skapa förutsättningar för en långsiktigt säker och hållbar ener-
giförsörjning. Det ska finnas tydliga och stabila ramvillkor för alla 
energiaktörer.

I propositionen föreslås att:
• energipolitikens tre grundpelare försörjningstrygghet, kon-

kurrenskraft och ekologisk hållbarhet – utgör det övergripande 
målet för energipolitiken.

• Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. 
Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och 
innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.

• Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvänd-
ning jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i rela-
tion till bruttonationalprodukten (BNP).

I propositionen presenteras även regeringens bedömning av 
energipolitikens inriktning mot bakgrund av energiöverens-

Den 12 april presenterade regeringen två dokument för 
Riksdagen som uppföljningar till Energikommissionen 
och Miljömålsberedningen. Det ena är en proposition 
om energipolitikens inriktning. Det andra en skrivelse 
om svensk klimatstrategi. 

kommelsen. Det finns även en redovisning i propositionen av 
de övriga åtgärder som vidtagits för att genomföra 2016 års en-
ergiöverenskommelse."

Skrivelsen om klimatstrategin

Så här skriver regeringen om klimatstrategin:
”Idag lämnar regeringen över en ny klimatstrategi till riksdagen. 

Strategins utgångspunkt är att klimatfrågan måste integreras i alla 
samhällssektorer. Regeringens klimatpolitik ger effekt. Men det är 
en bit kvar till att nå Sveriges mål, särskilt inom transportsektorn.

Det klimatpolitiska ramverket satte mål för Sverige som för-
ändrade klimatarbetet i grunden: Bland annat ska utsläppen från 
den icke-handlande sektorn minska med minst 63 procent till år 
2030. Det motsvarar ungefär 15 miljoner ton koldioxid på 14 år 
(mellan år 2016, det senaste året med officiell utsläppsstatistik, och 
år 2030). Naturvårdsverkets analyser visar att regeringens klimat-
politik ger effekt och att Sverige med nuvarande och planerade 
styrmedel är nära att nå 2030-målet.”

”Den stora utmaningen till 2030 är transportsektorns omställ-
ning till fossilfrihet. I klimatstrategin presenterar regeringen där-
för en handlingsplan för fossilfria transporter och elektrifiering. 
I handlingsplanen finns en palett av åtgärder för att ställa om till 
effektiva fordon, fossilfria drivmedel och överflyttning till järn-
väg och sjöfart liksom ökad andel cykel, gång och kollektivtrafik. 
Åtgärderna tar Sverige nära målet 2030, men ytterligare insatser 
kommer att behövas för att komma ända fram.”

”Klimatstrategin säger också att regeringen anser att ambitio-
nen i EU:s nuvarande klimatmål är för låg. Regeringen vill att 
Sverige driver på för att EU:s klimatmål till år 2030 skärps från i 
dag 40 procent minskning till ca 55 procent. Regeringen vill även 
verka för att relevant EU-lagstiftning och -processer ska bidra till 
att nå Parisavtalets långsiktiga klimatmål, bland annat genom am-
bitiösa krav på koldioxidutsläpp från både lätta och tunga fordon.”

FORTS 4

Riksrevisionen granskar Klimatklivet 

Granskningen av Klimatklivet ska vara färdig i januari 2019. Så här 
skriver Riksrevisionen på sin hemsida: 

”Regeringen startade 2015 det så kallade Klimatklivet, vars hu-
vudsakliga syfte är att varaktigt minska utsläppen av växthusgaser i 
Sverige genom att stödja lokala klimatinvesteringar. Riksrevisionen 
granskar nu hanteringen av stödet, och om det lett till kostnadsef-
fektiva åtgärder.

Klimatklivet är en satsning för att få igång klimatåtgärder över 
hela landet. Satsningen utgör en betydande del av statens utgifter 
för miljöpolitik och är större än tidigare liknande investeringspro-
gram – trots att dessa fått omfattande kritik.

– Klimatklivets stora omfattning, och att riksdagen uttryckt att 
tidigare erfarenheter från liknande program bör tas till vara, gör att 
vi nu vill undersöka effektiviteten i Klimatklivet och de åtgärder 
som fått stöd, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Den 20 april meddelade Riksrevisionen att man avser 
att granska Klimatklivet. Tidigare har man granskat stö-
det till solel, en granskningsrapport som kom i höstas. 

Om granskningen

Klimatinvesteringsstödet lanserades i Almedalen i juli 2015 och de 
första åtgärderna godkändes redan hösten 2015. Detta innebar att 
berörda myndigheter hade relativt kort tid på sig att organisera sitt 
arbete med att administrera och bedöma ansökningar.

Stödet har succesivt utökats och förlängts och uppgår totalt till 
närmare 16 miljarder kronor fram till år 2023, vilket är betydligt 
mer än tidigare liknande stöd. För budgetåret 2018 utgör Klimat-
klivet cirka 16 procent av statens utgifter för miljöpolitik, och är 
därmed en stor post i statsbudgeten.

Hittills har Naturvårdsverket genom Klimatklivet beviljat 1 559 
åtgärder stöd, till exempel för laddinfrastruktur för elfordon (flest 
beviljade ansökningar) och biogasanläggningar (högsta beviljade 
belopp). Stöd har även gått till projekt som cykelgarage, ”klimat-
familjer” och ”klimatterapi”.

Riksdagen har konstaterat att regeringen i budgeten för 2017 
valde att förlänga och höja anslagen till Klimatklivet utan att pro-
grammet var utvärderat, samtidigt som utsläppsminskningarna av 
växthusgaser hade avstannat. Naturvårdsverket har sedermera låtit 
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Många vinster om svensk produktion av fossilfria drivmedel ökar

Man kan se den som en uppföljning till FFF-utredningen, vars 
analyser nu är fem år gamla.  Så här skriver utskottet i sitt eget 
pressmeddelande: 

”Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört 
med 2010. En pusselbit för att nå målet är att hitta alternativ till 
fossila drivmedel.

Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor har tagit fram 
en studie som kartlägger icke-fossila drivmedel som skulle kunna 
användas i Sverige de kommande åren. I studien har flytande, gas-
formiga och elektriska drivmedel beskrivits och jämförts. Studien 
gäller inrikes transporter och alla trafikslag. Två viktiga frågor som 
tas upp är tillgången till drivmedel i hela Sverige och tillgången till 
inhemska råvaror för att producera drivmedel inom landet.

Arbetsgruppen för forskningsfrågor drar slutsatsen att det kom-
mer att behövas en kombination av olika drivmedel för att ställa 
om till fossilfria drivmedel under det kommande årtiondet. Ett 
sätt att skynda på användningen av icke-fossila drivmedel och 
att göra övergången så effektiv som möjligt är att använda olika 
kombinationer av drivmedel inom olika transportområden och 
trafikslag:

• Om dagens befintliga fordon i den lätta vägtrafiken ska kunna 
fortsätta att användas kan en del av lösningen vara så kallad HVO, 
som är en sorts vegetabilisk dieselolja som kan utvinnas ur skogs-
avfall eller restprodukter från massaindustrin.

• För den tunga vägtrafiken kan ökad inblandning av etanol 
eller ökad biogasanvändning vara ett par möjliga alternativ.

• Utanför tätorterna kan olika gaslösningar hjälpa till att nå ett 
oljefritt transportsystem. Vid sidan om gasen kommer så kallade 
drop-in-drivmedel och blandlösningar att ha en viktig betydelse 
utanför tätorterna. Drop-in-drivmedel är icke-fossila drivmedel 
som kan blandas med andra drivmedel.

• Inom luftfarten kommer olika drop-in-drivmedel med upp 
till 50 procents inblandning att vara huvudscenariot fram till 2030.

Riksdagens trafikutskott kallade den 12 april till hea-
ring om biodrivmedel, och hade dessutom tagit fram en 
egen 250-sidig rapport om biodrivmedel. 

• Inom sjöfarten kan eldrift med batterier bli ett alternativ för 
färjor som går relativt korta sträckor. Även andra ellösningar, som 
till exempel kabel, kan börja användas i ökad utsträckning.

• Den spårbundna trafiken är nästan helt elektrifierad i Sverige 
och på både kort och lång sikt är en ökad andel förnybar el ett sätt 
att minska koldioxidutsläppen.

Den svenska produktionen av biodrivmedel är liten i dag. Tra-
fikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor anser att ett rikt-
märke kan vara att Sverige ska tillverka åtminstone lika mycket 
biodrivmedel som används i landet. Det finns flera vinster med att 
öka den inhemska produktionen, bland annat ett minskat import-
beroende och möjligheter till arbetstillfällen.

Sverige har många konkurrensfördelar inom området fossilfria 
drivmedel. Den svenska elproduktionen är till stora delar redan 
fossilfri och andelen förnybar el ökar. Det gör att både eldriften av 
transporter och tillverkningen av biodrivmedel bidrar till minska-
de växthusgasutsläpp. Sverige har också ett teknikförsprång inom 
biodrivmedelsområdet tack vare många års forskningssatsningar.

Vidare är tillgången till skogsråvaror god i Sverige i jämförel-
se med andra länder. Sverige har länge varit världsledande inom 
massa- och papperstillverkning och om drivmedelsproduktionen 
kan samordnas med annan produktion kan anläggningskostnader 
sänkas och kunskap tas till vara.

Svebio kommentar: 

Trafikutskottets gemensamma slutsatser visar att det finns en bred 
politisk uppställning för att fortsätta satsningen på biodrivmedel, både 
på marknaden och när det gäller inhemsk produktion. Politikerna vill att 
den svenska användningen ska motsvaras av inhemsk produktion. Det 
är en bra ambition och vi hoppas att de politiska partierna kommer med 
konkreta förslag om hur detta ska ske. Före förra valet 2014 gjordes 
en del liknande positiva uttalanden om produktion av biodrivmedel från 
den svenska skogen, men under de fyra år som har gått har inves-
teringarna inte varit tillräckliga. När det gäller skogsråvara är Sunpine 
det enda positiva exemplet på storskalig produktion. Kan vi hoppas att 
nästa mandatperiod innebär ett genombrott för inhemsk produktion av 
biodrivmedel? 

göra en utvärdering av Klimatklivet, som bland annat pekade på 
vissa metodologiska problem vid beräkning av effekter. Det finns 
även indikationer på att berörda myndigheter arbetade under tids-
press när Klimatklivet infördes vilket troligen påverkat effektivite-
ten under programmets etableringsfas.

Syftet med granskningen är att undersöka om hanteringen av 
Klimatklivet har varit effektiv samt om stödet lett till kostnadsef-
fektiva åtgärder. Granskningen kommer bland annat att under-
söka om förordningen är utformad så att den främjar de mest kost-
nadseffektiva åtgärderna, om Klimatklivet interagerar med andra 
klimatpolitiska styrmedel samt om erfarenheter från tidigare kli-
matinvesteringsprogram har tagits tillvara.

Svebio kommentar: 

Riksrevisionen är uppenbart kritisk till en del av de klimatåtgärder 
som genomförts av den sittande regeringen. Kritiken gäller både kost-
nadseffektivitet, klimateffektivitet och bristen på analys och utredning 
innan åtgärderna införs, samt brister i utvärdering av resultaten. När 
det gäller kritiken mot stödet till solel har regeringen valt att i huvudsak 
bortse från kritiken, vilket visas av att man höjer stödet kraftigt. Re-
geringen lämnade 29 mars över Riksrevisionens rapport om stödet till 
solel, som kom 30 november, till riksdagen. I rapporten gjorde Riksrevi-
sionen den övergripande slutsatsen att underlagen för beslut om stöd 
till solelproduktion till stor del saknar samhällsekonomiska analyser och 
att stödens kostnadseffektivitet i förhållande till målet om ökad förnybar 
elproduktion inte har belysts i tillräcklig omfattning. Regeringen håller 
i sak med om mycket av kritiken, men anser därefter att de kontroll- 
stationer som ska genomföras under kommande år kan genomföra de 
analyser som behövs. 

FORTS FRÅN SID 5.
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Svensk Vindenergi varnar för kollaps i elcertifikatsystemet

Amerikanska miljömyndigheten EPA godkänner  
biobränsle från skogen som klimatneutralt

Man varnar för överutbyggnad och att elcertifikatsystemet have-
rerar. Redan under nästa år kan hela kvoten på 18 TWh till 2030 
vara utbyggd. Vi citerar: 

”Under första kvartalet 2018 togs beslut om vindkraftsinveste-
ringar med en sammanlagd effekt på 220 MW, enligt ny statistik 
från Svensk Vindenergi. Om inte Sverige och Norge snabbt inför 
en volymbaserad stoppregel för elcertifikatsystemet finns en stor 
risk för att systemet havererar.

– Investeringsbesluten fortsätter att tas i rask takt. Det är nu 
mycket brådskande med en stoppregel som stänger elcertifikatsys-
temet på ett ansvarsfullt och rättssäkert sätt, med hänsyn till alla 
investeringar, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vinden-
ergi.

Under det första kvartalet 2018 fattades beslut om investeringar 
i vindkraft i Sverige avseende 220 MW. Det kan jämföras med 
toppnoteringen 1 429 MW under föregående kvartal och med 
endast 2 MW under första kvartalet 2017. Investeringstakten är 
fortfarande hög. Svensk Vindenergis prognos är att vindkraftspro-
duktionen kommer att öka från cirka 17 TWh år 2017 till nära 30 
TWh år 2021.

Energimyndigheten utreder just nu hur en stoppmekanism för 
det norsk-svenska elcertifikatsystemet kan införas i Sverige innan 
utgången av 2020. Norge har i dag en tidsbaserad stoppregel som 
innebär att inga nya anläggningar godkänns efter den 31 december 
2021.

Beslutet är vägledande för styrmedel och stöd som ges i delstater-
na. Det gör slut på en osäkerhet som rått i frågan sedan 2010. Man 
har också publicerat ett memorandum som framhåller fördelarna 
med skörd av biobränslen, som positiva miljöeffekter, sysselsätt-
ning och minskad risk för skogsbränder. 

Den 20 april skrev Svensk Vindenergi ett pressmedde-
lande om utvecklingen på den svenska marknaden för 
vindkraft och därmed också för elcertifikatsystemets 
utveckling. 

Den 23 april gjorde den amerikanska miljömyndigheten 
EPA ett ställningstagande om biobränslen för energi-
produktion. Ställningstagandet innebär att man säger 
att biomassa från skogsbruk (”managed forests”) som 
används för energiproduktion för stationära ändamål är 
klimatneutral. 

Riksdagen utökade förra året elcertifikatsystemet med 18 TWh 
förnybar elproduktion för perioden fram till 2030. Därefter har 
utvecklingen gått mycket snabbt. Enligt Svensk Vindenergis be-
räkningar återstår det endast investeringsbeslut för cirka 6 TWh, 
sammantaget i Sverige och Norge. Sett till tagna investeringsbeslut 
är systemet sannolikt fullt senast någon gång under nästa år.

– Därför måste det i både Sverige och Norge införas en vo-
lymbaserad stoppregel senast vid årsskiftet. Annars finns det en 
överhängande risk för en överutbyggnad som leder till att elcertifi-
katsystemet havererar, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät 
och marknad på Svensk Vindenergi.”

Svebio kommentar: 

Regeringen och Energimyndigheten måste ta Svensk Vindenergis 
varningar på största allvar. Vi ser nu hur den energipolitik som politi-
kerna i Energikommissionen enades om inte är hållbar. Vi håller på att få 
en snabb överutbyggnad av vindkraft utan att ta bort annan produktion 
i tillräcklig omfattning. Samtidigt skapas ett elsystem med stor variabel 
produktion och risk för effektbrist. 

De pionjärer som först investerade i vindkraft slås nu ut av låga 
marknadspriser och ett certifikatspris som kommer att gå mot noll. Bio-
kraften har också problem med kostnadstäckning i befintliga anlägg-
ningar och stor osäkerhet kring nyinvesteringar. När biokraften skulle 
kunna bidra med trygg effekt i systemet slås den ut från marknaden. 

De här frågorna kommer att behandlas på Svebios seminarium om  
fjärrvärmens och kraftvärmens villkor den 8 maj. 

Uttalandet har omedelbart mötts av kritik från delar av den 
amerikanska miljörörelsen, som ofta är mycket negativ till bio-
bränslen. Organisationer som American Wood Council och the 
Biomass Power Association var däremot mycket nöjda med be-
slutet. 

Det var EPAs chef Scott Pruitt som meddelade ställnings-
tagandet. Han är mycket ifrågasatt av miljöopinionen och den 
demokratiska oppositionen, dels därför att han inte verkar ta 
klimatfrågan på allvar, dels för sina starka kopplingar till fos-
silbränsleindustrin. 

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

FJÄRRVÄRMENS OCH KRAFTVÄRMENS VILLKOR
8 maj, Stockholm
www.svebio.se/evenemang

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

https://www.svebio.se/evenemang/seminarium-om-kraftvarmens-och-fjarrvarmens-villkor/
https://www.svebio.se/evenemang/seminarium-om-kraftvarmens-och-fjarrvarmens-villkor/
https://www.svebio.se/evenemang/fossilfritt-inrikesflyg-2030/
https://www.svebio.se/evenemang/seminarium-om-kraftvarmens-och-fjarrvarmens-villkor/
https://www.svebio.se/evenemang/advanced-biofuels-conference/
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Högt oljepris

Stigande pris på utsläppsrätter

Vårflod igång

MARKNADERNA

REMISSVAR

Oljepriset har de senaste veckorna legat stadigt över 70 dollar/fat, 
med maxpris kring 75 dollar/fat för Nordsjöoljan. Den höga pris-
nivån fick president Trump att twittra anklagelser mot Opec. 
Det finns inga uppenbara förklaringar till att oljepriserna stigit 
så kraftigt från förra sommaren, då prisnivån i mitten av juli låg 
kring 45 dollar. Uppgången sedan dess har alltså varit omkring 25 
– 30 dollar eller 55 – 65 procent. För Sveriges del har kostnadsök-

Ökningen av priset på utsläppsrätter har fortsatt under april, och 
priset har legat kring 13 – 14 euro per ton under slutet av april. 
Det är en fördubbling av priset jämfört med nivån under hösten 
och tre gånger så högt som förra våren. Fortfarande är naturligtvis 
nivån för låg för att skapa omvandlingstryck och ge lönsamhet för 
konverteringar, men det är samtidigt en signal om ökad trovärdig-
het för utsläppshandeln ETS.  

När detta skrivs har vårfloden kommit igång på allvar i Mellansve-
rige. Eftersom det varit ovanligt mycket snö blir det en stark vår-
flod med stora risker för översvämningar. Elpriset sjunker därmed 
också. Däremot har forwardpriserna stigit under våren. 

Elmarknaden är fortsatt stark med exportöverskott alla veckor 
under det senaste året, även när det var som kallast i vintras. Den 
utdragna kalla senvintern har däremot ökat den inhemska elan-
vändningen. Den låg till och med vecka 16 hela 6 procent högre än 
motsvarande period förra året. 

ningen varit ännu större eftersom kronan försvagats mot dollarn. 
Oro för handelskrig mellan Kina och USA, allmän oro i Mellan-
östern med fortsatta strider i Syrien och Jemen, oro för att Iranav-
talet ska upplösas, fortsatt osäkerhet om utvecklingen i Venezuela 
och ökad efterfrågan på grund av stark världskonjunktur, kan vara 
några av förklaringarna till pristrenden.  

Vintern och våren har haft dålig vindtillgång och produktionen 
av vindkraft låg till och med vecka 16 på minus 24 procent jämfört 
med förra året, med ”övrig värmekraft”, främst kraftvärme, låg på 
plus 2 procent. 

Priset på elcertifikat har återhämtat sig något, från en nivå på 
5 – 6 öre/kWh tidigare i vår till omkring 10 öre i slutet av april. 

 

Läget på de globala energimarknaderna publiceras av Energimyndigheten varannan vecka.  
Anmäl dig som prenumerant på www.energimyndigheten.se/globalaenergimarknader  
Kontakt: globalaenergimarknader@energimyndigheten.se 
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Europeisk kraftproduktion 
 

Kraftpriser i Kontinentaleuropa har sedan förra marknadsbrevets publicering minskat. 
Samtidigt har kostnaderna för elproduktion via kolkraft och gaskraft ökat som en 
konsekvens av återhämtande bränslepriser. 

 
Källa: Montel. 
  
De europeiska kolpriserna återhämtade sig något i början av vecka 14, efter 
väderrelaterade tillförselproblem i Australien. Senare bidrog ett lågt utbud från Colombia 
och att Sydafrika skickade stora volymer till Indien, till att priset steg ytterligare. 

Källa: Montel. 

I början förra veckan steg de europeiska terminspriserna för nästkommande år till 
EUR79,65 per ton, den högsta nivån på en månad. Detta bidrog också till att de tyska 
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Slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft
Svebio lämnade den 11 april ett remissyttrande över en 
rapport från Energimyndigheten om utformningen av 
slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft. Så 
här lyder yttrandet i sin helhet:

Svebios synpunkter i sammanfattning

- Vi upprepar den principiella syn som vi framförde i vårt ytt-
rande 15 juni 2017 över Energimyndighetens rapport om havsba-
serad vindkraft (ER 2017:03). Vi noterar att Energimyndigheten 
då motsatte sig riktat stöd till havsbaserad vindkraft vid sidan av 
elcertifikatsystemet.

- Vi anser att det inte  är motiverat att ge stöd till havsbase-
rad vindkraft utöver elcertifikatsystemet. Vi anser att ett sådant 
stöd strider mot grunderna för elcertifikatsystemet, snedvrider 
konkurrensen inom elcertifikatsystemet och tränger undan an-
nan mindre kostsam förnybar elproduktion. Stödet leder därmed 
till en omotiverad samhällsekonomisk kostnad utan miljö- eller 
klimatnytta.

- Vi noterar att slopad anslutningskostnad innebär en kraftig 
subvention utöver elcertifikaten på 0,8 – 1,10 miljarder kr per 
TWh produktionskapacitet. FORTS 4

Utsläppsrättspris (EUR/ton)

Källa: Energimyndigheten
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- Vi noterar att kostnaden kommer att belasta stamnätsavgif-
ten, vilket innebär att den får bäras av alla elkunder. 

- Elcertifikatsystemet bör förändras eller kompletteras med ett 
regelverk som ger stöd till förnybar effekt, inte bara ny förnybar 
elproduktion, i enlighet med de formuleringar som antogs i en-
ergiöverenskommelsen.

Bristande analys av Energikommissionen

Förslaget om att avskaffa anslutningsavgiften eller anslut-
ningskostnaden för havsbaserad vindkraft antogs i energiöver-
enskommelsen mellan fem partier i juni 2016 och upprepades 
i Energikommissionens betänkande. Bakom beslutet fanns inga 
analyser eller kostnadsberäkningar. Energimyndigheten fram-
förde i sin rapport om havsbaserad vindkraft 2017 tunga och väl 
underbyggda argument mot beslutet och avrådde från att införa 
separat stöd till havsbaserad vindkraft utöver elcertifikaten. Rap-
porten har remissbehandlats och Svebio instämde i Energimyn-
dighetens analys och kritik (se vårt yttrande 15 juni 2017). 

Regeringen har trots denna principiella kritik gått vidare och 
gett Energimyndigheten i uppdrag att utforma hur en avskaf-
fad anslutningskostnad ska utformas, inte om en sådan åtgärd 
är riktig. 

Strider mot grunderna för elcertifikatsystemet

Den särskilda subvention som avskaffandet av anslutningsav-
giften för havsbaserad vindkraft innebär strider mot grunderna 
för elcertifikatsystemet. Det strider mot principen om teknik-
neutralitet inom systemet och mot principen att produktion med 
den lägsta kostnaden ska gynnas. Subventioneringen tränger un-
dan annan billigare produktion, om den tillkommande volymen 
ska få plats inom certifikatsystemet. Det ger därmed också en 
omotiverad samhällsekonomisk kostnad.

Det leder också till en kraftig prissänkning på elmarknaden, 
vilket Energimyndigheten visade i sin tidigare rapport. Analy-
sen visade att en investering i 15 TWh havsbaserad vindkraft gav 
en prissänkning på 5 – 10 öre/kWh på årsbasis, vilket sannolikt 
motsvarar det dubblad, eller 10 – 20 öre/KWh under de 4000 
timmar som den havsbaserade vindkraften producerar. 

Den subventionerade havsbaserade vindkraften kommer 
därmed i första hand att slå ut landbaserad vindkraft. Alla som 
investerat i förnybar elproduktion kommer att drabbas av de 
förändrade spelregler som beslutet innebär, främst genom ytter-
ligare sänkta marknadspriser på el. 

Effekter för biokraften

Effekterna finns väl beskrivna i Energimyndighetens tidigare 
analys, och bekräftas i den föreliggande rapporten. Negativa 
påverkan är särskilt stor för befintlig landbaserad vindkraftspro-
duktion men också för biobaserad kraftvärme. Vi citerar ur rap-
porten beträffande effekterna för kraftvärmen: 

”Lägre elpriser riskerar att tränga undan kraftvärmeproduk-
tion i södra Sverige, där elproduktion behövs, som istället för 
återinvesteringar i kraftvärme väljer att bara investera i värme-
pannor. Kraftvärme har en viktig betydelse för trygg elförsörj-
ning med hög tillgänglighet på vinterhalvåret, särskilt i ljuset av 
att de existerande kärnkraftverken på sikt ska fasas ut. Redan 
i nuläget kan konstateras att många kraftvärmeverk kör under 
sin fulla kapacitet som en konsekvens av låga elpriser. Kraftvär-

meverk producerar även värme till fjärrvärmenät och elen är en 
viktig del av intäkterna. En utträngningseffekt på kraftvärmen 
riskerar därför att slå negativt även mot fjärrvärmen.”

Vi instämmer i Energimyndighetens analys. Här finns en 
allvarlig målkonflikt. I Energikommissionens betänkande fram-
hålls betydelsen av att effektfrågan beaktas vid utbyggnaden av 
förnybar elproduktion, liksom värdet av en konkurrenskraftig 
fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen. 
De här målsättningarna undergrävs av subventioner till havsba-
serad vindkraft som konkurrerar ut kraftvärmen.  

Strider mot gällande principer för prissättning av 
kostnader

Förslaget, oberoende av vald modell, innebär att kostnaden 
för anslutning till stamnätet av havsbaserad vindkraft övervältras 
på alla elkunder genom finansiering via den fasta nätavgiften. 
Det innebär att havsbaserad vindkraft inte står för sin fulla pro-
duktionskostnad. Som Energimyndigheten framhåller i sin rap-
port innebär det ett avsteg från de principer som hittills gällt för 
prissättning och tariffer på den svenska elmarknaden. 

Energimyndigheten anger en kostnad på cirka en miljard per 
TWh produktionskapacitet, och noterar att Svenska Kraftnät 
förutskickat att den fasta nätavgiften behöver fördubblas under 
kommande tio åren med de stamnätsförstärkningar som redan 
nu planerats. Kostnaden för anslutning av havsbaserad vindkraft 
kommer utanpå denna avgiftshöjning. De ökade kostnaderna 
kommer att belasta alla elkunder. 

Stimulera produktion med garanterad effekt

Istället för att lägga subventioner på havsbaserad vindkraft 
med höga kostnader bör man utforma styrmedlen så att de främ-
jar förnybar kraftvärmeproduktion, som är möjlig att styra till 
perioder med hög efterfrågan på eleffekt och som har låga anslut-
ningskostnader och låga överföringsförluster genom förläggning 
i anslutning till befolknings- och industricentra.

Partierna bakom energiöverenskommelsen har ännu inte angi-
vit hur man vill ”beakta effektfrågan när det gäller utbyggnaden 
av förnybar elproduktion”, i enlighet med överenskommelsen. 
Regeringen har inte heller gett berörda myndigheter uppdrag att 
analysera denna fråga, så som man anger i energiuppgörelsen.  

Vi noterar slutligen att frågan om överensstämmelse med 
EU:s statsstödsregler inte är klarlagd och att någon förhandling 
med Norge kring påverkan på det gemensamma elcertifikatsys-
temet inte ägt rum.

FORTS FRÅN SID 8.
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PRESSMEDDELANDEN

Karin Medin, ordförande i Svebio och Cecilia Häckner, Jan Häck-
ners dotter, överlämnade idag Jan Häckners bioenergistipendium 
till Lars Stigsson innovatör och grundare av SunPine i Piteå. Priset 
delades ut vid Svebios årsmöte den 10 april. Stipendiet består av 10 
000 kronor och delas varje år ut till en person som genom forsk-
ning, innovation eller företagsutveckling gjort en betydelsefull in-
sats för att främja ökad bioenergianvändning på ett miljövänligt 
sätt.

Lars Stigsson har förverkligat sin innovation. Han har utvecklat 
en teknik som är ett viktigt steg i kedjan för att omvandla råtall-
olja, en restprodukt från skogsindustrin, till bland annat förnybar 
diesel och bensin. Han har medverkat till att tekniken kommer-
sialiserats och idag bidrar till att ersätta fossil diesel och därigenom 
minskar utsläppen av fossila koldioxidutsläpp med 250 000 ton 
per år.

Lars Stigsson grundade företaget SunPine för drygt tio år sedan. 
Företaget använder råtallolja från skogsindustrin för att producera 
bioolja, terpentin, harts och råtalldiesel. Sunpine producerar idag 
cirka 100 000 kubikmeter råtalldiesel per år. Preem använder rå-
talldiesel som råvara i sitt raffinaderi för att producera förnybar 
diesel och bensin. 

Lars Stigsson äger idag en del i SunPine via sitt företag Kiram. 
Huvudägare är Preem, Sveaskog, Södra och Lawter. SunPine har 
nyligen beslutat att investera 250 miljoner kronor för att öka pro-
duktionen av råtalldiesel i Piteå med 50 procent till 2020.

– Jag är rörd och känner stolthet över att ha fått Jan Häckners 
bioenergipris. Det har varit en spännande resa med Sunpine.För 
tio år sen var omsättningen 100 000 kronor och idag omsätter vi 
1,5 miljarder kronor och har en god lönsamhet, säger Lars Stigsson.

Så här lyder motiveringen till varför priset i år tilldelats 
Lars Stigsson:

”För nyttiggörandet av forskningsresultat, inom kemisk och 
skogsindustriell teknologi i fullskalig produktion av talloljediesel 
från restprodukter från den svenska skogen, som lett till inves-
teringar och arbetstillfällen vid SunPine i Piteå. Lars har på ett 
unikt sätt genom en kombination av gedigen teknisk kunskap, 
entreprenörskap och mångårig envishet visat att inhemsk tillverk-
ning av förnybara drivmedel och kemikalier ur skogsindustriernas 
effektiva värdekedjor både är tekniskt möjlig och ekonomiskt lön-
sam. Lars innovationsförmåga och driv har stor del i ökningen av 
biodrivmedel från den svenska skogen, för vilket han förtjänar ett 
särskilt erkännande.”

Lars Stigsson, grundare och delägare av Sunpine, är 
årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris.

Pressmeddelande 2018-04-10 

Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Organised by: 
INTERNATI NAL

ADVANCED
BI    FUELS
18-20 SEPTEMBER 2018, GOTHENBURG, SWEDEN

It’s time to start planning for Advanced Biofuels Conference 
– For Aviation, Maritime and Land Transport!

Find out more on advancedbiofuelsconference.org
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NORRBOTTENS LÄN

250 miljoner kronor satsas i ny fabrik
Sunpine bygger en helt ny anläggning för framställande av talldiesel. 
Investeringen som ska öka produktionen med 50 procent beräknas 
uppgå till 250 miljoner kronor och skapa minst 20 nya jobb.

Innovations- och näringsminister Mikael Damberg, Piteås 
kommunalråd Helena Stenberg, Luleås kommunalråd Niklas 
Nordström och ett stort medieuppbåd fanns på plats vid Sunpines 
fabrik på Haraholmen när företagets vd, Magnus Edin släppte den 
stora nyheten. Den nya anläggningen ska ligga intill den nuva-
rande och produktionsstart är satt till 2020. 

Sunpine sysselsätter i dagsläget omkring 100 personer och är ett 
bioraffinaderi med flera produkter: 

• 180 000 ton tallolja • 100 000 kubikmeter råtalldiesel • 50 000 
ton bio-olja • 2 000 ton terpentin • 24 000 ton harts 

Omsättningen är cirka 1,2 miljarder kronor. Ägare är Kiram, 
Lawter, Preem, Sveaskog och Södra.
Ur Piteå-Tidningen 2018-04-05

Grundaren av Sunpine fick pris
Grundaren av Sunpine, Lars Stigsson tilldelas Jan Häckners 
bioenergipris.

Stigsson är grundare och delägare av Sunpine i Piteå. Han har 
medverkat till att tekniken kommersialiserats och idag bidrar till 
att ersätta fossil diesel och därigenom minskar utsläppen av fossila 
koldioxidutsläpp med 250 000 ton per år. 

– Jag är rörd och känner stolthet över att ha fått Jan Häckners 
bioenergipris. För tio år sen var omsättningen 100 000 kronor och 
idag omsätter vi 1,5 miljarder kronor och har en god lönsamhet, 
säger Lars Stigsson. 
Ur Piteå-Tidningen 2018-04-11

VÄSTERBOTTENS LÄN

Här går gasledningen under Skellefteälven
Skellefteå kommun bygger sin första gasledning. Den blir 3,6 km 
lång och passerar Skellefteälven.

Den nya ledningen dras istället för att grävas. På en samman-
lagd sträcka av cirka två kilometer kommer inte ett spår att synas 
av vad som hänt. Tekniken kallas styrd borrning.
Ur Norran 2018-04-04

Bioendev ska få fler ägare
Holmsund. Fullmäktige godkänner att det kommunala bolaget 
Bioendev öppnar för ett breddat ägande.

Bioendev är ett bolag som i en försöksanläggning i Holmsund 
bedriver utveckling av rostat biobränsle. Huvudägare av bolaget är 
det kommunala bolaget Umeå energi.

Bioendev vill öppna för fler externa ägare för att på så sätt för-
stärka kapitalet med 30 miljoner kronor. Det innebär att Umeå 
energis andel av företaget minskar.
Ur Västerbottens-Kuriren 2018-04-25

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Ny miljövänlig fabrik slukar massor av skog
Cirka åtta miljoner kubikmeter mer skog behöver sågas ner om ett 
stort bioraffinaderi för 15-25 miljarder ska byggas. Anläggningen 
skulle ersätta stora mängder oljebaserade produkter, visar beräk-
ningar Domsjö Fabriker gjort.

Det framkom under Business Forum i Åre nyligen där företaget 
visade hur man tänker sig smart förädling av skogsråvara från Mitt-
regionen, i en största möjliga raffinaderianläggning.

– Politikerna måste sätta ner foten om hur mycket mer skog 
vi ska avsätta. Ska vi använda och bruka skogen där den gör mest 
klimatnytta eller göra ytterligare avsättningar och gå miste om såna 
här investeringar, säger Jonas Eriksson hos Norra Skogsägarna.

Studien över ett fullskaligt bioraffinaderi, som gör flera olika 
produkter i Domsjö utanför Örnsköldsvik, har arbetats fram i 
samverkan med en globalt ledande konsultbyrå.

160 000 ton fossila bränslen ersätts. 800 000 ton syntetiska fib-
rer baserade på olja ersätts. 100 000 ton fiskmjöl/sojaprotein er-
sätts. Flera andra produkter kan utvinnas och ersätta oljebaserade.
Ur Länstidningen Östersund 2018-04-20

Renässans för trägolv ger stark framtidstro
Hållbarheten löper som en röd träfibertråd genom golvtillverk-
ningen. Nordingrå Produktion kombinerar tradition och modern 
tillverkningsteknik. 

Carl Gustaf Nordin och medarbetaren Robert Strandh jobbar 
med den äkta varan, i huvudsak gran och fura ur de norrländska 
skogarna men även ek från Visingsö. 

Målet har hela tiden varit att skapa en långsiktig hållbar verk-
samhet socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I dag är de i det 
närmaste fossilfria. Köper vattenkraftel, använder biopellets för 
uppvärmning och gör biobränsle av allt produktionsavfall i form 
av briketter som säljs till Hemab i Härnösand. Baklastaren går på 
en fossilfri diesel från Finland. 
Ur Nordsverige 2018-04-12

GÄVLEBORGS LÄN

Fokus på fossilfritt
I Norrsundet hölls i veckan en stor konferens om fossilfria drivmedel. 

– Det handlar om att rädda världen, sa forskaren Johanna 
Mossberg.

Det behövs många alternativ, menade hon och framhöll att alla 
fossilfria drivmedel är bättre än de fossila bränslena. 

Ett exempel är börsnoterade Colabitoil som håller på att förbe-
reda för tillverkning av biodiesel i större skala i Norrsundet. 

I Vallvik, strax söder om Söderhamn, är det meningen att Rott-
neros snart ska börja tillverka så kallad lignol som sedan raffineras 
till fossilfri diesel och bensin. 

– Vi närmar oss läget då vi går in i full skala, sa Ragnar Lund-
berg, teknisk chef i Rottneros som äger Vallviks bruk. 
Ur Arbetarbladet 2018-04-17

BIOENERGI I PRESSEN
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Sågspån ska bli biobensin
Pyrolysfabriken vid Kastets sågverk är en av flera satsningar på 
gång för att ersätta fossila drivmedel med förnybara.

– Det här är en del i ett fossilfritt Sverige, säger Charlotte 
Thedéen, hållbarhetsdirektör vid Setra som äger sågverket

Sågspånen regnar ner i stora pyramider utanför sågverket. Tan-
ken är att använda de här skogsresterna som råvara för så kallad 
pyrolysolja, som sedan kan raffineras till biodiesel eller biobensin.

Företaget Setra har nyligen fått 117 miljoner kronor från Natur-
vårdsverkets satsning Klimatklivet för att bygga ut sågverket med 
en biooljafabrik.
Ur Sveriges Radio Vetenskapsradion 2018-04-25

VÄRMLANDS LÄN

Stort utsläpp av biodiesel
Efter ett stort utsläpp av bränsle från kraftvärmeverket vid Lam-
bergskajen i Karlstad inatt jobbar nu räddningstjänsten med att  
sanera området där cirka 25 000 liter biodiesel runnit ner i marken.

Det finns vatten på båda sidor av området där utsläppet skett. 
Där har räddningstjänsten lagt ut länsar för att begränsa biodie-
selns utbredning i vattnet.
Ur Sveriges Radio P4 Värmland 2018-04-11

ÖREBRO LÄN

Förbrukade värphönor blir  
till militärmat och fjärrvärme
– Vi har runt sex miljoner värphöns i Sverige och de lever i snitt 
15-16 månader innan de måste bytas ut, säger Leo Virta som är vd 
på företaget Konvex som hanterar döda hönor.

Majoriteten av de hönor som byts ut gasas ihjäl och behandlas 
på en fabrik i Karlskoga där de omvandlas till en animalisk pro-
dukt som kan liknas med köttbullssmet.

Smeten används sedan som bränsle i svenska kraftvärmeverk för 
att värma upp fjärrvärmenätet. I Karlskoga eldar man varje år upp 
3 000 ton djurrester, varav en stor del består av värphöns.

Samtidigt söker företaget Konvex efter andra alternativ till att 
elda upp värphönsen. I Danmark använder man animaliska pro-
dukter till att göra biodiesel och likande tankar finns även i Sverige.
Ur SvT Nyheter 2018-03-31 

"Det är bra att de ändrat korkat anbudskrav"
Svealandstrafiken hade ställt upp flera skall-krav och ett av dem 
var att anbudslämnaren - alltså Biogasbolaget - årligen måste ha 
en omsättning på minst 100 miljoner kronor. Det kravet uppfyller 
inte Biogasbolaget och därför uppstod den märkliga situationen 
att ett lokalt ägt bolag - Biogasbolaget ägs ytterst av Karlskoga, 
Örebro och Kumla kommuner - som producerar lokal biogas inte 
kunde lämna anbud till bussar som trafikerar länet. 

Biogasbolaget är med i matchen genom att Svealandstrafiken 
accepterar en så kallad moderbolagsgaranti, utfärdad av Karlskoga 
Energi och Miljö. 
Ur Karlskoga Tidning 2018-04-07

Biogas till anläggning i Örebro
Biogasbolaget i Mellansverige AB, som ägs till hälften av Karlskoga 
kommun kommer leverera biogas till en ny anläggning i Örebro.

Örebro Tvätt heter bolaget som har installerat en ny anlägg-
ning som förser såväl industriprocessen som interna fordon med 
förnybar och närproducerad biogas. 

Anläggningen ersätter 100 kubikmeter fossil olja och diesel. 
Ur Karlskoga Tidning 2018-04-11

Kraftvärmesystem till Sydkorea
Karlskogaföretaget Metacons dotterbolag Helbio ska leverera 5 
kW kraftvärmesystem av typen Prometheus 5 i Sydkorea. Samti-
digt har ett distributionsavtal undertecknats för det Sydkoreanska 
företagets försäljning och installation av 50 enheter under 2019. 
Systemen skall användas för produktion av el och värme för bo-
städer i Sydkorea.

Systemet innehåller en bränslecell på 5 kW som matas med vät-
gas från bolagets unika, katalytiska så kallad "multifuel reformer", 
som i sin tur kan matas med biogas, naturgas eller gasol. 
Ur Marknad Örebro 2018-04-19

Örebro-Tvätts satsning på gas  
imponerade på miljöministern
Det var far och sons, Schlemon och Sargon Athorayas, satsning 
på biogas som fick miljöminister Karolina Skog att komma till 
Örebro och företaget Örebro-Tvätt på onsdagen.

I flera decennier använde Örebro-Tvätt en äldre oljepanna för 
sin energiförsörjning och eldade upp massor av olja, men med 
hjälp av Klimatklivet och 2, 4 miljoner kronor, valde ägaren Schle-
mon Athoraya att investera i en biogaspanna. 
Ur Nerikes Allehanda 2018-04-12

UPPSALA LÄN

Stort Kina-intresse för Ena Energi
Nyligen var en handfull kinesiska delegater på en snabbvisit i En-
köping. De var på plats för att lära sig mer om hur det går till när 
Enköpingsborna får sin värme och el, från Ena Energis anläggning 
i hamnen. 

Ena Energis tidigare verkställande direktör, Eddie Johansson, 
träffade av en slump några kineser på ett seminarium han besökte. 
Det visade sig att kineserna just köpt ritningen till den panna som 
Enköpingsföretaget använt sig av i den dagliga driften, sedan 1994. 
Sedan dess har besöken från Kina varit frekventa. 

Kina är långt ifrån det enda landet som skickat delegater för att 
lära sig mer om hur el- och värmeproduktionen på Ena Energi. 
De senaste åren har representanter från bland andra Armenien, 
Ungern, Ryssland, Japan, Afrika och Österrike varit på besök på 
anläggningen. 
Ur Ena-Håbo Tidningen 2018-04-21
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Gimoverken satsar på fjärrvärme
– Vi på Sandvik Coromant har bland annat minskat användning-
en av eldningsolja med cirka 70 procent sedan år 2012. Satsningen 
på alternativ fjärrvärme, som vi gör tillsammans med bioenergifö-
retaget Neova, kommer att få ner den siffran till nära noll, säger 
Joakim Fagerudd, platschef på Sandvik Coromant i Gimo.

– Neova investerar i nya fjärrvärmekulvertar och en ny bio-
bränslebaserad produktionsanläggning på 3,5 MW som ska förse 
Sandvik Coromant med den värmen som tillverkningen kräver. 

Enligt Sandviks beräkningar kommer den nya fjärrvärmelös-
ningen att motsvara minskade växthusgasutsläpp med 1 850 ton 
per år. Investeringen backas upp av det statliga investeringsstödet 
Klimatklivet.
Ur Upsala Nya Tidning 2018-04-18

STOCKHOLMS LÄN  

Nytt kraftvärmeverk byggs i Stockholm
Ett nytt kraftvärmeverk byggs just nu i Hässelbyområdet Lövsta i 
Stockholm. Det kommer att ha kapacitet att försörja över 200 000 
lägenheter med värme och generera el. 

Planerna har funnits i över tio år och bygget gör det möjligt att 
ersätta det nuvarande Hässelbyverket, som byggdes på 1950-talet. 

– Lövsta är den lämpligaste platsen för ett nytt kraftvärmeverk. 
Vi har utrett många andra placeringar, men ingen har de möjlig-
heter för Stockholm som Lövsta ger, säger Anders Egelrud, vd på 
Stockholm Exergi.
Ur Branschaktuellt.se 2018-04-20

Dyrare att slänga osorterade sopor
Det har blivit dyrare att slänga osorterat matavfall i Haninge i år. 
Syftet är att invånarna ska bli mer miljövänliga. 

SRV, Södertörnskommunernas gemensamma avfallsbolag där 
Haninge ingår har höjt priset med 300 kronor per år, för de villaä-
gare som inte väljer att sortera matavfallet i ett separat kärl. 

Syftet är helt enkelt att det ska löna sig att vara miljövänlig. 
– Av matavfallet blir det biogas, som är ett klimatneutralt for-

donsbränsle, samt biogödsel, säger Maria Bäckbom, kommunika-
tionschef på SRV. 
Ur Mitt i Haninge 2018-04-24

SÖRMLANDS LÄN

De lämnade Valla gård efter sju års kamp
Deras pensionärsparadis blev en vardag i rök, stank och damm. 
Efter sju års kamp stämde Kerstin Olvén och hennes make biogas-
anläggningen i Valla.

– Vi har klagat i sju år, men ingen gjorde något för att hjälpa 
oss. Vi trodde att vi flyttade till en idyll, men det blev ett industri-
område, säger Kerstin Olvén. 

Den stora biogasanläggningen, som skulle förvandla gödsel till 
fordonsgas, beviljades bygglov via delegation och ärendet var aldrig 
uppe i byggnadsnämnden. 

–Trots att vårt hus låg 100 meter från den planerade anlägg-
ningen fick vi inte yttra oss över bygglovsansökan vilket vi hade 
laglig rätt till, berättar Kerstin Olvén. 

– Det luktade rutten svinskit och kycklingfett och när vi hade 
gäster på besök reagerade de på att det dammade och luktade. Vi 
kunde aldrig sitta ute i trädgården om somrarna och att hänga ut 
tvätten var otänkbart 

– Det var aldrig någonsin tyst, det bullrade konstant från fläk-
tar, kompressorer, kvarnar och pumpar. 

– Vi insåg till slut att vi inte kunde vara kvar, utan flyttade från 
förmansbostaden och stämde samtidigt bolaget. Efter ett år kom 
domslutet och vi fick ungefär vad vi hade begärt.
Ur Katrineholms-Kuriren 2018-04-17

"Det kunde säkert ha hanterats bättre"
Det är numera Gasum AB som förvaltar och driver anläggningen 
vid Valla gård och bolagets senior business manager Lars Sjösvärd 
beklagar de besvär som makarna Olvén har haft. 

– Hur man upplever störningar, som till exempel lukt, är sub-
jektivt, men vi kan förstå att vår verksamhet har påverkat dem och 
vi har successivt byggt om och ändrat rutiner för att minska deras 
upplevda besvär. Närheten mellan hus och anläggningen gör det 
dock svårt att helt eliminera påverkan. 
Ur Katrineholms-Kuriren 2018-04-17

Därför vill SSAB inte ha  
naturgasterminalen på sitt område
SSAB behöver naturgas till sin framtida ståltillverkning - men vill 
inte ha en naturgasterminal på sitt område.

– Naturgasen är inte en del av SSAB:s affär utan vi är kund i 
detta läge. När SSAB fortsätter sin satsning mot en fossilfri pro-
duktion, kan vi inte riskera framtida begräsningar eller andra kom-
plikationer som inte kan förutses idag. 

Natur- och biogas är en av förutsättningarna för att SSAB ska 
kunna fortsätta sin verksamhet - utan masugn och koksverk. I ett 
första steg vill man bygga en ljusbågsugn som smälter skrot.
Ur Södermanlands Nyheter 2018-04-05

Bergfjord lever som de lärt
Familjen Bergfjord lever klimatsmart. De har solceller på tomten, 
mindre kött på tallriken och en bil som går på   biogas. Ja, de bor 
till och med i ett återvunnet hus.

I ett stort 100 år gammalt hus i Strängstorp utanför Katrine-
holm bor Anders och Karin Bergfjord tillsammans med sina söner 
Ludvig och Isak.

De har bland annat installerat solcellspaneler på den stora åkern 
nedanför huset. De säljer den egenproducerade elen och köper el 
som tillverkats på liknande sätt.

Familjen har valt bort flyget och de har bytt till biogasbil.
Jag är optimistisk inför framtiden och tror att man kan hitta 

alternativa lösningar, som ett annat bränsle till flyget, säger Karin 
Bergfjord.

Hur gick det då med utsläppen?
Familjen hade cirka 3,5 ton koldioxidutsläpp efter sin första 

mätning. Efter andra mätningen, med biogasbil, solpaneler och 
ändrad kost släpper de ut 2,5 ton koldioxid
Ur Eskilstuna-Kuriren 2018-04-27
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ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Biogas ska användas till  
trucktillverkning i Mjölby
Det är den fossila gasolen som främst används till torkning efter 
målning av truckarna, som på hösten 2019 istället ska ersättas av 
flytande biogas. Det är Tekniska verkens dotterbolag Svensk Biogas 
i Linköping som ska stå för leveransen av flytande biogas.

Det finns också planer, mellan Toyota och Svensk Biogas, att 
alla tunga transporter till och från truckfabriken i Mjölby ska dri-
vas av flytande biogas.

I samband med detta ska också länets första publika tankstation 
för flytande biogas byggas vid E4:an i Mjölby.
Ur SvT Nyheter Öst 2018-04-19

Tredje generationen tar över i Econova
Econova AB i Norrköping har utsett Jeanette Tretten till ny vd.

Idag ägs familjeföretaget av nio personer och Jeanette Tretten 
är generation tre som driver Econova. Företaget arbetar med träd-
gårdsprodukter, återvinning och biobränsle. 

Econova finns även på den norska marknaden. 
– Det ska bli roligt att få föra vidare det som min familj har 

byggt upp, säger Jeanette Tretten. 
Ur Norrköpings Tidningar 2018-04-25

Unik gassatsning på Toyota i Mjölby
"Ett världsunikt samarbete", kallar de båda företagen avtalet som 
kommer att innebära att Toyota ersätter de 900 ton gasol som år-
ligen används i produktionen med bränsle som framställs av åter-
vunnet biologiskt material. 

– Det är en resa som vi inlede för flera år sedan, och som inbe-
griper grön el, bioeldad fjärrvärme och övergång till Li-Ion-batte-
rier i stället för gamla blybatterier i våra eltruckar, säger Kristian 
Björkman, vd på Toyota MH i Sverige på en pressinformation på 
företaget på torsdagen. 

Tekniska verken gör en satsning på 68 miljoner.
Steg två i detta samarbete är den första publika macken för fly-

tande biogas i länet. Liknande projekt pågår på andra håll i landet. 
Östergötlands första kommer att ligga i Mjölby, avslöjar Mattias 
Philipsson, vd på Svensk Biogas. 

Svensk Biogas vill utöka sin produktion med 20 till 30 procent 
för att möta den förväntade ökade efterfrågan. Leveransen till Toy-
otafabriken blir i ett första skede omkring 25 GWh av den totala 
produktionen på 120 GWh per år. 
Ur Östgöta Correspondenten 2018-04-20

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Reningsverket får den allra senaste tekniken
Arbetet med Lidköpings nya avloppsreningsverk är igång. Det 
kommer att kosta över en halv miljard kronor och ska vara kli-
matsmart, pedagogiskt och attrahera forskare. 

Det är ett framtidsbygge som ska få Lidköping att växa och ge 
möjlighet att exempelvis förverkliga Hamnstaden. 

– Vi kommer få en mycket bättre kväverening och förhopp-
ningsvis införs även fosforåtervinning och läkemedelsrening, säger 
Petter Gustafsson, projektsamordnare för Lidköpings kommun. 

På avloppsreningsverket kommer slam att rötas till egen biogas 
som kan användas i en turbin och en generator för att i så stor 
utsträckning som möjligt vara självförsörjande på el och värme. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2018-04-06

Biogas gör framsteg
Biogasbranschen med stark koppling till lantbrukssektorn redovi-
sar en rad framsteg när man under onsdagen och torsdagen samlas 
i norska Fredriksstad.

Innovatum från Västsverige deltar som projektledare inom Bio-
gas 2020 och bland projekt som redovisas finns utbyggnaden av 
nya tankstationer i Strömstad, Bengtsfors, Mellerud och Dals Ed. 
Det anses bli ett lyft för landsbygden, både när det gäller lokal 
produktion och lokal konsumtion av biogas. 
Ur Dalslänningen 2018-04-24

Klart med tio nya elbussar till Borås
Biogas byts ut mot el. Det blir verklighet på linje 2 i Borås från och 
med juni 2019. 

Om 14 månader kommer de tysta elbussarna börja rulla från 
Trandared via centrum till Tullen, och tvärtom. Detta efter att 
Västtrafik, Nobina och Borås stad kommit överens. 

– Vi är tämligen övertygade om att det är den här inriktningen 
vi vill ta. Det finns en aspekt som rör buller som blir viktigare och 
viktigare, säger Västtrafiks styrelseordförande Lars Holmin (M). 

Att bussarna sätts i trafik före årsskiftet 2019/2020 innebär att 
man får ta del av en statlig elbusspremie som var en förutsättning 
för att det över huvud taget skulle bli av. 

Att införa elbussar innebär en ökad kostnad på uppemot 20 
procent jämfört med traditionella. 
Ur Borås Tidning 2018-04-27

Småskalig uppgradering av biogas
För sjunde året i följd arrangerade Hushållningssällskapet tillsam-
mans med JTI/Rise en temadag om biogas på Sötåsens Natur-
bruksgymnasium. 

Totalt lockade biogasdagen drygt femtio deltagare och förelä-
sare från både Sverige, Tyskland och Polen. Publiken bestod bland 
annat av forskare, företagare, lantbrukare och entreprenörer inom 
biogas.

Åke Norberg från SLU/RISE berättade om askfilter för gasre-
ning vilket även skulle demonstreras vid ett studiebesök senare 
under dagen.

– Vi pratar om småskalig biogasproduktion. Gränsen går unge-
fär vid ett flöde på 100 kubikmeter i timmen där det är ekonomiskt 
försvarbart att bygga en uppgradering, säger Åke. 

Enligt Åke fanns det omkring 40 gårdsbiogasanläggningar 2016. 
– Att använda aska för att fånga in koldioxid är inget nytt, men 

det vi ville titta på är att använda trädbränsleaska eftersom det 
innehåller väldigt mycket kalcium. 
Ur Jordbruksaktuellt 2018-04-20



15

Lysande 2017 för Tidaholms Energi
Tidaholms Energi AB gjorde en total vinst i alla bolagen under 
2017 motsvarande 19 miljoner kronor. 

– Vi är fantastiskt nöjda, ändå har vi därutöver lyckats skrapa 
ihop 32 miljoner kronor i investeringar, säger vd Mattias Anders-
son.

Fjärrvärmen hamnade i prisjämförelsen Nils Holgersson-mät-
ningen på plats 50 bland de 250 fjärrvärmebolagen som finns i 
Sverige . 

– 2019 har vi som målsättning att vara 100 procent förnybara. 
Den sista procenten omfattas av den olja som används efter att 

pannan i fjärrvärmeverket muras om under sommaren. 
– Vårt mål är att använda bioolja i stället för fossilt bränsle. 

Ur Västgöta-Bladet 2018-04-20

Här vill Göteborg Energi satsa miljarder 
Göteborg Energi vill bygga ett nytt kraftvärmeverk i Backa för 
två miljarder kronor. Man vill också öppna en nedlagd järnväg. 
Utan tågen kan det krävas 65 lastbilar varje dygn för att frakta 
bränsle till anläggningen.

För att på sikt kunna fasa ut de fossila bränslena ur fjärrvärme-
produktionen tittar Göteborg Energi på ett nytt kraftvärmeverk i 
Backa som en möjlig lösning.

Just nu pågår en förstudie om anläggningen som beräknas kosta 
runt två miljarder kronor och från början var tänkt att stå färdig 
till 2022.

– 2024 är prognosen nu, säger Anna Svernlöv, chef för produk-
tionsverksamhet vid Göteborg Energi.

Det valda området vid Exportgatan, sydöst om Backadals-
motet, har tidigare trafikerats av tåg. 

Om lösningen med järnväg inte skulle vara möjlig har det be-
räknats att ungefär 65 stycken 24-meters lastbilar skulle behöva 
frakta bränsle till anläggningen varje dygn. Ett alternativ som inte 
lockar Göteborg Energi.
Ur Göteborgs-Posten 2018-04-12

Göteborg Energis miljardprojekt läggs ner
Det skulle kosta max 741 miljoner. Nu läggs Gobigas ner efter att 
försöken att sälja misslyckats och Göteborg Energi lagt nästan två 
miljarder på projektet.

– Vi har det senaste året bedrivit ett intensivt arbete för att hitta 
en annan finansiering/ny ägare till Gobigas, säger Alf Engqvist, vd 
för Göteborg Energi, i ett pressmeddelande.

– Diskussioner har förts med ett flertal intressenter men vi har 
inte nått en överenskommelse inom de ramar vi kan acceptera. 
Ledningen och styrelsen har mot bakgrund av den stora ekono-
miska påverkan som Gobigas har på koncernens verksamhet och 
efter bolagets dialog med Energimyndigheten, tagit beslut att av-
sluta projektet i förtid.

Planen är att Gobigasanläggningen, som ligger i Ryahamnen, 
ska bevaras i befintligt skick.
Ur Göteborgs-Posten 2018-04-03

Gobigas "konserveras" – tills vidare
Gobigas, kommer att förslutas och bevaras inför framtiden. Det be-
slutade bolagets styrelse på sitt senaste möte. På så sätt skjuter bola-
get ett eventuellt beslut om avveckling framför sig och har möjlighet 
att starta upp anläggningen igen om marknaden förändras.

Politiskt är det sedan länge beslutat att Göteborg Energis projekt 
Gobigas inte skulle gå från demoanläggning vidare till nästa steg, 
nämligen kommersiell produktion av biobränsle från spill från sko-
gen. 

De tio till 20 medarbetarna som driver anläggningen i dag får 
andra uppgifter inom bolaget. 

Anledningen till styrelsens beslut är att demonstrations- och 
forskningsprojektet nu har fyllt sin uppgift och med dagens för-
utsättningar inte kan producera biobränsle kommersiellt utan att 
gå med förlust. 

Alf Engqvist uppskattar att om de fortsatt i samma anda, så 
skulle förlusten hamna på mellan 30 och 80 miljoner årligen. Att 
konservera anläggningen ger en betydligt lägre nota. 
Ur ETC Göteborg 2018-04-05

Professor:”Gobigas-projektet  
en teknisk succé”
Gobigas-projektet som nu läggs ner och som kostat nära 2 miljar-
der kronor är en teknisk succé om man ska tro Henrik Thunman, 
professor i energiteknik och projektledare för forskning kopplad 
till projektet.

 – Vi har egentligen löst alla de osäkerheter och problem som 
fanns för lite drygt 10 år sen.

Dess största bidrag är att tekniken kring biogasproduktion av 
skogsråvara tagit ett stort steg framåt, enligt Henrik Thunman.

Anläggningen har tidsmässigt hamnat fel, det som man trodde 
skulle ske 2012 vad gäller klimatomställning kan nu tidigast vara 
på plats 2020, säger Henrik Thunman.
Ur SvT Nyheter Väst 2018-04-04

Oklar klimatnytta av ny gasterminal
LNG- terminalen som byggs i Skarvikshamnen har återigen ham-
nat på Göteborgspolitikernas bord. 

Hur stor klimatpåverkan den flytande naturgasen som planeras 
användas i terminalen i Skarvikshamnen kommer att ha är inte 
helt enkelt att förutse.

Maria Grahn på Chalmers ser att LNG är bättre i teorin. 
– Jämför LNG med det bränsle sjöfarten använder i dag, så blir 

det bättre på alla fronter. Koldioxidutsläppen minskar med runt 
20 procent, även om man inte får ett nollutsläpp. 

Ett av argumenten för en satsning på en LNG-terminal i Göte-
borg är att det enkelt går att byta ut den fossila gasen mot biogas, 
LBG. Varken motorer eller infrastruktur skulle behöva bytas ut. 
Men då krävs att det framöver produceras tillräckligt med biogas. 

– Det ser inte ut i dag som att det finns någon stark lobbyorga-
nisation för att göra LBG i stor skala, säger Maria Grahn. 
Ur ETC Göteborg 2018-04-18
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Nya biopannan ger fossilfri fjärrvärme
Alingsås Energi kan nu producera fjärrvärme helt fossilfritt.

Den nya pannan innebär att fossil värmeproduktion endast ska 
användas som reserv i fortsättningen. 

– Ett normalår blir fossilfritt, säger Jörgen Damborg, projekt-
ansvarig affärsområdeschef vid Alingsås Energi. 

15 månader har bygget av den nya biopannan tagit. Budgeten 
var på 82 miljoner, en kostnad man ser ut att hålla med marginal. 
Investeringen ska gagna Alingsås på lång sikt. Med pannan blir 
värmeproduktionen fossilfri i många år och värmeverkets totala 
kapacitet höjs till 44 MW mot tidigare 26 MW. 
Ur Alingsås Kuriren 2018-04-18

Notan växer för avfallsbygge  
– kan mista miljonbidrag
Borås Energi och Miljös blivande nya förbehandlingsanläggning 
på Sobacken för hushållens matavfall blir 17 miljoner dyrare och 
kan samtidigt mista ett statligt mångmiljonbidrag. 

Det sistnämnda hänger på om man kan samverka med någon 
utomstående aktör och tillverka mer fordonsgas igen.

Projekteringen uppvisade en kostnad på totalt 53 miljoner kro-
nor, men sedan dess har summan stigit till 70 miljoner kronor. 

Samtidigt kan ett stort statligt bidrag på 15,6 miljoner kronor 
från regeringens kampanj Klimatklivet vara i fara om inte den bio-
gas man kommer att producera går till fordonsdrift. 

Men sedan dess har Bemab förlorat stadsbussarna i Borås som 
viktigaste kund, och klimatnyttan med att elda biogas som kom-
plement i den nya kraftvärmeanläggningen är begränsad. 
Ur Borås Tidning 2018-04-18

JÖNKÖPINGS LÄN

Ny biogasanläggning klar 2020
Den nya biogasanläggningen mellan Barnarp och Tenhult väntas 
stå färdig senast 2020. Där kommer årligen 40 000 ton organisk 
avfall omvandlas till biogas och biogödsel.

Det var i mars som kommunfullmäktige beslöt att sälja biogas-
bolaget och sina ålderstigna biogasanläggningar till bolaget Hita-
chi Zosen Inova, HZI.

De gamla anläggningarna fortsätter att användas fram tills dess 
att den nya tas i drift. 

Den nya anläggningen kostar många miljoner att bygga. Kom-
munens beräkningar för kostnaden att bygga en ny anläggning låg 
på 150-200 miljoner kronor.
Ur Jönköpings-Posten 2018-04-12

KRONOBERGS LÄN

Varannan sjö är försurad i länet
– Försurning av sjöar och vattendrag utgör fortfarande ett mycket 
stort problem i södra Sverige och Kronobergs län, konstaterar fors-
karen Gunilla Pihl-Karlsson, vid IVL.

2010 var 55 procent av sjöarna i länet försurade. Läget lär vara 
det samma i dag, tror Gunilla Pihl-Karlsson. 

Däremot har det sura nedfallet minskat kraftigt, från höga ni-
våer på 10-25 kilo per hektar och år under 1990-talet till cirka 1 kilo 
i dagsläget. 

För höga kvävenivåer i skog och mark förändrar särskilt under-
vegetationen. Gräs tar över och slår ut ris, som blåbär och lingon. 

Den mesta kväve som når Sverige kommer från kontinenten, 
södra Europa och Storbritannien. 

Prognosen visar att kalkning av sjöar och vattendrag måste pågå 
under lång tid. 

Det finns en potentiell konflikt mellan ett ökat uttag av bio-
massa från skogen och återhämtningen från försurning.
Ur Smålandsposten 2018-04-21

Solenergi ligger i tiden
En aktuell kartläggning från Energikontor Sydost, som ägs av 
kommuner och kommuner i sydöstra Sverige sedan snart tjugo 
år tillbaka, visar att solelen kommer att öka upp till tio procent av 
energiförbrukningen fram till 2020.

– Vi har redan tagit fram på solkartor för Blekinge, vilket finns 
i Kalmar och är på gång Ljungby allt för att visa på solelens nuva-
rande utbredning, säger Annica Lindh, projektledare. 
Ur Smålands Näringsliv 2018-04-24

Växjöpolitiker ska studera  
elbussar i Amsterdam
Eldrift i stället för biogas kan vara framtiden för Växjös stadsbussar. 
Nu åker politiker och tjänstemän till Amsterdam för att studera 
Europas största elbussflotta.

Kring Amsterdams stora flygplats Schiphol har Europas största 
elbuss-flotta med cirka 100 fordon nyligen börjat rulla och politi-
kernas uppdrag är att studera detta närmare. 

Smålandsposten berättade i höstas att ett konsultbolag föror-
dade att hela Växjös bussflotta borde bytas ut till eldrift. 

Thomas Nilsson berättar att en elbuss är ungefär en miljon kro-
nor dyrare än en buss som kör på biogas. 

– Men å andra sidan är livslängden för en elbuss dubbelt 
så lång. 
Ur Smålandsposten 2018-04-18

KALMAR LÄN

Stark delårsrapport för Bergs Timber  
– gör mångmiljonvinst
Mörlundaföretaget Bergs Timber har haft ett antal tuffa år bakom 
sig, men den utvecklingen har definitivt vänt. Det senaste verk-
samhetsåret levererades ett resultat på 25 miljoner kronor. 

Nettoomsättningen uppgick till drygt 676 miljoner kronor un-
der perioden – vilket är en ökning med 28 procent. 

Bergs Timbers styrelse har tagit beslut om att investera 27,5 mil-
joner kronor i en ombyggnad av såglinjen i Vimmerby. 

Investeringarna är till största delen kopplat till den pågående 
investeringen i ny biobränslepanna i Mörlunda samt modernise-
ringen av såglinjen i Vimmerby.
Ur Dagens Vimmerby 2018-04-06 
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GOTLANDS LÄN

Gotland är redo för energiomställning
Det är fullt möjligt att skapa ett helt förnybart energisystem på 
Gotland. Det konstaterar Energimyndigheten, som i går överläm-
nade sin förstudie till energiministern. 

Under hösten har 14 tjänstemän från Energimyndigheten satt 
sig in i förutsättningarna för energiomställning på Gotland. 

Blåsten och de många soltimmarna skapar förutsättningar för 
förnyelsebar el på Gotland. 

Men en omställning till förnybar el innebär också utmaningar. 
I förstudien presenteras en lång rad förslag och hur man nu ska 

gå vidare. 
Landshövding Cecilia Schelin Seidegård tror också på satsningen, 

men saknar ett datum för när energiomställningen ska vara ge-
nomförd. 
Ur Gotlands Allehanda 2018-04-11

Gotland blir först i landet  
med förnybart energisystem
Enligt energiöverenskommelsen från 2016 så ska Sveriges elpro-
duktion vara helt förnybar år 2040. Men det behövs mer kunskap 
och verktyg för att nå dit. Därför föreslår nu Energimyndigheten 
och regeringen att Gotland blir ett pilotlän för att visa vägen.

– Gotland är litegrann som ett Sverige i miniatyr, säger Mattias 
Eriksson, projektledare hos Energimyndigheten om varför man 
valt ut just Gotland. 

– Vi hoppas att få till en bra mix av olika åtgärder som kan ge 
input till övriga Sverige om hur man kan göra. Det kan gälla elsys-
temet, och även andra delar av energisystemet. Fossilfria transporter 
och hållbar industri till exempel. 
Ur SvT Nyheter Öst 2018-04-10

Cementa byter bränsle tillfälligt efter branden
Branden som upptäcktes under fredagsmorgonen på Cementa är 
under kontroll. Det var ett filter i ett biobränslelager som brann 
och som en konsekvens måste nu fabriken använda fossilt bränsle 
under en period.

– Arbetet i fabriken löper på som vanligt, däremot kommer vi 
få göra en bränsleomställning på vår stora ugn och köra med mer 
fossilt bränsle under en kortare period medan vi återställer filtret, 
säger fabrikschef Fred Grönwall
Ur Sveriges Radio P4 Gotland 2018-04-20

HALLANDS LÄN

Svajig start för ny massafabrik
Störningar på Södra Cells nya fabrik har drabbat Varberg Energis 
verksamhet hårt. Det visar det kommunala bolagets bokslut för 
2017.

Södra Cell har återkommande störningar i sin process efter ut-
byggnaden vilket medfört avbrott i fjärrvärmeleveransen. 

– Södra har haft att kämpa med en helt ny anläggning och det 
har haft stora konsekvenser för vår del, konstaterar Varberg Ener-
gis vd Björn Sjöström. 

– Vi har fått elda med dyrare bränslen så som bioolja eller gas 
för att täcka produktionsbortfallet. Det har varit slitsamt med 
upprepade driftsstörningar som har krävt beredskap på helger, 
kvällar och nätter, säger han. 

Men Sjöström menar att läget är mycket bättre efter årsskiftet. 
Under året har också avtalet mellan Varberg Energi och Södra 

Cell om restvärmeleverans förhandlats om. "Avtalet är utformat 
för att gynna mer restvärme i fjärrvärmesystemet och beräknas bli 
en kostnadsbesparing för Varberg Energi", enligt Varberg Energis 
förvaltningsberättelse. 
Ur Hallands Nyheter 2018-04-24

BLEKINGE LÄN

Kommunen vill använda elbilar i första hand
Karlskrona kommun har tagit fram en drivmedelspolicy där man 
rankar vilka drivmedel kommunen helst ska använda i framtiden. 
Elfordon toppar listan.

Elfordon anses vara de mest miljövänliga och det man ska satsa 
på mest. Politikerna i kommunfullmäktige var inte helt överens 
om ifall biogas eller HVO är näst bäst men man beslutade till slut 
att biogas kommer i andra hand, följt av HVO och hybrid. 

Sverigedemokraterna tyckte att bensin fortfarande är det enda 
som fungerar bra och valde att inte alls delta i beslutet. 
Ur Sydöstran 2018-03-31

SKÅNE LÄN

Nya planer för Jordberga  
– svingödsel ersätter grödor
Anläggningen i Jordberga, som är Sveriges största i sitt slag, 
driftsattes 2013. Men nu finns planer på att bygga om den. 

– Anläggningen är anpassad till spannmål, majs och andra odlade 
grödor främst. Sedan har den politiska inriktningen vänt, främst i 
Bryssel, och man ser helst att biogas- och etanolanläggningar går 
från att använda odlade grödor till avfall och restprodukter, säger 
Lars Sjösvärd, affärsutvecklingschef på Gasum Jordberga. 

En övergång från grödor till restavfall skulle kräva en omfat-
tande ombyggnad, och även nya tillstånd. 

– Lukt är förstås subjektivt, men vår ambition är att det ska vara 
så lite negativa effekter för de kringboende som möjligt. 

En av fördelarna med att byta grundprodukt att göra biogas 
på är att man kan få en jämnare produktion under året, och inte 
behöver anpassa sig efter skörden. 

Samtidigt innehåller avfall mindre utvinningsbar energi än od-
lade grödor, vilket leder till något fler transporter totalt sett, säger 
Lars Sjösvärd. 

Gasum Jordberga har under förra året haft ett samrådsmöte 
med länsstyrelsen och Trelleborgs kommun för att informera om 
planerna. 
Ur Trelleborgs Allehanda 2018-04-03
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Luktfri miljö kan inte garanteras av Gasum
Gasum Jordberga kan inte garantera att det inte kommer att lukta 
mer från anläggningen när man börjar göra biogas av svingödsel i 
stället för växtrester. Det kom fram när företaget ordnade samråds-
möte om sin nya anläggning på torsdagskvällen.

Gasum har ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen för att bygga 
om biogasanläggningen i Jordberga. Förutom att använda växtav-
fall vill man även göra biogas av till exempel svingödsel och slakt-
avfall. 

En olägenhet i form av lukter, transporter och buller, befarar 
några av de boende. 

Flera grannar hävdar att det luktar mycket illa om anläggning-
en redan i dag. Bland andra Anders Persson som i flera år kämpat 
mot anläggningen. 

– Vi har haft åtskilliga besökare på anläggningen. Alla säger att 
det luktar väldigt lite, sa Lars Sjösvärd på Gasum. 
Ur Trelleborgs Allehanda 2018-04-21

Regeringens biogasstöd lättnad för Jordberga
Regeringens utlovade utökade stöd till biogasproduktion välkomnas 
av Gasum Jordberga. Men det är för tidigt att säga vad det utökade 
stödet får för betydelse.

I helgen stod det klart att regeringen förstärker stödet till lan-
dets biogasproduktion med ytterligare 270 miljoner kronor under 
2018. Det stöd som finns i dag ligger på 60 miljoner kronor. 

Det är ett steg i rätt riktning, men vi får se om det räcker hela vä-
gen, säger Lars Sjösvärd, affärsutvecklingschef på Gasum Jordberga. 

Lars Sjösvärd vill även se en långsiktig lösning på problemet. 
Det utökade stödet gäller hittills bara 2018. 
Ur Trelleborgs Allehanda 2018-04-17

Efter påsk lugnar det ner sig i tulpanfabriken
Kanske hade du några gula tulpaner på bordet för att boosta påsk-
stämningen? Chansen är att de kom från Billeberga. Här odlas 
och skördas en stor del av landets samlade produktion av tulpaner.

– Vi odlar 24 miljoner tulpaner per år. Det är 15 procent ungefär 
av den svenska produktionen, säger Lars Arvidsson, KG Hanssons 
Handelsträdgård i Billeberga.

Reklam är en delförklaring till försäljningsboomen som bland 
annat kan berätta om de svenskodlade tulpanernas miljöfördelar, 
menar han.

– Alla har ställt om från fossila bränslen till förnyelsebara, vi 
värmer växthusen med flis till exempel. Kör man tulpaner från 
ett annat land så är det oftast naturgas som de värmer upp med. 
Naturgas är ju inte direkt förnybart, säger Lars Arvidsson.
Ur Landskrona och Svalövsbygden: 2018-04-02 

Grisgödsel blir värme och  
el i egen gasanläggning
Biogas var något som bröderna Torbjörn och Peter Strid hade fun-
derat på ett bra tag när de 2010 gjorde slag i sak och började pro-
jektera för en egen anläggning på gården Maglasäte utanför Höör. 

– Vi hade både förutsättningarna och behoven. Vi har mycket 
grisar och därmed mycket gödsel så därför är det intressant, säger 
Torbjörn Strid.

Maglasäte tog de över efter sina föräldrar 1978. Här finns 600 

suggor och någonstans mellan 7 000 och 7 500 grisar samtidigt. 
Varje år ”puttar ” de in 25 000 kubikmeter gödsel plus matav-

fall. Det ger 1,5 miljoner kWh el och ungefär lika mycket värme 
per år. Matavfallet kommer från konsumenter i mellanskåne. 
Kombinationen är idealisk säger Torbjörn Strid.

Anläggningen har totalt kostat 13,5 miljoner kronor, 30 procent 
betalades genom EU-stöd. 

– När vi projekterade låg elpriserna på 50 öre per kilowattimme. 
Nu är den nere på 25 öre. 

– Så det är vårt stora värmebehov som gjort biogasanläggningen 
till en fullträff för oss. Innan gick det åt 45 kubik med olja om året 
på Maglasäte, men nu är den siffran nere på noll.

Vilka råd ger ni till dem som funderar på egen biogasanlägg-
ning på gården?

– Bygg med kvalitet. 
– Vi anlitade Sven Norup i Knislinge att bygga hos oss. Han är 

seriös och serviceinriktad. 
Ur Skånska Dagbladet 2018-04-04

Hybridasp allt mer populär energigröda
Snabbväxande hybridasp är ett trädslag som blir allt mer intressant 
för skånska lantbrukare. Ett nytt projekt ska nu studera hur man 
kan maximera produktionen av hybridasp på åkermark.

Hybridasp är en korsning mellan den europeiska och norda-
merikanska aspen. De första svenska korsningarna gjordes i just 
Ekebo 1939.

Man kan räkna med cirka två omloppstider på hybridasp på en 
omloppstid med gran.

Så den har ett större spektrum som slutprodukt än vad salix har, sä-
ger Nils Fahlvik på Skogforsk forskningsstation Ekebo utanför Svalöv.
Ur Skånska Dagbladet 2018-04-05

Simris självförsörjande dygnet runt
Den skånska orten Simris på Österlen sätts på världskartan. Den 
här veckan blir de 150 hushållen för första gången självförsörjande 
genom förnybar och lokalproducerad energi från vind- och sol-
kraft under dygnets alla timmar.

Energibolaget Eon står bakom projektet där ett lokalt energi-
system, ett så kallat mikronät, byggts upp. Men byn är även kopp-
lat till en nätstation med batteri och ett reservkraftverk som drivs 
på enbart förnybart bränsle. 

– Kostnaden per kilowattimme blir ju billigare, dels ökar miljö-
medvetandet, säger Johan Aspegren.

Projektet pågår fram till 2019.
Ur Lokaltidningen Ystad Österlen 2018-04-09

Extra värme skänks till badet
Sandvik och Svedala Fjärrvärme har erbjudit Svedala kommun att 
sommartid skänka överskottsvärme från sin spillvärme uppvärm-
ning av bassängerna på Svedalabadet. 

Men för att detta ska bli verklighet måste Svedala fjärrvärme in-
stallera en fjärrvärmeväxlare till badet. Den ska även kunna kopp-
las på sporthallen och Naverlönnskolan till fjärrvärmesystemet. 

Fjärrvärmeväxlaren skulle innebära en investering för Svedab 
på 112 000 kronor och för Svedala kommun 188 000 kronor.
Ur Skånska Dagbladet 2018-04-21


