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Nr 5 / 2018 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Regeringen har nu tillsatt den utlovade utredningen 
om villkoren för svensk biogas. Det blir riksdagsleda-
moten och förra EU-parlamentarikern Åsa Westlund (S) 
som ska vara utredare. Åsa Westlund är också ordfö-
rande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott. 

Så här skriver regeringen i ett pressmedddelande 31 maj: 
”Idag är konkurrensförutsättningarna för biogasproduk-

tion i Sverige svåra. Det beror bland annat på hur olika länders 
styrmedel samverkar när gasen transporteras från ett land till 
ett annat. Utredningen ska analysera biogasens roll och kon-
kurrensförutsättningar utifrån bland annat de nya energi- och 
klimatpolitiska målen, den ökade integreringen av biogasmark-
naden i EU och utvecklingen mot mer förnybar energi i trans-
portsektorn. Utredningen ska även vid behov komma med för-
slag på ändringar i lagstiftning och styrmedel för att biogasens 
nyttor ska kunna tas tillvara.” Forts. på sid. 2.
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100 miljoner till biobränsle till flyget

Preliminär klimatstatistik för 2017

Frågan om flygskatt kontra biobränsle till flyget har varit ett domi-
nerande tema i den politiska debatten under de senaste måna-
derna och kommer troligen att bli det fram till valet.  SID 4.     

Den 22 maj redovisade Naturvårdsverket preliminär statistik för 
utsläppen av växthusgaser 2017. Naturvårdsverket valde att betona 
att minskningen av utsläppen går för långsamt. Minskningen var 
1,4 procent mellan 2016 och 2017.  SID 7.     

ANDEL FÖRNYBAR ENERGI I INRIKES TRANSPORTER

Andelen förnybar energi i inrikes transporter låg 2017 på cirka  
22 procent, enligt Energimyndighetens rapport Energiindikatorer.  
Om man räknar enligt Förnybartdirektivets beräkningsmetod med  
dubbelräkning för avfallsbaserade biodrivmedel blir andelen hela 
37 procent 2017. Siffrorna för 2017 är preliminära. 

Läs mer om Energiindikatorer på sidan 3.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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FORTS FRÅN SID 1.

Energiminister Ibrahim Baylan säger så här:
– Biogasen behöver konkurrenskraftiga och långsiktigt stabila 

spelregler om den ska kunna utvecklas i Sverige, bidra till omställ-
ningen till en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle, säger 
samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

I pressmeddelandet skriver man vidare:
”Regeringen har föreslagit ett särskilt stöd på 270 miljoner 

kronor i vårbudgetpropositionen för 2018 till biogasproducenter i 
Sverige som ska säkerställa branschens överlevnad på kort sikt. På 
längre sikt behöver hela lagstiftningen kring biogasens förutsätt-
ningar ses över, med grund i noggranna analyser av dagens förut-
sättningar, problem och möjligheter. Därför tillsätter regeringen 
nu utredningen som ska göra en övergripande analys och komma 
med de långsiktiga förslagen.

Utredningen ska redovisas senast den 3 juni 2019.”

Svebio kommentar: 

De 270 miljoner kronor som regeringen anslog i kompletteringsbud-
geten i april gäller bara under 2018. Därefter måste det komma mer 
stöd i höstens budget. Utredningen blir klar först nästa sommar och 
i bästa fall kan åtgärder komma på plats i budgeten som läggs hös-
ten 2019. Biogasen får fortsätta under osäkerhet om villkoren ett par 
år. Samtidigt ger staten via Klimatklivet stora stöd till nya investeringar 
både i produktion och distribution. Den subventionerade importen av 
biogas från Danmark är det stora problemet. Men det finns fler kom-
plikationer för biogasen, särskilt som fordonsbränsle. Nya regler för 
bilbesiktning av biogasbilar innebär en extra kostnad på 5 000 kronor 
per besiktning, eftersom det införts krav på att gastanken ska friläggas 
för att kunna kontrolleras för läckage. Staten ger också ett generöst 
stöd till elbussar, som slår ut biogasbussar i många kommuner och 
län. Jordbruksverket gör också striktare tolkning av statsstödsreglerna, 
vilket gör att enskilda lantbrukare går miste om metanreduceringsstö-
det (se notis i Bioenergi Pressen på sidan 14). Alla politiker talar väl 
om biogasen, men politiken hänger inte ihop. En hel del av problemen 
hänger samman med att biogasens utveckling gjorts beroende av rik-
tade stöd och subventioner utöver de generella styrmedel som borde 
räcka för att driva marknaden. 

Strategidokument: Sveriges nationella skogsprogram

”Skogen ger oss hållbara lösningar på viktiga samhällsfrågor. Den 
står för avgörande klimatsmarta alternativ för att minska använd-
ningen av fossila råvaror och skapar fler jobb i hela landet. Den 
utgör en värdefull naturresurs med både bidrag till det svenska 
välfärdsbygget och svenskars välmående och naturupplevelser. 
Sverige ska visa vägen och vara ett föredöme internationellt i håll-
bart brukande och bevarande av skog och i omställningen till en 
växande bioekonomi, bort från fossilberoendet.

Efterfrågan på skogens hållbara lösningar förväntas öka. Efter-
som våra målsättningar som berör skog – både som land och som 
individer – är många och olika anser regeringen att det är viktigt 
att vi ökar samsynen på lång sikt. På så sätt lägger vi grunden för 
långsiktiga spelregler som ger investeringssäkerhet kring skogen 
och dess värdekedja vilket möjliggör för en fossilfri framtid, håll-
bar tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Ett långsiktigt skogsprogram behövs för att främja hållbara, 
konkurrenskraftiga och biobaserade näringar med bas i skogen. 
En god tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen 
ska säkerställas genom hållbar skoglig tillväxt inom ramen för att 
de nationella miljömålen nås. För fortsatt lönsamhet och inves-
teringsvilja längs skogens hela värdekedja behövs vision, mål och 
insatser för ökad samsyn.

Regeringen presenterade 21 maj ett strategidokument 
för Sveriges nationella skogsprogram. Reaktionerna 
på dokumentet var blandade. Många fann det alltför 
allmänt hållet, samtidigt som det innehåller en del 
politiska markeringar. Så här löd regeringens pressmed-
delande: 

Regeringen har därför slagit fast en vision för skogsprogram-
met: "Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar 
tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioeko-
nomi". För att uppnå visionen som syftar till att ännu bättre ta vara 
på skogens möjligheter har regeringen, i bred dialog med många 
engagerade, arbetat fram denna strategi för Sveriges nationella 
skogsprogram. Strategin innehåller mål för fem fokusområden 
och skogsprogrammets organisation för en fortsatt dialogprocess.

Engagemang och insatser från företag, organisationer och in-
tressenter i skogens hela värdekedja tillsammans med myndighe-
ter, lärosäten och regeringen är grundförutsättningar för ett fram-
gångsrikt genomförande av skogsprogrammet. Såväl nationell som 
regional dialog ingår i skogsprogrammet. Även internationella 
skogsfrågor ingår som en självklar del av skogsprogrammet.

Regeringen kommer också besluta om konkreta åtgärder uti-
från skogsprogrammets vision och mål, till stöd för skogsprogram-
mets strategi. Dessa åtgärder ska sedan samlas i en kommande 
handlingsplan. Den första versionen av handlingsplanen kommer 
i huvudsak att omfatta åtgärder där staten har ett huvudansvar. 
Handlingsplanen kommer att uppdateras i dialog med olika in-
tressenter, där inte minst strategisk rådgivning från skogsprogram-
mets programråd kommer spela en central roll. Regeringens för-
hoppning är att skogssektorn och samhället i stort medverkar med 
åtgärder till förverkligandet av visionen och målen.

Sverige behöver skog och skogsbruket i en omställning till ett 
hållbart och fossilfritt samhälle och till att skapa jobb och tillväxt 
i hela landet.”
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Energiindikatorer: störst förändring i transportsektorn

Det här är några av de tendenser som man kan utläsa ur Energi-
indikatorer: 

• Den totala energianvändningen har i stort sett legat stilla un-
der de senaste årtiondena - ända sedan 1970-talet, men rapporten 
visar bara sifferserier sedan början av 90-talet. Under de senaste 25 
åren har den slutliga energianvändningen rört sig mycket lite mel-
lan 375 och 400 TWh. Samtidigt har BNP nästan fördubblats i fast 
penningvärde från omkring 2 300 miljarder kr till 4 100 miljarder 
kr (2009 års prisnivå). 

• Det betyder att energiintensiteten i ekonomin har minskat 
till hälften. Utsläppen av växthusgaser per capita har minskat från 
drygt 8 ton/person/år till drygt 5 ton mellan 1990 och 2016. Ut-
släppen per BNP-enhet har minskat med nästan 60 procent. 

• Andelen förnybar energi låg stilla på 54 procent mellan 2016 
och 2017, men ökade i transportsektorn, till preliminärt omkring 
22 procent. Med den beräkningsmetod som används i EU:s Förny-
bartdirektiv bli andelen 37 procent 2017, beroende på dubbelräk-
ning av avfallsbaserade biodrivmedel och el. 

Energimyndigheten ger varje år ut en rapport med titeln 
Energiindikatorer, som visar utvecklingen över tid för ett 
antal utvalda indikatorer. Rapporten har nr ER 2018:11 
och kan hämtas på Energimyndighetens hemsida. 

Användning av fossila bränslen i förhållande till total 
energianvändning (inkl. förluster) inom olika sektorer, 
1983-2016, procent.

• Den snabba ökningen för förnybart i transportsektorn hand-
lar nästan enbart om ökning för HVO. 

• Avvecklingen av fossila bränslen i olika sektorer framgår av 
följande diagram. Vi ser att det skett ett nästan total avveckling i 
bostadssektorn, och en nästan lika total avveckling inom service 
och fjärrvärme, samt en minskad användning i industrin. Först på 
senare år har en liknande omställning inletts i transportsektorn. 

Effektbalans

Energiindikatorer innehåller även ett par indikatorer om effekt 
i elsystemet. Den totala installerade effekten ökade kraftigt från 
2005 till 2016, främst genom utbyggnad av vindkraft, men mins-
kade mellan 2016 och 2017 genom avveckling av en reaktor och 
flera kondensanläggningar. För första gången på många år låg där-
för ”den bedömda tillgängliga elproduktionskapaciteten” lägre än 
”bedömt maximalt effektbehov vid tioårsvinter”. Man påpekar i 
rapporten att detta inte behöver vara ett problem, givet att det går 
att importera el i sådana lägen. 

• Det största effektuttaget vintern 2016/17 var 25 855 MW, lägre 
än året innan på grund av den milda väderleken. 

Svebio kommentar: 

Energiindikatorer är en viktig och alltför lite utnyttjad informations-
källa. Ofta utgår den politiska debatten från enstaka publiceringar av 
statistik, där den kortsiktiga utvecklingen påverkas av faktorer som vä-
derlek och konjunktur. Energiindikatorer visar på de långsiktiga tren-
derna, och där är de flesta budskapen positiva. Utvecklingen går åt rätt 
håll, med ökad energieffektivitet, snabbt ökande andel förnybar energi, 
och minskade utsläpp av växthusgaser och föroreningar. 

Det finns också en del brister i rapporten. Indikatorn ”Energipriser 
för hushållskunder” innehåller inget pris på biobränsle/pellets trots att 
det är en viktig energikälla för villamarknaden, men däremot pris på 
naturgas, en ytterst marginell och lokal energikälla för hushållskunder. 
För industrikunder redovisar man priser på naturgas, olja och el, men 
inte på pellets, flis och torv, trots att Energimyndigheten tar fram egen 
statistik. De här bristerna måste åtgärdas inför kommande upplagor av 
Energiindikatorer. 

Energiministrar vill stärka nordiskt ledarskap i global energiomställning

De uppmanar också det nordiska näringslivet att ta fram förslag 
som kan främja nordisk export av klimatsmart energiteknik. 

Deklarationen antogs under årets nordiska energiministermöte 
i Lund den 22 maj, som leddes av samordnings- och energiminister 
Ibrahim Baylan. Den innebär att Norden ska fortsätta utvecklas 
som föregångsregion för en ökad användning av förnybar energi. 
Ministrarna vill också satsa på ett fördjupat nordiskt samarbete 
kring forskning, utveckling och innovationer inom klimatsmart 
energi. Målet är att Norden ska ha de mest integrerade och intel-
ligenta hållbara energilösningarna.

Norden ska ha de mest integrerade och intelligenta 
hållbara energilösningarna. Samordnings- och energi-
minister Ibrahim Baylan och de nordiska energiminist-
rarna har antagit en deklaration om att stärka Nordens 
ledarskap i den globala energiomställningen. 

– Norden intar en ledande position i arbetet med utveckling 
av klimatsmart energi. Vi vill stärka det nordiska ledarskapet yt-
terligare när det gäller innovationer inom ren energiteknik, säger 
samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

De nordiska energiministrarna enades också om att i ett brev 
uppmana utvalda nordiska näringslivs- och energiorganisationer 
att komma med konkreta förslag som kan stärka den nordiska ex-
porten av hållbar energiteknik. Näringslivets förslag ska sedan tas 
upp på agendan vid nästa års energiministermöte på Island.

– Vi behöver mer nordisk samverkan för att kunna nå nya ex-
portframgångar på marknader för hållbara energitekniklösningar, 
där konkurrensen från omvärlden kommer att öka allt mer, säger 
Ibrahim Baylan.
(Pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet 22 maj)
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Försäljningen av E85 mer än fördubblad i april 

100 miljoner till biobränsle till flyget

Ökningen är i förhållande till mycket låga tidigare siffror. För 
de fyra första månaderna har försäljningen av E85 ökat med 50 
procent. 

Förklaringen är att etanolbränslet nu är mycket konkurrens-
kraftigt i förhållande till bensin. Man tjänar omkring 2 kronor 
per mil eller en hundralapp per tankning om man väljer det blå 
munstycket vid pumpen istället för att fylla med bensin. Många 

Regeringen har satsat på flygskatt, som genomfördes 1 april, och 
har dessutom tillsatt Maria Wetterstrand som utredare av möjlig-
heterna att använda bioflygbränsle, en utredning som ska vara klar 
1 mars 2019. Regeringen har nu anslagit 100 miljoner kronor som 
ska användas för ”flygbränsle från svensk skogsråvara”. Så här skri-
ver regeringen i ett pressmeddelande från 3 maj: 

”Flygtrafiken står idag för omkring två procent av de globala 
utsläppen av koldioxid. Samtidigt är utbudet av hållbara alternativ 
till fossilt flygbränsle mycket litet. Regeringen gav i förra veckan 
Energimyndigheten i uppdrag att verka för att öka användningen 
av hållbara biobränslen i flyget.

– Sverige har goda förutsättningar för en hållbar produktion av 

Statistik från SPBI, Svenska Petroleum och Biodrivme-
del Institutet, för april visar mer än en fördubbling, en 
ökning med 119 procent, av försäljningen av E85 i april 
jämfört med samma månad förra året. 

Frågan om flygskatt kontra biobränsle till flyget har va-
rit ett dominerande tema i den politiska debatten under 
de senaste månaderna och kommer troligen att bli det 
fram till valet. 

bilister har upptäckt detta. Det är också bra för utsläppen av växt-
husgaser, eftersom E85 ger en reduktion av de fossila utsläppen 
med omkring 50 procent jämfört med bensin. Den reduktionen 
skulle kunna vara ännu större om vi använde ännu bättre etanol 
i E85, men nu gällande styrmedel gynnar inte biodrivmedel med 
extra goda klimatprestanda. 

Försäljningen av diesel steg också kraftigt, med 7 procent, med-
an försäljningen av bensin sjönk med 4 procent. 

SPBI:s siffror säger inget om den totala användningen av bio-
drivmedel eftersom man inte publicerar siffror för rena biodrivme-
del (HVO100, RME, ED95) och inte heller anger exakta inbland-
ningsandelar i diesel och bensin.  

biobränslen för flyget från framförallt skogen. Nu stärker vi förut-
sättningarna för de företag som vill ta vara på affärsmöjligheterna 
med grönt flygbränsle, säger närings- och innovationsminister Mi-
kael Damberg.

– Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer 
och ett föregångsland för minskade klimatutsläpp. Nu inkluderar 
vi tydligt flyget i den omställningen, säger miljöminister Karolina 
Skog.

Regeringen har gett Energimyndigheten 100 miljoner kronor 
för att göra det mer attraktivt att utveckla biobränsle för flyg från 
svensk skogsråvara. I uppdraget ingår att utlysa medel för att stödja 
forskning och utveckling av hållbara biobränslen för flyg samt in-
rätta ett innovationskluster som samlar hela värdekedjan och som 
tar fram en gemensam behovsanalys för att klara omställningen till 
fossilfrihet inom flyget.

Slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Näringsdeparte-
mentet senast den 31 mars 2021.”

Sverige vill se globala åtgärder för hållbar batteritillverkning

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Europeiska 
kommissionen, tillsammans med flera andra regeringar, offentliga 
och privata aktörer som till exempel Northvolt, uppmanar fler län-
der och aktörer att ställa sig bakom nyckelåtgärder för framtidens 
hållbara batteriproduktion under det internationella energitopp-
mötet Mission Innovation 3 i Malmö. Energilagring i batterier är 
en avgörande teknik för att möta samhällets ökade efterfrågan på 
elfordon och förnybar energi. Samtidigt finns en oro och en dis-
kussion om vilka effekter själva batteritillverkningen har på miljön.

– Vi måste ta in alla hållbarhetsaspekter när vi pratar om bat-
teriers livscykel. Från råmaterialen och tillverkningen till att öka 
återbruket och återvinningen. Energieffektivisering, minskad kli-
mat- och miljöpåverkan, säkerhet, hälsa och mänskliga rättigheter 
är alla lika viktiga aspekter för att få till stånd framtidens batterier, 
säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Länderna och organisationerna har identifierat nyckelåtgärder 
för att utveckla batteritekniken i en miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt hållbar riktning. Nyckelåtgärderna berör alla delar av pro-
duktions- och användningskedjan för batterier, och pekar bland 

Sverige och EU-kommissionen, tillsammans med flera 
länder och företag, uppmanar fler att ställa sig bakom 
de åtgärder som behövs för att världens batteripro-
duktion ska bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar.

annat ut ökade möjligheter för återbruk, återvinning och för kon-
sumenter att fatta välgrundade beslut och på så sätt driva mark-
nad, forskning och utveckling mot hållbarare lösningar.
(Pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet 23 maj)

Svebio kommentar: 

Det är hög tid att vakna upp från regeringar och myndigheter när 
det gäller hållbarhetsfrågorna kring elektrifiering, inte minst kopplat 
till transportsektorn. Allt hårdare krav och restriktioner kopplas till bio-
drivmedel, medan elfordon framställs som en lösning utan utsläpp och 
miljöpåverkan. EU:s regelverk för effektivitetskrav på bilar utgår exem-
pelvis från utsläpp genom avgasröret, och gör ingen skillnad mellan 
fossila och biogena utsläpp av koldioxid. Eftersom en elbil inte har av-
gasrör anses den ha noll-påverkan. Det är givetvis inte sant. Svebio 
och många andra har i remissvar påpekat den bristande logiken, och 
krävt att fordonen värderas utifrån ett livscykelperspektiv, där man kan 
ta hänsyn till tillverkningen, exempelvis av batterier, och av elproduktio-
nens klimatpåverkan. 

Amnestys larm om barnarbete och vidriga arbetsförhållanden i ko-
boltgruvorna i Kongo har satt igång debatten om batteritillverkningens 
miljöpåverkan. Det är bra att man nu för upp frågan på högsta poli-
tiska nivå. Det är inte bara biodrivmedel som ska ha tuffa hållbarhets-
kriterier. 
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Regeringen ser över artskyddet

Dessa oklarheter är olyckliga, både för skyddet av den biologiska 
mångfalden och för tydligheten gentemot skogsägarna. Regeringen 
aviserar därför en översyn av regelverket. 

− Som miljöminister vill jag självklart att den markägare som 
sköter sin skog på ett sätt som är bra för hotade arter ska kunna 
kombinera det med god ekonomi för sin näringsverksamhet. Re-
gelverken ska ge incitament för att bevara och utveckla naturvär-
den, säger miljöminister Karolina Skog.

Det pågår ett flertal uppmärksammade juridiska proces-
ser där det framkommit att det råder oklarheter om hur 
artskyddsförordningen ska tillämpas. 

Utlysning från Energimyndigheten om bioflygbränsle

”Du som vill bidra till utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg 
är välkommen att söka stöd.
• Sista dag för ansökan, 3 september
• Utlysta medel, cirka 40 miljoner kr.  
• Forsknings, utvecklings och innovationsprojekt samt innova-
tionskluster kan få stöd.

Utlysningens syfte är att bidra till utveckling och ökad använd-
ning av hållbara biobränslen för flyg i Sverige.

Projekt kan få stöd för:

Forskning och utveckling som kan bidra till utvecklingen av håll-
bara biobränslen för flyg.

Att inrätta ett innovationskluster som samlar hela värdekedjan 
och som tar fram en gemensam behovsanalys för att klara omställ-
ningen till fossilfrihet inom flyget.

Projektet kan starta tidigast 1 november 2018.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående syfte kan söka stöd 
inom utlysningen.

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten:  
Jonas Lindmark

Under rubriken ”Utveckla hållbara biobränslen för flyg” 
publicerade Energimyndigheten 22 maj en utlysning 
med följande innehåll:

Svebio kommentar: 

Flygets klimatpåverkan kommer att vara ett tema i debatten fram till 
valet. Regeringen har valt att i satsa på flygskatt för att få ner det totala 
flygresandet och styra över från flyg till järnväg. Oppositionen, med Cen-
terpartiet som mest profilerade parti, har valt att satsa på bränslebyte 
och tror inte att minskat flygande är en framkomlig väg. På Miljöpartiets 
kongress i slutet av maj restes krav på fördubblad flygskatt. Samtidigt 
kommer signaler om att flygskatten drabbar flygnäringen, med konkur-
ser och avvecklade flyglinjer. Samtidigt har opinionsmätningar visat att 
en stor del av allmänheten tycker att flyget ska beskattas. 

Regeringen visar nu större intresse för bioflygbränsle. Det är klokt. 
Bränslebyte är det säkraste sättet att få ner utsläppen. Varje liter fossilt 
bränsle som byts ut reducerar klimatpåverkan. Inrikesflyget använder 
inte mer än 2 TWh bränsle. Det motsvarar en tiondel av de biobränslen 
som används i vägtrafiken idag. 

Nu gäller det att få igång produktion och öka volymerna på markna-
den för att också få ner priset. Ett kvotsystem skulle snabbt kunna öka 
marknaden, men ett konkret förslag kan finnas på bordet för nästa vår 
och möjligen genomföras 1 januari 2020. 

Flygbranschen säger att inrikesflyget kan vara fossilfritt till 2030 – 
målet finns med i branschens färdplan till Fossilfritt Sverige. 

Regelverket för artskydd ska bidra till att effektivt skydda ho-
tade arter och samtidigt vara tydligt gentemot markägare om när 
man som skogsägare har rätt till ersättning och när man inte har 
det. Regeringen kommer därför att se över det rådande regelverket 
för att skapa klarhet och förutsägbarhet kring vad som gäller, både 
för skogsägare och miljöintressen.

Regeringen kommer att återkomma med mer detaljerad infor-
mation om översynen så snart utredningsdirektivet är färdigt.
(Pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet 18 maj)

Kvartalsrapport nr 1 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Av dessa har 15,5 TWh byggts i Sverige och 5,5 TWh i Norge. Det 
visar kvartalsrapport nr 1 år 2018 för den gemensamma elcertifi-
katsmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma 
målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 
2020. Under första kvartalet 2018 har det tagits i drift 0,4 TWh i 
Sverige och 0,3 TWh i Norge.

Förutom de drifttagna 21 TWh är cirka 15,3 TWh under kon-
struktion, varav 7,8 TWh i Sverige och 7,5 TWh i Norge. Utöver 
detta ligger det investeringsbeslut på 1,4 TWh i Sverige enligt den 
kartläggning som Sverige genomförde vid årsskiftet.

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden star-
tade 2012, har anläggningar med en normalårsproduk-
tion motsvarande 21 TWh tagits i drift och godkänts. 

Energimyndighetens och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energi-
direktorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat 
information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad el-
produktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, 
kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 22 maj)

Den 9 maj berättade Energimyndigheten att man i år kommer att 
fasa ut de första anläggningar som nyanslöts till elcertifikatsyste-
met 2003, och som nu fått certifikat 15 år. Redan tidigare har man 
fasat ut äldre biokraftsanläggningar som anslöts 2003, men som 
redan hade några års driftstid. Utfasningen av anläggningar från 
2003 gäller ett 30-tal anläggningar med en samlad produktion på 
cirka 80 GWh, dvs en relativt liten volym.  
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Mer pengar från Klimatklivet

”Bland åtgärderna finns nu totalt 17 000 laddningspunkter för el-
bilar, 12 tankstationer för etanol, 53 för HVO och 76 för biogas, 
för både tunga och lätta fordon. Det ökar mångfalden av fossil-
fria bränslen och bidrar till omställningen som behövs för att nå 
klimatmålen.

Klimatklivets totala investeringar i tankstationer och laddinfra-
struktur:
• Tankstationer biogas – 335 miljoner kronor
• Tankstationer HVO100 – 22 miljoner kronor
• Tankstationer etanol (ED95), tunga transporter – 9 miljoner kronor

• Laddstationer elfordon – 287 miljoner kronor
I och med nya beslut som Naturvårdsverket nyligen fattat satsas 

totalt 3,2 miljarder kronor på 1900 klimatsmarta åtgärder. Natur-
vårdsverket står i genomsnitt för 44 procent av investeringskostna-
den för åtgärderna; företag, kommuner och andra aktörer står för 
resterande kostnader. För åtgärder som får stöd från Klimatklivet 

Naturvårdsverket delade 23 maj ut en ny omgång stöd 
inom klimatklivet, sammanlagt 650 miljoner kronor. 
Många av dessa nya åtgärder gällde fossilfri fordons-
flotta, laddning för elbilar och tankställen för biodriv-
medel. Så här skriver Naturvårdsverket: 

ställs krav på att biobränslena klarar EU:s krav för hållbarhet.
Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått stöd av Kli-

matklivet bidra med en årlig koldioxidminskning på 880 000 ton, 
under den tid åtgärderna är i funktion (i genomsnitt 16 år). Många 
av de åtgärder som Klimatklivet stöttar skapar strukturella föränd-
ringar som finns kvar i många år framöver, bortom de 16 år som 
beräknas vara åtgärdernas genomsnittliga livslängd.

Nytt register och ökad styrning minskar arbetsmaskinernas utsläpp

Naturvårdsverket har lagt förslag om åtgärder. Så här skriver man 
i sin sammanfattning: 

”Klimatutsläppen från arbetsmaskiner har ökat när de svens-
ka utsläppen i stort har minskat. Samtidigt saknas viktig in-
formation om maskinerna och deras miljöprestanda. För att 
minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar föreslår 
Naturvårdsverket ett nytt arbetsmaskinsregister. Cirka 37 000 
arbetsmaskiner, som ägs av företag i många olika sektorer, be-
döms omfattas av en ny registerplikt om den införs.

Naturvårdsverket har kartlagt klimat- och luftutsläppen från 
arbetsmaskiner och identifierat åtgärder för att nå miljökva-
litetsmålen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan. För att 
förbättra tillgången till information om arbetsmaskinernas ut-
släpp och öka möjligheten till riktade styrmedel för minskade 
utsläpp föreslås att ett särskilt maskinregister införs. Register-
plikten gäller större maskiner och föreslås omfatta traktorer, 
motorredskap klass I samt motorredskap klass II med tjänste-
vikt över 1,5 ton. Äldre maskiner föreslås att undantas.

– Ett arbetsmaskinsregister behövs för att effektivt kunna 
införa styrmedel och åtgärder som ska minska maskinernas ut-
släpp. Att det ställs högre miljökrav i fler sektorer är nödvän-
digt för att minska utsläppen, säger Leif Holmberg, chef på 
Luftenheten.

Som framgår av den preliminära klimatrapporteringen 
är arbetsmaskiner den enda sektor där utsläppen nu 
ökar. Det ökar motiven för att genomföra åtgärder som 
omställningen av arbetsmaskinerna, t ex genom bräns-
lebyte. 

En sammanfattning av de övriga förslag som Naturvårdsver-
ket lämnar till regeringen är:

• Ett register skulle möjliggöra miljözonsbestämmelser för 
arbetsmaskiner, vilket föreslås för att förbättra luftkvaliteten i 
stadskärnor. 

• Ett register förbättrar möjligheten att ställa miljökrav vid 
offentlig upphandling. Upphandlingskraven föreslås skärpas så 
att Trafikverkets krav på arbetsmaskiners bränsleanvändning 
även gäller för övriga statliga myndigheter.

• Nedsättningen av koldioxidskatten för gruvindustri, 
skogs-, jord- och vattenbruk föreslås fasas ut. För gruvindustri 
och skogsbruk föreslås utfasningen vara helt genomförd senast 
2025 och att ett första steg tas 2020. För jord- och vattenbruk 
föreslås 2030 som slutår och att ett första steg tas 2022.

• Stödet till forskning och utveckling för ny teknik föreslås 
ökas. Samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation 
(FFI), föreslås få en utökad statlig finansiering med 50 miljoner 
kronor per år med inriktning mot arbetsmaskiner.

Naturvårdsverket har under 2017 ökat möjligheterna att ge-
nom investeringsstödet Klimatklivet få stöd för nyinvestering i 
miljöanpassade arbetsmaskiner. Detta förbättrar förutsättning-
arna att ställa krav på ny klimateffektiv teknik vid upphandling 
av entreprenadtjänster.
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Preliminär klimatstatistik för 2017
Den 22 maj redovisade Naturvårdsverket preliminär 
statistik för utsläppen av växthusgaser 2017. Naturvårds-
verket valde att betona att minskningen av utsläppen 
går för långsamt. Minskningen var 1,4 procent mellan 
2016 och 2017. 

Så här skriver man i sitt pressmeddelande under rubriken ”utsläp-
pen av växthusgaser minskar – men för långsamt”:

”Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med 1,4 procent 
under 2017, visar preliminära siffror. Utvecklingen är fortsatt för 
långsam för att Sverige ska nå de av riksdagen beslutade klimat-
målen. 

Det framgår av Naturvårdsverkets preliminära statistik av de 
klimatpåverkande utsläppen inom Sveriges gränser för 2017, som 
var 52,2 miljoner ton. Den preliminära statistiken används som en 
temperaturmätare för att följa upp klimatmålen. Utsläppen mins-
kade med 1,4 procent 2017.

− Resultaten visar att Sverige behöver ta ett gemensamt ansvar 
för att snabbt minska utsläppen säger Anna-Karin Nyström, chef 
för Naturvårdsverkets klimatmålsenhet.

I december publicerar Naturvårdsverket slutgiltig årlig officiell 
utsläppsstatistik för att följa upp klimatmålen i Sverige, EU och 
internationellt. Med hjälp av den årliga statistiken utvärderar och 
analyserar Naturvårdsverket effekten av klimatåtgärder över längre 
tidsperioder.

För att Sverige ska kunna nå klimatmålet om nettonollutsläpp 
år 2045 behöver en minskningstakt om i snitt 5–8 procent per år 
uppnås. För att öka takten krävs ytterligare åtgärder".

Utsläpp 2017 jämfört med 2016

Sektor 1000 ton CO2 Förändring

Industri 16 571 +/- 0

Inrikes transporter 16 815 - 0,7 %

Jordbruk    6 879 +/- 0

El/fjärrvärme    4 367 - 10,1%

Arbetsmaskiner    3 551 + 0,5%

Lösningsmedel    1 453 +/- 0

Uppvärmning bost/lok   1 275 - 6,7%

Avfall 1 256   - 5,4%

Vi ser att två sektorer dominerar de inhemska utsläppen: trans-
porterna och industrin. Här gäller det nästan uteslutande koldi-
oxid. Jordbruket och avfallssektorn handlar om andra gaser, som 
metan och lustgas. El- och fjärrvärmesektorn hade ett bra år, men 
troligen försämras siffran för 2018, efter den kalla vårvintern med 
ökad användning av fossila bränslen. Naturvårdsverket är miss-
nöjt med att utsläppen från transporter bara minskade med 0,7 
procent. Siffran stämmer inte med de 2 procent som angavs av 
Trafikverket i en rapport i februari. För bostadsuppvärmning och 
utsläpp från avfall (deponier) fortsätter den positiva trenden. 

Svebio kommentar: 

Naturvårdsverket och Trafikverket har valt en märklig utsläpps-
kurva för att nå utsläppsmålet 2030. Istället för att använda en linjär 
kurva  där vi minskar utsläppen med samma mängd varje år har man 
valt en omvänd ”ränta-på-ränta-kurva” där man ska minska med en 
lika procenttal varje år. Det innebär att man måste ha en mer än tre 
gånger så stor minskning i absoluta tal det första året jämfört med 
det sista året för att nå 70 procents reduktion av utsläppen från 
transportsektorn till 2030. Vi måste alltså minska kraftigt i början 
av perioden, men mindre i slutet. Följen av modellen är att vi alltid 
kommer att vara missnöjda under de närmaste åren, eftersom målen 
kommer att vara svåra att nå i närtid. Det ger också allmänheten och 
marknadens aktörer ett onödigt pessimistiskt budskap. Vi tycker att 
myndigheterna ska utforma linjära målkurvor. 

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser och scanarion för 2045.  
Minskningstakten är uttryckt i ett intervall eftersom kompletterande åtgärder  
såsom internationella klimatinsatser, ökat upptag i skog och mark samt  
upptag och lagring av utsläpp får räknas in i måluppfyllelsen.  
Källa: Naturvårdsverket 2017

MISSA INTE!
SVEBIO I ALMEDALEN: 

100 procent förnybart energisystem.  
Kan bioenergin hjälpa till att nå målet?
1 juli 2018, Hamnplan, H213, Visby

Är skogen en bra bas för bioekonomi?
2 juli 2018, Hamnplan, H213, Visby

Fossilfrihet – med eller utan palmolja?
2 juli 2018, Novgorodgränd 1, Visby

Hur kan skogen och lokala jobb stärka hela landet?
3 juli 2018, Hamnplan, H213, Visby

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

Minskningstakt för 2005-2016 samt genomsnittliga 
minskningstakter för att nå nettomålet till 2045. 

https://www.svebio.se/evenemang/alemdalen-100-procent-fornybart-energisystem-kan-bioenergin-hjalpa-till-att-na-malet/
https://www.svebio.se/evenemang/alemdalen-100-procent-fornybart-energisystem-kan-bioenergin-hjalpa-till-att-na-malet/
https://www.svebio.se/evenemang/almedalen-ar-skogen-en-bra-bas-bioekonomi/
https://www.svebio.se/evenemang/almedalen-fossilfrihet-med-eller-utan-palmolja/
https://www.svebio.se/evenemang/almedalen-hur-kan-skogen-och-lokala-jobb-starka-hela-landet/
https://www.svebio.se/evenemang/advanced-biofuels-conference/
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Gotland blir pilotområde för Sveriges framtida energisystem

För att klara energiomställningen har regeringen har föreslagit att 
energipolitikens övergripande mål är försörjningstrygghet, kon-
kurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Omställningen kommer att 
kräva nya tekniska lösningar och affärsmodeller samt ett regelverk 
som kan anpassas för den snabba teknikutveckling som behövs. 
Därför får Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att, i sam-
verkan med relevanta aktörer, ta fram en färdplan för hur Gotland 
kan ställa om till ett hållbart energisystem och att arbeta för en 
regional arena för pilotprojekt där teknik, affärsmodeller och re-
gelverk prövas.

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att arbeta 
för att Gotland går före i omställningen till ett hållbart 
energisystem. På så sätt ska Gotland visa vägen för hur 
hela Sveriges energisystem kan ställa om.

Oljepris 75 – 80 dollar

Mycket stark vårflod

MARKNADERNA

Vi har de senaste veckorna sett betydligt högre oljepriser än på 
flera år. Priset på Nordsjöolja var nästan uppe på 80 USD/fat, men 
har sedan fallit tillbaka något. Skälet till prisuppgången är främst 
oro kring flera producentländer. Utvecklingen i Venezuela närmar 
sig statsbankrutt och USA ökar sina sanktioner efter presidentvalet 
som i praktiken etablerat Maduro som diktator. President Trumps 
uppsägning av Iranavtalet skapar osäkerhet om Irans möjlighet att 
exportera olja. 

Det snabba väderomslaget med höga temperaturer gav en mycket 
kraftig vårflod vecka 19 – 20. Mellersta och norra Sverige har haft 
mycket snö och vattenmagasinen var vid slutet av vecka 21 fyllda 
till 57 procent jämfört med normalvärdet på 42 procent. Den ack-
umulerade tillrinningsenergin till och med vecka 21 ligger långt 
utöver motsvarande värden för de senaste fyra åren.  

Efter att elanvändningen lågt över den normala under de kalla 
veckorna från februari till april, är elanvändningen nu tillbaka på 
normalnivå. Sett över den senaste 52-veckorsperioden ligger elan-
vändningen på plus en procent. Eftersom elproduktionen de se-
naste veckorna varit god, framför allt med hög produktion av vat-
tenkraft, har Sverige haft mycket stor elexport, på 0,5 – 0,7 TWh 
per vecka, och hittills i år drygt 7 TWh. Både kärnkraft och vind-
kraft har samtidigt producerat mindre än förra året. 

För Sveriges del har den svaga kronan förstärkt effekten av pris-
uppgången på världsmarknaden. De svenska diesel- och bensin-
priserna höjdes till rekordnivåer i slutet av maj. Samtidigt blev 
E85 ännu mer konkurrenskraftigt gentemot bensin (se pressmed-
delande sidan 9).  

Elpriserna har varierat kring 40 öre/kWh på Nordpool med en-
staka högre spikar och från tid till annan mycket låga priser ner 
mot 0-priser. Tyskland hade omkring 20 maj negativa priser ända 
ner till minus 40 €/MWh. 

Elcertifikatspriset har återhämtat sig från den tidigare låga ni-
vån kring 5 öre/kWh till omkring 15 öre/kWh. Forwardpriset för 
2021 ligger kvar på omkring 4 öre. 

Priset på utsläppsrätter har stigit till över 16€/ton. Det är en 
fördubbling av priset under 2018 och kan innebära att utsläpps-
handeln ETS nu åter börjar få en styrande funktion och stimulera 
åtgärder i kraftverk och tung industri. 

– Gotland har mycket goda förutsättningar för ett hållbart och 
försörjningssäkert energisystem. Den arena som ska bli till där 
kommer att ha ett stort värde för den omställning som hela landets 
energisystem behöver göra för att vi ska nå våra energi- och klimat-
mål, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Ett regionalt helhetsgrepp gör det även möjligt för olika sek-
torer och samhällsaktörer, så som offentlig sektor, näringsliv och 
enskilda medborgare, att samspela och samverka i omställningsar-
betet. Energimyndigheten ska även samordna arbetet i genomför-
andet av färdplanen för omställningen av Gotland.
(Pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet 31 maj)
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PRESSMEDDELANDEN

Tillverkande industri kan spara drygt 5 000 kronor per kubikmeter 
fossilolja som ersätts med träpellets. Det blir en miljon per år för en 
medelstor industri som använder 200 kubikmeter olja per år. 

– Det har troligen aldrig varit mer gynnsamt för tillverkande 
industri att byta från fossilolja till förnybart biobränsle. Dessutom 
minskar klimatpåverkan kraftigt, säger Anders Haaker, chefredak-
tör på tidningen Bioenergi.

Högre oljepris

Priset för ett fat nordsjöolja har det senaste året ökat med 50 pro-
cent till omkring 80 dollar per fat. Den första januari i år togs den 
sista subventionen av koldioxidskatt för tillverkande industri bort. 
Det ger sammantaget ett oljepris på 8 700 kronor per kubikme-
ter. Priset gäller för tillverkande industri i Sverige som använder 
100–200 kubikmeter olja per år, efter reduktion av energiskatten.

Mer än 5 000 kr i besparing med pellets

Tillverkande industrier kan välja att ersätta olja med en rad olika 
biobränslen som till exempel träflis, träpellets, bioolja eller biogas 
beroende på behov och tillverkningsprocess. Med träpellets istället 
för fossil olja blir bränslekostnaden omkring 5 350 kronor lägre per 
m3 olja, eller drygt 1 miljon kronor per år för ett företag som an-
vänder 200 kubikmeter olja per år. Det visar tidningen Bioenergis 
analys av förutsättningarna för tillverkande industri att byta från 
fossil olja till bioenergi.

Industrier som uppgraderat

En rad företag har redan bytt till biobränsle. Några exempel: 
Kopparberg Bryggeri använder pellets istället för fossil olja. 
NCC, PEAB och Skanska använder pellets eller bioolja i flera 

asfaltverk runt om i Sverige. 
Arvid Nordquist i Solna har bytt från fossil gasol till biogas i 

sitt kafferosteri. 
Läs mer om industrier som bytt från fos-

silt till förnybart på bioenergitidningen.se

Det har aldrig varit så lönsamt att tanka E85 som nu, jämfört med 
bensin för den som har en flexifuelbil. Det mycket höga priset på 
bensin och diesel gör det extra förmånligt att fylla tanken med 
biodrivmedel. Det finns över 200 000 flexifuelbilar, som alltså kan 
tankas med bensin eller med E85. Många av dessa bilar har under 
senare år tankats med bensin. Men idag är det en ren förlustaffär 
att göra så. Den som väljer E85 vid pumpen tjänar minst en hund-
ralapp. Dessutom ger körningen bara upphov till halva utsläppet 
av koldioxid jämfört med att köra på bensin.

– Det finns ingen åtgärd som ger så direkt klimatnytta som att 
välja rätt bränsle vid macken. När det dessutom ger pengar i plån-

SÅ HAR VI RÄKNAT:
Oljepriset

Totalt kostade en kubikmeter olja i maj cirka 8 700 kronor, in-
klusive skatter, för en industri i Sverige som använder 100–200 
kubikmeter olja per år. Inköpspriset var cirka 9 300 kronor. Efter 
återbetalning av 70 procent av energiskatten, 608 kronor, blir olje-
priset cirka 8 700 kronor, varav 3 534 kronor är skatter.

Koldioxidskatten

Tillverkande industri betalar från den 1 januari 2018 full koldi-
oxidskatt, 3 292 kronor per m3 olja. Tidigare betalade tillverkade 
industri en reducerad koldioxidskatt. Skattereduktionen har fasats 
ut under flera år och i januari togs den sista reduktionen på 20 pro-
cent bort. Det innebar en ökad kostnad på 658 kronor per m3 olja.

Energiskatten

Totalt är energiskatten 869 kr per m3 olja. Efter 70 procent skat-
tereduktion, 608 kr, betalar tillverkande industri 261 kr per m3 olja 
i energiskatt. Tillsammans blir koldioxidskatten och energiskatten 
3 534 kronor per m3 olja.

Pelletspriset

Pelletspriset för en industrikund var för ett år sedan cirka 1475 kro-
nor per ton. Under våren 2018 rapporteras om högre pelletspriser 
när nya avtal tecknas. Vi uppskattar att prisuppgången kan vara 10 
procent, vilket ger cirka 1625 kronor per ton 2018. För att ersätta 
en kubikmeter olja behövs cirka 2,06 ton pellets till en kostnad på 
cirka 3 350 kronor, vilket är 5 350 kronor lägre än oljepriset på 8 
700 kronor.

Energivärde

Olja: 9 900 kWh per kubikmeter
Pellets: 4 800 kWh per ton

Pressmeddelande 2018-05-25 

Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

Pressmeddelande 2018-05-22 

Fyll med E85 och tjäna en hundralapp
boken borde det vara en självklarhet att tanka E85 för alla som 
har flexifuelbilar. Det säger Tomas Ekbom, Svebios biodrivme-
delsexpert.

– Det förmånliga priset på etanol borde dessutom vara en stark 
signal för att köpa flexifuelbilar. Tyvärr finns det inte längre någon 
sådan bil på den svenska nybilsmarknaden, sedan Volkswagen beslu-
tat lägga ner försäljningen av sin flexifuel-Golf. I bonus-malus, som 
införs i sommar, finns inte heller någon extra förmån för flexifuel-
bilar. Men det finns många begagnade flexifuelbilar, som nu borde 
vara attraktiva att köpa för alla som är trötta på höga bensinpriser, 
säger Tomas Ekbom. FORTS 4
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Pressmeddelande 2018-05-16 

Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

VI HAR RÄKNAT SÅ HÄR:

Att fylla tanken med 50 liter bensin kostar idag 808 kronor. Att 
fylla tanken med 50 liter E85 kostar bara 520 kronor. Men E85 har 
lägre energiinnehåll. Om vi korrigerar för det lägre energiinnehållet 
och räknar upp priset på E85 med 1,35 får vi en kostnad på 702 kro-
nor för den mängd E85 som motsvarar 50 liter bensin.

Efterfrågan av träpellets från hushåll, värme- och kraftvärmeverk 
samt industri ökade med nästan två procent 2017 jämfört med året 
innan. Totalt användes drygt 1,8 miljoner ton pellets, motsvarande 
8,5 TWh energi. Användningen har ökat de tre senaste åren, men 
har en bit kvar till toppnivån från 2011 då drygt 2,2 miljoner ton 
pellets användes i Sverige.

– Produktionen av pellets i Sverige ökade för femte året i rad 
och ligger nu på 1,74 miljoner ton, nästan på rekordnivån 1,8 mil-
joner ton från 2010, säger Anders Haaker, chefredaktör på tid-
ningen Bioenergi.

Importen var oförändrad, cirka 270 000 ton, medan exporten 
minskade med cirka 12 procent till cirka 200 000 ton. Sammanta-
get gav detta en ökad användning av pellets i Sverige på nästan 2 
procent eller drygt 30 000 ton under 2017 jämfört med 2016.

Vi räknar med att E85 av sommarkvalitet har ett utsläpp av fossil 
koldioxid som ligger på 50 procent av utsläppet från bensin. E85 
innehåller 15 procent bensin och dessutom sker det utsläpp i pro-
duktionskedjan från odling till mack. Det finns dock etanol med 
mycket större klimatnytta. Den bästa etanolen har en klimatnytta 
på över 90 procent. 

Tidningen Bioenergis analys av pelletsbranschen i Sverige pu-
bliceras i Bioenergi nr 2-2018. Analysen baseras på en egen enkät-
undersökning samt statistik från SCB.

Läs mer:

- Den nya pelletskartan finns att ladda ned här.
- Läs mer om pelletsmarknaden i nya Bioenergi nr 2-2018.

Om pellets

Pellets produceras av restprodukter från skogs- och sågverksindu-
strin. Pellets används huvudsakligen som bränsle för att producera 
värme, el eller ånga. Ett ton pellets innehåller cirka 4 800 kWh 
energi.

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

FORTS FRÅN SID 10.

https://bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor/pelletskartan
https://bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor
https://www.svebio.se/evenemang/advanced-biofuels-conference/
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INTERNATIONELLT

Kaidis bioraffinaderi fick miljölov i Kemi
Det kinesiska bioenergiföretaget Kaidis dotterbolag Kaidi Finland 
har fått miljölov för sitt bioraffinaderi i Kemi. Regionförvaltnings-
verket i Norra Finland har beviljat miljö- och vattenhushållnings-
tillstånd till raffinaderiet, som ska producera träbaserat bränsle. 

– Vi är extremt nöjda över att vi kunde slutföra denna grundliga 
process i gott samförstånd med myndigheterna, säger Kaidi Fin-
lands vd Carl Haglund, Svenska Folkpartiets tidigare ordförande.

Planen är att bioraffinaderiet i Kemi ska producera 225 000 ton 
biobränsle per år. Av bränslet skulle 75 procent vara diesel medan 
25 procent skulle vara bensin. 
Ur Hufvudstadsbladet 2018 -04-27

NORRBOTTENS LÄN

Ny fabrik för kvarts miljard
Miljardföretaget Sunpine i Piteå fortsätter att växa. Inte nog med 
en ny fabrik för en kvarts miljard kronor - nu byggs kontoret ut i 
samband med rekrytering av 20 nya personer.

Företaget grundades 2007 av entreprenören Lars Stigson som 
sålde in konceptet till Sveaskog. Preem och Södra skogsägarna 
ställde vardera upp med 100 miljoner kronor för att bygga en full-
skalig fabrik. Fram till och med 2017 har Sunpine producerat 611 
miljoner liter råtalldiesel. 

– Vi har bidragit till att minska koldioxidutsläppen i Sverige 
med mer än 1,5 miljoner ton, säger Magnus Edin.

2014 började Sunpine tillverka harts som levereras till holländ-
ska Lawter som också gått in som tioprocentig delägare. 

2017 tillverkades 18 000 ton harts. I år beräknas produktionen 
öka till 20 000 ton. 

– Hittills har vi också tillverkat 2 000 ton råsulfat terpentin. 
Sunpines fjärde produkt är bioolja. Under 2017 tillverkades  

51 000 ton. 
Ur Norrbottens Affärer 2018-05-25

Hon ska bygga Sunpines nya biodieselfabrik
Som nyanställd på Sunpine har Ulrika Hagman blivit projektle-
dare för bolagets expansion. Hennes uppdrag är att bygga en ny 
fabrik och öka produktionen av tallbaserad biodiesel med 50 000 
kubik per år.

Nu satsar Sunpine 250 miljoner kronor på att bygga en andra 
produktionslinje i Haraholmen, som ska öka kapaciteten med 50 
procent. Civilingenjören Ulrika Hagman har utsetts till projekt-
ledare för expansionen.

I augusti räknar man med att, tillsammans med vald ingenjörs-
byrå, inleda arbetet med fabriksdesignen. 

Målet är att den nya produktionslinjen ska kunna tas i drift 
under andra kvartalet 2020.
Ur Ny Teknik 2018-05-07 

VÄSTERBOTTENS LÄN

Chockhöjning av träavfall för biobränsle  
– 2 400 procent
Nya taxor har införts för material som lämnas till återvinningscen-
tralen i Bjurholm. I ett fall har avgiften höjts med 2 400 procent.

Det är för träavfall som ska köras bort för att flisas och bli bio-
bränsle som avgiften höjts från 20 kronor per kubikmeter till 500 
kronor. Är det trädgårdsavfall som ska flisas har avgiften höjts från 
40 kronor till 600 kronor. Den höjningen är ”bara” 1 400 procent.

Mindre mängd avfall, max tre kubikmeter per tillfälle, från hus-
håll får lämnas avgiftsfritt. 

– Det är problem i hela Västerbotten med RT-flisen, alltså det 
målade och lackade returträet som ska flisas och köras till Dåva-
myran. I tidigare upphandlingen hade vi en intäkt på två kronor 
per ton efter att det krossats och körts till förbränning. Men nu vill 
nästan ingen ta hand om det här och i den nya upphandlingen får 
vi en kostnad på 690 kronor per ton, säger Örjan Svensson, gatu-
ingenjör vid Bjurholms kommun.

Även andra kommuner, exempelvis Vännäs, har höjt taxorna för 
material som ska flisas och brännas.
Ur Västerbottens-Kuriren 2018-05-18

Vindelnåkeri gör en storaffär
Fahlgrens åkeri i Vindeln blir ett av länets största flisbilsåkerier 
med köpet av sju bilar från Johanssons åkeri i Bygdsiljum. Fahl-
grens får därmed 18 flisbilar i sin fordonsflotta. 

Affären som blev klar i början av maj innebär att Fahlgrens för-
utom flisbilarna även tar med sig chaufförerna in i sin organisation.

Fahlgrens har fått kontraktet med Martinsons om flistransporter 
från sågverket i Bygdsiljum och Kroksjön som sträcker sig över 
fyra år framåt. 

Affären med Johanssons åkeri innebär att Fahlgrens växer till 
43-45 anställda, omsättningen ökar från 50 miljoner kronor, 2017, 
till 60-65 miljoner under 2018. 

Fahlgrens åkeri kör biobränsletransporter åt Rebio, biobränsle-
producent, virkestransporter åt NK-Lundströms, Brattby sågverk 
och Hedlunda och Tegsnässkidan, hamntransporter åt Martinsons 
och Tegsnässkidan. 
Ur Västerbottningen 2018-05-17

Populär flyglinje åter från Västerbotten
Sommaren 2017 valde drygt 2 300 personer att flyga direkt mellan 
Umeå och Gotland med inrikesflygbolaget BRA. I sommar drar 
direktlinjen igång 21 juni med sista avgång 12 augusti. 

Nytt för i år är att det finns möjlighet för alla resenärer att 
göra flygresan med 100 procent biobränsle – något som väljs vid 
bokning.
Ur Norran Affärsliv onsdag 2018-05-02 

BIOENERGI I PRESSEN
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VÄSTERNORRLANDS LÄN

Planerade bioraffinaderiet hotat
Det planerade bioraffinaderiet i Örnsköldsvik för 18-22 miljarder 
kronor är starkt hotat på grund av brist på råvara. -

– Vi behöver en ny skogspolitik i Sverige som sträcker sig längre 
än mandatperioder och regeringar som kommer och går, säger Lars 
Winther, vd för Domsjö Fabriker.

Lars Winther säger att det finns intresse i Indien om att vara 
medfinansiär i bioraffinaderiprojektet som just nu är litet i paus-
läge. Att inleda en fullskalig förprojektering skulle kosta 150 mil-
joner kronor. 

Han efterlyser möjligheter att använda andra avverkningsmetoder 
på känsliga områden samt hållbara långsiktiga regler för skogs-
ägarna så att de får avverka på sina marker och vågar investera i 
åtgärder som ger ökad tillväxt. 

Satsningen på ett bioraffinaderi beräknas kosta upp till 22 mil-
jarder. 

Årlig produktion 1,7 miljoner ton varav 1 miljon ton dissolving-
massa, 200 000 ton protein för fisk-/djurfoder, 250 000 ton meta-
nol/ etanol, 200 GWh biogas, 8 000 ton Cymol som flygbränsle, 
30 000 ton bioharts. 
Ur Nordsverige 2018-05-03

En kvarts miljon i företagsbot för Domsjö
Domsjö får betala 250 000 kronor i företagsbot efter ett utsläpp 
från bioraffinaderiet av minst 10,5 kubikmeter hartsolja i Moälven 
i december 2016.

Det mesta kunde tas omhand men en del flöt till ett naturreservat 
och det tvingades man sanera förra året. 
Ur Land Lantbruk 2018-05-25

Fjärrvärmenätet i Kvissleby ska byggas ut  
– arbetet påbörjas redan i år
15 300 kubikmeter eldningsolja ska ersättas med biobränsle.

Det blir resultatet av den utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kviss-
leby som Sundsvall Energis styrelse nu beslutat om.

Arbetet drar igång under 2018 och det handlar om att bygga ut 
det befintliga nätet från badhuset i Kvissleby till Njurunda centrum 
via en tre kilometer lång fjärrvärmeledning.

Projektet finansieras delvis via den statliga satsningen Klimat-
klivet.
Ur Sundsvalls Tidning 2018-05-25j

19 miljoner kronor till Västernorrland  
från Klimatklivet
Det är åtta projekt i Västernorrland som ska dela på de pengarna 
som är en del i regeringens satsning "Klimatklivet".

Pengarna ska bland annat gå till att ersätta olja med biobränslen 
samt till laddstationer för elfordon. Drygt 16 miljoner av potten 
går till Sundsvall Energi och deras fjärrvärmeutbyggnad.

Utsläppen av växthusgaser i Västernorrland har minskat med ca 
50 procent sedan 1990. 
Ur Sveriges Radio P4 Västernorrland 2018-05-23

Tallolja från SCA blir miljöbränsle 
Energibolaget St1 och skogsbolaget SCA har nu ingått partnerskap 
för storskalig produktion av förnybara drivmedel. Det är restpro-
dukten tallolja som ska omvandlas till miljövänligt bränsle. Pro-
duktionen planeras att ske vid St1s raffinaderi i Göteborg där en 
ny anläggning ska byggas.

Den nya fabriken planeras vara i drift 2021.
– När vi nu börjar arbeta med mer förädlade energiprodukter, 

så är partnerskap med ett företag som väl känner processerna och 
marknaden mycket värdefullt, säger Ulf Larsson, vd och koncern-
chef i SCA.
Ur SvT Nyheter Västernorrland 2018-05-21

Biogasanlägging i Härnösand polisanmäls
Länsstyrelsen misstänker att ett brott mot miljöbalken har begåtts 
på Hemabs avfallsanläggning för biogas i Härnösand. 

Enligt Länstyrelsen har bolaget under två års tid släppt ut för 
mycket fosfor och syreförbrukande ämnen i lakvatten till omgiv-
ningen

Biogasanläggningen i Härnösand producerar biogas med hjälp 
av bland annat matavfall.
Ur Sveriges Radio P4 Västernorrland 2018-05-01

GÄVLEBORGS LÄN 

Matavfall kommer förvandlas till biogas
En långtradare i veckan ska i juni börja köra 30 ton matavfall till 
en biogasanläggning i Uppsala. 

Sorteringen av matavfall håller fortfarande på att införas runt 
om i Hudiksvalls kommun och Dellenbygden står på tur. Enligt 
Eva Baumgarten Nilsson har hittills 85 procent av hushållen valt 
att ha den bruna tunnan och cirka fyra procent har hemkompost. 

En påse med matavfall räcker för att köra en bil på biogas fyra 
kilometer och det samlas alltså in runt 30 ton matavfall per vecka i 
kommunen. Dessutom blir restprodukten biogödsel. 
Ur Hudiksvalls Tidning 2018-05-03



13

Skog ska bli drivmedel i ny,  
unik fabrik i Vallvik
Rottneros ligger just nu i startgroparna för att kunna bli först i 
världen med en unik anläggning för biodrivmedel vid massabruket 
i Vallvik. Anläggningen beräknas stå klar om tre år - och ska se till 
så Sverige minskar sina fossila utsläpp.

Tillsammans med Preem och företaget RenFuel arbetar Rottne-
ros just nu med att försöka bygga världens första ligninanläggning 
för biodrivmedel. Lignin, som bland annat finns i trädens cellväg-
gar, ska förädlas till diesel och förnybar bensin. 

Fabriken, som ska byggas vid Vallviks massabruk i Söderhamns 
kommun, beräknas stå klar till 2021. 

– Projekteringen är inte klar förrän vid årsskiftet så det är svårt 
att säga vad det kommer att kosta, säger Lennart Eberleh, vd för 
Rottneros. 
Ur Söderhamns-Kuriren 2018-05-26

Målet: Bränsle till 25 000 bilar
Om några år kan sågspån från Kastets sågverk i Gävle bli bränsle 
till bilar och ersätta fossil diesel och bensin. 

De slutgiltiga besluten kan tas i början av nästa år. I så fall kan 
den nya fabriken för så kallad pyrolysolja börja byggas vid Kastets 
sågverk i slutet av 2019. 

Träindustriföretaget Setra Group har sökt tillstånd för en an-
läggning som kan producera upp till 32 000 ton bioolja per år. 
Tanken är att oljan sedan raffineras till biobensin eller biodiesel. 

I fjol beslutade Naturvårdsverket att ge projektet ett investe-
ringsstöd på 117 miljoner kronor. Det täcker en stor del av investe-
ringen som i början av projektet beräknades till cirka 260 miljoner 
kronor. 

Setra Group ägs av Mellanskog och statliga Sveaskog. Bolaget 
har cirka 800 anställda och omsätter cirka fyra miljarder kronor. 
Ur Arbetarbladet 2018-05-07

Biobränsle lagras i Gävle
För att säkra tillgång på bränsle till det nya kraftvärmeverket i Vär-
tan lägger Stockholm Exergi (f d Fortum Värme) upp ett lager av 
biobränsle i Norrsundets hamn i Gävle varifrån flisen vid behov 
kan skeppas med båt till Stockholm. 

Sedan några månader tillbaka är järnvägen till Norrsundet åter 
öppen för trafik, och inom kort anländer Hector Rail med en för-
sta flislast på uppdrag av Stockholm Exergi.

Norrsundets Hamn har tillgång till stora ytor både utomhus 
och i magasin under tak, och en väl fungerande hamn. 
Ur IntelligentLogistik.com 2018-05-20 

Colabitoils omsättning ökar kraftigt
Colabitoil fortsätter producera fossilfritt diesel i fabriken i Norrs-
undet. Den senaste delårsrapporten visar en nettoomsättning på 
134 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 202 procent 
jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Delårsrapporten visar också att rörelseresultatet blev 2,1 miljo-
ner kronor, vilket kan jämföras med en förlust på 650 000 kronor 
året innan. 

Under kvartalet har man även förstärkt sitt team för forskning och 
utveckling kring råvaror för framställan av biodrivmedel och HVO. 

Inom produktionen arbetar tolv personer med att utveckla 
HVO i pilotanläggningen som ligger i Norrsundet.
Ur Gefle Dagblad 2018-05-18

ÖREBRO LÄN

Klimatsmarta projekt i länet  
får sex miljoner kronor
Övergång från olja till biobränsle för uppvärmning och laddstationer 
för elbilar. Det är två av de projektområden i Örebro län som be-
viljats sex miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket.

Det är inom ramen för satsningen Klimatnyttan, där man hit-
tills lyckats minska koldioxidutsläppen med cirka 32 000 ton i  
länet, som pengarna fördelas. 
Ur Nerikes Allehanda 2018-05-23

UPPSALA LÄN

Förste vd:n: "En utopi att flytta Ena Energi"
"Sårande och galet" är ord som Hans Österberg, Ena Energis för-
ste vd, väljer när han beskriver sina känslor inför de planer på för-
säljning av bolaget som nu torgförs i Enköping.

Hans Österberg ägnade 26 år av sitt yrkesliv åt uppbyggnaden 
av det som först var ett värmeverk och sorterade under kommu-
nens gatukontor men som efter två år 1972 blev ett helägt kom-
munalt bolag. På 1990-talet byggdes värmeverket ut till det kraft-
värmeverk det är i dag.

– Det är sorgligt att kommunen nu verkar vilja avhända sig en 
verksamhet som prisats såväl nationellt som internationellt. Ena 
Energi är något att vara stolt över, ett bolag att visa upp för delega-
tioner från andra länder, säger Hans Österberg. 

I dag får närmare 90 procent av Enköpingsborna sin värme från 
Ena Energi och att flytta kraftvärmeverket ser Hans Österberg som 
närmast utopiskt. 
Ur Enköpings-Posten 2018-05-14

STOCKHOLMS LÄN

Nu ska maten bli gas - och gödsel
50 procent av allt matavfall ska återvinnas från och med i år, har 
regeringen satt som mål. Nu sätter Norrtälje kommun i gång med 
att dra sitt strå till stacken, och Rimbo är först ut i en pilotstudie.

Projektledare Eva Åberg och delprojektledare Tove Thunholm 
håller i trådarna på renhållningsavdelningen. De förbereder just 
nu som bäst ett pilotprojekt där 1 450 abonnenter i Rimbo ska 
tillfrågas om de vill vara med och sortera ut sitt matavfall. 

Påsarna med matavfall ska sedan transporteras med den vanliga 
sopbilen till en biogas- eller biogödselanläggning. En sådan ska 
vara under upphandling, men ännu är det oklart var den kommer 
att ligga. 

Eva Åberg och Tove Thunholm hoppas att Norrtälje kommun 
så småningom ska återvinna 80 procent av sitt matavfall. 
Ur Norrtelje Tidning 2018-05-07
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Söderenergi räddar Europa från skadligt avfall
Igelstaverket räddar världen från klimatfarliga utsläpp genom att 
elda upp avfall. Det visar ett klimatbokslut som företaget låtit göra. 

– Kan vi nyttiggöra det avfallet här hos oss och skapa el och 
värme, så känner vi att det är helt ok, säger Karin Medin, vd på 
Söderenergi. 

Med hjälp av företaget Consulting 2050 har Söderenergi gjort 
både en miljö- och samhällsekonomisk analys där man särskilt tit-
tat på de tungmetaller som riskerar att spridas. 

Söderenergi tar årligen hand om 106 ton tungmetaller och det 
besparar samhället kostnader på flera hundra miljoner. 

– 2017 hade det släppts ut en miljon ton mer koldioxid om inte 
fjärrvärmen hade funnits. Det besparar samhället runt en miljard 
kronor. 

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer. 
Avfall som eldas i fjärrvärmeverket är bland annat rivningsvirke, 
avfall från skogsindustrin, papper, plast och trä från industrin. Inga 
hushållssopor. 
Ur Länstidningen Södertälje 2018-05-20

Scania visar rekordsiffror
Henrik Henriksson, Scanias vd, ser ljuset i tunneln efter den ar-
betskrävande omställningen till den nya lastbilsgenerationen. 

– Scania jobbar aktivt med att kraftigt reducera koldioxidut-
släppen, vi jobbar med lösningar för biobränsle och elektrifiering. 
Sedan ungefär två år tillbaka har vi intensifierat klimatarbetet, och 
jag kan se att det tagit bra skruv i organisationen. 

När är alla Scanias produkter fossilfria? 
– Redan i dag kan alla våra produkter gå på biobränsle, men 

man kan också välja att köra fossilt. 
Ur Länstidningen Södertälje 2018-04-28

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Får stöd för flytande biogas
Alfredssons Transport AB i Norrköping, har beviljats 720 000 
kronor av Länsstyrelsen i Östergötland, för inköp av lastbilar som 
drivs av flytande biogas.

– Sedan tre års tid körs hela fordonsflottan på HVO, fossilfri 
diesel och jag kan berätta att vi har arbetat aktivt med miljöfrågor 
sedan 2006. Nu tar företaget alltså nästa steg i sitt miljöarbete och 
köper in tre nya lastbilar som ska köras på flytande biogas. De 
kostar 500 000 kronor extra. 

Stödet från länsstyrelsen heter "Klimatklivet". 
Flytande biogas kommer bland annat att produceras i Linkö-

ping av Tekniska verken, som även de har fått stöd från Klimatkli-
vet för att uppföra en anläggning för flytande biogas. 
Ur Folkbladet 2018-05-24

Flyglinje kommer åter i sommar
I sommar kommer det återigen att vara möjligt att flyga från Norr-
köping till Gotland.

Flyglinjen drar i gång den 28 juni med sista avgång 12 augusti.
För de resenärer som vill går det att välja att göra flygresan med 

biobränsle som väljs vid bokningen.
Bolaget BRA tankar biobränslet i efterhand och byter då ut van-

ligt jet-bränsle mot köpt mängd biobränsle.
Ur Sveriges radio, P4 Östergötland 2018-05-02

VÄSTRA GÖTALAND

Mjölkbonde vägrar ge sig om gödselgasstödet
När regeringen i mitten av april presenterade vårbudgeten fanns 
ett förslag på utökat stöd till biogas på 270 miljoner kronor. 

Men på Nygården i västgötska Hjo, som var en av de första 
gårdarna som investerade i en biogasanläggning, är verkligheten en 
helt annan. Från årsskiftet får gården inte längre de mellan 400 000 och 
500 000 kronor i gödselgasstöd per år som de beviljats de senaste 
tre åren. 

Bakgrunden till det uteblivna stödet är att Jordbruksverket gjort 
en annan tolkning av reglerna än under tidigare treårsperiod. 

Utgår man från pannornas maximala effekt, vilket Jordbruks-
verket nu gör, hamnar Nygården liksom flera andra biogasanlägg-
ningar över 500 kilowatt vilket enligt EUs regelverk är den övre 
gränsen för att bevilja stödet. 

– Hur mycket jag än gasar kommer jag aldrig upp i mer än 180 
kilowatt. Det är betydligt mindre än gränsen på 500 kilowatt, säger 
Anders Widinghoff på Nygården. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2018-04-30

Kraftsamling kring energi i Västra Götaland
För att stärka arbetet kring energifrågor i Västra Götaland görs nu 
en stor satsning för att knyta ihop regionens energikontor Hållbar 
Utveckling Väst med de regionala kunskapsplattformarna för sol, 
vind och biogas. Dessutom kopplas de till innovationssystemet 
genom Innovatum AB som blir huvudman för den nya organi-
sationen.

– Målet är att skapa en regionalt och nationellt erkänd aktör som 
arbetar med energilösningar och affärsmodeller förankrade i innova-
tionssystemet, säger Martin Wänblom, vd på Innovatum AB. 

Den nya organisationen kommer att vara baserad i både Göte-
borg och Trollhättan. 
Ur Lysekilsposten 2018-05-07

Värmeverket blir privat?
Kommunens fjärrvärmeverk i Ellös kan komma att säljas till ett 
privat företag.

Fjärrvärmeverksamheten har under flera år redovisat ett ekono-
miskt underskott. Under förra året gick fjärrvärmen 0,9 miljoner 
back och det var ett av de bästa resultaten under flera år. 

För drygt ett år sedan tog personal från företaget Neova AB över 
bemanningen.

Att fortsätta driva verket med kommunalt anställda ses som 
ekonomiskt ineffektivt. 

Företaget Neova vill nu göra en avsiktsförklaring för att köpa 
fjärrvärmeverksamheten. Tanken är att kommunen säljer verksam-
heten och Neova köper verket. 
Ur Lokaltidningen Stenungsund 2018-05-08
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MP vill fånga in koldioxid på Renova
Miljöpartiet vill se en anläggning på Renova som fångar in koldi-
oxidutsläpp. 

– Renova är en av största utsläppskällorna i Göteborgsregio-
nen, det här kommer helt klart bli ett märkbart bidrag till ut-
släppsminskningarna som behöver göras, säger kommunalrådet 
Ulf Kamne (MP).

MP i Göteborg lyfter sitt budgetförslag om att Renova ska ha 
en CCS-anläggning på sina rökgasutsläpp från förbränningen av 
avfall. 

MP vill lagra koldioxiden under Nordsjön i Norge.
Hur mycket kostar det här?
– Det första steget är att utreda detta. Men det är en investering 

i miljardklassen. 
MP vill att en förstudie till en CCS-anläggning ska inledas un-

der 2019. 
Jonas Ransgård, kommunalråd för Moderaterna, är positiv till 

CCS-teknik men sågar MP:s förslag och pekar på att Oslos för-
söksverksamhet beräknas kosta 10 miljarder norska kronor. 
Ur Göteborgs-Posten 2018-05-25

St1 och SCA startar  
storskalig produktion av tallolja
St1 och SCA startar samarbete för storskalig tillverkning av bio-
bränsle av tallolja. 

Den planerade fabriken innebär investeringar runt 500 MSEk 
och beräknas vara klar 2021. Produktionen planeras att ske vid St1s 
raffinaderi i Göteborg. 

Samarbetet innebär att SCA och St1 har tillgång till hela värde-
kedjan - från råvara till försäljning till kund. 
Ur Skogsaktuellt 2018-05-22

Dålig sopsortering kostar 13 miljoner
Varje gång vi slänger glas i soporna eller struntar i att lämna in 
uttjänta batterier kostar det samhället pengar. Bara i Borås kostar 
felsorteringen 13 miljoner kronor - varje år. 

Den siffran presenteras i en ny studie från Högskolan i Borås. 
Kamran Rousta har under flera år undersökt hur vi sorterar vårt 
hushållsavfall. 

Han har gått igenom omkring fem ton hushållsavfall från ut-
valda områden. Avfallet har sorterats, vägts och analyserats för att 
se vad och hur mycket som felsorteras. 
Ur Borås Tidning 2018-05-03

Ny färja drivs med el  
– men oklart hur den ska laddas
Trafikverket skjuter upp beslutet om hur hybridbilfärjan i Gull-
marsfjorden ska laddas. De tillgängliga systemen är ännu inte till-
räckligt tillförlitliga.

Trafikverket beställde i höstas en bilfärja med kapacitet att frak-
ta 80 bilar och knappt 300 passagerare. Den ska döpas till Tellus. 

Tellus kommer förutom dieselgenerator även att utrustas med 
batterier och blir alltså en hybrid. Problemet är att Trafikverket 
ännu inte har kunnat bestämma sig för hur fartyget ska laddas. 

Förmodligen kommer det att krävas laddstationer på båda sidor 
av fjorden, menar Eric Froste. Och kanske kommer det att krävas 
diesel alternativt biodiesel för att klara av att hålla turlistan under 
högsäsong. 

– Vi har 70 fartyg i dag. År 2045 ska alla vara koldioxidneutrala, 
säger han. 
Ur Ny Teknik 2018-05-24

Fjärrvärme en bekymmersfri miljöinsats
Mark Kraftvärme är unikt. All produktion innebär bra miljöval, 
det gäller både fjärrvärme och el

Fjärrvärme produceras av biobränsle. Det betyder att Mark 
Kraftvärmes bidrag till växthuseffekten är mycket liten jämfört 
med exempelvis de koldioxidutsläpp som bilkörning, olje- eller 
gasoleldning står för. 

Kommunens krav på Mark Kraftvärme är max fem procent olja 
i produktionen. Och det är ett krav som bolaget understiger med 
råge. Oljeanvändningen ligger under en procent. 
Ur Markbladet 2018-05-02

JÖNKÖPINGS LÄN

Ny pelletspress till Hok
För att förbättra produktiviteten av pelletproduktion har Vida En-
ergi till sin produktionsanläggning i Hok investerat i en ny pel-
letspress. Den totala kapaciteten kommer att öka med tio procent.

–Den nya pelletspressen kommer att öka den totala produktio-
nen med 10 000 ton pellets och därmed en total produktion på  
70 000 ton att uppnås, berättar Erik Dahl, vd på Vida Energi, i ett 
pressmeddelande.

Investeringen är på runt fyra miljoner kronor. Vida Energi leder 
Vida-koncernens satsning på bioenergimarknaden. 

Bolaget omsätter 700 miljoner kronor och har ett 30-tal an-
ställda.
Ur Skillingaryd.nu 2018-05-08 

32 nya bussar till Jönköping
Länstrafiken har beställt 32 nya dragspelsbussar av Keolis för att 
byta ut alla bussar på stomlinjerna i stan.

De nya bussarna kommer också gå på biogas och utrustas med 
bland annat wifi. I juni 2019 kommer de köras på vägarna i Jönkö-
ping för första gången.
Ur Sveriges Radio P4 Jönköping 2018-05-14
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Habo blir mer fossilfritt
I dag uppvärms alla skolor och andra större kommunala fastig-
heter i Habo kommun med fjärrvärme. Totalt drivs 1 100 hushåll 
av denna energikälla som mestadels består av flis från skogen, där 
vatten värms upp med hjälp av flis eller annat bränsle i värmever-
ket. Dessutom värmer en egen panna i Fagerhult upp den stora 
fabriken, skolan och förskolan. 

Sedan några år tillbaka dessutom med en stor del närproducerat 
flis från bönder i regionen. 

– Detta har ju inneburit kortare transporter utan mellanhänder, 
säger Johan Wållgren, tekniker för fjärrvärmeverksamheten. 

Sedan 1 januari förra året är fjärrvärmen dessutom helt fri från 
fossila bränslen. 
Ur Jönköpings-Posten 2018-05-07

Snart kan fett återvinnas  
och lämnas till Eksjö energi
Att återvinna hushållsfett som bränsle i Eksjö energis fjärrvärme-
verk är ingen omöjlighet. Frågan har utretts efter att ett medbor-
garförslag, med inriktningen om en kostnadsfri fettåtervinning för 
kommunens hushåll, lämnades in.

Matfett kan orsaka stopp i avloppssystemet och även innebära 
problem för kommunens reningsverk. Det är en hög energihalt i 
fettet och på fjärrvärmeverket kan det användas som bränsle.

Flera kommuner använder sig av en särskild tratt som sätts på 
en plastflaska, som ska underlätta insamlingen av matfettet.
Ur Smålands-Tidningen 2018-05-24

KRONOBERGS LÄN

Vägen ligger öppen för gasbilar
Kommer kommunen att ta täten i i gasbilsrallyt? Åtminstone är 
den nya biogasmackens närmaste granne, fjärrvärmeverkets chef 
Bo Schönbeck, inne på att satsa på stadens nya fordonsbränsle.

Bo Schönbeck var med när anläggningen smygöppnade under 
tisdagen och visade sig vara en uttalad vän av bränslet. 

Han kan tänka sig att börja byta ut bolagets fossildrivna bilar, 
15 - 20 stycken, mot gasfordon. 

Det gäller socialförvaltningen som behöver köpa in ett 20-tal 
nya bilar. 

– Alternativet är hybrider el/bensin. Rena elbilar kvalar däre-
mot inte in. Exempelvis hemtjänsten har för långa körsträckor, 
upp till 30 mil per dygn. 

I dagsläget är åtminstone 80-85 procent av kommunägda for-
don fossildrivna. 
Ur Smålänningen 2018-05-24

KLM flyger Växjö–Amsterdam på biobränslen
I dag inviger flygbolaget KLM en reguljär linje mellan Amsterdam 
och Växjö. Flygplanen på sträckan tankas med biobränsle, och må-
let är att detta ska bli världens första rutt som tur-retur alltid går på 
lokalt producerade biobränslen.

Till en början används flygbränsle från Altair i Kalifornien, 
samma som förser KLM med biobränsle för varje flygning Los 
Angeles–Amsterdam, som är gjort av återvunna matoljor och or-
ganiska rester, med cirka 70 procent minskade koldioxidutsläpp. 
Ur Dagens Industri 2018-05-14

Småländska grenar kan bli flygbränsle
I måndags startade flyglinjen Växjö-Amsterdam, en linje som delvis 
flygs med amerikanskt biojetbränsle. Men snart kan bränslet istället 
vara gjort av småländska grenar. -Tekniken finns, men vi behöver 
hitta en affärsmodell, säger Henrik Brodin på Södra skogsägarna.

– Vi hoppas kunna skapa en marknad för detta tillsammans 
med KLM, men vi behöver hjälp med styrmedel från politiken, 
säger Brodin.

Problemet i dag är att biojetbränsle kostar två-tre gånger så myck-
et som traditionellt fossilt bränsle. Den skillnaden måste minska. 

Södra har inget problem med att leverera restprodukter i form 
av sågspån, bark, grenar och toppar som delvis idag lämnas kvar i 
skogen enligt Brodin. 

– Flyget står för två procent av koldioxidutsläppen idag och den 
delen kommer att öka om man inte jobbar på att byta ut fossilt 
bränsle och effektivisera mer, som man gör i andra branscher.
Ur Smålänningen 2018-05-21

KALMAR LÄN

Andritz levererar biometanolanläggning  
till Mönsterås
Andritz har fått en beställning från svenska Södra att leverera en 
anläggning för rening och förädling av biometanol, till Södras 
massabruk i Mönsterås.

Anläggningen är designad att producera 5 000 ton biometanol 
per år. Anläggningen utgör en central del av en ny process för 
att producera ”grön” biometanol av förnybar skogsråvara, enligt 
Andritz. Biometanol kan användas som ett bränsle i t.ex. fartyg, 
som insatsråvara vid framställning av biodiesel (RME), som lågin-
blandning i bensin eller som en råvara i den kemiska industrin. 

Anläggningens idrifttagning kommer att ske tredje kvartalet 2019.
Ur PapperochMassa.se 2018-05-18

Nya klagomål på biogasstank
I flera år har det framförts klagomål på stanken från Möre Biogas 
anläggning. Men trots flera åtgärder är luktproblemen fortfarande 
mycket allvarliga, menar grannen Svenssons Motor.

Företagets vd Gustav Nyblom har återigen skrivit till Samhälls-
byggnadsförvaltningens miljöavdelning.

– Trots flertalet löften och åtgärder under åren har det inte skett 
någon förbättring.

Maskinföretaget med fokus på jordbrukssektorn är nästan 50 år 
gammalt och har 50 anställda.
Ur Östra Småland 2018-05-24 

Kommunens invånare har  
halverat sina koldioxidutsläpp
Rapporten "Energibalans" som Kalmar kommun tagit fram visar 
att användning av energi och bränslen i kommunen har minskat 
från 4 ton koldioxid per person och år 1990 till 2,2 ton 2016. Det 
är en bra bit på vägen i målet om att bli en fossilbränslefri kom-
mun år 2030. 

Den största boven i dramat är fortfarande transporterna där 
majoriteten av fossila oljeprodukter går till att driva personbilar 
som går på bensin och diesel. 
Ur Östra Småland 2018-05-26
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BEP vill sätta upp en biogasanläggning  
i Oskarshamns hamn
Företaget BEP International AB vill placera en flytande biogasan-
läggning i Oskarshamns hamn. 

Företaget BEP International, BEP står för bio energy plants, 
etablerade i Oskarshamns kommun juni 2017. Affärsidén är att 
bygga flytande biogasanläggningar som kan levereras över hela 
världen. 

Nu bjuder företagets grundare och vd John Holm in kommu-
nen och andra instanser till ett samråd den 8 juni. Diskussionen 
ska handla om vart pråmen med biogasverket kan placeras i Os-
karshamns hamn.

Processen sker i ett slutet syrefritt system och varken processen 
eller biogasen ska avge någon lukt i omgivningen. 
Ur Östra Småland 2018-05-23

GOTLANDS LÄN

Första steget mot framtidens 
energiförsörjning 
Utvecklingsbolaget Nygarn på Östergarnslandet vill skapa ett lo-
kalt energinätverk, där sol-, vind och bioenergi kompletterar var-
andra.

– Om man vill bygga ett hållbart energinätverk som bygger på 
solenergi och vindenergi, då hamnar man snabbt i det här vad man 
gör på vintern, eller när det inte blåser. Då måste man komplet-
tera de energislagen med något som går att använda för att backa 
upp. Och då är det ju biobränsle, säger Wolfgang Brunner, som är 
konsult för projektet. 
Ur Sveriges Radio P4 Gotland 2018-05-03

BLEKINGE LÄN

Ny biogasmack följs av ännu en
– Vi behöver göra allt vi kan för att minska de negativa klimateffek-
terna och i Blekinge har det varit glest med biogasinfrastrukturen 
tills nu. Nu öppnas macken i Karlskrona och det har även beviljats 
bidrag till en biogasmack i Sölvesborg, säger Annika Christensson. 

Sedan innan finns biogasmackar i Karlshamn, Ronneby och 
Olofström. Biogasmacken i Karlskrona har finansierats av Eon och 
fått bidrag från naturvårdsverkets Klimatklivet. 
Ur Blekinge Läns Tidning 2018-05-24

Blekinge bäst och sämst i landet
De senaste tio åren har det blivit fyra gånger vanligare att grenar 
och trädtoppar rensas ut ur Blekinges skogar efter avverkning. Det 
är så klart biobränslet som är anledningen och i dag anmäls bio-
bränsleuttag i 67 procent av avverkningarna i länet. 

– Blekinge är det län som relativt sett plockar ut mest grenar 
och trädtoppar i landet, säger Stefan Andersson, markspecialist på 
Skogsstyrelsen. 

När grenar och trädtoppar inte får lov att ligga kvar och för-
multna får inte skogen den näring som den behöver. 

Det hela går att lösa, genom att återföra askan som uppstår när 
man bränner biobränslet till skogen, men den så kallade askåterfö-
ringen är ovanlig i Blekinge. 
Ur Blekinge Läns Tidning 2018-05-05

Dyrare miljöbränsle oroar Foodtankers
Det står "Framtidens fossilfria bränsle" på HVO-macken hos 
Foodtankers. Men det är osäkert om Foodtankers kan fortsätta 
köra på miljödieseln HVO efter 1 juli.

En större efterfrågan på biodieseln HVO kan driva upp priser-
na, och därför göra att åkeriföretag inte har råd att köra på enbart 
HVO. 

– Vi kommer sannolikt att minska andelen förnybara bräns-
len - om inte kunderna är beredda att betala merkostnaden, säger 
Tomas Pettersson, som är vd för Foodtankers. 

Patrik Stavne från bränsleföretaget Cirkle K berättar att Sverige 
står för 65 procent av Europas HVO-konsumtion. 
Ur Sydöstran 2018-05-21

HALLANDS LÄN

Virke från Norge bränns på Bruket
– Vi har tagit emot returvirke från Norge i säkert tio års tid. Vad 
som hänt nu är att vi måste förnya våra tillstånd, berättar Håkan 
Alexandersson, från Stora Enso Bioenergi AB. 

Alexandersson förklarar att Bruket mer eller mindre är bero-
ende av returvirke från i första hand Sverige, men också grannlän-
derna, för att få värme till att koka tidningspappersmassan. 

– Annars får vi ta till olja och kol, och i värsta fall naturgas. 
Bruket eldar inte självt bark och flisningsrester från vedgården 

och sitt eget sliperi. 
– Det är för värdefullt energimässigt. Det går istället till olika 

värmeverk i södra Sverige och i Göteborgsområdet. 
Ur Hallandsposten 2018-05-28

Flygplatsens framtid fick fokus i debatt
Framtiden för Halmstads flygplats fick stort utrymme när Klimat-
aktion Halmstad stod som värd för en lokal debatt. Vänsterpartiet 
vill lägga ner och bygga bostäder medan Centerpartiet och Libera-
lerna vill behålla och fortsätta satsa på biobränsle.

Stort utrymme fick flygskatten som infördes den första april 
och framtiden för Halmstads flygplats. C och L uppgav att de var 
emot skatten, eftersom den bestraffar resenärerna, och för en ut-
veckling av Halmstads flygplats. 
Ur Hallandsposten 2018-04-28
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SKÅNE LÄN

Nyfiken landshövding besökte Norups gård
Det var en nyfiken och imponerad landshövding som besökte  
Norups gård på fredagen.

– Det här är som en experimentverkstad. Oerhört spännande 
och jag är imponerad av energin och innovationsförmågan, säger 
Anneli Hulthén under rundvandringen på gården.

Vi har en del frågor vi vill prata med politikerna om, säger Sven 
Norup och berättar att de i huvudsak tog upp fyra punkter där det 
krävs åtgärder:
• Den europeiska kemikalielagstiftningen 
• Miljötillstånd.
• Biogas generellt. Danmark har en helt annan typ av subventioner 
och kan ju enkelt exportera biogas över sundet. Vi behöver samma 
spelregler.
• Integration.
Ur Norra Skåne 2018-05-04

Här bygger Höganäs för grön vätgas
Anläggningen i skånska Höganäs kommer att mäta nära 15 meter 
på höjden. Just nu pågår monteringsarbetet för fullt. 

Här ska biomassa förgasas till en energirik syntesgas, som Hö-
ganäs AB ska använda vid sin järnpulvertillverkning. Då behöver 
företaget inte lika mycket naturgas, och utsläppen kan minska 
med 10 000 ton koldioxid per år. 

Uppfinnaren bakom förgasningsprocessen, som kallas Wood Roll, 
är Rolf Ljunggren, vd och grundare för företaget Cortus Energy. 

Processen har testats i laboratorieskala hos Cortus i Köping, 
men nu ska den visa vad den går för i industriell skala. 

Höganäs AB använder naturgas som bränsle i olika typer av 
ugnar. Ungefär 20 procent av fabrikens naturgasbehov räknar man 
med kan ersättas av syntesgas inom något år. 
Ur Ny Teknik 2018-05-24

Biogas stoppad efter lång kamp
Boende utanför Oxie som protesterat mot en planerad biogasan-
läggning kan andas ut. Anläggningen har nu stoppats för andra 
gången.

– Det känns helt fantastiskt och jag har inte riktigt vågat tro på 
att vi skulle lyckas, kommenterar Ellinor Hallett en av de boende. 

Nyligen meddelade mark- och miljööverdomstolen vid Svea 
hovrätt att den inte beviljar prövningstillstånd. Domen i mark- 
och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt gäller och enligt den ska 
det beviljade tillståndet för anläggningen upphävas. 

Bio F AB ville bygga en biogasanläggning vid Elisedalsävgen 
mellan Oxie och Jägersro. 

Ellinor Hallett ställer sig frågande till varför inte ett befintligt 
bygglov i Norra hamnen kan utnyttjas istället för att starta en ny 
process på en helt annan plats. 

– En biogasanläggning passar bättre i ett industriområde. 
Ur Skånska Dagbladet 2018-05-19

Rindi Syd beställer ORC till Hörby Värmeverk
Rindi Syd, som ingår i Solör Bioenergi-gruppen, investerar i en 
ORC-turbin från Againity för att bli egenproducent av grön el vid 
värmeverket i Hörby. Med hjälp av ORC-turbinen kommer delar 
av hetvattnet från värmeverkets fliseldade panna att omvandlas till 
el för lokal användning på värmeverket.

Vi förväntar oss ca 400 MWh elproduktion från anläggningen i 
Hörby vilket täcker det egna behovet samt ger oss en fin möjlighet 
att utvärdera teknikens möjligheter.

ORC-turbinen vid Hörbys värmeverk kommer installeras un-
der hösten 2018 och blir Againitys sjätte installation i Sverige. 
Ur Energinyheter.se 2018-05-25

Kommunen utökar satsning på biogas
Trots minskat intresse för biogas som bränsle ska Kristianstad nu 
satsa på att bli ledande inom biogas. En försöksanläggning föreslås 
liksom en rejäl ökning av produktionen.

Hur ska biogasproduktionen i Kristianstad kunna stärkas? Den 
frågan har diskuterats under många år, men i höstas tog diskussio-
nen extra fart när Skånetrafiken gick ut med att det fanns planer 
på att helt gå över till eldrift i städerna. 

Målet i strategin är att produktionen av biogas ska öka från 
nuvarande 70 GWh biogas till 100 GWh år 2020. Förra året såldes 
37,6 GWh biogas för fordon, men en ökning till 80 GWh 2020 
föreslås. 
Ur Kristianstadsbladet 2018-05-28


