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Natten mellan den 13:e och 14:e juni genomfördes den 
slutliga trialogförhandlingen om EU:s nya Förnybart-
direktiv. Därmed slapp ordförandelandet Bulgarien 
lämna över stafettpinnen till Österrike, som är ordfö-
randeland i höst.

Resultatet av förhandlingen är som väntat positivt för fasta 
biobränslen men dystert när det gäller biodrivmedel från jord-
bruket. Den obligatoriska kvoten för biodrivmedel från avfall 
och cellulosa kan ge möjligheter för export av skogsbaserade 
drivmedel. 

En av stötestenarna i förhandlingarna har varit målet för för-
nybart 2030. Där enades man om 32 procent, en ökning med 5 
procentenheter jämfört med vad regeringscheferna enades om 
för några år sedan och det förslag som lades av kommissionen 
2016. 

Direktivet ska slutligt godkännas av EU-Parlamentet, men 
det är nu en formalitet. 

Vi redovisar de punkter som har mest relevans för bioener-
gibranschen. FORTS 4
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Inför valet 2018: energi och klimat

Energi- och klimatfrågor kommer sannolikt att spela liten roll inför valet 9 september. Skälet är att partierna gjort upp om de stora dragen 
i energi- och klimatpolitiken under den innevarande mandatperioden. Ändå kan det vara intressant att notera vilka profilfrågor de olika 
partierna lyfter fram inför de kommande fyra åren.   SID 4.     

100 TWH SKA ERSÄTTAS MELLAN 2035 OCH 2045

Energimyndigheten har analyserat hur den svenska elmarknaden  
utvecklas med de energibeslut som tagits: 100 procent förnybar  
elproduktion efter 2040, men ingen avveckling av kärnkraft och  
livslängd för reaktorerna på 60 år. Då behövs 60 - 120 TWh ny  
elproduktion vid slutet av 2030-talet. Se sidan 5.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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FORTS FRÅN SID 1.

Målet för förnybart 32 % (MR)

Regeringscheferna i EU-rådet kom för ett par år sedan överens 
om ett förnybartmål på bara 27 procent till 2030, men efter för-
handlingen har detta mål höjts till 32 procent. Det är en betydande 
skärpning jämfört med vad regeringarna i EU-rådet tidigare ac-
cepterat. 

Genom att målet inte är fördelat på medlemsländerna finns 
det inga garantier för att det kan genomföras. EU-kommissionen 
kommer enligt ett annat direktiv (Governance-direktivet) att få 
möjligheter att påverka EU-medlemmarnas energiplanering. Inte 
heller dagens system med fasta mål för medlemsstaterna för förny-
bart 2020 har fungerat fullt ut. Medan de nordiska länderna och 
Baltikum verkar klara målen med marginal kommer exempelvis 
Tyskland att missa sitt mål, främst på grund av dålig politik för 
bioenergin. 

Mål för förnybart i värmesektorn (MR)

Ett nytt inslag i direktivet jämfört med det befintliga direktivet 
är att det finns särskilda paragrafer om förnybart i värme/kyla (ar-
tikel 23) och fjärrvärme (artikel 24). 

För värmesektorn i stort finns ett ”indikativt mål” om att ande-
len förnybart för värme/kyla ska öka med 1,3 procentenheter per 
år mellan 2021 och 2030, alltså med totalt 13 procentenheter av 
den totala värme/kyla-förbrukningen under årtiondet. Kommis-
sionens ursprungliga förslag var 1 procentenhet per år. Att målet 
är indikativt och inte tvingande innebär att medlemsländerna inte 
kommer att straffas om de misslyckas med att nå det. Ordet in-
dikativt har tillkommit under förhandlingarna. Om man redan 
ligger över 60 procent förnybart inom värme/kyla, vilket Sverige 
gör, räknas varje ökning som godkänd, och för länder som ligger 
mellan 50 och 60 procent är kravet halverat. 

För fjärrvärme gäller att andelen förnybart ska öka med 1 pro-
centenhet per år. Här finns inte ordet ”indikativt”, målet gäller 
förnybart plus avfall, och det gäller ”under år med normala klimat-
förhållanden”. Också här finns undantag för länder, som Sverige, 
som redan ligger över 60 procent förnybart.

Även om kraven är mjuka och delvis tandlösa är det positivt att 
man nu för första gången ställer upp mål i värmesektorn, där det 
finns stora möjligheter att byte ut fossila bränslen. Inget sägs om 
styrmedel, men målen borde öppna för mer koldioxidbeskattning. 

Hållbarhet för fasta bränslen (MR)

Systemet med gemensamma hållbarhetskriterier för hela EU 
utvidgas från biodrivmedel till alla biobränslen, i stort sett enligt 
EU-kommissionens förslag från november 2016. Skrivningarna 
har förbättrats på många punkter. 

Gränsen för rapportering sätts vid 20 MW bränslekapacitet för 
fasta bränslen och 2 MW för biogas. Det innebär att alla mindre 
värmeverk slipper rapportering. Rapporteringen bygger på risk-
värdering, som gör det möjligt att luta sig mot befintlig skogs-
vårdslagstiftning. Det finns ett antal grundläggande kriterier kring 
biodiversitet, markvård, återplantering, långsiktig kolbalans mm. 

Slutresultat är i denna del en stor framgång för de svenska och 
finska regeringarna, och för bioenergibranschen. AEBIOM, den 
europeiska bioenergiorganisationen, har gjort en stark insats med 
sitt lobbyarbete, både när det gäller att få en hög tröskel för rap-
portering och ett system som förhindrar ny byråkrati vid sidan 
av befintlig skogslagstiftning. Svebios Kjell Andersson har varit 

ordförande i AEBIOM:s arbetsgrupp för hållbarhet som haft en 
central roll i arbetet med att formulera AEBIOM:s positioner. 

Risk för särregler (MR)

Det positiva med beslutet är att leverantörer och användare av 
fasta biobränslen kommer att kunna hävda att det finns grundläg-
gande regler om hållbarhet i hela EU. Tyvärr har man infört en 
paragraf (26:10) som gör det möjligt för enskilda medlemsländer 
att införa extra hållbarhetskrav. Det skulle alltså kunna komma ett 
krav på att man inte får använda bränsle från stamved i något EU-
land. Sådana särkrav kan skapa nya handelshinder. Utvecklingen 
kommer att granskas av kommissionen och rapporteras 2026 för 
eventuella motåtgärder om marknaden störs. 

Resultatet är relativt bra när det gäller hoten om råvaruregle-
ring. Det har pågått ett intensivt lobbyarbete både från skogsin-
dustrier på kontinenten och från boardindustrin, men stöd från 
miljöorganisationer, att införa en tvingande råvarureglering för trä 
enligt samma princip som avfallstrappan. Det finns nu i stort sett 
bara hänvisningar till detta när det gäller avfall som bränsle. Här 
har inte minst de svenska och finska förhandlarna gjort en stor 
insats. 

Fortsatt broms för åkerbränslen (MR)

Villkoren för förnybar energi transportsektorn regleras nu i en 
separat artikel (nr 25), som efter förhandlingarna blivit mycket 
komplex (texten har fyrdubblats från 49 rader till 209 rader).

EU-kommissionen hade inte föreslagit något mål för förnybart 
i transportsektorn, som nu är 10 procent 2020. Efter förhandling-
arna blir det nu ett mål på 14 procent 2030, men med följande 
dubbelräkningar: 
- 1,2 gånger för förnybart i flyg och sjöfart, men ej för biobränslen 
från ”food and feed crops”).
- 2 gånger för biodrivmedel från Annex IX A+B (allt det som inte 
är grödebaserat)
- 4 gånger för elfordon på väg
- 1,5 gånger för el till spårtrafik (frivilligt). 

Dubbelräkningarna gör att målet är kraftigt urholkat. Det är 
faktiskt möjligt för ett enskild medlemsland att komma undan 
med en andel förnybart på bara 6 – 7 procent och ändå klara 
14-procentsmålet, genom att maximalt utnyttja möjligheterna till 
dubbelräkning (se Svebiobloggen 18 juni: Bluffstatistik i EU).  

EU-kommissionen föreslog en stegvis utfasning av användning-
en av grödebaserade biodrivmedel (från ”food and feed crops”). 
Ett tak på 7 procent av den totala drivmedelsvolymen infördes 
redan 2015, och kommissionen ville sänka taket till 3,8 procent 
2030. Obs! Taket gäller bara vad som får rapporteras som förny 
bar energi. 

Beslutet är nu att behålla 7-procentstaket men att enskilda med-
lemsländer inte ska få gå över den nivå man har 2020 med mer än 
1 procent enhet, alltså i praktiken ett stopp för alla nyinvesteringar 
i anläggningar för etanol och biodiesel från jordbruksgrödor. Sam-
tidigt inför man en kvot på 3,5 procent 2030 för cellulosa- och 
avfallsbaserade biodrivmedel (råvaror på Annex IX del A) och ett 
”mjukt tak” för biodrivmedel från återvunnen matolja och djurfett 
(Annex IX del B). Kvoten för Annex IX:A-bränslen ska vara minst 
0,2 procent 2022, 1 procent 2025 och 3,5 procent 2030. 

Enskilda länder ska inte få öka grödebaserat utöver 7 procent, 
men länder som ligger under 2 procent ska ha rätt att gå upp till  

FORTS 4
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2 procent. Länder som väljer att sänka ambitionerna för grödeba-
serat ska då också kunna sänka sitt mål. 

Målet 3,5 procent avfalls- och cellulosabaserade biodrivmedel 
motsvarar en volym på drygt 12 Mtoe (miljoner ton oljeekvivalen-
ter) 2030, eller 140 TWh. Det kan jämföras med att den svenska 
inhemska användningen av transportbränslen ligger kring 90 
TWh. 

Palmoljefrågan (MR)

EU-parlamentet ville helt förbjuda palmolja, men det ställer 
till problem enligt de globala handelsreglerna i WTO att stoppa 
en enskild produkt. Nu har man mejslat fram en formulering om 
stopp och utfasning för produkter med stor risk för expansion av 
odling på mark med höga koltillgångar (läs oljepalm). Ett tak ska 
sättas vid användningen 2019 och en utfasning efter 2023 till noll 
2030. 

Råvarulistan i Annex IX (MR)

Genom dubbelräkningen blir det angeläget att stå på listorna i 
Annex IX. För Sveriges del har striden i förhandlingarna handlat 
om att förhindra att tallolja tas bort från listan, något som vissa 
kemiföretag lobbat intensivt för. Talloljan är kvar, och dessutom 
finns ett beslut om att EU-kommissionen bara kan lägga till nya 
råvaror på listan, men inte ta bort några. 

Svebio kommentar: 

Följden av det statistiska kineseriet och restriktionerna för vissa bio-
drivmedel blir att EU-länderna fortfarande kan ha nära 95 procent fos-
silt i transportsektorn 2030 om man har en hel del elbilar med 4-dub-
belräkning och uppfyller kvoten för icke-grödebaserade biodrivmedel 
som har dubbelräkning. 

Förutom att man förnekar jordbrukare i EU och odlare runt om i värl-
den att bidra till klimatomställning av EU:s transportapparat innebär 
politiken att Europa blir fortsatt helt beroende av importerade fossila 
transportbränslen. Tanken är säkert att en massiv introduktion av elfor-
don ska lösa problemet, men det låga målet för 2030 antyder att man 
inte litar på att det kommer att ske. Dessutom har man en stor befintlig 
fordonsflotta som måste ha bränsle. 

De europeiska så kallade miljöorganisationerna beklagar att det 
fortfarande kommer att gå ”att göra drivmedel av mat”, som de skriver 
i sina kommentarer. 

För Sveriges del kan regelverket skapa en hel del problem och 
motverka investeringar eftersom vi ligger nära taket för grödebaserade 
biodrivmedel. 

Kvoten för cellulosa- och avfallsbaserade bränslen kan å andra si-
dan skapa marknader ute i Europa för svenska producenter av bio-
drivmedel från skogsråvara. Det obligatoriska kravet för alla EU-länder 
på 1 procent ”avancerade biodrivmedel” 2025 innebär en marknad på 
drygt 40 TWh. 

Effektiviserings- och styrningsdirektiven klara

Målet för energieffektivisering skärptes också, på samma sätt som 
förnybartmålet. Här blev målet 32,5 procents effektivisering till 
2030, en skärpning från de 20 procent som gäller för 2020. Målet 
för energieffektivisering är svårare att kommunicera och mäta än 
målet för förnybart. Liksom för förnybar energi har man inte den-
na gång gjort någon fördelning av målet mellan medlemsländerna. 

I de här förhandlingarna har det främst nått oenighet om vil-
ken styrning som ska ske från EU-nivå och vilken frihet med-
lemsländerna ska ha att bestämma medel och målkurva. Det 
finns nu en formulering om att länderna ska minska energian-
vändningen med minst 0,8 procent per år. 

Styrningsdirektivet innehåller ett regelverk om hur med-
lemsländerna och EU-kommissionen tillsammans ska se till att 
målen för förnybart, effektivisering och växthusgasreduktion ut-
anför ETS (utsläppshandeln) ska kunna nås. Medlemsländerna 
ska återkommande rapportera om sina åtgärder och uppnådda 
resultat, och EU-kommissionen ska bedöma om åtgärderna är 
tillräckliga för att nå de gemensamma målen för Energiunionen. 

Veckan före midsommar blev också förhandlingarna 
kring Energieffektiviseringsdirektivet och Styrningsdi-
rektivet (Governance) klara under det bulgariska ordfö-
randeskapet. Därmed finns ytterligare att par viktigas 
delar av EU:s energi- och klimatpolitik på plats. 

Svebio kommentar: 

Målen har skärpts både för andel förnybar energi 2030 och ener-
gieffektivisering 2030. EU har valt modellen att inte fördela målen på 
medlemsländerna, utan detta kommer att ske genom en process där 
länderna rapporterar till EU-kommissionen, som sedan får beräkna om 
åtgärderna räcker för att nå de gemensamma målen. Det finns en stor 
risk att detta leder till en lurpassande från medlemsländerna, där man 
föreslår mindre ambitiösa mål och åtgärder i det egna landet i förhopp-
ningen att andra ska göra mer. Omvänt: om man lämnar in mycket am-
bitiösa egna planer leder det till att andra länder får lindrigare krav. Den 
nuvarande modellen med mål för varje enskilt medlemsland har varit 
tydligare för alla parter. 

De mål som antagits är mer ambitiösa än de mål som formulerades 
av regeringscheferna redan för fyra år sedan. Det kan vi främst tacka 
parlamentet för. Frågan är om de enskilda medlemsländerna och de-
ras regeringar nu känner tillräckligt eget engagemang för att skärpa 
sina planer. Vi ser inte minst hur Tyskland nu drar ner på ambitionerna. 
Tyskland var också enligt uppgift i det längsta ovilligt att gå med på det 
skärpta effektiviseringsmålet. 
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Sexton EU-medlemmar trycker på för skarpare klimatmål

Bakgrunden är att de förslag om direktiv som förhandlats bygger 
på analyser som gjordes för Parisavtalet, som antogs i slutet av 2015. 
I Paris skärptes 2-gradersmålet till en formulering om att sträva 
efter att nå 1,5 grads temperaturökning jämfört med förindustriell 
tid. 

Miljö- och klimatministrarna från de 16 länderna betonar att 
EU måste ha en ledarroll i det globala klimatarbetet och vill se ini-

Den 25 juni, bara några dagar efter att man kommit 
överens om skärpta EU-mål för förnybart och energief-
fektivisering gjorde fjorton EU-medlemmar ett gemen-
samt utspel om högre ambitioner inom klimatpolitiken. 

tiativ inför klimatmötet COP24 i Katowice i höst. Under 2020 ska 
länderna skicka in uppdaterade klimatdokument (NDC:er) med 
sina ambitioner och planer. EU måste då höja ribban i enlighet 
med det skärpta målet från Paris. 

De 14 länder som undertecknat dokumentet 25 juni är förutom 
Sverige: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien 
och Storbritannien. Man kan notera att det handlar om alla de 
västliga, rikare länderna, utom Irland och Österrike, samt Slove-
nien och Estland, medan samtliga övriga medlemsländer i östra 
och sydöstra Europa står utanför. Här ser man tydligt en klyfta i 
klimatpolitiken inom EU. 

Inför valet 2018: energi och klimat

Vi har tittat på hemsidor och i valplattformar och andra dokument 
för att se vad partierna driver för energi- och klimatfrågor. Det är 
stora skillnader mellan partierna när det gäller hur stor vikt man 
lägger vid de här frågorna. 

De stora partierna håller låg profil

Både Socialdemokraterna och Moderaterna har mycket lite in-
formation om konkreta nya förslag. Inget av partierna hade när 
detta skrivs antagit några valplattformar. Bägge partier betonar att 
energiuppgörelsen ska fullföljas. Socialdemokraterna betonar att 
”Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga pri-
ser”, och att ”energi från vind, vatten och skog har stor potential 
att byggas ut under lång tid framöver”. Moderaterna skriver att 
”Sverige ska satsa på alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft” 
och att ”kärnkraften ska kunna vara en viktig del av Sveriges en-
ergiförsörjning under lång tid”. Här ser man tydligt att partierna 
betonar olika delar av energiuppgörelsen och att synen på kärn-
kraftens roll skiljer sig betydligt. 

Moderaterna skriver att ”med energiuppgörelsen på plats är det 
hög tid att fokusera på morgondagens elmarknad, hur framtidens 
marknad ska fungera och hur Sverige ska klara de utmaningar i 
kraftöverföring som ett elsystem med allt mer intermittent kraft 
innebär”. Kan det ge öppningar för biokraften? 

Varken S eller M har några konkreta förslag kring bioenergi. 
Moderaterna stödjer bonus/malus och vill ha skatteavdrag för kli-
matkompensation. M skriver att man vill ha ”en miljö- och kli-
matpolitik som sänker utsläppen på riktigt, inte bara flyttar dem 
någon annanstans”, men i nästa mening skriver partiet att man vill 
ha ”internationella klimatinvesteringar för största nytta per skat-
tekrona”. 

SD mest kärnkraftpositiva

Varken Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet eller Liberalerna 
står bakom energiuppgörelsen, utan driver egna profilfrågor inom 
energipolitiken. SD var dessutom inte med i Miljömålsberedning-

Energi- och klimatfrågor kommer sannolikt att spela 
liten roll inför valet 9 september. Skälet är att partierna 
gjort upp om de stora dragen i energi- och klimatpoliti-
ken under den innevarande mandatperioden. Ändå kan 
det vara intressant att notera vilka profilfrågor de olika 
partierna lyfter fram inför de kommande fyra åren. 

ens uppgörelse om klimatpolitiken. SD profilerar sig som det mest 
kärnkraftspositiva partiet, vid sidan av Liberalerna, och tar inte 
bara ställning för att använda dagens reaktorer utan vill satsa på 
nya reaktorer av fjärde generationen. Partiet vill främja elektrifie-
ring av transportsektorn och vätgas. Inget nämns om bioenergi 
eller biodrivmedel i valplattformen. Däremot vill man sänka skat-
ten på drivmedel generellt och särskilt sänka skatten på diesel i 
jordbruket. 

Liberalerna mot subventioner

Till skillnad från S och M har Liberalerna mycket och detal-
jerad information på sin hemsida i energi-, klimat- och miljöfrå-
gor. Liberalerna motsätter sig subventioner, och ställde sig utanför 
energiuppgörelsen av främst två skäl. Dels vill man fortsätta an-
vända kärnkraft, dels var man motståndare till den utvidgning av 
elcertifikatsystemet som genomfördes. L skriver: ”vi kan inte stå 
bakom … att miljarder ska pumpas in i subventioner till att bygga 
ny elproduktion som inte behövs eftersom vi redan idag har ett 
elöverskott”. Man skriver också att elcertifikatsystemet slår mot 
vattenkraftens och kärnkraftens lönsamhet. I texten om förnybar 
energi skriver Liberalerna och ”sol, vind och vatten” men nämner 
inte bioenergi. I avsnittet om miljöbilar skriver man att ”bilar som 
drivs med fossilt bränsle inte ska klassas som miljöbilar” – en kritik 
mot bonus/malusstödet till hybrider? Om biodrivmedel skriver L 
att de ska användas ”där de gör mest nytta, till exempel inom flyg 
och tyngre transporter.”

Vänstern, klimat före vinstintressen

Vänsterpartiet står också utanför energiuppgörelsen och val-
plattformen från slutet av maj innehåller ett helt kapitel om kli-
matpolitik, illustrerat med rykande skorstenar. Rubriken är att 
klimatmålen måste gå före kortsiktiga vinstintressen. Texten inne-
håller de frågor som är mest inne i dagsdebatten: minskat flygande 
och minskad köttkonsumtion och ”ökade satsningar på hållbar 
växtbaserad mat”. Vänstern vill ha en plan för ett fossilfritt Sverige 
2040 och skriver: ”Vi vill att Sverige följer Kina och Tyskland i 
omställningen till sol- och vindkraft”. V till ha ”en träffsäker väg-
slitageavgift för tunga lastbilar och en flygskatt”. Man nämner inte 
ordet bioenergi men vill ”se en hållbar utveckling av nya samhälls-
nyttiga skogsbaserade produkter som ersätter fossilbaserade pro-
dukter och bränslen”.  FORTS 4
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De gröna partierna MP och C (MR)

Två partier skiljer ut sig ur mängden genom sitt fokus på klimat 
och miljö: Miljöpartiet och Centerpartiet. 

Miljöpartiet presenterade redan i höstas en mycket omfat-
tande klimatfärdplan.  Den innehåller dels en redovisning av 55 
olika åtgärder som Miljöpartiet genomfört som regeringsparti och 
dessutom 141 olika åtgärder som man vill genomföra om man får 
nytt förtroende. Miljöpartiet har en förkärlek för direkta stöd och 
subventioner, typ klimatklivet, industriklivet, premier till elbussar, 
elcyklar och elmotorbåtar, biogasanläggningar och mycket annat 
som man tycker är bra. Liksom Vänstern vill man också gärna 
arbeta med frågor kring livsstil och konsumtionsmönster, som 
att begränsa flygandet och minska köttkonsumtionen. Synen på 
bioenergi är i huvudsak positiv, exempelvis med förslag om ökad 
odling av bioenergigrödor. Men i det nya skogsprogrammet finns 
formuleringar som antyder att man tagit intryck av kolskuldsteo-
rin. Och inlagring av biokol i mark är en favorit. 

Centerpartiets valplattform har ”grön tillväxt” som ett av sina 
tre profilområden. Texten handlar mycket om möjligheter snarare 
än hot. En typisk formulering lyder så här:

”Med naturresurser som skog och åkermark och högteknolo-
giska gröna företag kan en ekonomi med bas i det förnybara och 
våra råvaror ge Sverige ett försprång när hela världen måste ställa 
om”. Medan Miljöpartiets klimatprogram är fullt (överfullt!) av 
konkreta förslag utan inbördes prioritering, är Centerpartiets val-
plattform full av fina formuleringar på en hög abstraktionsnivå, 
men märkligt tom på konkreta förslag. Och ordet bioenergi får 
man leta förgäves efter; istället skriver man konsekvent om ”för-
nybart”. När det gäller bilar skriver man att det behövs ”starkare 
drivkrafter att välja en klimatsmart bil driven på till exempel el 
och biogas istället för en fossildriven bil”. Andra biodrivmedel än 
biogas nämns inte.  

Inget hos KD

Slutligen KD. På Kristdemokraternas hemsida hittar jag ingen-
ting om energi- och klimatpolitik. Allt fokus är på andra frågor, 
som vård, omsorg, integration och skola. Säkert en riktig bedöm-
ning. Det är sådana frågor som kommer att dominera i valrörelsen. 
Samt givetvis: regeringsfrågan. 

Energimyndigheten analyserar 100 procent förnybart elsystem

”Sverige har mycket goda förutsättningar för ett 100 procent för-
nybart elsystem som både är kostnadseffektivt och har en hög grad 
av försörjningstrygghet. Men för att lyckas krävs mer långsiktiga 
spelregler och tillståndsprocesser, samt öppenhet för nya affärsmöj-
ligheter. Det konstaterar Energimyndigheten i en ny rapport.

De närmaste 20 – 30 åren kommer en mycket stor del av den 
svenska elproduktionen att nå sin tekniska livslängd. Samtidigt 
kommer det att ske förändringar i hur vi använder el, med fortsatt 
elektrifiering och hopkoppling av olika energisektorer. Energimyn-
digheten bedömer att Sverige kommer att behöva bygga runt 100 
TWh ny elproduktion till år 2045 varav merparten efter 2030. En 
sådan stor omställning kräver att systemfrågor blir överordnade 
och att det på lång sikt skapas förutsättningar för utbyggnad av 
förnybar elproduktion.

– Vi står inför ett stort reinvesteringsbehov av elsystemet, oav-
sett inriktning mot förnybar energi eller ej. Det säger Caroline 
Asserup, avdelningschef på Energimyndigheten. I ett 100 procent 
förnybart elsystem är det nödvändigt att hantera nya utmaningar 
så som ökat behov av flexibilitet om vi ska kunna hantera mil-
jö- och klimatproblematiken och gå i en riktning som de globala 
Agenda 2030-målen pekar ut.

För att minska på samhällskostnaderna måste marknaden i 
första hand göra investeringar utifrån lönsamhet och elkundernas 
behov. Det är samtidigt viktigt att marknadsdesign och regelverk 
utgår från att vi ska ha ett 100 procent förnybart elsystem som är 
kostnadseffektivt, med ekologisk hållbarhet och med trygg energi-
försörjning.

I många delar av energisystemet är led- och driftstiderna långa. 
Därför måste det börja planeras för framtiden redan nu, det gäl-
ler allt från nätplanering till hur man säkrar platser för framtida 
vindkraftsproduktion.

Den 7 juni publicerade Energimyndigheten en rapport 
om förutsättningarna för ett 100 procent förnybart el-
system. Så här skriver Energimyndigheten i sitt press-
meddelande: 

– Vi behöver skilja på vad som är viktigt nu och vad som är 
viktigt sen, säger Martin Johansson, projektledare på Energimyn-
digheten. Utbyggnaden av förnybar elproduktion är hög idag och 
mer än tillräcklig för att tillgodose våra behov, men om 10 – 15 år 
kan vi behöva tredubbla utbyggnadstakten.”

Svebio kommentar: 

Energimyndighetens pressmeddelande är lugnande i sin ton. Men 
rapporten innehåller mycket sprängstoff. Energimyndighetens rapport 
utgår från att sex reaktorer är stängda 2020, men att alla övriga drivs 
under 60 års livslängd efter de nyinvesteringar som nu genomförs. De 
kommer därför alla, med en samlad produktion kring 50 TWh, att läggas 
ner under fem år, 2039 till 2044. Samtidigt kommer en hel del vindkraft 
och biokraft att falla för åldersstrecket. Som en följd av överkapacitet 
och därav följande låga elpriser under 2020-talet finns det stor sanno-
likhet för att elanvändningen ökar. Följden blir, enligt Energimyndighe-
ten, att det kan behövas ny elproduktion på 100 – 120 TWh till 2045. 
Om elanvändningen bli lägre kan behovet begränsas till 60 – 80 TWh. 

Rapporten noterar den stora överkapacitet vi har idag, och att den 
ökar under de kommande åren – ett överskott som kan växa till 40 – 60 
TWh kring 2030. Samtidigt noterar man att det finns flaskhalsar särskilt 
i storstadsområdena: 

”I storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö är el-
försörjningen redan ansträngd, samtidigt som inmatningen av el till åt-
minstone Stockholm är begränsad”. Problemen kommer inte att vara 
åtgärdade förrän vid mitten av 2020-talet. 

Energimyndighetens rapport illustrerar det som Svebio gång på 
gång framhållit: energiuppgörelsen saknade en konsekvensanalys. Att 
behålla en mycket stor del av kärnkraften (73 procent av ursprunglig 
kapacitet) och samtidigt lägga till mycket stora volymer vindkraft när 
elanvändningen ligger i stort sett still, skapar en elförsörjning i obalans, 
med stora överskott, låga priser och utslagning främst av äldre förnybar 
kapacitet. För biokraftens del innebär det att mycket få nyinvesteringar 
kan räknas hem. Därmed missar man möjligheten att använda värme-
underlagen i fjärrvärmen som grund för stabil elproduktion vintertid som 
behövs i ett elsystem med allt större variabel produktion.

FORTS FRÅN SID 4.
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7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

”Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftförore-
ningar dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering 
för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar 
en förlust av drygt elva levnadsår. De sammanlagda hälsoeffek-
terna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor 
varje år. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och 
Umeå universitet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Studien visar att Sveriges befolkning exponeras för luftföro-
reningar i ungefär samma utsträckning som vid tidigare under-
sökningar, trots att föroreningshalterna i flera fall sjunker. Den 
oförändrade exponeringen kan sannolikt kopplas till pågående 
urbanisering och förtätningstrender, där en växande stadsbe-
folkning utsätts för den mer förorenade luften i städernas cen-
trala delar.

– Exponeringseffekterna minskar inte trots att halterna av 
flera luftföroreningar sjunker. När fler människor flyttar till 
städerna blir det fler som utsätts för högre halter av luftförore-
ningar, säger Karin Sjöberg, chef för enheten Luftföroreningar 
och åtgärdsstrategier på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Yrkes- och miljömedicin 
vid Umeå universitet har studerat den svenska befolkningens 
exponering för luftföroreningar och sedan beräknat vilka häl-
soeffekter och tillhörande ekonomiska konsekvenser detta har 
för samhället. Luftföroreningar kan orsaka hjärt- och kärlsjuk-
domar och andningsbesvär och har både akuta och långsiktiga 
hälsoeffekter. Dagar med höga halter av luftföroreningar är det 
till exempel fler som insjuknar och söker vård.

– Nya studier av effekter på dödligheten talar för att de lo-
kala effekterna av trafikföroreningar har underskattats i äldre 
studier, därför beräknar vi nu fler dödsfall på grund av föro-
reningarna utan att exponeringen ökat, säger Bertil Forsberg, 
professor i miljömedicin vid Umeå universitet.

Beräkningarna har gjorts för kvävedioxid och för partiklar i 
storleken 2,5 respektive 10 mikrometer eller mindre (PM2,5 och 

Naturvårdsverket har presenterat en rapport om hälso-
effekterna av luftföroreningar. Så här skriver man i sitt 
pressmeddelande under rubriken ovan:

PM10). PM2,5 kommer främst från källor nere i Europa, exem-
pelvis från förbränning och industriutsläpp. En viktig källa till 
lokalt genererade partiklar är vägslitage till följd av användning 
av dubbdäck. De höga halterna av kvävedioxid orsakas till stor 
del av den lokala trafikens utsläpp, där dieselfordon utgör ett 
problem.”
(Ur pressmeddelande från Naturvårdsverket)

Fördelningen av dödsfall orsakade av olika källor, som inte framgår 
av pressmeddelandet, är följande:
Regional bakgrund (långdistanstransport) 3 600 dödsfall

Bilavgaser 2 850 dödsfall

Vägdamm     215 dödsfall

Vedeldning     900 dödsfall

Det innebär att alla andra källor bara ger 35 dödsfall. 

Svebio kommentar: 

I en forskningsrapport från Umeå som också presenterats under 
juni lyfter man fram nya forskningsresultat som visar ett samband 
mellan partikelutsläpp från vedeldning och demens. Naturvårds-
verkets pressmeddelande nämner inte vedeldningen utan handlar 
främst om inflöde av föroreningar från övriga Europa, från dieselbilar, 
vägslitage och dubbdäck. Preliminära resultat från Stockholm, som 
bland annat redovisats i Dagens Industri, visar på sjunkande halter 
föroreningar i Stockholm, vilket motsäger Naturvårdsverkets rapport. 
Naturvårdsverkets 7 600 dödsfall, som gäller 2015, är en kraftig 
uppräkning jämfört med den rapport som kom för fem år sedan och 
gällde hälsoeffekterna 2010. Ökningen beror inte på ökad expone-
ring utan på ändrade beräkningsmetoder.

Vi tycker att det är angeläget att allmänheten, politiker och media 
får en riktig och samstämmig bild av utvecklingen beträffande luftföro-
reningar och deras hälsoeffekter. Inte minst skulle det vara bra om 
man kunde skilja på effekter av dålig och bra teknik (äldre dieselbilar 
kontra nyare bilar, gamla vedpannor kontra moderna med bra miljö-
prestanda), och ägna lite utrymme åt vilka åtgärder som vidtas och 
kan vidtas och hur luftkvalitén faktiskt hela tiden förbättras.
 

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

Fler Almedalsaktiviteter på www.svebio.se

Nätverksforum för mindre biovärmeanläggningar
12 september 2018, Stockholm  
www.svebio.se/evenemang

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

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/
https://www.svebio.se/evenemang/natverksforum-mindre-biovarmeanlaggningar/
https://www.svebio.se/evenemang/advanced-biofuels-conference/
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”Energimyndigheten har beviljat Hybrit, SSAB, LKAB 
och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål stöd för två pi-
lotanläggningar. Myndigheten finansierar de två projek-
ten med sammanlagt 528 miljoner kronor, vilket blir det 
största stödet i myndighetens historia.

En artikel i senaste numret av Science om läckaget av 
metan från naturgasproduktion har väckt stor uppmärk-
samhet. New York Times skriver under rubriken ”The 
natural gas industry has a leak problem”:

Energimyndigheten har beslutat att ge finansiellt stöd till nästa 
steg av Hybrit-initiativet för att bygga två pilotanläggningar som 
beräknas stå färdiga 2020. I anläggningarna ska tester utföras för 
att möjliggöra en uppskalning av fossilfri ståltillverkning. Den 
totala kostnaden för pilotfasen beräknas uppgå till 1,4 miljarder 
kronor. Energimyndigheten finansierar de båda projekten med 
sammanlagt 528 miljoner kronor och SSAB, LKAB och Vattenfall 
står för resterande del av finansieringen.”

”De båda projekten ses som nästa avgörande steg för järn- och 
stålindustrins omställning mot minskade utsläpp av växthusgaser 
och av vikt för att bidra till Sveriges mål om nettonollutsläpp av 
växthusgaser 2045. Hybrit-konceptet omfattar hela värdekedjan 
från malm till stål och bidrar inte bara till minskade utsläpp i Sve-
rige utan leder även internationellt till minskade klimatavtryck vid 
ståltillverkning i och med den export som också sker.”

Stödet delas på två projekt:
• Pilotstudier av direktreduktion baserat på vätgas med 

efterföljande stålprocess – avser pilotstudier av direktreduktion 
av järnmalmspellets med vätgas och efterföljande nedsmältning i 
ljusbågsugn för stålproduktion. Studierna syftar till att utveckla ett 
koncept där ren vätgas utgör reduktionsmedlet vid produktion av 
järnsvamp från järnmalmspellets.

• Pilotstudier av fossilfri tillverkning av järnmalmpellets 
– omfattar utveckling av fossilfri värmningsteknik för sintring av 
järnmalmspellets. Studierna syftar dels till att minska utsläppen i 
befintliga pelletsverk,och dels till att ta fram en ny pelletiserings-

”Den amerikanska olje- och gasindustrin läcker mer metan än 
myndigheterna tror – mycket mer. Eftersom meten är en kraftfull 
växthusgas är det dåliga nyheter för klimatförändringarna. 

En studie i Science anger läckaget till 2,3 procent av den totala 
årsproduktionen, vilket är 60 procent mer än den nu gällande be-
dömningen från miljömyndigheten EPA. Det kan tyckas lite, men 
betyder att 13 miljoner ton förloras varje år.”

En annan studie visar att naturgas är lika dåligt för klimatet 

process.
Projekten genomförs inom ramen för Industriklivet vilket är 

regeringens långsiktiga satsning om 300 miljoner kronor per år för 
stöd till genomgripande åtgärder för att kraftigt minska processut-
släppen i industrin.

Sedan Hybrit initierades våren 2016 har Energimyndigheten 
finansierat tre projekt inom initiativet, en genomförbarhetsstudie 
och ett forskningsprojektet med cirka 71 miljoner kronor samt ett 
projekt för planering och projektering av den pilotanläggning som 
nu får stöd och börjar byggas i juni 2018 med 9,6 miljoner kronor 
vilket motsvarar drygt hälften av kostnaden.
(Ur pressmeddelande från Energimyndigheten 18 juni)

Svebio kommentar: 

Satsningen på Hybrit-projektet är en av de enskilt största forsk-
ningsinsatser som gjorts av Energimyndigheten.  Det som förvånar 
oss i presentationen av projektet är att man inte alls nämner något om 
det första ledet i projektet – produktionen och lagringen av vätgas. I 
en broschyr på Hybrits hemsida, där projektet presenteras överskåd-
ligt, skriver man ”att vätgasproduktionen ska baseras på existerande 
kommersiell teknik, som fortfarande måste visas i stor skala. Att kunna 
kontrollera skaleffekter kommer att bli viktigt för att processens funktio-
nalitet och ekonomi”. Vidare att ”vätgaslagring spelar en viktig roll i vär-
dekedjans ekonomi och integration. Teknik för storskalig vätgaslagring 
är fortfarande oprövad” (vår översättning). Att ersätta användningen av 
kol i den svenska järn- och stålproduktionen handlar om att använda i 
storleksordningen 15 – 20 TWh vätgas framställd av ”billig el”, som 
ensligt broschyrens beskrivning ska vara förnybar. Det innebär ett bety-
dande ökat effektbehov in det svenska elsystemet. 

som kol om läckaget ligger på 4 procent per år. Den amerikanska 
klimatpolitiken har under senare år till betydande del byggt på att 
ersätta kolkraftverk med naturgaseldade kraftverk. Om de nya siff-
rorna stämmer betyder det att klimatnyttan med bränslebytet är 
mycket mindre än man tidigare trott. Den officiella beräkningen 
är att bytet från kol till gas har minskat CO2-utsläppen med 27 
procent sedan 2005. En hel del av den effekten kan alltså ha utebli-
vit på grund av metanläckagen. I ett längre perspektiv är metanet 
ett mindre problem än koldioxiden eftersom det bryts ner relativs 
snabbt i atmosfären.

De högre utsläppen från naturgas påverkar också beräkningar av 
substitutionsnytta, exempelvis när man använder biobränslen.  

Storsatsning på världsunik anläggning för fossilfritt stål

Naturgasen läcker mer metan än man trott
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PRESSMEDDELANDEN

Pressmeddelande 2018-06-15 

Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

Saudi-Arabien öppnar kranen

Förvånande höga elpriser

MARKNADERNA

Oljepriset, som stigit under hela våren, har fallit tillbaka något 
sedan Opec under Saudi-Arabiens ledning bestämt sig för att öka 
tillförseln till marknaden. Samtidigt finns osäkerhet om utveck-
lingen i Venezuela och amerikanska hot att straffa länder som 
handlar med Iran, faktorer som pressar upp priset. Det finns en 
oro inom Opec att ett alltför högt pris dämpar efterfrågan. Samti-
digt har strategin varit att hålla ett tillräckligt högt pris för att ga-
rantera inkomsterna till medlemsländerna. Det är den här gången 
inte fråga om att flöda marknaden för att slå ut amerikansk skif-
ferolja. Den svaga kronkursen i kombination med fortsatt oljepris 
mellan 70 och 75 dollar/fat och de skattehöjningar som gjorts på 
bensin och diesel gör att de svenska fossila drivmedelspriserna lig-
ger på fortsatt mycket hög nivå inför semesterperioden. Det gör 

Trots en normal vårflod, utbyggd vindkraft och fungerande kärn-
kraft, samt sommarsäsong med låg efterfrågan och fortsatt export-
överskott har elpriserna varit relativt höga under de första sommar-
veckorna, mellan 40 och 50 öre/kWh med enstaka topper upp mot 
60 – 70 öre/kWh, med ett undantag under några timmar under 
midsommarhelgen då priset gick mot noll. En förklaring till pris-

det å andra sidan mycket lönsamt att tanka E85. Det återspeglas 
i att försäljningen av E85 ökat med 70 procent årets första fem 
månader jämfört med förra året. 

Den totala försäljningen av drivmedel ökade under första halv-
året med totalt 3 procent. Dieselförsäljningen ökade med 5 pro-
cent, medan bensinförsäljningen sjönk med 2,5 procent. Allt enligt 
SPBI. Man kan konstatera att klimatpåverkan från transporterna 
nu helt beror på bränslebyte och inblandning av biokomponenter, 
medan andra faktorer som otillräcklig effektivisering, ökade kör-
sträckor och ökat antal fordon drar i motsatt riktning. Sannolikt 
har konjunkturen stor betydelse för uppgången i drivmedelsför-
brukning. 

– Ökade ambitioner totalt för förnybar energi i EU är bra och ett 
klokt regelverk för hållbarhet för fasta biobränslen. Men samti-
digt införs ytterligare restriktioner för biodrivmedel från odlade 
grödor som gör det svårt att minska klimatpåverkan från trans-
portsektorn. Vi ger både ris och ros till det direktiv som ska styra 
utvecklingen i Europa under 2020-talet. Det säger Gustav Melin, 
vd i Svebio, i en kommentar till det nya Förnybartdirektiv som 
förhandlats fram i EU.

– Resultatet av politiken på transportområdet blir onödigt stora 
koldioxidutsläpp. Det är illa både för klimatet, för Europeisk in-
dustriutveckling och för försörjningstryggheten. EU missar att an-
vända befintlig jordbruksmark i träda för att ersätta vårt stora be-
roende av importerad fossil bensin och diesel. Man missar därmed 
också att ge ökad sysselsättning och inkomster på landsbygden i 

nivån kan vara att högtrycksvädret gav mycket låg produktion av 
vindkraft både i Sverige och grannländerna. En annan att vårflo-
den efter en häftig start stannade av. Det finns också en påverkan 
från fortsatt relativt högt pris på utsläppsrätter, kring 15 euro/ton 
CO2, en nivå som är tre gånger priset för ett år sedan. Elcertifika-
ten återhämtade sig också under våren till 12 – 15 öre/kWh.  

EU. Den europeiska så kallade miljörörelsen får ta en stor del av 
skulden för att det blivit så illa och för ökade klimatutsläpp mot 
vad det annars hade blivit.

– Det nya regelverket med hållbarhetskriterier för fasta bio-
bränslen är däremot bra. Det system som införs skapar garantier 
för att de bränslen som används i värmeverk, elproduktion och 
industrier är hållbart producerade. Det blir möjligt att använda 
de kontrollsystem som finns i befintlig lagstiftning och man avstår 
från att införa omfattande administrativt krångel. Det är en stor 
framgång för bioenergibranschen som lagt ner stort arbete på att 
få ett bra regelverk.
För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin 070-5244400 eller Kjell 

Andersson 070-4417192. 
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VÄSTERBOTTENS LÄN

Alliansen vill sälja biogasanläggning
Alliansen i Skellefteå gör en prioriterad skolsatsning i sin valbud-
get. Man vill även sälja Tuvans biogasanläggning.

De fyra partierna vill att kommunen ska sälja Tuvans biogas-
anläggningen, inklusive försäljningen av biogas. Prislappen är satt 
till 100 miljoner kronor och köparen redan utsedd – i form av 
Skellefteå Kraft.

– Skellefteå Kraft har större möjligheter att utveckla och förfina 
verksamheten vid biogasanläggningen. Biogasverkets bokförda 
värde är i dag 100 miljoner kronor, vilket efter bedömningar torde 
vara ett rimligt försäljningsvärde, säger Andreas Löwenhöök (M).
Ur Folkbladet Västerbotten 2018-06-07

Vedeldning lika farligt som avgaser  
– kan leda till demens 
Att elda med ved kan vara en lika stor risk för att drabbas av de-
mens som avgaser i trafiken.

 Det har forskare vid Umeå universitet upptäckt efter att ha 
studerat luften i människors boendemiljö.

– Många tror att eftersom vedeldning är ”naturligt” är utsläp-
pen ofarliga men så är inte fallet, säger forskaren Anna Oudin.

– Vi ser att människor som bor i områden där det eldas mycket 
med ved har större risk att drabbas, och även de som bor granne 
med någon som vedeldar löper ökad risk, säger Anna Oudin. 

Underlaget är den så kallade Betula-studien, en longitudinell 
studie av demens bland 1 800 Umeåbor.

Att bo på landet långt ifrån stora vägar – men samtidigt elda 
med ved – kan vara lika ohälsosamt som att bo bredvid en hårt 
trafikerad väg. 
Ur SvT Nyheter Västerbotten 2018-06-14

GÄVLEBORGS LÄN

Insamlat matavfall fyller kommunens rabatter
Efter ett år med insamling och kompostering av matavfall har nu 
den första jorden skickats tillbaka till kommuninvånarna. 

Det insamlade matavfallet läggs i långa högar på Ulvbergets av-
fallsstation och blandas upp med luftigare material som torv. Det 
tar ungefär ett år för matavfall att bli till jord. 

För några veckor sedan hade Ulvberget öppet hus och då fick 
allmänheten för första gången hämta matjord från matavfallskom-
posteringen. 

Den lokala komposteringen av matavfall kommer snart att upp-
höra, när transporterna börjar till Uppsala med avfallet, som där 
blir biogas. 
Ur Hudiksvalls Tidning 2018-06-09

Gröna bränslen vid Vallviks massabruk
Här vid massabruket i Vallvik i Söderhamn ska världens första an-
läggning för att framställa flytande lignin för biodrivmedel byggas.

Anläggningen ska stå klar 2021 och årligen producera uppemot 
30.000 ton lignin, som sedan blir till grön diesel och bensin, ja 
även flygfotogen kan bli aktuellt.

Bakom satsningen står skogskoncernen Rottneros, drivme-
delsjätten Preem och utvecklingsbolaget Renfuel. 

Produkten kallas Lignol och kan liknas vid råolja, fast av förny-
bart slag – en bioolja.

Bakom metoden står professor Joseph Samec, forskare inom ka-
talytiska processer inom organisk kemi på Stockholms Universitet. 

Kapaciteten i Vallvik hamnar inledningsvis mellan 25.000 och 
30.000 ton Lignol per år. 

Preem och Renfuel räknar med att det gemensamt ägda företa-
get Lignolproduktion AB på sikt kommer upp i en produktionska-
pacitet på mellan 300.000 och 500.000 ton. 
Ur Dagens Nyheter 2018-06-01

DALARNAS LÄN

Trots de sex förluståren  
– nu nyanställer bruket
2017 blev det sjätte året på raken med förlust för Arctic Paper 
Grycksbo, men bolaget har kommit närmare ett vinstresultat.

– 2015 var ett förfärligt år. 2016 gick det bättre och under 2017 
blev det vinst i rörelseresultatet före avskrivningar men förlust på 
sista raden, säger Michael Fejér, vd för Arctic Paper Grycksbo. 

Arctic Paper har gjort stora investeringar i Grycksbo. 
– Den senaste stora investeringen var 2009 när vi investerade 

i en biobränsleanläggning. Den gjorde att vi fick en helt fossilfri 
produktion. 
Ur Falu Kuriren 2018-06-18

VÄRMLANDS LÄN

Delar ut miljötrattar
Matolja och fett som hamnar i avloppet stelnar och kan orsaka 
stopp och skador i ledningarna, skador som kan bli både besvärliga 
och dyra att åtgärda. 

Kommunen har därför köpt in så kallade miljötrattar som gör 
det lättare att samla in överbliven matolja. 

Tratten skruvas fast på en PET-flaska och när flaskan är full kan 
man lämna den på Östby miljöstation för återvinning. 

Emil Martinsson berättar att fettet till exempel kan användas 
för framställning av biogas eller biodiesel. 
Ur Säffle-Tidningen 2018-06-02

BIOENERGI I PRESSEN
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Fördubbling av antalet båtar till Karlstads hamn
I Karlstads yttre hamn lossas och lastas 140 fartyg om året och i 
sommar dubbleras antalet. 

Karlstad är den största av Vänerhamnarna och den enda som 
har en aktiv oljehamn. 

Sjötransporter än bara en del av Vänerhamns verksamhet. Lag-
ring av bland annat pappersrullar från pappersindustrin och virke 
från sågverken är en stor del, liksom omlastning av gods mellan 
järnväg och lastbil. 

– Just nu är det mycket biobränsle från bruken och sågverken 
runt Vänern, säger Andreas Pagré. 

Bränslet lagras i hamnen inför vintern då det ska eldas upp i 
värmekraftverk. 

På Vänerhamn är man lättad över att allt verkar klart för bygg-
nation av nya slussar i Göta älv och Trollhätte kanal. 

De nya slussarna blir längre och bredare. Större båtar ger förut-
sättningar för bättre ekonomi för sjöfarten. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2018-06-02

ÖREBRO LÄN

Karlskogaföretag vann  
stor upphandling av biogas 
Det tidigare förlust-tyngda Biogasbolaget i Karlskoga har vunnit 
upphandlingen för att leverera biogas till stadsbussarna i Örebro.

Men beslutet är också överklagat till Förvaltningsdomstolen av 
bolaget Gasum. Det är bolaget som äger anläggningen i Örebro 
som idag säljer biogas till busstrafiken. 

Vinner Biogasbolaget affären slutgiltigt så är frågan om försälj-
ning mindre het. Sven-Olof Axelsson, socialdemokrat och kom-
munstyrelsens ordförande i Karlskoga, som äger halva bolaget vill 
gärna behålla anläggningen.
Ur Sveriges Radio P4 Örebro 2018-06-15

Pålsboda bioenergi tar över fastigheter
Pålsboda bioenergi AB har tagit klivet in i fastighetsbranschen. 
Sedan årsskiftet äger fjärrvärmeföretaget genom dotterbolag två 
kommersiella fastigheter i centrala Pålsboda.

– Idén att ta över fastigheterna har legat och grott ända sedan 
Martin Larsson gick i konkurs 2014. Vi har diskuterat saken sedan 
dess, berättar Per-Johan Nornsäter, vd för Pålsboda bioenergi AB.

Affären har till största delen finansierats genom banklån. 
– Vi räknar dessutom med att behöva satsa omkring en miljon 

på byggnaderna för att komma ikapp med eftersatt underhåll, sä-
ger Per-Johan Norsäter. 

– Värmeverket sköts av flera personer på deltid som kombinerar 
det med andra jobb, och entreprenörer som vi tar in vid behov. Vi 
räknar med att förvalta våra nya fastigheter på samma sätt, säger 
Gösta Hedlund. 

Pålsboda bioenergi drivs av 13 delägare, de flesta av dem bosatta 
i Pålsbodaområdet. Värmeproduktionen startade 2001 och idag 
uppgår antalet anslutna till 150, och man kommer nu att ansluta de 
delar av fastigheterna som man köpt som i dag saknar fjärrvärme. 
Ur Nerikes Allehanda 2018-06-01

VÄSTMANLANDS LÄN

Hallstahammars första fossilfria mack invigd
När Hallstahammars kommun skulle inviga sin första HVO-mack 
var flera regeringsrepresentanter på plats.

Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsumentminister, 
klippte, eller snarare knöt upp invigningsbanden tillsammans med 
kommunalrådet Catarina Pettersson (S). Och på plats var även 
Helene Hellmark Knutsson (S) och även Sveriges utrikesminister 
Margot Wallström (S).

Detta är ett steg på vägen i kommunens arbete för att bli fos-
silfria 2019. Tanken har delvis finansierats med pengar från Natur-
vårdsverket, 285 000 kronor.
Ur Sveriges Radio P4 Västmanland 2018-05-31

UPPSALA LÄN

Uppsalabornas utsläpp av  
koldioxid minskade 36 procent
Det är mycket positivt att eldningen med fossil torv i Boländerna 
avslutas. Nu måste de som producerar och använder plast förändra 
sitt beteende. Det säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP). 

Enligt kommunens beräkningar orsakade Uppsalaborna i snitt 
9,3 ton växthusgaser år 1990 genom sin konsumtion av varor och 
tjänster. 2016 hade siffran sjunkit till 5,9 ton, en minskning med 
36 procent. 

Den främsta anledningen är att allt mer fjärrvärme tillverkas av 
biobränslen. 

Klimatarbetet i Uppsala rullar vidare på flera plan. Exempelvis 
har UL slagit fast att all busstrafik ska vara fossilbränslefri om två år. 
Ur Upsala Nya Tidning 2018-06-03

Fjärrvärmen ska bli mer klimatsmart
En ny fjärrvärmeanläggning i Boländerna ska minska koldioxid-
utsläppen med 170 000 ton, eller lika mycket som släpps ut av 
Uppsalas bilar. 

Under många år har containrar med torv stått staplade i rader 
vid Vattenfalls anläggning i Boländerna i Uppsala. Men nu är bil-
den på väg att förändras. 

– De här containrarna försvinner i och med att vi slutar elda 
med torv nästa år, säger Adrian Berg von Linde vid Vattenfall 
Värme. 

Under 2018 har anläggningen i Boländerna i stort sett upp-
hört att elda med fossil olja. I och med övergången till biobräns-
len kommer anläggningens utsläpp av koldioxid att halveras från 
2020, jämfört med utsläppsmängden 1990. 

Avfallet består till cirka 40 procent av plast vilket resulterar i 
140 000 ton koldioxid per år. Enligt Adrian Berg von Linde är det 
omöjligt att sortera ut plasten. 
Ur Upsala Nya Tidning 2018-06-03
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Länsstyrelsen: Utsläpp i  
Fyrisån äventyrar fisken
Vattenfall i Uppsala har fått tillstånd att släppa ut sju ton ammo-
nium om året i Fyrisån men länsstyrelsen befarar att det kan skada 
fisken. Länsstyrelsen kräver att utsläppen bantas med tre ton och 
överklagar nu till domstol.

I början av maj kom mark-och miljödomstolen med sin dom 
för den förändrade verksamheten i Boländerna. Domstolen säger 
ja till den nya ångpannan. Dessutom utökas tillståndet för sopför-
bränningen, från 475 000 till 620 000 ton avfall per år.

En stridsfråga i målet gäller hur stora mängder miljöskadliga 
substanser som ska få släppas ut i Fyrisån. 

Länsstyrelsen i Uppsala tycker att ammoniumhalterna i Fyrisån 
redan är oroväckande höga och befarar att fiskyngel kan dö om 
mängden ökar. 

Länsstyrelsen hade begärt att Vattenfall skulle få släppa ut max 
4 ton ammonium per år. Men enligt domstolen skulle bolaget då 
behöva investera 100 miljoner kronor i ny teknik vilket bedömdes 
som orimligt. Rätten fastslår att Fyrisån ska kunna ta emot upp 
till 7 ton ammonium. I fjol uppgick utsläppsmängden till 3,1 ton. 

Länsstyrelsen vill också att Vattenfalls nya ångpanna ska ha en 
turbin som kan framställa el. 
Ur Upsala Nya Tidning 2018-06-04

MP vill förbjuda bensin och  
diesel på alla mackar i Stockholm
Miljöpartiet i Stockholm vill förbjuda all försäljning av fossila driv-
medel inom stadens gränser till 2030. Det framgår i partiets valma-
nifest där man ytterligare skärper Stockholms klimatmål. 

Förbudet är tänkt att omfatta alla försäljningsställen i Stock-
holm och avse både bensin, diesel och övriga fossila drivmedel som 
inte uppfyller miljökraven.

– Vi vill att framtidens bilflotta ska tankas av förnybara bräns-
len, så biogasmackar vill vi ha kvar. Men bensin och diesel kommer 
inte att kunna säljas. Etanol ska dock fortsatt gå att tanka, liksom 
biodiesel om det är möjligt, enligt miljöborgarrådet Katarina Luhr 
(MP).
Ur Östermalmsnytt 2018-06-13

SÖDERMANLANDS LÄN

De vill investera 160 miljoner  
i en biogasanläggning
Företaget Strängnäs Biogas har gjort klart med markköp för att 
bygga en biogasanläggning i närheten av Kjula. Investeringen be-
räknas till 160 miljoner kronor och kommer att minska koldioxid-
utsläppen i Eskilstuna med tio procent enligt bolagets ordförande 
Kaj Wågdahl.

Bolaget ägs av sex olika företagare i Eskilstuna och Strängnäs, 
varav flera är lantbrukare. 

Bolaget kommer nu att byta namn till Eskilstuna Biogas AB.
Området för den tänkta anläggningen utgörs i dag av skogs-

mark och ligger söder om E 20, invid NCC:s bergtäkt.
Den beräknade årliga produktionen motsvarar cirka 5 000 ku-

bikmeter bensin eller diesel.
Ur Eskilstuna-Kuriren 2018-06-14

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

"Outlet" med billig etanol
En "fabriksoutlet" där man kan tanka E85 billigare - jodå, det finns 
faktiskt. Agroetanol har en egen tankstation där priset på E85 alltid 
är en krona billigare än om man väljer bensin.

– Tanken bakom är att vi frågade oss om vi inte skulle ha tank-
ningsmöjlighet vid fabriken för våra arbetare och Norrköpingsbor 
eftersom vi har möjligheten att tillverka drivmedlet E85, berättar 
Martin Engström, affärschef på Agroetanol. 

– Vi har tre olika kvaliteter på vår E85: Standard (som är det 
som motsvarar bränslet på vanliga mackar), Extra och Premium. 
Här kan våra kunder själva välja om man vill ha E85 som ger 60, 
70 eller 80 procent lägre koldioxidutsläpp, säger Martin.

– Vi har valt att koppla priset på etanolen mot bensinpriset: det 
ska alltid vara en krona billigare att välja Standard E85 jämfört med 
det aktuella bensinpriset. 
Ur Folkbladet Östergötland 2018-06-15

Bättre sophantering kan ge billigare biogas
För att Linköpingsborna ska kunna separera matavfall från bränn-
bara sopor finns den gröna påsen till hjälp. Påsarna färdas till Tek-
niska verken där de omvandlas till biobränsle, och det är därför 
viktigt att de endast innehåller matrester. Men alltför ofta slarvas 
det.

– Vanligtvis hittar vi bestick och plåtburkar i påsarna, men det 
händer även att bowlingklot dyker upp, säger Ola Palmquist, af-
färsenhetschef för biogas på Tekniska verken.

Det här stoppar upp produktionen och ibland händer det att 
maskinerna går sönder. 

– Om vi skulle få bort en stor del av metallföremålen skulle 
medborgarna gagnas. Vi skulle kunna få ner driftkostnaderna och 
därmed även priset på gas.
Ur Sveriges Radio P4 Östergötland 2018-06-21

Boxholms kommun byter bränsle
Boxholm tar ett stort kliv mot målet att bli koldioxidfritt 2030. 
Alla kommunala bilar ska byta bränsle. Det gäller sopbil, traktorer, 
hemtjänstens bilar, rubbet.

– Jag är övertygad om att det finns en politisk enighet om det-
ta beslut, ett stort steg för att Boxholm ska uppfylla sina mål att 
minska utsläppen av växthusgaser, säger kommundirektör Göran 
Lundström. 

Det är HVO-bränsle som gäller enligt förslaget. 
Minskningen av koldioxid beräknas bli rejäl: 80-90 procent för 

varje fordon som går över till HVO i stället för vanlig diesel.
Ur Östgöta Correspondenten 2018-06-22
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VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Nytt om Ryholms mosse
Torvbrytningsbolaget Rölunda Produkter AB överklagar domen 
från i maj som avslog deras dispens för markavvattning på Ry-
holms Stormosse. 

I sin överklagan yrkar torvbrytningsföretaget att avslaget ska 
undanröjas och att deras ansökan om dispens återigen ska beviljas. 

– En dom som denna påverkar hela torvbranschen negativt. 
Särskilt när man inte får bärga torv på en så pass påverkad mark 
som detta är, säger bolagets produktionschef Magnus Nobel. 

Enligt bolaget har den skada som skett genom utdikning kom-
mit till av de dikningsåtgärder som utförts under 1900-talets början. 
Ur Mariestads-Tidningen 2018-06-18

FordonsGas etablerar gasstation i Götene
FordonsGas Sverige AB satsar på flytande gasenergi och etablerar 
nu en gasstation i Götene. 

Redan 2010 byggde FordonsGas den första tankstationen för 
flytande gasenergi belägen i Göteborg och 2013 stod FordonsGas 
andra tankstation klar i Jönköping. 

Flytande gasenergi ger större möjligheter för tung trafik och 
långväga transporter att köra förnybart. 
Ur Götene Tidning 2018-06-05

Tallolja bas för nytt samarbete
Energibolaget St1 och skogsbolaget SCA ska producera förnyelse-
bart drivmedel av tallolja vid St1:s raffinaderi i Göteborg.

Tillverkningen ska ske i en ny fabrik med en kapacitet på 100 
000 ton per år. Den nya fabriken, som kräver tillstånd och beslut 
från båda bolagen, beräknas kosta 500 miljoner kronor och ska 
vara i drift 2021. SCA bygger för närvarande ut sin massafabrik 
i Östrand och produktionen av tallolja i fabriken väntas mer än 
fördubblas.
Ur Göteborgs-Posten 2018-06-03

Algfabrik skalar upp med 17 miljoner
Redan i maj kunde Ny Teknik berätta att Swedish Algae Factory 
får ett EU-bidrag på ungefär 17 miljoner kronor. 

Nu står det klart att pengarna kommer att användas till att skala 
upp produktionen av bolagets nanoporösa kiselskal till en kapaci-
tet på 1 ton per år. 

Företaget, grundat av Sofie Allert, utvecklar en process och tek-
nik för att odla kiselalger och utvinna dess nanoporösa kiselskal. 
Skalet kan bland annat användas för att tillverka effektivare solcel-
ler samt uv-filter i solkrämer, färger och plaster. 

Den organiska biomassan innanför algernas skal kan användas 
till fiskfoder, bränsle eller gödningsmedel. 
Ur Ny Teknik 2018-06-21

Högtid innebär högtryck för sillfabrik
Just nu är det fullt upp på Orkla Foods i Sverige. Varje dag fram 
till midsommar produceras cirka 50 000 burkar med matjessill i 
fabriken i Kungshamn.

Ett flertal produkter som tillverkas på Orkla Foods i Kungs-
hamn säljs under det 180 år gamla varumärket Abba. Kalles kaviar 
är nog det mest kända exemplet. 

Varje år lägger vi in drygt 7 000 ton sill. 
En annan viktig produkt är fiskbullar i buljong eller hummersås. 
Just nu görs en större ombyggnad utanför fabriken. Det som 

byggs är en ny energicentral som ska kunna eldas med biogas. Fa-
briken genererar en del spill som ska tas omhand av ett lokalt före-
tag, Rena Hav, som ska tillverka biogas av spillet. Gasen ska sedan 
användas av fabriken igen. 

– Vi har ett mål att fabriken i Kungshamn inte ska släppa ut 
någon koldioxid 2020. 
Ur Bohusläningen 2018-06-02

GU-projekt ska odla algbränsle i havet
Göteborgs universitet har fått finansiering för forskning på proces-
ser att odla mikroalger storskaligt i havsmiljö, med målet att få 
fram biobränsle och material som ersätter fossila.

Forskningsprojektet som är ett samarbete mellan statliga forsk-
ningsinstitutet RISE och  Göteborgs universitet finansieras av En-
ergimyndigheten som nu skjuter till 5 miljoner kronor.  Dessa ska 
gå till att studera processer för att utvinna bioenergi från havsalger. 

Processen som tidigare utvecklats av RISE för sötvatten ska nu 
anpassas för havsvatten. 
Ur Tidningen Syre 2018-06-05

JÖNKÖPINGS LÄN

Nattlig brand hos Scandbio i Vaggeryd
Räddningstjänsten ryckte sent på torsdagskvällen ut till pelletstill-
verkande Scandbio efter ett automatlarm. Enligt företaget var det 
ett maskinfel som startade branden.

Istället för inmatning av såg- och kutterspån och pressning till 
pellets uppstod en explosion som antände råmaterialet.

Räddningstjänsten var på plats vid 22-tiden och efter att ha 
släckt färdigt fokuserades på att undersöka transportörer och rör-
system.

Skandbios Vaggerydsanläggning är koncernens näst största och 
rankas, enligt tidningen Bioenergi, som den fjärde största anlägg-
ningen i landet.
Ur Jönköpings-Posten 2018-06-08
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Miljöpartiet i Aneby motionerar  
om en biokolanläggning
Miljöpartiet i Aneby skall överlämna en motion till kommun-
fullmäktige med följande rubrik: "Att undersöka möjligheten, att 
uppföra en anläggning för att förvandla trädgårdsavfall till biokol." 

I motionens inledning står att "syftet med en anläggning för 
biokol är att omvandla organisk material som t ex trädgårdsavfall 
till biokol. 

I förslaget berättas att "produktionen av biokol, skulle kunna 
bli ett bidrag till att göra Aneby fossilfritt." 
Ur Tranås-Posten 2018-06-07

KRONOBERGS LÄN

Biogasen luktar mindre
Nu har Alvesta biogas fått ordning på sin ugn som bränner bort 
lukterna. Även boende på Påvelsgård tycker att läget har förbättrats.

– Vi är för närvarande luktfria tack vare att vi har en ugn som 
bränner lukten, säger Joakim Granefelt som är vd för Alvesta bio-
gas. 

Även Sven-Åke Bergman som bor på Påvelsgård tycker att det 
har förbättrats avsevärt. 

– Det har max varit någon gång vi har känt av det lite på områ-
det den senaste månaden. 
Ur Smålandsposten 2018-06-02

Etanolstation invigdes på Atteviks
År 2016 började Jörgen Wass på Brunskog och Christer Ågren på 
Electrolux spåna på en idé om att en etanoltank borde finnas i 
Ljungby. Nu två år senare har idén blivit verklighet. Under mån-
dagen invigdes södra Sveriges första etanolstation (ED95), på Atte-
viks i Ljungby. Och förutom etanol kunde man fylla på med både 
tårta och svalkande dryck.

"Projektet etanolstation" är ett samarbete mellan Atteviks, 
Agro, Electrolux och Brunskogs. 

Förutom att Ljungbys etanolstation är den enda söder om 
Norrköping, är etanoltanken i Ljungby också den enda av tre i 
landet, som det går att tanka lastbilar med. 
Ur Smålänningen 2018-06-26

KALMAR LÄN

Hamnen vill växa – fyra gånger om
Det går bra för företagen på Tjärhovet. Nu vill Kalmar hamn ut-
öka - rejält.

Under 2017 anlöpte 175 fartyg till oljehamnen, och 514 000 ton 
kemikalier hanterades. 

För att verksamheten ska kunna fortsätta att utvecklas plane-
rar Kalmar Hamn AB att söka tillstånd för en årlig hantering av 
2 500 000 ton flytande petroleumprodukter och andra kemiska 
produkter. 

Kemikalierna det handlar om är bland annat olja, diesel, tall-
olja, olika sorters etanol. 
Ur Östra Småland 2018-05-30

Nybro bränner sopor från Blekinge
Nybro Energi tvingas vända sig till Blekinge för att kunna fylla 
upp kapaciteten i kraftvärmeverket i Transtorp.

– Vi tar, via Stena, stora mängder verksamhetsavfall från handel 
och industri och det fungerar bra, säger vd Håkan Dahlgren. Vår 
anläggning är inte så känslig för kvalitén på de sopor som eldas.

Sopor från Kalmar bränns på Gotland
Transporterna av sopor från Kalmar till Gotland är inte de enda. 

Hela sophanteringen är en lång logistisk kedja över hela landet.
Ur Östra Småland 2018-06-20

GOTLANDS LÄN

Gotland tar täten för hållbar energi
Under torsdagen tar regeringen beslut om att Gotland ska bli ett 
pilotområde för hållbar energi.

Regeringen följer därmed Energimyndighetens förstudie. Pla-
nen är att Gotland ska bli världsledande inom området och fung-
era som ledstjärna för resten av världen. 

Att ställa om till ett helt förnybart energisystem kommer att 
ta tid. 

– Det behöver ske steg för steg på ett pragmatiskt och bra sätt. 
Jag är övertygad om att vi kommer lagbinda förslaget om 100 pro-
cent förnybar energi till 2040, sa Ibrahim Baylan till Helagotland 
i april. 

Förstudien innehåller flera förslag på åtgärder med fokus på el-
systemet.
Ur Gotlands Allehanda 2018-06-01

BLEKINGE LÄN

Nu kan Karlskronabon köra på sitt matavfall
Karlskrona var en vit fläck på biogaskartan i Blekinge. Men under 
onsdagen kunde Eons nya mack för det gröna bränslet invigas un-
der pompa och ståt.

Landstinget hörde av sig till Eon, som är ensam leverantör av 
biogas, för att bygga en mack i Karlskrona. Lösningen på moment 
22 blev att skapa en efterfrågan. 

– Vi beslutade att skaffa biogasbilar innan det fanns någon 
mack att tanka vid. Då skapades ett underlag för Eon att bygga en 
mack i Karlskrona. Biogas är ett bra och rent bränsle som bidrar 
med väldigt lite skadliga partiklar, säger Annika Christensson, mil-
jöchef på landstinget.
Ur Sydöstran 2018-05-31
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Körde biogas utan tillstånd - riskerar böter
Det gjordes en formell miss när en ny del av biogasanläggningen i 
Mörrum togs i bruk. Nu riskerar avfallsbolaget Västblekinge miljö 
AB (VMAB) en sanktionsavgift på 44 500 kronor.

Det handlar om en tillbyggnad av anläggningen som togs i bruk 
2013. När man i våras hade ett slutsamråd för biogasanläggningen 
visade det sig att man inte följt de formella kraven till punkt och 
pricka.

Det som visade sig saknas var en kontrollplan och ett slutbe-
sked. 

Nu har byggnadsnämndens arbetsutskott lämnat ett förslag om 
en sanktionsavgift på 44 500 kronor. 
Ur Sydöstran 2018-06-13

Han har biogas i tanken
När Ikea inte längre ville köpa bensin- eller dieselbilar fick Stefan 
Hermansson tänka om. Nu bygger han biogasmackar och skapar 
möjligheter för snabbladdare runt om i Blekinge och Småland.

– Jag har fått bidrag beviljat från Klimatklivet för satsningen i 
Sölvesborg. Nu behövs det bara volymer motsvarande fyra bussar 
som drivs med biogas i Sölvesborg för att vi ska sätta igång och 
bygga. 

I decennier har han bedrivit bilförsäljning, bland annat av Ford 
i Karlshamn och i Växjö och Toyota i Växjö. Men när en storkund 
i form av Ikea meddelade att de inte längre ville köpa något annat 
än biogasbilar var Stefan tvungen att tänka om. 

Bland de gröna bränslena tror Stefan Hermansson främst på 
biogas och elbilar med vätgas i tanken. 
Ur Sydöstran 2018-06-03

SKÅNE LÄN

Ny förbehandlingsanläggning för 
biogasproduktion i Helsingborg
– Tack vare ett gott samarbete med alla involverade kan vi ta detta 
steg och investera i en modern förbehandlingsanläggning med 
allt vad detta innebär i form av ökad kapacitet, klimatnytta och 
bättre arbetsmiljö. Det är oerhört glädjande, säger Fredrik Olrog, 
vd OX2 Bio.

OX2 beräknar att förbehandlingsanläggningen kommer vara 
helt färdigbyggd sommaren 2019. Den kommer då ha en kapacitet 
på att ta emot 40 000 ton avfall per år jämfört med dagens anlägg-
ning som kan ta emot 24 000 ton per år.
Ur Lantbruksnytt.com 2018-06-10

INTERNATI NAL

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

WELCOME TO THE ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE
– NEW TECHNOLOGIES, NEW PRODUCTION PLANTS – BIOFUELS ARE READY FOR TAKE-OFF!

Registration is now open. Take your chance to get your ticket today! AdvancedBiofuelsConference.org
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