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Nr 7-8 / 2018 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Det har kommit en del nya utspel kring energi och 
klimat efter sommaren och under valrörelsen, och en 
del av partierna har lagt valmanifest utöver de valpro-
gram som de redan tidigare publicerat. Bland de mest 
uppmärksammade utspelen märks: 

• Ebba Bush-Thors (KD) om att behålla och satsa på kärnkraft. 
Innebär det att KD vill riva upp energiöverenskommelsen? 
• Liberalernas om EU-gemensam koldioxidskatt. 
• Centerpartiets om storsatsning på bio-CCS – avskiljning och 
lagring av koldioxid från bioenergianläggningar.
• Sverigedemokraternas om sänkt bensinskatt och kraftig ned-
dragning av stödet till biodrivmedel.
• Miljöpartiets om att alla nya bilar ska kunna drivas med för-
nybart bränsle från 2023 och Vänsterpartiets om att förbjuda 
försäljning av fossilbränsle-bilar senast 2025. 

Det är egentligen bara de två stora partierna, S och M, som 
suttit still i båten och hänvisar till energiöverenskommelsen 
och redan tidigare lagda förslag. 

SD hänvisar till Greenpeace

Att Sverigedemokraterna i sitt valmanifest föreslog sänkt ben-
sinskatt med 70 öre var ingen överraskning. » 
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Kortsiktsprognos: Minskad tillförsel, ökad användning Siffror om biodrivmedel 2017
Energimyndigheten publicerade den 17 juli en kortsiktsprognos 
över Sveriges energianvändning och energitillförsel för perioden 
2017–2021.   SID 4     

Den snabba tillväxten för biodrivmedel fortsatte från 2016 till 
2017. Det visar Energimyndighetens rapport Drivmedel 2017 (ER 
2018:17) som publicerades i början av juli.   SID 6.     

BIODRIVMEDLEN GER ALLT BÄTTRE KLIMATNYTTA 
Utsläppsminskning (%)

Utvecklingen av genomsnittlig utsläppsminskning per år för olika  
biokomponenter i svenska drivmedel. Utsläppsminskning i procent  
gentemot bensin/diesel. Får etanolen gäller att vi exporterar bättre  
etanol men importerar etanol som klarar kravet på minst 50% från 2017.  
Se mer om rapporten på sidan 6. 
Källa: Energimyndigheten, Drivmedel 2017, ER 2018:17
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FORTS FRÅN SID 1.

Däremot att man finansierar åtgärden med att mycket kraftigt 
dra ner på stödet till biodrivmedel. Man föreslår dels en neddrag-
ning av kvoten inom reduktionsplikten med 80 procent, dels en 
besparing i budgeten på 4,7 miljarder genom ”mindre subven-
tioner till biodrivmedel”. Förslaget innebär att man i ett slag vill 
radera ut hela den stora ökning av användningen biodrivmedel 
som skett under de senaste tio åren.

SD motiverar sin neddragning med att man vill stoppa fuldriv-
medel, och hänvisar till ”forskningen, EU-kommissionen, Green-
peace och europeiska miljörörelsen” som man menar anser att bio-
drivmedlen inte ger någon klimatnytta.

Greenpeace representant bekräftar att man ligger på samma 
linje som SD genom ett uttalande för sajten Altinget, genom att 
säga att alla biodrivmedel som kommer från palmolja och från 
skogsbruk bör stoppas. (se även Svebiobloggen 30 augusti)

KD och kärnkraften

KD:s partiledare Ebba Bush-Thors kärnkraftpositiva uttalanden 
väcker frågan om partiet vill bryta energiöverenskommelsen. I en 
utfrågning preciserade hon att hon vill omförhandla den delen 
som handlar om kärnkraft. Penilla Gunther, som företrädde KD 
i Energikommissionen, verkade tagen på sängen av utspelet från 
Bush-Thor. Gunther tvingades säga upp sin riksdagskandidatur 
efter avslöjanden om fusk med reseräkningar för hyrbilar. Frågan 
är hur stabil överenskommelsen är när nu två av allianspartierna 
vill satsa mer på kärnkraft. 

Energiöverenskommelsens formel var ju att Sverige ska ha en 
100 procent förnybar elförsörjning 2040, men att det inte sätts 
något stoppdatum för kärnkraften. Utöver de fyra reaktorer som 
redan avvecklats räknade man med att ytterligare två stängs före 
2020. De återstående fick snabba och stora skattelättnader. Man 
beslutade också om en utbyggnad av elcertifikatsystemet med 18 
TWh utöver tidigare ramar. 

Det är svårt att tänka sig att uppgörelsen håller om den ena 
sidan vill göra en ensidig ändring av den kompromiss som slutits.

Alliansens gemensamma utspel

Den 14 augusti presenterade de fyra partiledarna för Alliansen ett 
gemensamt program för klimat och miljö. Det fick en del kritik, 
även på borgerliga ledarsidor, för att vara tunt, men innehöll några 
tydliga markeringar där partierna är ense: 

• Man vill utveckla bonus-malus för nya bilar till en kraftfull 

miljöbonus. Här sägs inget om nivåer, men Centerpartiet har i ett 
eget program angett höjning av maximal bonus till 100 000 kr och 
maximal malus till 50 000 kr. 

• Övriga förslag på trafikområdet handlar främst om elektrifie-
ring. Man vill bygga ut laddningsinfrastruktur för el och tanksta-
tioner för vätgas i hela landet.

• Istället för flygskatt vill Alliansen ha kvotering av bioflyg-
bränsle (”obligatorisk inblandning av förnybart bränsle”) och 
klimatdifferentierade start- och landningsavgifter. Dessutom vill 
man ha en riktad satsning på forskning och utveckling av bio-
bränslen för flyg.

Svebio kommentar: 

Klimatfrågan har blivit ett viktigt tema i valrörelsen, tvärtemot vad vi 
förutsåg i våras, då med tanke på att de stora partierna varit överens 
om energi och klimat i breda uppgörelser i Miljömålsberedningen och 
i Energikommissionen. Men så kom sommarens torka och värme, som 
en påminnelse om den globala uppvärmningen – även om man inte kan 
dra säkra slutsatser om klimatförändring utifrån vädret ett enskilt år. 
Debatten har visat på en del ideologiska skillnader. 

På ena sidan finns den rödgröna gruppen som gärna satsar på och 
försvarar riktade subventioner, typ Klimatklivet och elcykelpremier, och 
gärna vill jämföra hur många miljarder varje parti vill anslår i sin budget 
till klimatåtgärder. 

På den andra sidan finns Alliansens partier som helst betonar gene-
rella styrmedel och vill avveckla detaljerad styrning med subventioner. I 
det flesta fall; ibland ställer man upp på subventioner, som till laddstol-
par och solceller. Och bonus-malus vill Alliansen till och med förstärka, 
trots att systemet till stora delar styr fel. 

Debatten kring flyget är särskilt polariserad och tydlig. På ena kan-
ten står Miljöpartiet med ambitionen att minska flygande genom höjd 
flygskatt. På den andra sidan finns borgerliga partier som vill utveckla 
flyget, men byta bränsle precis som i vägtrafiken. 

Ett nytt inslag i årets val är att vi har ett parti som tydligt distanserar 
sig från klimatpolitik som formulerats i brett samförstånd. Förutom att 
tvivla på klimathotet har Sverigedemokraterna tagit till sig argumenten 
från de miljöorganisationer som på senare år tagit som en huvuduppgift 
att bekämpa bioenergin. Det är ett förvånande ställningstagande med 
tanke på den betydelse som produktion och användning av biodriv-
medel kan få för sysselsättning runtom i Sverige och för försörjnings-
tryggheten.

Regeringsbeslut om nätavgifter

Avgifterna regleras eftersom det handlar om ett naturligt monopol. 
Elmarknadsinspektionen förlorade för ett par år sedan i domstol, 
vilket har lett till kraftigt höjda avgifter. Regeringen skärper nu 
regelverket, och hävdar att det för elkunderna kan innebära sänkta 
avgifter med upp till 21 procent. Energiföretagen var i en kom-
mentar kritiska till regeringens beslut. Företagen menar att man 

Den 15 augusti presenterade energiminister Ibrahim 
Baylan ett regeringsbeslut om reglering av elnätsavgif-
terna. Frågan om vilka fasta avgifter elnätsägarna kan 
ta ut har varit omstridd under många år. 

behöver ta ut avgifterna för de stora underhålls- och förstärknings-
behov som finns i näten. Villaägarna var också kritiska till beslutet, 
men av motsatta skäl. Man ansåg att regeringen borde ha pressat 
elnätsägarna hårdare. 

Vi citerar ur regeringens pressmeddelande: 
”Regeringen kommer imorgon besluta om nya bestämmelser 

för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet och främja investe-
ringar. Det kommer att innebära att de flesta elnätskunderna kan 
få upp till 21 procent lägre elnätsavgifter från 2020.”

”Regeringen kan konstatera att elnätsföretagen över tid haft 
möjlighet till höga avgiftshöjningar. Och i många fall har elnätsav-

FORTS 4
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FORTS FRÅN SID 2.

Utredning om negativa utsläpp av koldioxid

I första hand handlar det om att klarlägga förutsättningarna för 
så kallad BECCS, dvs bioenergi kombinerat med avskiljning och 
lagring av koldioxid. Men utredningen ska också titta på andra 
alternativ, som inlagring i skog och genom produktion och ned-
myllning av biokol. Vi citerar ur pressmeddelandet: 

”‒ Åtgärder för att åstadkomma negativa utsläpp är en viktig 
del av framtidens klimatpolitik. Potentialen för negativa utsläpp är 
dock sannolikt begränsad och vi får aldrig tappa fokus på uppgif-
ten att minska våra utsläpp så långt som möjligt, säger klimatmi-
nister Isabella Lövin.”

”Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens geotekniska in-
stitut (SGI), ska leda utredningen som bland annat har till uppgift 
att föreslå en strategi för hur Sverige ska nå nettonegativa utsläpp 
av växthusgaser efter 2045.

Utredningen ska undersöka hur bland annat ökad inbindning 
av kol i skog och mark, avskiljning och lagring av koldioxid med 
biogent ursprung (bio-CCS) och verifierade utsläppsminskningar 
genom investeringar i andra länder kan och bör bidra till detta. 
Utredningen ska lämna över sin slutrapport till regeringen senast 
den 31 januari 2020.”

Direktivet, som har nummer 2018:70 och kan hittas på reger-
ingens hemsida, preciserar uppdraget så här): 

• Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växt-
husgaser, Dir. 2018:70.

• Utredaren ska uppskatta vilken potential olika åtgärder har 
för att öka kolsänkan och uppskatta den sammantagna realiserbara 
potentialen för LULUCF-sektorn (Land Use, Land Use Change, 
and Forestry) att bidra till att uppfylla klimatmålen. Utredaren ska 
också föreslå sätt att skapa incitament till åtgärder som ökar kol-
sänkan.

• Utredaren ska identifiera brister och hinder i lagstiftningen, 
inklusive i EU-rätt och internationell rätt samt i genomförandet 
av dessa, för hela kedjan som krävs för att koldioxidavskiljning och 
lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) ska kunna tillämpas 
på svenska utsläppskällor och lämna författningsförslag för att un-
danröja dessa brister och hinder där så är relevant. Utredaren ska 
också lämna förslag för hur incitament kan skapas för bio-CCS. 
Vidare ska utredaren uppskatta den realiserbara potentialen för 
bio-CCS att bidra till att uppfylla klimatmålen. Utredaren ska re-
dovisa information om möjliga lagringsplatser för koldioxid samt 
identifiera eventuella brister i kunskapsunderlaget om CCS. Utre-
daren ska inte lämna författningsförslag på skatteområdet.

Regeringen tillsatte den 19 juli en utredning om nega-
tiva utsläpp av koldioxid, dvs om åtgärder som innebär 
att man lägger fast koldioxid i berggrunden eller lång-
siktigt i marken. 

• Utredaren ska uppskatta hur marknaden för verifierade ut-
släppsminskningar genom investeringar i andra länder kommer att 
utvecklas från 2020 till mitten på detta sekel och vilken realiserbar 
potential Sverige har att använda verifierade utsläppsminskningar 
genom investeringar i andra länder till att bidra till att uppfylla 
klimatmålen. Utredaren ska också identifiera och redovisa förslag 
på eventuella insatser som behövs för att Sverige ska kunna för-
värva verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra 
länder i enlighet med strategin (se nedan).

• Utredaren ska sammanställa information om tekniska åtgär-
der vid sidan av ökad kolsänka och bio-CCS som kan ge upphov 
till upptag av koldioxid ur atmosfären och bedöma om förutsätt-
ningar kan finnas för någon eller några av dessa åtgärder att ge ett 
signifikant bidrag till negativa utsläpp i Sverige i mitten på detta 
sekel.

• Utredaren ska föreslå en strategi för hur Sverige ska nå nega-
tiva utsläpp efter 2045 och hur kompletterande åtgärder kan bi-
dra till det, på basis av resultaten från analyserna ovan. Som en 
del av strategin ska utredaren lämna förslag på hur stor mängden 
utsläppsminskningar genom kompletterande åtgärder bör vara 
och hur den bör fördelas över tiden mellan år 2021 och 2045 samt 
därefter för att uppnå målet så samhällsekonomiskt effektivt som 
möjligt. 

Svebio kommentar: 

Utredningen har fått ett mycket brett uppdrag där fokus ligger gan-
ska långt fram i tiden. Tyvärr har man blandat in frågan om kolsänkan 
i skogen i utredningen. Vi anser inte att det är en framkomlig väg att 
prioritera lagring av kol i skogen framför att skörda och använda skogs-
råvaran för att ersätta fossila bränslen och material, och producera för-
nybara produkter och bränslen. Den avgörande frågan är att skogen 
har en god tillväxt, så att den binder mycket kol, och att biomassan 
sedan används klokt. Också frågan om verifierade utsläppsminskningar 
i andra länder ska behandlas av utredningen. Det hade varit bättre att 
låta utredningen koncentrera sig på frågan om koldioxidavskiljning och 
lagring (CCS), med särskilt fokus på bio-CCS, som ger en möjlighet 
att binda in koldioxid från atmosfären, möjligen till en rimlig kostnad. 

gifterna slutligt kunnat fastställas först efter långdragna och fram-
gångsrika domstolsprocesser för elnätsföretagen.”

”De kunder som får de största sänkningarna bor i områden 
där elnätsföretagen har maximerat sin debitering inom de ramar 
som dagens reglering tillåter. De tre stora elnätsföretagen, som har 

drygt hälften av Sveriges elkunder, ligger nära denna gräns.
Bestämmelserna kommer också att leda till att eventuella dom-

stolsprocesser förenklas och snabbas på. De nya bestämmelserna 
gäller från och med nästa tillsynsperiod som startar år 2020.”

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/dir.-201870/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/dir.-201870/
https://www.regeringen.se/4a0f72/contentassets/7175eecb87cc40b2bc6725c7cd3f7ab1/kompletterande-atgarder-for-att-na-negativa-utslapp-av-vaxthusgaser-dir.-201870
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Förbud mot spridning av avloppsslam ska utredas

Robert Andren ny generaldirektör för Energimyndigheten

Kortsiktsprognos: Minskad tillförsel, ökad användning

Svante Axelsson får förlängt

”Som ett led i arbetet för giftfria och resurseffektiva kretslopp till-
sätter regeringen en utredning för att dels föreslå ett förbud mot 
att sprida avloppsslam, dels införa krav på att fosfor ska återvinnas 
ur avloppsslam. Regeringen utser Gunnar Holmgren som särskild 
utredare.

Fosfor är ett livsnödvändigt växtnäringsämne. Jordbruket an-
vänder bland annat avloppsslam som växtnäring eftersom det 
innehåller stora mängder fosfor. På så sätt har avloppsreningsver-
ken kunnat bli av med sina stora avfallsmängder. På grund av att 
avloppsslammet – som är ett avfall – innehåller miljö- och hälso-
farliga ämnen kan endast cirka 30 procent spridas på jordbruks-
mark. Resten används på ett sätt utan att näringsinnehållet utnytt-
jas genom exempelvis deponitäckning.

Regeringen vill skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi, 
där avfallet istället hanteras som en resurs. Målsättningen med ut-
redningen är att fosfor ska återvinnas på ett giftfritt och säkert sätt 
från avloppsslam och kunna återanvändas i större utsträckning i 
jordbruket.”

Robert Andrén är sedan 2015 departementsråd och chef för energi-
enheten vid Miljö- och energidepartementet. 

Den 12 juli tillsatte regeringen en utredning som ska fö-
reslå förbud mot spridning av avloppsslam på åkermark. 
Utredningen ska också föreslå krav på återvinning av 
fosfor ur avloppsslam. Vi citerar ur pressmeddelandet: 

Regeringen meddelacde 9 juli att man utsett Robert 
Andrén till ny generaldirektör för Energimyndigheten. 

Energimyndigheten publicerade den 17 juli en kortsikts-
prognos över Sveriges energianvändning och energitill-
försel för perioden 2017–2021.  

Initiativet Fossilfritt Sverige, som formellt är en statlig 
utredning och kopplat till Miljö- och energidepartemen-
tet, har fått förlängd. Enligt tidigare direktiv skulle pro-
jektet avslutas 31 december i år, men nu ska projektet 
förlängas till 31 december 2020. 

”Fosfor är en viktig beståndsdel i mineralgödsel och idag bryts 
fosforn utomlands för att sedan importeras till Sverige. Att bättre 
ta tillvara på den fosfor som finns i avloppsslammet bidrar till att 
göra Sverige mer självförsörjande av fosfor.

Utredningen ska ta fram förslag på krav för att återvinna fosfor 
ur avloppsslam. Men eftersom avloppsslam även innehåller miljö- 
och hälsoskadliga ämnen, läkemedelsrester och mikroplaster ska 
utredningen också ta fram förslag på ett förbud mot att sprida 
avloppsslam på jordbruksmark.

− Rapporter visar att avloppsslam, utöver miljö- och hälsoskad-
liga metaller, även innehåller en del mikroplaster. Genom att för-
bjuda gödsling med avloppsslam minskar risken att mikroplaster 
kommer ut i miljön där vi odlar vår mat, säger Karolina Skog.

Ett förbud mot att sprida avloppsslam ska inte innebära ett hin-
der för utvinning av biogas. Syftet är att både energi och fosfor ska 
återvinnas ur avloppsslammet utan risk för att hälso- och miljö-
skadliga ämnen kommer ut i miljön.”

Gunnar Holmgren har tidigare varit landshövding i Västernorr-
lands län och generaldirektör för Försvarets Materielverk. 

Robert Andrén tillträder som generaldirektör den 1 septem-
ber. Han har tidigare bland annat varit länsråd vid Länsstyrelsen 
i Värmland och haft chefspositioner vid Naturvårdsverket samt 
Jordbruksdepartementet, senare Landsbygdsdepartementet.

Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 600 
till 583 terawattimmar (TWh), medan den slutliga energianvänd-
ningen i samtliga användarsektorer väntas öka.

Anledningen till att energitillförseln minskar är att kärnkrafts-
reaktorerna Ringhals 1 och 2 är planerade att stängas ned under 
prognosåren. 

Vid produktion av kärnkraft är energiförlusterna omkring två 
tredjedelar. Det leder till att tillförseln av primär energi minskar 
kraftigt. Om samma elanvändning tillfredsställs med annan elpro-

Projektet är starkt kopplat till projektledaren Svante Axelsson, 
tidigare generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen. Fos-
silfritt Sverige har producerat ett antal färdplaner för fossilfrihet 
för olika branscher, och fler färdplaner väntas under hösten, bland 
annat en om värmemarknaden. 

FORTS 4

duktion, till exempel tillkommande vindkraft och biokraft inom 
elcertifikatsystemet, blir det inte samma höga energitillförsel för 
att klara samma elanvändning. 

Kärnkraftsproducerad el minskar med 14 TWh mellan 2017 
och 2021. Minskningen antas till största delen ersättas av 10 TWh 
ökad elproduktion från vindkraft. Dessutom väntas exporten av 
el att minska.

Energianvändningen inom sektorn bostäder och service väntas 
öka från 141 TWh 2017 till 145 TWh år 2021. Den största ökning-
en beror på att prognosåren antas bli normalvarma och därmed 
kräva mer energi för uppvärmning. 2017 var drygt sju procent 
varmare än normalt och därför var uppvärmningsbehovet lägre.  
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Svenska Kraftnät om effektproblem

”Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur 
kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits un-
der den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande 
vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med 
vinterns högsta elförbrukning. Årets rapport innehåller också en 
bedömning av förutsättningarna att långsiktigt upprätthålla kraft-
balansen.

Efter en förhållandevis mild vinter blev februari mot slutet kall 
eller mycket kall i hela landet. När temperaturen sjunker ökar el-
förbrukningen och den 28 februari 2018 kl. 08.00-09.00 noterades 
vinterns högsta svenska elförbrukning, ca 26 700 MW. Det var un-
gefär 800 MW högre än högsta förbrukning föregående vinter. Vid 
toppnoteringen av elförbrukningen upplevde de tre storstadsregio-
nerna sin kallaste period under vintern. Timmen sammanföll med 
den högsta elförbrukning för Norden som helhet, ca 69 900 MW.

Under timmen med vinterns högsta svenska elförbrukning var 
marginalerna för upprätthållandet av effektbalansen förhållandevis 
små. För att säkerställa tillräckliga marginaler sattes effektreservens 
produktionsdel att producera på minimal effekt för att vara start-
tillgänglig och omedelbart kunna aktiveras vid behov. Någon akti-
vering behövde dock aldrig ske.

Analysen av kommande vinter visar att den svenska effektba-
lansen har försämrats ytterligare jämfört med tidigare rapporter. 
Enligt prognosen för nästa vinter har Sverige en negativ effekt-
balans under topplasttimmen på ungefär -400 MW redan vid en 
normalvinter och hela -1 500 MW vid en tioårsvinter. Den stora 
skillnaden jämfört med föregående års prognos beror huvudsakli-
gen på att årets rapport använder uppdaterade prognosunderlag.

– Den negativa kraftbalansen innebär att Sverige blir än mer 
beroende av import, men om man ser på årsbasis har Sverige som 
helhet fortfarande ett energiöverskott av el och exporterar mer el 

Den 2 juli kom Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för 
vintrarna 2017/2018 och 2018/2019. Så här sammanfattar 
man slutsatserna i sitt pressmeddelande: 

än vad landet importerar. Vår sårbarhet är givetvis som störst un-
der den kalla årstiden, säger Ulla Sandborgh generaldirektör på 
Svenska kraftnät.

Kärnkraftens framtid har stor påverkan på Sveriges effektbalans 
under topplasttimmen. Vintern var den första utan Oskarshamn 
1 i drift. Ringhals 2 stängs 2019 och Ringhals 1 stängs 2020, vilket 
leder till att ytterligare planerbar produktion om 1 700 MW för-
svinner. Detta medför en tydligt försämrad effektbalans för landet 
under de kommande vintrarna. Vindkraft kan inte bidra till ef-
fektbalansen under vinterns topplasttimme med samma tillgäng-
lighet som den kärnkraft den ersätter. Dessutom är det osäkert 
om utbyggnadstakten kan vara tillräckligt hög för att täcka det 
effektunderskott som kärnkraftens avveckling lämnar efter sig. 
Långsiktiga analyser illustrerar behovet av tillkommande planer-
bar elproduktion och förbrukningsflexibilitet.

– Årets kraftbalansrapport visar att marginalerna för den svens-
ka kraftbalansen och förmågan att vara självförsörjande med till-
räckligt med el under höglastsituationer krymper. En av de vikti-
gaste slutsatserna sett ur de långsiktiga analyserna är att bristande 
lönsamhet fortsatt riskerar att hindra utbyggnad av planerbar el-
produktion, konstaterar Ulla Sandborgh.”

Svebio kommentar: 

Svenska Kraftnäts rapport bör läsas noga av de politiker som ingår 
i den så kallade genomförandegruppen som ska följa upp energiöver-
enskommelsen. Politikerna skrev en del om effektfrågan både i över-
enskommelsen i Energikommissionens betänkande. Men man har inte 
vidtagit några åtgärder. Nu ger Svenska Kraftnät en tydlig signal om 
att något måste göras för att få till stånd en utbyggnad av planerbar 
elproduktion. Man nämner inte specifikt biokraft, men det är en själv-
klar lösning när man slagit fast att elproduktionen ska bli 100 procent 
förnybar. Men med dagens styrmedel kommer inte de nödvändiga in-
vesteringarna igång. 

FORTS FRÅN SID 4.

För 2018 är prognosen 144 TWh. 
En marginell ökning av energibehovet inom sektorn kommer 

från uppvärmning av nya bostäder. Trenden inom sektorn visar på 
en ökad el- och fjärrvärmeanvändning, en konstant biobränslean-
vändning och en minskning i användningen av fossila bränslen.

Industrisektorns energianvändning väntas öka marginellt un-
der prognosåren från 139 TWh 2017 till 141 TWh år 2021. Trenden 
visar även på en utfasning av tunga eldningsoljor samt en fortsatt 
omställning av fossila bränslen till biobränslen och el.

Transportsektorns energianvändning väntas öka från 134 till 135 
TWh under prognosperioden. Den största ökningen sker inom 
utrikes transporter där antalet passagerare inom flygtrafiken blir 
allt fler. I prognosen för inrikes transporter sker en minskning till 
följd av högre bränslepriser och en mer effektiv bilpark. Prognosen 
visar även en högre bensinanvändning gentemot fossil diesel. Detta 
är en konsekvens av att en större del av dieselefterfrågan täcks av 
biokomponenter som en konsekvens av reduktionsplikten.

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

Svebios Bränslemarknadsdag
13 september 2018, Stockholm  
www.svebio.se/evenemang

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

STORA BIOKRAFT- OCH VÄRMEKONFERENSEN
13-14 november 2018, Växjö 
www.svebio.se/evenemang

Läs mer på www.svebio.se

https://www.svebio.se/evenemang/natverksforum-mindre-biovarmeanlaggningar/
https://www.svebio.se/evenemang/svebios-branslemarknadsdag/
https://www.svebio.se/evenemang/advanced-biofuels-conference/
https://www.svebio.se/evenemang/stora-biokraft-och-varmekonferensen-2/
https://www.svebio.se/evenemang/
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Siffror om biodrivmedel 2017

Den här rapporten grundas på den inrapportering som bolagen är 
skyldiga att göra enligt Drivmedelslagen och enligt Hållbarhetsla-
gen. Siffrorna kan därför skilja sig en del från den statistik som tas 
fram av SCB. 

Här är några av de viktigaste punkterna: 
• Den totala mängden levererade drivmedel ökade från 92,4 

TWh 2016 till 92,7 TWh 2017, en ökning med 0,2 procent. 
• I volymen ingår inte flygbränsle och fartygsoljor för utrikes-

trafik, utan det handlar om bensin, diesel och biodrivmedel för 
den inhemska marknaden. 

• Andelen biokomponenter i drivmedel ökade från 18,6 procent 
till 21 procent, eller med 2,4 procentenheter. Det var mindre än 
ökningen mellan 2015 och 2016 som var 3,7 procentenheter. 

• Bland biodrivmedlen var HVO100 den stora vinnaren, med 
en ökning från 267 000 m3 till 517 000 m3, nära en fördubbling.

• Mängden B100 halverades, från 80 000 m3 till 38 000 m3, 
medan E85 i stort sett höll ställningarna, från 44 000 till 41 000 m3 
(oklart om ED95 ingår). 

• Låginblandad biodiesel låg stilla på 21 procent av dieseln, med 
en liten minskning för HVO från 954 000 m3 till 943 000 m3, och 
en liten ökning för RME från 244 000 m3 till 252 000 m3. 

• Bioandelen i bensin ökade från 5,1 procent till 5,6 procent, 
varav etanolen minskade marginellt  från 161 000 m3 till 159 000 
m3 och biobensin ökade från 5 500 m3 till 18 600 m3. Här håller ett 
nytt biodrivmedel på att växa fram. 

• Fordonsgasen minskade marginellt från 1,63 TWh till 1,57 
TWh, men biogasen ökade från 1,34 TWh till 1,41 TWh, och an-
delen biogas i fordonsgas ökade från 82 procent till 90 procent.  

Räknat som energi betyder det följande: 

Bränsle GWh

HVO 13 887

RME   2 670

Biogas   1 414  

Etanol   1 080

Biobensin      154

ETBE         71

Totalt 19 276

Utsläppsminskningen genom användningen av biobränslen 
jämfört med om fossilt bränsle hade använts var drygt 4,7 miljo-
ner ton CO2 under 2017, en ökning från knappt 3,9 miljoner ton 
året innan. Det kan jämföras med det totala utsläppet från inrikes 
transporter som var 16,9 miljoner ton CO2 2016, vilket är det se-
naste året vi har säker utsläppsstatistik från.

Klimatnyttan, dvs utsläppet i procent jämfört med fossilt bränsle, 
räknat på livscykeln enligt EU:s beräkningsmetod, förbättrades 
för alla biodrivmedel mellan 2016 och 2017. Utsläppsminskningen 
var 59,1 procent för RME, 60,9 procent för etanol, 84,6 procent 
för biogas, 84,5 procent för biobensin och 86,4 procent för HVO. 
En tydlig tendens är att RME fått allt bättre värden under åren, 
medan etanolen legat still. Sverige exporterar extra klimateffektiv 
etanol till Tyskland och importerar mindre klimatnyttig etanol, 
som dock klarar EU-kraven. 

Den snabba tillväxten för biodrivmedel fortsatte från 
2016 till 2017. Det visar Energimyndighetens rapport 
Drivmedel 2017 (ER 2018:17) som publicerades i början 
av juli. 

Omkring 70 procent av alla biodrivmedel i Sverige kommer 
från restprodukter och avfall, och andelen ökar år för år. Detta är 
en huvudförklaring till de höga växthusgasreduktionerna för HVO 
och biogas, eftersom man inte behöver redovisa odlingen av ur-
sprungsråvara för dessa drivmedel. 

Råvaran för HVO var 39 procent PFAD och 5 procent palmolja. 
38 procent var avfall från slakterier och 11 procent tallolja. Råvaran 
för etanol var 66 procent vete, 29 procent majs och 4 procent sock-
erbetor. RME är förstås bara rapsolja. Råvaran för biogas var: 26 
procent avloppsslam, 22 procent utsorterat matavfall, 20 procent 
avfall från livsmedelsindustri och slakterier och 9 procent gödsel 
samt en rad andra substrat.

Råvarorna för HVO kom till 31 procent från Indonesien, 12 
procent från Malaysia, 9 procent från Tyskland, 8 procent från 
USA och 5 procent från Sverige, samt en rad andra länder. Råvaran 
för RME kom till 79 procent från EU-länder, varav bara 3 procent 
från Sverige, och 13 procent från Australien. Största mängderna 
från Litauen och Tyskland. Hela 38 procent av all råvara till etanol 
kom från Storbritannien, på andra plats Sverige med 17 procent. 
Den låga svenska andelen beror på exporten av etanol. Av råvaran 
för biogas kommer 11 procent från Danmark. Anmärkningsvärt är 
att det inte kom någon etanol från Brasilien och USA, världens två 
största etanolproducenter. 

Svebio kommentar: 

Rapporten från Energimyndigheten bekräftar den mycket snabba 
uppgången för biodrivmedel under de senaste åren, och den mycket 
stora klimatnytta som detta gett. Men den visar också på ett misslyck-
ande för produktion i Sverige. För alla biodrivmedel utom biogas gäller 
att svensk råvara bara står för en liten del.  Till och med för biogas finns 
en ökande import som slår ut svensk produktion. 

Det är inget fel att importera råvara och färdiga biodrivmedel. Men 
det är ett politiskt misslyckande att vi under dessa år fått så små in-
vesteringar i svensk råvaruproduktion och produktion av biodrivmedel. 
Skälet är kortsiktiga styrmedel och en genuin osäkerhet om framtida 
villkor, inte minst skapad genom EU:s vacklande inställning till biodriv-
medel. Reduktionsplikten har inte gett den trygghet som behövs för 
investerarna, eftersom kvoterna bara fastställts till och med 2020. 

Källa: Drivmedel 2017, ER 2018:17, Energimyndigheten. 

UTVECKLINGEN AV ANVÄNDNINGEN AV BIOKOMPONENTER 
Energimängd (GWh)
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EI om LNG-terminal

Regeringen tillsätter expertråd för klimatanpassning

Omklassificering av PFAD fördröjd 

”I sitt yttrande föreslår EI att regeringen beslutar att meddela Swe-
degas AB koncession för en LNG-terminal med tillhörande led-
ningar i Göteborgs hamn.

Swedegas AB har ansökt om koncession för en förgasningsan-
läggning (LNG-terminal) i Göteborgs hamn, koncession för en 
naturgasledning mellan LNG-terminalen och stamledningen för 
naturgas vid Ytterhamnsmotet samt koncession för en rörledning 
från LNG-terminalen till kajplatserna 516–521, i Göteborgs hamn.”

”Syftet med den aktuella LNG-terminalen med tillhörande 
naturgasledningar är att säkerställa att Sverige får en andra inmat-
ning av naturgas utöver den som redan finns i Dragör (Danmark). 
En ytterligare inmatning ger Sverige en ökad försörjningstrygghet 
av naturgas. Syftet med LNG-terminalen är också att förse sjöfar-
ten med LNG som bränsle.

EI har berett Swedegas AB:s ansökan och överlämnar nu ären-
det med ett eget yttrande till regeringen för prövning.

EI bedömer att samtliga förutsättningar för att godkänna Swe-
degas ansökan om koncession är uppfyllda. EI föreslår därför att 
regeringen ska besluta att meddela Swedegas koncession för LNG-
terminalen med tillhörande naturgasledningar.”

Planerna på en LNG-terminal i Göteborg har väckt debatt. 
Liberalerna och Vänsterpartiet har uttalat att regeringen inte bör 
ge tillstånd. Yttrandet innehåller ingen bedömning om effekter på 

Regeringen tillsätter nu det nya nationella expertrådet för klima-
tanpassning och utser ordförande och ledamöter i rådet.

I den nationella strategin för klimatanpassning som lades fram 
till Riksdagen i våras aviserade regeringen inrättandet av ett natio-
nellt expertråd för klimatanpassning. Rådet ska vara självständigt, 
med experter som väljs utifrån personlig kunskap och kompetens. 
Regeringen har nu tagit beslut om rådets ordförande och leda-
möter. Till ordförande utses Gunnar Holmgren, som fram tills 
nyligen var landshövding i Västernorrlands län. Ledamöterna i 
rådet är:
• Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, Södra Östersjöns vatten-
myndighet
• Enhetschef Robert Johannesson, Boverket
• Professor Carina Keskitalo, Umeå Universitet samt SLU
• Professor Erik Kjellström, Rossby centre, SMHI

Sveriges planer på att omklassificera palmoljeprodukten PFAD från restprodukt till samprodukt har fördröjts sedan Finland lämnat in en 
protest till EU-kommissionen. Denna protest eller notifiering till kommissionen som den kallas innebär i praktiken att regeländringen 
får vänta ytterligare tre månader innan regeringsbeslut kan tas och således kommer beslut att tas efter valet. Notifieringen kan alltså inte 
hindra regeländringen. 

Den 6 juli lämnade Energimarknadsinspektionen (EI) ett 
yttrande till regeringen om Swedegas ansökan om att 
få bygga en LNG-terminal i Göteborg. Så här skriver EI i 
sitt pressmeddelande:

Det behövs en samlad bild av samhällets sårbarhet för 
klimatförändringarna och hur arbetet med klimatan-
passning i Sverige utvecklas. 

klimatet eller uppnåendet av de svenska klimatmålen. Ansökan är 
prövad mot Miljöbalken, som inte innehåller några bestämmelser 
om klimatnytta. LNG-terminalen kommer att erhålla ekonomiskt 
stöd från EU, och ingår bland EU:s projekt av gemensamt intresse 
och plan för gemensam energiinfrastruktur.  

Svebio kommentar: 

Terminalen i Göteborg är en av 6 – 7 LNG-terminaler som planeras 
runt Sveriges kuster. Terminalerna kommer under lång tid att föra in 
fossil gas på den svenska marknaden och göra det svårare att nå de 
klimatpolitiska målen och nå fossilfrihet i den svenska ekonomin. Ter-
minalen i Göteborg kommer att få ett tillstånd på 40 år, dvs för en tid 
långt efter att Sverige ska vara fossilfritt. Det finns förhoppningar om att 
den fossila gasen stegvis skulle kunna ersättas med biogas, men det 
skulle i så fall krävas volymer som är mycket större än vad den svenska 
produktionen kan ge inom överskådlig tid. 

Regeringens beslut blir ett första prov på hur klimatlagen ska till-
lämpas. I diskussionerna om den nya klimatlagen, som antogs för drygt 
ett år sedan, framhölls det att alla beslut av regering och riksdag ska 
värderas utifrån deras klimateffekter. Frågan om tillstånd för LNG-ter-
minaler har inte prövats utifrån klimatpåverkan. 

Svebio har framfört kritik mot projektet i en debattartikel i Göte-
borgs-Tidningen (GT) den 28 augusti.

• Docent Elisabet Lindgren, Stockholm Resilience Centre samt KI
• Enhetschef Patrik Perbeck, MSB
• Lektor Sofie Storbjörk, Linköpings universitet

Rådets uppdrag är att följa och utvärdera arbetet med klimatan-
passning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- 
och sårbarhetsanalys samt att ta fram underlag inför revidering av 
den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år.

− Vi har ett stort arbete framför oss i att anpassa Sverige till ett 
förändrat klimat. Rådet får en central roll i att se till att politiken, 
myndigheter och kommuner fattar välgrundade och väl avvägda 
beslut, säger miljöminister Karolina Skog.

För att säkerställa att olika aspekter vägs samman ska rådet 
arbeta för en bred förankring i samhället och ha kontakter med 
representanter från såväl forskarsamhället, näringsliv, bransch-
organisationer, nationella och regionala myndigheter samt SKL. 
SMHI har fått i uppdrag att stödja rådets arbete.
(Pressmeddelande från Energi- och miljödepartementet 30 augusti)
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Stöd till innovativ bioenergiteknik

Phoenix BioPower – högeffektiv biokraft

Phoenix BioPower fick 26 juni 9,6 miljoner kronor för fas 1 
i sitt BTC-utvecklingsprogram. Bolaget utvecklar en ny tek-
nik för att få högre elutbyte vid biokraftproduktion, baserat på 
förgasning. Man ska nu testa tekniken tillsammans med bland 
annat KTH, Swerea, TU Berlin och Akademiska hus. Phoenix 
BioPower håller till på KTH:s campus i Stockholm.

Som en följd av stödet genomför Phoenix BioPower en ny-
emission. 

Againity – ORC-teknik för små kraftvärmeverk

Againity i Norrköping fick den 19 juli ett projektstöd på 8,6 
miljoner kronor för att skala upp sin turbinlösning för att 

Energimyndigheten har under sommaren gett stöd till 
ett flera företag som arbetar med innovativ bioenergi-
teknik. 

omvandla värme till el. Bolaget arbetar med ORC-teknik som 
gör det möjligt att utnyttja spillvärmeflöden från industriella 
processer och att komplettera mindre värmeverk med elpro-
duktion. Man kan arbeta med relativt låga temperaturer där 
ångproduktion inte är möjlig. 

C-Green Technology  – fiberslam till biobränsle

C-Green Technology AB fick den 2 juli stöd på 22,7 miljoner 
kronor för att bygga en fullskalig anläggning för att omvandla 
industriellt bioslam till biobränsle. Projektet genomförs i sam-
arbete med samarbete med Stora Enso i Finland. Anläggningen 
uppskattas generera 13 GWh förnybart biobränsle per år, samti-
digt som brukets årliga utsläpp av växthusgaser reduceras med 
motsvarande 7 000 ton CO2.

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!

Get your ticket today! Final programme and registration on: AdvancedBiofuelsConference.org

SILVER SPONSORS: ORGANISED BY: 

MEDIA PARTNERS: PARTNERS: 

https://www.svebio.se/evenemang/advanced-biofuels-conference/
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Extrem sommar med vändande trender

Fortsatt höga oljepriser

MARKNADERNA

Den extremt varma och torra sommaren har satt spår på elmark-
naden. Vi ser ändrade trender både för elpriser, elcertifikat och 
utsläppsrätter, som påverkar lönsamheten på kort sikt för den som 
kan producera el, och möjligen kan påverka investeringsbeslut. 
Men trots låg produktion både för vattenkraft och vindkraft råder 
det överskott på elmarknaden med fortsatt stort exportöverskott. 

Torkan har gett låg tillrinning i vattenmagasinen under perio-
den efter vårfloden, som blev våldsam och kort när värmen drev 
på avsmältningen i maj. Därefter har tillskottet till magasinen 
varit långt under normalt, och vecka 33 var fyllnadsgraden bara 
65 procent, 16 procent under normalt, vilket motsvarar 5,4 TWh. 
Höstregnen kan bättra på läget, men grundtipset är att vi åter kan 
se fram mot en vinter med vattenkraftsproduktion under normal 
nivå. Högtrycksvädret har också gett låg vindkraftsproduktion, 
hittills i år 16 procent lägre än förra året. Kärnkraft och övrig vär-
mekraft har gett ungefär samma produktion som förra året. 

Trots den svaga produktionen har vi hela sommaren haft ex-
portöverskott av el. 

Oljepriset ligger fortfarande kring 75 dollar/fat, en uppgång från 
omkring 50 dollar för ett år sedan. Nordsjöoljans pris har ett par 
gånger i sommar varit uppe och snuddat 80 dollar/fat. Det relativt 
höga priset har troligen flera orsaker. Dels Opec-ländernas politik 
för att strama åt marknaden, dels fortsatt ekonomisk och politisk 
kris i Venezuela, dels USA:s avhopp från kärnteknikavtalet med 
Iran och förstärkta sanktioner mot landet. 

Opec hade möte i Wien 22 juni och enades om att fortsätta sin 
politik med ensidig neddragning av produktionen med 1,8 miljo-
ner fat/dag. Minskningen har i praktiken blivit större, vilket kan 
förklara det höga priset. 

SPBI:s statistik över drivmedelsförsäljningen första halvåret vi-
sar att försäljningen av biodrivmedel sjönk med 7 procent. Både 

Prisnivån har legat på en relativt hög nivå, påverkad av att också 
våra grannländer haft samma vädersituation, liksom av de stigande 
priserna på utsläppsrätter. Runtom i Europa har man också tidvis 
haft svårt att driva kärnkraftverken på grund av de höga tempera-
turerna på kylvattnet i floder och kustvatten. Efter en kort period i 
början av sommaren med kraftigt varierande och tidvis låga priser 
har elpriset under resten av sommaren legat stabilt kring 50 öre 
kWh på Nordpool. Terminspriserna för resten av året och början 
av 2019 ligger också kring 50 öre, men för helåret 2019 gäller avse-
värt lägre pris, kring 35 – 40 öre/kWh.

Priset på elcertifikat har stigit till omkring 20 öre/kWh efter 
att i början av året ha legat kring 5 öre. Forwardpriserna har också 
stigit för 2019 och 2020, men är fortfarande mycket låga för 2021, 
bara 3 – 4 öre. 

Priset på utsläppsrätter har fortsatt att stiga hela sommaren, och 
ligger nu nära 20 euro/ton CO2, mer än en tredubbling under det 
gånga året. 

försäljningen av HVO, RME och etanol sjönk. När det gäller 
HVO ökade försäljningen av ren HVO med 31 700 m3 medan 
försäljningen av lågblandad HVO sjönk med 69 100 m3. Försälj-
ningen av RME sjönk med 16 500 m3 och försäljningen av etanol 
och biobensin sjönk med 8 000 m3, främst på grund av sjunkande 
bensinvolym (låginblandning). 

Försäljningen av E85 mer än fördubblades under juli jämfört 
med för ett år sedan, 8 800 m3 juli 2018 mot 4 800 m3 juli 2017, en 
uppgång med 118 procent. Förklaringen är det mycket gynnsamma 
priset på E85 i förhållande till bensin. 

De ekonomiska följderna av sommarens skogsbränder

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) be-
rördes omkring 25 000 hektar skog av bränderna och den brunna 
volymen uppges till 2,6 miljoner skogskubikmeter, vilket motsva-
rar 5,2 TWh i energivärde. De största skadorna finns i Gävleborgs 
län, men också Dalarnas läns och Jämtlands läns skogsägare är hårt 
drabbade. 

Regeringen har anslagit 110 miljoner kronor som kompensation 
för skador och ökade kostnader som inte kan täckas av försäk-
ringar. 

Preliminära beräkningar från Skogsstyrelsen visar att 
skog till ett värde av omkring 900 miljoner kronor blev 
förstörd genom sommarens bränder. 

En sammanställning från svensk Försäkring över inkomna an-
mälningar till försäkringsbolagen visar en något ljusare bild av för-
lusterna. Under juli 2018 kom det in 280 anmälningar om skador 
på sammanlagt 532 miljoner kronor, vilket var lägre än väntat. 

Den brandskadade veden kan till viss del sågas upp, men inte 
användas för massaproduktion på grund av sot. En hel del kan 
bara användas som biobränsle. Frågan om effekter på biobränsle-
marknaden kommer att diskuteras på ett seminarium som Svebio 
anordnar den 13 september. 

https://www.svebio.se/evenemang/svebios-branslemarknadsdag/
https://www.svebio.se/evenemang/svebios-branslemarknadsdag/
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PRESSMEDDELANDEN

Pressmeddelande 2018-06-28 

Bonus-malus, ett styrmedel som styr fel för klimatet

Pressmeddelande 2018-06-18 

Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

– Bonus-malus för nya bilar, som införs vid halvårsskiftet, har en 
rad grundläggande fel som gör att utsläppen av koldioxid blir onö-
digt höga. Bonus-malus är ett inkonsekvent styrmedel som styr 
fel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergifören-
ingen. Det stora problemet med Bonus-malus är att det inte tar 
hänsyn till på vilket drivmedel bilarna körs och därför blir klimat-
effekten dålig och systemet blir dyrt och till liten nytta.

Här är de tre allvarligaste felen med bonus-malus:

Dieselbilar som körs på 100 procent biodiesel straffbeskattas en-
ligt samma regler som dieselbilar som går på fossil diesel. Att köra 
en dieselbil på HVO100 eller B100 är ett av de mest klimatvänliga 
alternativen, men den bilist som väljer detta alternativ ges ökade 
kostnader inom bonus-malus. Samtidigt byggs distributionsnätet 
för ren biodiesel nu ut, bland annat med stöd från Klimatklivet.

Laddhybrider gynnas kraftigt, oberoende av hur de används. I 
många fall kommer de att köras främst på fossil bensin eller diesel 
och orsaka stora utsläpp av fossil koldioxid. Man har inte kartlagt 
hur laddhybriderna i praktiken används innan man infört denna 

Precis som förra året är Sverige först ut att fira European Bioen-
ergy Day. Det sker idag, den 18 augusti. Fram till nyår kan Sverige 
helt och hållet försörjas med bioenergi. Bioenergin står nämligen 
för 37 procent av den svenska slutliga energianvändningen, enligt 
statistik från Eurostat och beräkningar av den europeiska bioen-
ergiorganisationen Bioenergy Europe. Det motsvarar 135 av årets 
365 dagar.

Bioenergin är EU:s största förnybara energikälla, och ger ensam 
mer energi än vattenkraft, vindkraft, solenergi och geotermisk en-
ergi tillsammans. Bioenergin kommer 2018 att svara för 12 procent 
av EU:s slutliga energiförsörjning, medan alla andra förnybara 
energikällor klarar 7 procent. Fortfarande kommer 81 procent av 
energin i EU från icke-förnybara energikällor, främst fossila ener-
gislag, som kol, olja och naturgas.

subvention av ofta tunga fordon. Ett självklart krav borde vara att 
laddhybrider ska kunna drivas med biodrivmedel för att få bonus.

Flexifuelbilar som kan drivas med E85 får inte den extra premie 
som man nu ger till bilar som kan drivas med biogas. Försäljning-
en av flexifuelbilar har helt upphört, trots att vi har Europas enda 
heltäckande nät av E85-mackar.

– I grunden är bonus-malus ett felaktigt styrmedel eftersom det 
inte är direkt kopplat till utsläppen av koldioxid. Det vore bättre 
att styra marknaden genom att göra det ofördelaktigt att använda 
fossila drivmedel.

– Om bonus-malus ska behållas måste det reformeras så att 
man gynnar alla fordon som kan drivas med klimatvänliga bio-
drivmedel. För att garantera att bilar tankas med rätt bränsle kan 
man införa tankningskrav där bilägarna redovisar sina inköp för 
att få stöd. Med det bonus-malussystem som nu införas tvingas 
alla bilköpare vara med och subventionera bilar som kommer att 
köras på fossilt, avslutar Gustav Melin.

För hela EU kommer European Bioenergy Day att firas den 19 
november, eftersom bioenergin för hela EU står för energiförsörj-
ningen 43 av 365 dagar.

Förutom Sverige (37%) har de här EU-länderna mycket bioen-
ergi: Finland (34%), Lettland (32%), Estland (28%) och Danmark 
(27%).

– Europa måste minska beroendet av fossila bränslen, både för 
klimatets skull och för att bli mindre beroende av energiimport. 
Här spelar bioenergin en avgörande roll. Sverige visar vägen, inte 
minst genom vår höga koldioxidskatt, som andra EU-länder borde 
ta efter. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar till de 
positiva siffrorna. 

Besök webbplatsen för European Bioenergy Day: www.europe-
anbioenergyday.eu

Precis som förra året var Sverige först ut att fira 
European Bioenergy Day, i år den 18 augusti.

http://www.europeanbioenergyday.eu/
http://www.europeanbioenergyday.eu/
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INTERNATIONELLT

Hängande skog fasad till nytt biokraftverk
Vid Amagerverket, Köpenhamn, pågår just nu bygget av vad som 
troligen blir världens största fliseldade biokraftvärmeverk när det 
tas i drift nästa år. BIO4, som det kallas, får ett kraftvärmeblock på 
500 megawatt och en elturbin på 150 megawatt till en sammanlagd 
kostnad av nästan 6 miljarder kronor. Flisåtgången beräknas till 
1,2 miljoner ton per år som ska levereras av cirka 350 fartyg, alltså 
i princip ett om dagen.

Arkitekterna som ritat anläggningen, Gottlieb Paludan Archi-
tects, har sett till att den får en spektakulär fasad bestående av 48 
kilometer trädstammar upphängda som en skog runt byggnaden. 
Totalt kommer det gå åt 8 000 – 9 000 sex meter långa eukalyptus-
stammar. 
Ur ATL 2018-08-25

Kinesiska Kaidi i ekonomisk kris
Kaidi Finlands kinesiska moderbolag hotas av avstängning från 
börsen i Shenzen efter att bolagets revisor vägrat skriva under före-
tagets resultatrapport. 

Sunshine Kaidi New Energy Groups moderbolag Kaidi Ecolo-
gical and Environment Technology har kämpat med ekonomiska 
svårigheter en längre tid. 

Nu är de tillstånd som behövs för att föra projektet i Kemi vi-
dare klara. Som skäl till problemen anger Kaidi en alltför snabb 
expansion. Bolaget har både vind- och vattenkraftverk samt flera 
biokraftverk under byggande. 
Ur Hufvudstadsbladet, 2018-08-06

NORRBOTTENS LÄN

Meva köper nu tillbaka värmeverk
Meva Energy köper tillbaka kraftvärmeverket i Hortlax. Pite en-
ergis vd Daniel Fåhraeus är självkritisk efter förlustaffären: "Det 
svider självklart då vi totalt förlorat cirka 15 miljoner kronor."

Samarbetet mellan Pite Energi och Meva Energy startade redan 
år 2010, då Pite Energi beställde en småskalig kraftvärmeanlägg-
ning med en ny förgasningsteknik. Utvecklingsarbetet har pågått 
sedan dess, och många utmaningar har försenat projektet. Nu går 
arbetet in i en ny fas då Meva Energy fortsätter utvecklingen i egen 
regi. 

– Under projekttiden har förutsättningarna för fjärrvärmeför-
sörjningen till Hortlax förändrats och Pite Energi har genom andra 
investeringar säkerställt leverans av värme till kunderna.
Ur Piteå-Tidningen 2018-07-03

Skogen kan skapa framtidens bränsle
Om flygbolagen byter till grönt jetbränsle kan klimatpåverkan från 
flyget mer än halveras. Vid LTU:s forskningsanläggning i Piteå på-
går ett initiativ till ett projekt för att göra visionen till verklighet. 
"Tekniken finns nu", säger projektledaren Fredrik Granberg.

Redan nu finns grönt flygbränsle godkänt och certifierat för an-
vändning, men volymerna är mycket begränsade. 

– Flyger man på hundra procent biobränsle tar man bort unge-
fär 50 procent av klimatpåverkan från flyget.

Forskare från LTU har deltagit i en förstudie där man letat de 
bästa teknikerna för att producera förnybara flygbränslen baserade 
på skogsråvara. 

Ekonomin är det största hindret, enligt Fredrik Granberg. 
Ur Norrbottens-Kuriren 2018-06-27

Utsläppen ökar med turismen
Allt fler väjer att turista i Norrbotten. Men det betyder att även tu-
rismens klimatavtryck ökar. "Går inte att blunda för", säger Erika 
Mattsson, vd för Swedish Lapland.

Swedish Laplands statistik visar att de hade 3,6 miljoner kom-
mersiella gäster i regionen under förra året. Runt 30 procent av 
dem stod internationella turister för. Turister som nästan alltid tar 
flyget hit. 

Drömmen vore att kunna lansera en flyglinje till Norrbotten 
som drivs helt med biobränsle, enligt Erika Mattsson. 
Ur Norrbottens-Kuriren 2018-06-29

Anläggning i malpåse lovordas av minister
Alla lovordar anläggningen som trots det ligger i malpåse sedan två 
år. På torsdagen dök miljöpartiets frontman Peter Eriksson upp på 
LTU Green Fuels i Piteå.

Den enda i dag verksamma personen på bygget, vd Fredrik 
Granberg, konstaterar att pilotanläggningen banat väg för stora 
innovationer. 

– Bekymret är att alltför få investerare är villiga att satsa på stor-
skalig produktion. 

Fredrik Granberg avslöjade att en rad ansökningar finns inläm-
nade runt presumtiva projekt. Målet är att etablera ny testverksam-
het vid LTU Green Fuels. 
Ur Piteå-Tidningen 2018-08-10

Pöyry blir Sunpines nya samarbetspartner
Nu är det klart vem som blir Sunpines samarbetspartner i den nya 
fabriken för 250 miljoner kronor. Valet föll på Pöyry.

I april kom beskedet att Sunpine investerar 250 miljoner kronor 
i en ny fabrik. 

– Nu kan vi, tillsammans med Pöyry, realisera Sunpines plane-
rade bioraffinaderi, säger Ulrika Hagman, projektledare för inves-
teringar på Sunpine. 
Ur Piteå-Tidningen 2018-08-16

BIOENERGI I PRESSEN
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Terapi mot klimatångest  
får skattemiljoner i stöd
21 Luleåbor har under nio månaders tid gått en kurs i “koldiox-
idbantning med klimatterapi", delvis finansierad med 817.000 
kronor från Naturvårdsverket. Studiefrämjandet Norrbotten, som 
driver verksamheten tillsammans med en ekolog och en “mental 
coach”, beskriver metoden som ”världsunik” och resultatet som ett 
”succéprojekt”. 

Halva tiden ägnas åt praktisk omställning, som att testa elcyklar 
och lära sig laga vegansk mat. Andra halvan handlar om att hantera 
tankar och känslor.

Klimatångesten hos deltagarna i klimatterapin mättes med en 
självskattningsenkät, och minskade under kursen med 24 procent.
Ur Dagens Nyheter 2018-07-27

VÄSTERBOTTENS LÄN

Grundare av Skellefteföretag  
prisad av Umeå universitet
Jyri-Pekka Mikkola, professor vid kemiska institutionen, Umeå 
universitet, som grundat Skellefteföretaget Eco Oil Sverige, till-
delas Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning 2018 
för sina insatser.

Med katalysatorforskningen som bas grundade Jyri-Pekka Mik-
kola 2008 företaget Eco-Oil Sverige som har sin bas i Skellefteå 
med målsättningen att utveckla en hållbar process för framställ-
ning drivmedel baserat på förnybara råvaror. Företaget är nu i ett 
skede där man inom kort kommer att ha skalat upp till full pro-
duktion. 
Ur Norran Affärsliv 2018-06-27

JÄMTLANDS LÄN

Lånar värme för att spara energi
På andra sidan Åresjön bygger Jämtkraft just nu en ny fjärrvarme-
panna som ska eldas med biobränsle samtidigt satsar bolaget också 
på att digitalisera nätet

– Vi testar att digitalisera våra kunders fjärrvärmeanläggningar. 
På det sättet ska vi se om vi kan låna värme från kundernas hus 
några timmar så vi slipper elda våra pannor så mycket upp och ner. 
Ur SvT Nyheter Jämtland 2018-06-21

Överbliven mat blir gas i Norge
Matavfall från kök och restauranger i Åre blir till biogas i en an-
läggning i norska Verdal, 10 mil från Åre. Ur biogasen kan man 
sedan utvinna både fordonsgas och elektricitet.

– Ett ton rötat matavfall ger 1200 kilowattimmar biogasenergi. 
Det kan till exempel driva en gasbil 190 mil, berättar Annika Hal-
lin, handläggare på tekniska avdelningen på Åre kommun.
Ur Östersunds-Posten 2018-06-22

Nu sätts press på sorteringsfuskarna
Nära 70 procent av soppåsarnas innehåll som slängs som hushålls-
avfall är felsorterat enligt en undersökning gjord av Östersunds 
kommun. 

– Bor man i Östersunds kommun har man en skyldighet att 
sortera sina sopor, säger Ola Skarin, enhetschef vid avfall och åter-
vinning på Östersunds kommun.

I den nya planen kan man läsa att förra året kördes det 8 900 
ton hushållsavfall från Östersund till Korstaverket utanför Sunds-
vall, för att eldas upp och ge värme till tusentals hushåll. 

Plockanalys av sopor visar att upp emot 30 procent av hushållsav-
fallet är matavfall och cirka 32 procent består av papp och kartong. 
Ur Länstidningen Östersund 2018-06-29

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Sekab med i satsning  
på framtidens flygbränsle
Projektet Rewofuel syftar till att ta fram biobränsle från skogsrå-
vara, något man hoppas kan ersätta drivmedel för bilar och flyg. 
Flera bolag och universitet i Europa ingår. SEKABs del består i att 
ta fram en modell för att ta fram socker och lignin från skogsrå-
vara, i praktiken sågspån. 

– Vi ska försöka få två marknader, skogsindustrin och bräns-
leindustrin, som hittills varit åtskilda att samverka. När projektet 
avslutas om tre år är tanken att kommersiellt gångbara alternativ 
till både bensin och flygbränsle ska finnas ute på marknaden, be-
rättar projektkoordinatorn Jean-Baptiste Barbaroux. 
Ur Örnsköldsviks Allehanda 2018-06-30

Domsjö fabriker satsar på korvskinn
Bioraffinaderiet Domsjö är sedan tidigare känt för textiltillverk-
ning av cellulosa från skog. Nu ger de sig in på en ny marknad 
- charkprodukter. 

Den nya cellulosaprodukten är möjlig tack vare ett utvecklings-
arbete som pågått de senaste 1,5 åren då man tagit fram en ny 
produkt som kallas Domsjö Cellulose Ultra. 

Första året räknar Domsjö Fabriker med att sälja 10 000 ton 
av Cellulose Ultra, vilket kan jämföras med en total produktion 
av cellulosa på drygt 200 000 ton per år. Den nya produkten säljs 
främst till en korvskinnsproducent.
Ur Jordbruksaktuells 2018-06-26

De storsatsar på biogas
Hemab i Härnösand storsatsar på biogas. Nu utökas produktionen 
på biogasanläggningen i Älandsbro. 

– Vi kommer att öka mottagningskapaciteten och gasproduk-
tionen med cirka 40 procent, säger återvinningschef Irene Hed-
lund.

Mängden producerad biogas beräknas öka från 300 000 kubik-
meter per år till 420 000 kubikmeter. Gasen går till Hemabs mack 
på norra infarten och gasbolaget AGA. 

Det rullar 157 gasbilar i Härnösand och antalet växer hela tiden. 
Ur Tidningen Ångermanland 2018-07-21
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Nya Östrand gör också en massa el
En massa massa tillverkas på skogsbolaget SCA:s fabrik Östrand i 
Timrå. Men från koken blir det även ånga som blir till el.  

Den stora biopannan, den största byggnaden som man ser från 
E4:an är världens största biopanna. Det är där restprodukter, mest 
vatten, blir ånga, som blir el via en turbin – och som skickas ut på 
elnätet.

– Det blir 1,2 TWh el från oss. En del använder vi själva med 
det mesta kommer ut på elnätet. Vi kommer att producera nästan 
lika mycket som Bergeforsens vattenkraftverk, säger Björn Lyng-
felt, informationsdirektör på SCA.
Ur Sveriges Radio P4 Västernorrland 2018-08-24

GÄVLEBORGS LÄN

Pär Eriksson ny vd på Bruks
Snart blir Pär Eriksson vd på Bruks i Arbrå. Företaget har haft 
några tunga år bakom sig. 

Pär Eriksson växte upp i Arbrå och arbetar just nu som projekt-
chef på företaget. 

–Vi måste växa och göra vinst. Svenska sågverk går som tåget 
just nu och bioenergiindustrin har ganska bra tryck, säger Pär Er-
iksson. 

Senast i november förra året varslades 23 anställda eftersom 
verksamheten skulle läggas om Åtta svetsare fick omedelbart nytt 
jobb på WTJ i Arbrå, en underleverantör till Bruks. 
Ur Ljusnan 2018-07-04

Trots vallöfte blev det ingen biobränslestation
Fyra partier lovade vid förra valet att en biobränslestation skulle 
byggas vid Långtå i Söderhamn. Men kommunens biogassatsning 
lades ner 2016 och någon biobränslestation blev det inte.

I början av 2012 fick Söderhamn Nära klartecken av kommun-
fullmäktige att satsa på en biogasanläggning. 

Eftersom man inte fick fram tillräcklig mängd gas med rätt kva-
litet, valde Söderhamn Nära att avsluta projektet under våren 2016. 
Då hade man satsat 10 miljoner kronor. 
Ur Söderhamns-Kuriren 2018-07-09

DALARNAS LÄN

Rester från öltillverkningen kan mätta kor
Drav - så heter en restprodukt från Spendrups öltillverkning. Nu 
när det är brist på foder kan draven mätta kor, i stället för att eldas 
upp.

Det är Jan Forssell, ordförande Sveriges Nötköttsproducenter, 
som kom på idén att drav från öltillverkningen kan komplettera 
utfodringen. 

De senaste åren har Spendrups torkat och bränt draven, för att 
bli självförsörjande på bioenergi, men när foderbrist råder vill fö-
retaget bidra. 
Ur Nya Ludvika Tidning 2018-07-24

Serverhallen i Falun är klar för inflyttning
Redan för tio år sedan visade beräkningar att världens IT-utrust-
ning står för två procent av de totala koldioxidutsläppen - lika 
mycket som flygindustrin. 

Företaget EcoDC har byggt datacentret på en tomt de köpt av 
Falu Energi och Vatten. 

Totalt har EcoDC, Eco-Datacenter, köpt närmare 80 000 kva-
dratmeter mark eftersom de planerar för fler hallar

Elen som levereras kommer från vindkraft, vattenkraft och från 
skogsbränsle. Överskottsvärmen som datacentret skapar ska tas 
tillvara i fjärrvärmenätet. 

Värmen kan också användas vid produktionen av pellets. 
Ur Falu Kuriren 2018-08-07

VÄRMLANDS LÄN

Aktuellt med ny fjärrvärmepanna
Filipstad har två fjärrvärmepannor i gång. En panna på Jonstorp 
och en panna vid gamla lasarettet. Nu finns det planer på att bygga 
ytterligare en fjärrvärmepanna.

– Det vi diskuterar är en ny större fjärrvärmepanna som ska 
ligga söder om Wasabröd, säger kommunstyrelsens ordförande Per 
Gruvberger (S). 
Ur Filipstads Tidning 2018-06-25

VÄSTMANLANDS LÄN

Fluginvasion igen i Hökåsen: "Sa bara pang"
Flugor i maten, fulla flugfångare och flugskit överallt. I helgen in-
vaderades Hökåsen på nytt. 

Boende i Hökåsen har förberett sig på det värsta. Ett stort antal 
hushåll i Hökåsen och även i delar av Tillberga vittnar om en ny 
invasion. 

Förra året fanns det många spekulationer om vad flugsvärmen or-
sakades av. Till slut hittade Västerås stad och länsstyrelsen problemet 
på Gasums anläggning för biogas och på Vafab miljös Grytatippen. 

Vafab samarbetar med Anticimex, som inte har sett någon stor 
ökning av flugor och som säger att flugorna kan bero på skogsav-
verkning och markarbeten. 
Ur Vestmanlands Läns Tidning 2018-06-29

UPPSALA LÄN

Gimoverken blir grönare
Just nu pågår arbetet med att byta ut Sandvik Coromants upp-
värmningsmetod för de två anläggningarna i Gimo. Precis som 
UNT skrev redan i mars ska Sandvik avveckla olja och tillsam-
mans med Neova skapa ett kretslopp där de två fabrikerna ansluts 
till fjärrvärmeverket i Gimo. 

– Vi har stora planer för Gimo och vår ambition är att ta det här 
vidare, säger Joakim Fagerudd. 

– Vi har massor av takytor på våra anläggningar. Skulle solpane-
ler vara ett alternativ i Gimo? 
Ur Upsala Nya Tidning 2018-07-06
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Värmeöar ska nu förhindras
Anpassning till ett förändrat klimat ska vara en del av samtliga 
verksamheter i Uppsala kommun. Det fastslog kommunfullmäk-
tige i våras. Att motverka värmeöar i Uppsala är en del av hand-
lingsplanen.

Värmeöar kan uppstå vid till exempel p-platser eller vid husfasa-
der där solstrålarna absorberas i stället för att reflekteras. 

I industriområden med lite grönska riskerar värmeöar att bildas 
och Boländerna utpekas som en sådan plats. 

Fenomenet ska motverkas med hjälp av parker, vattendrag och 
öppna områden där öar av kalluft kan bildas. 
Ur Upsala Nya Tidning 2018-07-25

Ny tork med fullt fokus på intäkterna
Hacksta gård ville bli en intressantare kund på marknaden för 
spannmål. Därför satsade man på att investera i en ny tork. 

Den nya torken är en kontinuerlig tork på 48 m3 från tillverka-
ren Anttii. Den kan också köras som cirkulerande satstork. 

Den nya anläggningen har en stationär flispanna på 1 MW, 
byggd för flis men som skulle gå att elda med pellets. 

– Skillnaderna i bränslekostnad mellan olja, pellets och flis är 
betydande. En tumregel är att övergång från olja till pellets ger en 
halvering och flis i stället för pellets ger ytterligare en halvering, 
resonerar Mats Engquist.
Från Lantmannen 2018-08-24

STOCKHOLMS LÄN

Fyra nya färjor till Ostkusten
Trafikverket Färjerederiet står inför stora utmaningar när hela flot-
tan ska vara klimatneutral 2045. För att komma igång med miljö-
omställningen planerar man därför inledningsvis att beställa fyra 
nya färjor som ska drivas som laddhybrider, då med el framförallt, 
men med diesel eller HVO vid behov.

Planen är att färjorna ska tas i drift på Ostkusten, runt Stock-
holm. 

För att klara klimatmålet kommer totalt 25 nya färjor att behöva 
byggas och övriga konverteras till klimatneutral framdrift. 
Ur Tidningen Särgården 2018-08-13

SÖDERMANLANDS LÄN

Husbygård lockade statsrådet
Det är lantbrukarna som går i bräschen för att satsa på egenpro-
ducerad el.

För Per Watz, som driver Husbygård i Tumbo och som göder 
upp hundratusenstals kycklingar, var det en självklarhet att göra en 
satsning på solcellspaneler.

Han inledde redan för tio år sedan med att stänga av oljepan-
norna och ersätta dem med biobränsle.

Annars har allt med solcellssatsningen gått med en rasande 
hastighet. 

En satsning på lite drygt 4,5 miljon kronor har gett cirka 2 500 
kvadratmeter solpaneler och de ska kunna producera hela gårdens 
behov av el under ett år.
Ur Eskilstuna-Kuriren 2018-08-21

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Bättre sophantering kan ge billigare biogas
För att Linköpingsborna ska kunna separera matavfall från bränn-
bara sopor finns den gröna påsen till hjälp. 

– Vanligtvis hittar vi bestick och plåtburkar i påsarna, men 
det händer även att bowlingklot dyker upp, säger Ola Palmquist,  
affärsenhetschef 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 sopbilar, trakto-
rer, 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. 
Ur Östgöta Correspondenten 2018-06-22

Nya soptunnorna är en succé: "Smidigt"
Återvinningen har ökat sedan nya sorteringstunnor infördes i 
Borensberg och Vadstena. I höst är det Motalas tur att genomgå 
samma förändring.

I dag har 97 procent av hushållen anslutit sig och den senaste 
statistiken visar på goda resultat. 

– Med fyrfack är det lättare för hushållen att lämna till återvin-
ning, och det är glädjande att många tagit vara på den möjligheten, 
menar Jens Lövgren. 
Ur Motala & Vadstena Tidning 2018-06-27

Solcellsanvändningen ökar  
– Ödeshög på andra plats i landet
Ödeshög är den kommun som har använt solceller flitigast i Öst-
ergötland, enligt en undersökning som Svensk solenergi har gjort. 

Undersökningen som gjordes vid årsskiftet 2017/2018 har mätt 
mest installerad effekt per invånare. Även Vadstena, Boxholm och 
Valdemarsvik hamnar inom tiotopplaceringarna av Sveriges kom-
muner.  

Totalt fanns 1146 solcellsanläggningar i Östergötland vid års-
skiftet. Det är en ökning med 39 procent jämfört med förra året. 
Ur SvT Nyheter Öst 2018-08-01
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Vikbolandsstruts lägger äggen i många korgar
Det började med en strutstupp och två strutshönor hösten 1997. 
Idag är företaget Vikbolandsstruts vid Vånga gård tre mil öster 
om Norrköping en av de ganska få kvarvarande strutsfarmerna 
i Sverige.

Vikbolandsstruts tar årligen fram ungefär 150 kycklingar. Där-
utöver har man ett 10-tal avelsdjur. Strutsen växer oerhört snabbt. 

– Det behövs investeringar hela tiden. Det senaste var en bio-
bränslepanna för 1,2 miljoner. Lite längre planerar vi en solcell-
sanläggning. På sikt ska vi bli självförsörjande på el. Det ser bra 
ut. Det handlar om att nöta på och känna sig fram, säger Niclas 
Nordqvist.
Ur Svenskt Näringsliv 2018-08-21

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

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 kapacitet 
på 1 ton per år. 

Skalet kan bland annat användas för att tillverka effektivare sol-
celler 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

Här är Sveriges första fossilfria bostadsbolag
Eidar är nu landets första allmännyttiga bostadsbolag fritt från 
fossilbränsle. Under knappt tio år har bolaget fasat ut all fossil 
olja och använder sig uteslutande av förnyelsebara energikällor för 
både sina fastigheter och fordon.

Fossildieseln har ersatts med HVO, ett förnyelsebart drivmedel 
som är framtaget från vegetabiliska oljor och animaliskt fett. Alla 
fordon är nu fossilfria och därmed hela bolaget också. 

En del personal har fått elcyklar för att minska utsläppen även 
privat och bolaget köper allt fler elbilar. 
Från TTELA 2018-06-27

Stora värden upp i rök
På onsdagsmorgonen utbröt en storbrand på Katrinefors kraft-
värmeverk. 

– Det är en bandtransportör för flis som går från bränslelagret 
upp till pannhustaket som har brunnit. Bandet är av gummi och 
när det väl brinner, brinner det väldigt bra. Sedan har en del kring-
utrustning brunnit. 

Trots dramat påverkades inte KKAB:s fjärrvärmekunder nämn-
värt då backup systemet gick in efter ett par timmar.

Katrinefors kraftvärmeverk ägs till hälften av det kommunala 
bolaget Vänerenergi och till hälften av Metsä Tissue. Verket produ-
cerar över 120 GWh per år från rökgaskondensering och fiberslam.
Ur Mariestads-Tidningen 2018-06-28

Flytande biogas från Lidköping driver fartyg
Flytande biogas från Gasums produktionsanläggning i Lidköping 
har för första gången tankats i ett fartyg i Göteborgs hamn. Rede-
riet Furetanks nybyggda tanker Fure Vinga tankades med 40 000 
liter flytande gas inför namngivningsceremonin på Donsö.

Det är förmodligen första gången ett fartyg i Sverige tankats 
med flytande biogas. 

Furetanks vd Lars Höglund säger till Sjöfartstidningen att priset 
på biogasen är ungefär det dubbla jämfört med naturgas. 

Enligt Lars Höglund består biogasen från Lidköping av 94 
procent metan, medan naturgasen kan variera mellan 80 och 92 
procent. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2018-06-27

Ny miljösatsning kan leda till 60 nya jobb
Den planerade anläggningen för rening av avloppsvatten, om-
vandling av organiska restprodukter till gas och odling av lax be-
räknas ge ett 60-tal nya jobb inom de närmaste åren.

Just nu pågår bygget av en renings- och biogasanläggning som 
ska ligga mellan Orkla Foods och Leröys två fabriker på Hagaberg 
strax utanför Kungshamn. 

– Vi håller nu på att planera för en större anläggning för od-
ling av lax som ska ligga bredvid renings och avloppsanläggningen. 
Den här delen av satsningen beräknas ge ett 50-tal nya arbetstillfällen 
om allt går som planerat, berättar Joel Oresten 
Ur Bohusläningen 2018-06-28

"Når inte klimatmålen med LNG"
Mycket är bäddat och klart inför att den nya gasterminalen i Gö-
teborgs hamn ska börja byggas. Där ska fartyg kunna tanka med 
LNG, en typ av flytande fossilgas. Planen är även att gasen ska 
kunna skickas ut i Sverige med tåg eller lastbil och eventuellt också 
kopplas upp till det svenska gasnätet. 

Fanny Sannerud är engagerad i kampanjen Fossilgasfällan, som 
protesterar mot planerna i Göteborg. Likt UMAS-forskarna me-
nar hon att investeringar i LNG inte är en framkomlig väg för att 
nå klimatmålen. 

Hon lyfter även det faktum att det totalt finns planer på ytter-
ligare sju LNG-terminaler i Sverige. 
Ur Dagens ETC 2018-07-03

Gäsene Mejeri ska sälja värme
Gäsene Mejeri i Ljung ska investera i ny pelletspanna och kom-
munen vill köpa fjärrvärme. 

– Vi diskuterade biogas för några år sedan, säger ordförande 
Kjell-Åke Karlsson. 

– Det blev aldrig av, och flis är inte så effektivt. Men självklart 
vill vi ta hänsyn till miljön, det ligger i tiden. 

Den nya pelletspannan installeras under hösten. 
I första hand kommer Gäsenegården och Herbos fastigheter i 

Ljung att få fjärrvärme fån mejeriets anläggning. 
Ur Dagens ETC 2018-07-03
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Gäsene Mejeri vill använda  
all mjölk till ostproduktion
Kommande vecka ökar Gäsene Mejeri sin kapacitet för osttillverk-
ning med 30 procent och vid årsskiftet tas den nya biobränslean-
läggningen i bruk.

När mejeriet på torsdagen kallat till pressträff är det i första 
hand för att presentera satsningen på biobränsle i form av en pel-
letseldad dubbelpanna där ångan också ska räcka till att värma det 
kommunala trygghetsboendet 400 meter bort.

Satsningen på biobränslepannan från VEÅ i Sävsjö handlar om 
en investering på 10 miljoner kronor varav Naturvårdsverket bi-
drar med 4 miljoner.

– Totalentreprenör är Kvänums Energi och byggnad samt silor 
levereras av Ranaverken. Avtal om leverans av träpellets har teck-
nats med Dagsnäs Säteri utanför Skara.
Ur Land Lantbruk 2018-08-23

Vinst direkt för ny ägare
Skövde kommun förlorade 75 miljoner kronor när satsningen 
på biogastillverkning havererade. I fjol sålde kommunen sin del 
i bolaget, men för de nya privata ägarna ser affären ut att bli mer 
lyckad. Redan första året gjorde Skövde Biogas AB över tre miljo-
ner kronor i vinst.

Ny ägare i mars 2017 blev Tomas Johansson och hans bolag, 
Torran Gas Holding AB. 

– Vi är mycket nöjda. Vi hade lite tur att tur att dieselpriset 
gick upp vilket gav oss lite mer i ersättning då en del avtal varit 
kopplade till dieselpriset. 

Den så kallade facklingen har enligt Tomas Johansson minskat 
från 15 procent till två-tre procent. 
Ur Skaraborgs Allehanda 2018-08-06

Mölndal energi är snart fossilfritt
Förra veckan besökte miljöminister Karolina Skog (MP) värme-
verket Riskulla, dit hon bjudits in för att inviga byggandet av 
Mölndal energis nya tank för bioolja.

2010 invigde Mölndal energi sitt biobränsleeldade kraftvärme-
verk Riskulla. Sedan dess har företaget fortsatt att sträva mot att bli 
helt fossilfria i sin el- och värmeproduktion - bland annat genom 
att utfasa torv som bränsle, och genomföra ombyggnationer som 
gör det möjligt att ersätta fossil olja med bioolja. 

Christian Schwartz säger att man inte bör skryta, men att han 
inte kan låta bli. 

– Vattenfall, som är statligt, har som mål att bli fossilfritt inom 
en generation, och Göteborg energi riktar in sig på 2030. Men vi 
når dit redan i år.
Ur Mölndals-Posten 2018-08-16

Skövde kommun motsätter sig 
miljösatsning vid sjukhuset
Västfastigheter, som har hand om regionens lokaler, ser stora vin-
ster i att anlägga ett så kallat geoenergilager vid Skaraborgs sjukhus 
Skövde.

Tanken med den storskaliga satsningen är att energi ska utvin-
nas och lagras i grundvattnet i området kring sjukhuset. 

På vintern kan man utvinna värme från uppumpat vatten och 
nedkylt vatten återförs till kallpolen. Sedan kan man utvinna kyla 
på sommaren från kallpolen. Elen till värmepumparna tas från sol-
celler som finns över parkeringar på sjukhuset.

Skövde kommun levererar genom sitt bolag Skövde värmeverk 
värme och kyla till sjukhuset idag. 

Skövde värmeverks energi baseras på biobränsle och brännbart 
avfall.

Enligt Skövde kommun ger fjärrvärmen en lägre klimatpåver-
kan jämfört med ett geoenergilager. 
Ur Skaraborgs Läns Tidning 2018-08-16

Ny anläggning ska göra biogas av fiskrens
En biogasanläggning som ska använda fiskrens byggs just nu i 
Kungshamn.

Den är en del i en större satsning på att försöka ta tillvara på 
avfall från fiskindustrin på ett bättre sätt och därmed förbättra 
miljön.

– Vi kan plocka bort en hel del övergödning, som annars går 
ut i havet. Det handlar om kväve och fosfor. Vi kan ta bort 5 000 
ton koldioxid som påverkar klimatet. Och vi kan minska antalet 
transporter, säger Joel Oresten.

Det är en satsning som kostar närmare 100 miljoner kronor och 
där 30 miljoner kommer från det statliga Klimatklivet.

Planen är också att på sikt bygga en laxodling, där fodret ska 
komma från fiskrenset.
Ur Sveriges Radio nyheter väst 2018-08-19

"Sverige bygger in sig i ett fossilberoende"
Efter att ha fått okej i alla led är det nu upp till regeringen att 
avgöra om Swedegas ska få ansluta infrastruktur för flytande fossil 
naturgas till stamnätet – och mycket talar för ett ja.

Samtidigt möter projektet motstånd.
Det faktum att Sverige – med ett mål om nettonoll i utsläpp år 

2045 – riskerar att låsa in sig i ett fossilberoende in på andra halvan 
av seklet, har fått såväl privatpersoner som politiker att reagera.

Jens Holm, Vänsterpartiet, köper inte argumentet att anlägg-
ningen så småningom ska kunna bidra med en större andel biogas 
i stamnätet. 

–Det är helt orealistiskt att se det här som ett projekt för att 
pumpa ut biogas. En del av kalkylen är att man ska kunna sälja 
vidare fossilgas på stamnätet.”
Ur Dagens Industri 2018-08-20
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Sven visar unik solfångare
På lördag arrangeras energimässa på Nytorp ute på Salslätten. Tan-
ken är att visa upp miljövänlig energi. Sven Lassen har sedan 1994 
arbetat med förnybar energi i form av försäljning av pellets samt 
service av pelletspannor. 

För knappt ett år sedan installerades 44 solfångare på gårdens 
uthustak. 

Förutom att ladda batteriet värms ett par vattentankar som är 
kopplade till anläggningen och förser boningshuset med värme. 

Sven har även en pelletspanna av modernare slag. Den är hel-
automatisk vilket innebär att den både fyller på med pellets och 
sotas av sig själv. 

Det kommer finnas möjlighet att provköra elbil och för de 
först anländande besökarna vankas pizzasnittar bakade i pellet-
seldad ugn. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2018-08-22

Götene kyltransproter  
först med flytande biogas
Götene kyltransporter var först i Sverige med att ha en lastbil som 
går på flytande biogas. 

Nu satsar regionen på det nya bränslet som man hoppas kan 
ersätta dieseln. 

– Det är ett mycket stort steg för oss, och glädjande nog ser vi 
ett växande intresse även hos våra transportköpare för frågan, säger 
Ulf Johansson, ägare av Götene Kyltransporter. 
Ur Skaraborgs Läns Annonsblad 2018-08-24

KRONOBERGS LÄN

Solör köper värme av Ljungby Energi
Nu är parterna överens och pappren påskrivna. Från och med 
i höst kommer Solör Bioenergi Holding AB att köpa värme av 
Ljungby Energi AB till sina kunder i Lagan.

Ljungby Energis önskan var inledningsvis att förvärva Solörs 
panna och nät i Lagan, men där blev det blankt nej. 

Nu har Ljungby Energi och Solör nått en lösning gällande fjärr-
värmen i Lagan som bägge parter är nöjda med.
Ur Smålänningen 2018-06-27

KALMAR LÄN

Bergs Timber ökar vinsten
Bergs Timber redovisade nyligen resultatet för sitt tredje boksluts-
kvartal.

Bolaget gör en vinst efter skatt på 42,8 miljoner kronor, att jäm-
föra med 18,1 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. 

– Den ökade nettoomsättningen beror på genomförda förvärv 
samt förbättrade priser på sågade trävaror och biprodukter, skriver 
Peter Nilsson, vd för Bergs Timber.

Bolaget har under perioden ökat investeringarna i materiella 
tillgångar från 22,5 miljoner kronor till 44,8 miljoner kronor, 
framför allt genom en ny biobränslepanna i Mörlunda och mo-
derniseringen av såglinjen i Vimmerby.
Ur Land Skogsbruk 2018-07-06

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.
Ur Östra Småland 2018-06-20

BEP vill röta matavfall i Månskensviken
Sveriges mest stadsnära biogasanläggning kan hamna i Oskars-
hamn. Månskensviken är BEP Internationals huvudalternativ. En-
dast 300-400 meter från närmaste hus.

BEP International etablerade sig för över ett år sedan i Oskars-
hamn. Affärsidén är att bygga luktfria biogasanläggningar på prå-
mar som kan förläggas längs kustlinjer. 

Idén har tagits emot väl på många håll. Men hittills mynnar alla 
samtal ut i en och samma fråga - finns den i verkligheten? 

Och det är här Oskarshamn kommer in i bilden. Det finns 
redan ett avtal med skeppsvarvet Damen om att de kan montera 
ihop biogasanläggningarna. 

Varje anläggning ska kunna processa 25 000 ton avfall vilket mot-
svarar i svenska mått mätt avfall från ungefär 90 000 människor. 

Av avfallet skulle cirka 40 GWh energi i biogas. 
Ur Östra Småland 2018-08-07

Fler sorterar i gröna påsar: "Går åt rätt håll"
Fler gröna påsar, färre lösa föremål och korrekt knutet - kommun-
invånarna i Borgholm gör som KSRR och Borgholm Energi vill. 

Debaclet med matavfallshanteringen, där gröna påsar med mat-
avfall från Borgholms kommun av olika anledningar aldrig släppts 
in i KSRR:s sorteringsanläggning sedan systemet infördes lokalt 
2015 för att istället brännas upp, fick bland annat i konsekvens att 
många av Borgholm Energis kunder ratade de gröna påsarna helt. 

Idag, cirka nio månader senare med fungerande sortering och 
pågående informationskampanj, ökar andelen.
Ur Ölandsbladet 2018-07-03

GOTLANDS LÄN

Fossilfritt kött på hållbarhetens ö
Ursprunget till projektet Fossilfritt kött är en utredning av Peter 
Larsson som resulterade i en strävan efter att göra Gotland mer 
hållbart. I samband med detta kläckte Thomas Östlund som är vd 
på Gotlands Slagteri idén om fossilfritt kött. 

På Gotlands Slagteri har man redan kommit en bit på vägen; 
grön el används, pannan går på biogas och avfallet från slakteriet 
blir till substrat i biogasanläggningen. När det gäller förpackningar 
tittar man på möjligheten att minska ner tjockleken på plasten 
samt bioplaster. 

Även på gårdsnivå finns en hel del att göra redan. Det fossila 
bränslet går att byta ut mot HVO eller RME. 
Ur Jordbruksaktuellt 2018-07-07
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Värphöns får inte bli biogas
EU:s regler sätter stop för företaget Brogas ansökan om att få an-
vända avlivade värphöns för tillverkning av biogas.

Eftersom resterna från när man gör biogas sprids på åkrar där 
grödor ska växa så kommer hönsresterna in i foderkedjan. Och för 
att säkerställa att det inte finns någon smitta i hönsen skulle de 
behöva steriliseras vid en speciell anläggning.

Istället för att bli biogas skickas värphönsen till fastlandet för 
bränning.
Ur Sveriges Radio P4 Gotland 2018-08-10

Här frodas idéer om framtidens energi
För sjunde året hålls på lördag Energiexpo på Gangvidefarm. Då 
kommer runt 25 utställare och visar innovationer och framtidslös-
ningar inom värmesystem, sol-el, vindkraft, biogas, energilagring, 
fordon av skilda slag och mer därtill. 

Per Karlsson fick idén under en resa till Spanien. 
– Det var solceller och vattenburen solvärme överallt, berättar han. 
Bland de utställare som kommer till Gangvide finns leveran-

törer från hela landet och även utanför landets gränser. Som ett 
belgiskt företag som gör el av biogas och ett finskt som gör el och 
värme av flis och fastbränsle. 
Ur Gotlands Tidningar 2018-08-22

Bränslet lyfts till en ny nivå i Slite
Med hjälp av ett effektivt pelletsbränsle närmar sig Cementas fa-
brik i Slite målet på 75 procent alternativbränslen.

Cementugnarna vid fabriken drivs i dag med 56 procent alter-
nativa bränslen och cirka hälften är biobaserade. 

Pelletsen kallas för FAB-pellets (Förädlat Avfalls Bränsle) och 
är ett sorterat avfall i torkad och pressad form. Det ger en stor ök-
ning av biomassa i bränslemixen. Pelletsen som kommer med båt 
har ett format som är lätt att transportera, luktar mindre och avger 
mindre damm. 

Nya pelletskrossar och transporter ska installeras, och ett nytt 
lager för alternativa bränslen står klart under året.
Ur Betong.se 2018-08-26

HALLANDS LÄN

El ersätter gas i Kungsbacka
Tätortstrafiken i Kungsbacka kan bli delvis elektrifierad som ett 
resultat av den trafikupphandling som Västtrafik på uppdrag av 
Hallandstrafiken nyligen genomförde. 

De senaste tio åren har bussarna i stadstrafiken körts på biogas. 
Men nu tyder mycket på att det delvis istället blir nya elbussar 
istället för gasbussar.

– Vi går in och betalar del av merkostnaden. Det rör sig om cir-
ka 550 000 kronor, men då har vi också möjlighet att söka pengar 
från det statliga klimatklivet för att få tillbaka en del av pengarna, 
säger kommunalrådet Fredrik Hansson (C). 
Ur Bussmagasinet 2018-06-28

Fler väljer att flyga från Halmstad
Fler och fler väljer att flyga från Halmstad till Bromma. I juli öka-
de antalet resenärer med 25 procent jämfört med förra året.

– Att allt fler Halmstadsresenärer väljer BRA för sina sommar-
resor är mycket glädjande. Speciellt med tanke på att vi arbetar 
hårt för att minimera klimatpåverkan genom att erbjuda alla att 
flyga med biobränsle, säger Christian Clemens, vd för inrikesflyg-
bolaget BRA. 
Ur Hallandsposten 2018-08-07

SKÅNE LÄN

Alla bussar i Skåne ska snart  
köras utan fossilt bränsle
– Senast 1 december 2018 ska all regionalbusstrafik drivas på förny-
bara bränslen eller förnybar energi. 

– Vi har i dagsläget mycket som redan är fossilbränslefritt. Tå-
gen har gått på förnybar el sedan länge, och stadsbussarna blev 
fossilbränslefria 2015. Nu är det regionbusstrafikens tur, säger Iris 
Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken. 

Fast regionbussarna är redan till stor del redan miljövänliga. 60 
procent av dessa går på biogas, över tio procent på RME (rapsme-
tylester) och 4,5 procent på HVO, en typ av fossilfri diesel. 

Men drygt 20 procent går på naturgas, och 1,9 procent går på 
vanlig diesel. 
Ur Kristianstadsbladet 2018-07-09

Miljöarbete prisas
Krageholms gård har utsetts till 2018 års pristagare av Ystads kom-
muns miljöpris, bland annat för långvarigt engagemang inom vat-
tenvård, miljöanpassat jordbruk och energiomställning. 

Krageholms gård har anlagt sex dammar sedan start 2005 som 
framför allt fångar upp kväve och fosfor i vattendragen, men de 
gynnar också den biologiska mångfalden. 

En annan miljösatsning är gårdens produktion av egen el ge-
nom solceller på två tak, 363 kvadratmeter per tak. De ger cirka 
220 MWh om året. 

2013 började gården köra med ren rapsolja till vissa traktorer 
och ett år senare började de fasa över till syntetisk diesel av slakte-
rirester och skogsråvara. 

Bränslet till fastigheternas uppvärmning består av flis från går-
dens egen lövskog, framför allt bok. Gården förbrukar cirka 2 500 
kubik flis årligen. 
Ur Skånska Dagbladet 2018-07-10


