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Nr 9 / 2018 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

De senaste månaderna och veckorna har bjudit på 
stora prissvängningar både på elpriser, elcertifikats-
priser och utsläppsrättspriser. Det är inte lätt att göra 
investeringskalkyler i den här miljön. 

Under den första höststormen kring 20 – 23 september sjönk 
elpriset tidvis ner mot noll på Nordpool. Prisutvecklingen visar 
att den höga andelen vindkraft i den nordeuropeiska elproduk-
tionen idag har stor inverkan på marknaden, och ger mycket 
volatila priser. Under sommaren har annars elpriset varit rela-
tivt högt, under inverkan av torkan med låg tillrinning i vatten-
kraften, och dåliga vindar på grund av högtrycksväder. 

Priset på elcertifikat, som i vintras låg strax över 5 öre/kWh, 
har under våren och sommaren klättrat upp till över 25 öre/
kWh. På forwardsmarknaden har priset varit uppe på 27 öre. 
Men det gäller bara för 2019. För 2020 ligger priset kring 17 öre 
och för 2021 ligger priset fortfarande kring 5 öre. 

Priset på utsläppsrätter har stigit kraftigt under våren och 
har tidvis legat kring 25 euro/ton under början av september, 
från att för ett år sedan legat kring 6 euro. Uppgången hänger 
samman med att EU genomfört en skärpning av handelssys-
temet. Skruvarna dras åt ordentligt först efter 2021, men ak-
törerna på marknaden reagerar redan nu. De högre priserna 
på utsläppsrätterna har en prishöjande effekt också på elpriset, 
eftersom bränslet blir dyrare för de fossileldade kraftverken. 

(Se vidare Marknaderna sidan 6)
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Minskad användning av biodrivmedel första halvåret
Färsk statistik från SCB, analyserad av SPBI, visar att använd-
ningen av biodrivmedel minskade första halvåret 2018 jämfört 
med motsvarande period 2017.  SID 3.     

GASBAROMETERN
Andel biogas i gasnätet 2016-2018 (Q1)

Andelen biogas har ökat kraftigt i det västsvenska gasnätet, främst  
genom ökad import från Danmark. Se sid. 2. 
Källa: Swedegas, www.swedegas.se/sv-SE/Gas/bio-gas/Gasbarometern

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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Ny Riksdag med oklara majoritetsförhållanden

Utkast till energi- och klimatplan inlämnad till EU-kommissionen

Gasbarometern – så utvecklas biogasen i gasnätet 

När detta skrivs vet vi bara Riksdagens sammansättning och att Stefan Löfvens rödgröna regering har fallit, men det råder oklarhet om 
fortsättningen. Vi får analysera konsekvenserna av ett regeringsskifte i nästa Bioenerginytt. 

Vi känner då också till sammansättningen av Riksdagens utskott, vilka som är energipolitiska talespersoner i de olika partierna, och 
mycket annat. 

Enligt EU:s nya styrsystem för den gemensamma energi- och kli-
matpolitiken (Governance-direktivet) ska EU:s medlemsländer 
lämna in energi- och klimatplaner till EU-kommissionen, som 
därefter ska granskas och ligga till grund för en dialog mellan 
kommissionen och medlemsländerna. Syftet är att garantera att 
EU-länderna tillsammans nå de gemensamma målen för klimat-
gasreduktion, energieffektivisering och andel förnybar energi. 

Den första rapporten ska lämnas före utgången av 2019. Men 

Den är ett initiativ där Swedegas, tillsammans med de företag som 
handlar med gas i det västsvenska gasnätet, fyra gånger om året 
tar fram statistik över hur mycket biogas som transporteras och 
används i nätet. 

Syftet med initiativet är flera. Dels vill Swedegas skapa transpa-
rens när det gäller att visa utvecklingen för biogasen i Sverige, dels 
visa att det sker en successiv omställning av gasnätet i linje med 
företagets ambitioner – att andelen förnybar gas i infrastrukturen 
över tid ökar så att den uppgår till 30 procent 2030 och 100 pro-
cent 2050. 

Stadig ökning senaste åren

För att få fram siffrorna till gasbarometern sammanställer vi infor-
mation om:

• Biogasproduktion som förs in på högtrycksnätet (TSO)
• Biogasproduktion som förs in på lågtrycksnäten (DSO)
• Import av biogas
• Export av biogas
Detta redovisas som en aggregerad siffra, dels för stamnätet, 

dels för hela västsvenska nätet. Siffrorna presenteras från och med 
2018 en gång i kvartalet på Swedegas webbplats.

De senaste åren har andelen biogas ökat kraftigt i stamnätet till 
följd av ökad import, framför allt från Danmark. Andelen biogas 
uppgick 2016 till nästan 4 procent och 2017 hade den ökat till 
drygt 10 procent. De första siffrorna för 2018 visar på ännu större 
andel – 17,2 procent i stamnätet.

Inkluderas den inhemska biogasproduktionen som förs in i 
lågtrycksnäten hade hela de samlade västsvenska gasnäten en bio-
gasandel på 15 procent 2017 och på över 20 procent under första 
kvartalet 2018.

Den svenska regeringen lämnade i slutet av juni in ett ut-
kast till en energi- och klimatplan till EU-kommissionen. 

Gasbarometern ska ge svar på hur mycket biogas som 
transporteras och används i gasnätet. 

senast i december 2018 ska länderna lämna in ett utkast till denna 
rapport. Den svenska regeringen gav ett uppdrag till Energimyn-
digheten att ta fram ett underlag, och redan i juni i år lämnade 
Sverige in sin utkast-rapport, mer än ett halvår före utsatt tid. 
Denna rapport har inte varit föremål för remissbehandling. I våras 
hölls ett samrådsmöte med branschorganisationer, men rapporten 
var då bara halvfärdig. 

Rapporten bygger på Energimyndighetens prognoser, som i sin 
tur bara tar hänsyn till de styrmedel som redan finns på plats, och 
utgår inte från de mål som antagits i riksdagen. 

GASBAROMETERN – biogas i gasnätet 2016–2018 (Q1)

 
 

2016 2017 2018, Q1

GWh % GWh % GWh %

Swedegas 
gasnät

377 3,6 910 10,4 625 17,2

Västsvenska 
gasnätet 
totalt

835,3 8 1 348,8 15,4 728,5 20,1

Under 2017 och 2018 har många nya initiativ kommit från 
politiken som stödjer utvecklingen av biogas. Biogasen har till 
exempel fått en fördelaktig ställning i viktiga styrmedel som bo-
nus-malus och miljözoner för bilar. Innovationspengar har avsatts 
till utvecklingen av flytande biogas och kretsloppspremien har 
utökats. Dessutom har regeringen tillsatt en biogasutredning som 
leds av Åsa Westlund, ordförande i riksdagens miljö- och jord-
bruksutskott. Branschen har bidragit med ett förslag till nationell 
biogasstrategi. 
(Pressmeddelande från Swedegas)

Svebio kommentar: 

Det är glädjande att andelen biogas ökar i gasnätet, vilket också 
innebär att andelen fossil gas minskar. Samtidigt kan vi notera att ök-
ningen i första hand beror på ökad import av biogas från Danmark. Den 
danska biogasen är subventionerad av de danska skattebetalarna, och 
kan sedan säljas på den svenska marknaden med förmånliga svenska 
styrmedel, främst skattebefrielse. 
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Minskad användning av biodrivmedel första halvåret

Energimyndighetens arbete med strategier för energieffektivisering

”Försäljningen av biodrivmedel på den svenska marknaden under 
januari till juli 2018 uppgick till ca 1 004 100 m3, en minskning 
med ca 87 100 m3 eller ca 8%.

Försäljningen av HVO under perioden januari till juli 2018 
uppgick till ca 709 700 m3, en nedgång med ca 69 200 m3 eller ca 

Partierna bakom överenskommelsen var överens om att öka en-
ergieffektiviteten med 50 procent till 2030 jämfört med 2010 
(kolla!). Man räknar energianvändning per BNP. 

Energimyndigheten beskriver sitt arbete i ett pressmeddelande 
från den 12 september:

”Energimyndigheten har beslutat om vilka fem sektorer som ska 
ta fram strategier för energieffektivisering. Nu påbörjas samtal och 
möten med aktörer inom respektive sektor.

Just nu pågår den andra fasen av programmet Sektorsstrategier 
för energieffektivisering. Genom dialog och samarbeten ska aktörer 
inom respektive sektor tillsammans ta fram en strategi för att uppnå 
en mer resurseffektiv energianvändning.

Det är Energimyndigheten som ansvarar för strategierna och sät-
ter ramarna för processen. Tillsammans med branscher och aktörer 
ska sedan visioner, mål och handlingsplaner tas fram inom varje 
sektor. Sektorsstrategierna ska på så vis katalysera den drivkraft som 
redan finns hos svenska aktörer.

De sektorer som ingår i programmet är:
• Produktion i världsklass
• Framtidens handel och konsumtion
• Resurseffektiv bebyggelse
• Flexibelt och robust energisystem
• Fossilfria transporter
– Valet av sektorer speglar behovet av nya samarbeten över 

branschgränserna. Vi har sett behov av ett angreppssätt där olika 
branscher jobbar med gemensamma utmaningar och möjligheter 
till effektivisering, säger Carl-Martin Johborg, uppdragsledare på 
Energimyndigheten.”

Uppdraget gavs av regeringen i augusti 2017. Energimyndigheten 
har haft samråd med branscher om företag och i vintras kom en 
första övergripande rapport.

Vilken inriktning har man då inom de utvalda sektorerna? Vi 
citerar ur de texter som lagts ut på myndighetens hemsida: 

Produktion i världsklass

”Med produktion menas en energieffektiv produktion och smarta 

Färsk statistik från SCB, analyserad av SPBI, visar att 
användningen av biodrivmedel minskade första halvåret 
2018 jämfört med motsvarande period 2017. Vi citerar ur 
pressmeddelandet från SPBI: 

Energimyndigheten har ett regeringsuppdrag att utforma 
sektorsövergripande strategier för energieffektivisering. 
Det här är ett resultat av en av de viktigaste punkterna i 
energiöverenskommelsen mellan de politiska partierna, 
som också finns fastlagd i Energikommissionens betän-
kande och det efterföljande riksdagsbeslutet. 

FORTS 4

9 %. Under juli månad minskade försäljningen av HVO med 31 
200 m3 i jämförelse med juli månad föregående år. Det är framför 
allt försäljningen av HVO 100 som sjunker under juli månad, med 
hela 23 400 m3 i jämförelse med juli månad föregående år.

Försäljningen av etanol under perioden januari till juli 2018 
uppgick till ca 110 000 m3, en nedgång med ca 12 100 m3 eller ca 10 
%. Under juli månad 2018 var försäljningen i nivå med juli 2017.

Försäljningen av FAME under perioden januari till juli 2018 upp-
gick till ca 181 100 m3, en nedgång med ca 9 100 eller ca 5 %.”

produkter och tjänster. I sektorn inkluderas industri, övrig pro-
duktion samt den produktionsnära tjänstesektorn.

Sektorn innefattar tillverkande industri, deras produkter och 
den produktionsnära tjänstesektorn. Strategierna ska bidra till att 
resurseffektivisera egen energianvändning och att möjliggöra att an-
dra aktörers kan effektivisera sin. Aktörerna inom sektorn har en 
nyckelroll att bidra till resurseffektivitet i leverantörskedjorna som 
på sikt behöver slutas till cirkulära flöden. Det är av grundläggande 
betydelse att planerna ska omsättas i faktiska aktiviteter.

Hållbar resursanvändning blir med tiden ett absolut villkor för 
näringslivets konkurrenskraft och framtida tillväxt i Sverige. Ef-
terfrågan på energieffektiva lösningar är stor och kommer att öka. 
Ständigt nya möjligheter kräver, tillsammans med befintliga lös-
ningar som inte når bred implementering, dynamiska strategier och 
ett adaptivt förhållningssätt för att svenska företag ska kunna ligga 
i framkant. Vi behöver samverka för att möta de stora utmaningar 
och snabba förändringar som vi vet redan är här.

Genom sin produkt- och tjänsteutveckling kan företag bidra till 
en hållbar utveckling, både inom och utanför Sveriges gränser med 
möjlighet till affärsutveckling.

Innovation och kommersialisering av energieffektiva produkter, 
system och tjänster är viktiga grundförutsättningar, liksom automa-
tion och digitalisering. Det finns stora möjligheter för nya företag, 
produkter och marknader att växa fram.

Industrin är tillsammans med den industrinära tjänstesektorn, 
handelssektorn och konsumenten en nyckelaktör på vägen mot 
en cirkulär ekonomi. Industrin står för mer än en tredjedel av den 
slutliga energianvändningen i Sverige och är därmed en viktig del i 
arbetet.”
Projektledare är Thomas Björkman

Flexibelt och robust energisystem

”Det svenska elsystemet står i dag inför förändringar. Effekt och 
efterfrågeflexibilitet, elektrifiering och nya roller i energisystemet 
är några exempel. I sektorn krävs samverkan mellan energisyste-
mets alla aktörer - producenter, energibolag och användare.

Ett hållbart energisystem behöver vara robust och flexibelt. Det 
svenska elsystemet står i dag inför förändringar. Dels börjar flera 
produktionsanläggningar att åldras, och dels ändras elsystemet ge-
nom ett ökat antal småskaliga elproducenter samt utbyte av fossila 
bränslen mot el, såväl i fordon som i industriella processer.

Elektrifiering och effektfrågan är två särskilt viktiga områden att 
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FORTS FRÅN SID 3.

ta hänsyn till. Energieffektivisering handlar inte bara om att använ-
da energi effektivare, utan också om att ta hänsyn till när energin 
används.

Aggregatorer och affärsmodeller för effekt och efterfrågeflexi-
bilitet är möjliggörare, liksom affärsmodeller och lösningar (såväl 
tekniska som administrativa) för nya roller inom energisystemet, 
exempelvis prosumenter.

Energieffektivisering i tillförsel, omvandling och distribution 
samt flexibel energianvändning ger också bidrag till ett hållbart en-
ergisystem.

Det krävs samverkan mellan energisystemets alla aktörer, både 
producenter, energibolag och såväl privata som offentliga energian-
vändare.”
Projektledare är Tobias Walla

Fossilfria transporter

”Energianvändningen för inrikes transporter står för en stor pro-
centandel av den slutliga energianvändningen i Sverige. Energief-
fektivisering utgör ett viktigt medel för att nå en fossilfri trans-
portsektor.

Inom sektorn ska en strategi för en fossilfri transportsektor tas 
fram tillsammans och i samverkan med olika aktörer. Aktörerna kan 
vara offentliga aktörer, företag eller branschorganisationer. Arbetet 
kommer inledningsvis bestå av dialoger och samtal för att Energi-
myndigheten ska få en så tydlig helhetsbild av sektorn som möjligt.

Sektorsstrategiarbetet utgår från de politiska målen för både en-
ergi och klimat. Då drygt 40% av utsläppen av växthusgaser sker i 
transportsektorn, är detta en viktig anledning till att transportsek-
torn fick namnet fossilfria transporter.

För att nå en fossilfri transportsektor behövs:
• Energieffektiva och fossilfria transporter
• Ett mer transporteffektivt samhälle
• Högre andel förnybara drivmedel
Det är en stor omställning som ska ske på kort tid och potentia-

len inom alla tre områden kommer därför att behöva utnyttjas för 
att nå de ambitiösa energi- och klimatmålen.

Strategin för Fossilfria transporter kommer att kunna juste-
ras och ändras om rådande omvärldsförutsättningar förändras. 
Detta kan exempelvis vara att tekniken utvecklas, att kostnaden 
för olika tekniker sjunker samt att beteenden förändras snabbare 
än förväntat.”
Projektledare är Karin Sahlin

Resurseffektiv bebyggelse

”Inom sektorn resurseffektiv bebyggelse kommer det krävas sam-
arbete på alla nivåer i samhället - nationellt, regionalt och lokalt.

Sektorn resurseffektiv bebyggelse inkluderar planering, byggande 
och drift av byggnader och anläggningar i städer, tätorter och övrig 
bebyggd miljö. Byggnader och anläggningar behöver lokaliseras och 
utformas så att resurseffektivitet beaktas i ett livscykelperspektiv.

Det pågår en stor inflyttning till städer. Det leder till ett behov 
av nya infrastrukturlösningar och genererar ett tryck på nybyggnad 
och uppgradering av befintlig bebyggelse. Detta ställer även krav på 
nya idéer och innovationer.

Svenska städer försörjs redan till stor del med förnybar energi, 
med värme från biobränslen (exempelvis från industriella biproduk-
ter), avfall och restvärme via fjärrvärmenätens förnybara energikäl-
lor. Städer kan komma att bli allt mer självförsörjande på energi och 

med allt mindre utsläpp genom att förbättra bebyggelsens energi-
prestanda och byggnadernas roll i energisystemet.

Tillvaratagande av restvärme, byggnadsanknuten energitillförsel, 
lagring och flexibel användning av energi är viktiga delar i det sam-
manhanget. Många svenska städer ligger långt fram och kan bli allt 
mer av föredömen för andra, inom och utom landet.

Inom sektorn kommer det krävas samarbete på alla nivåer i sam-
hället - nationellt, regionalt och lokalt. Följande utgör viktiga delar:

• Planering inför ny bebyggelse av till exempel bostäder och an-
läggningar.

• Resurseffektiv utformning och uppförande av byggnader och 
anläggningar.

• Hur byggnaderna förvaltas, används och renoveras.
För att effektivisera energianvändningen i lokaler och bostäder 

är nya modeller och incitament för samverkan mellan hyresgäst och 
fastighetsägare en viktig del. En annan viktig fråga är behovet av att 
ta tillvara på potentialer för energieffektivisering vid renoveringar.”
Projektledare är Dag Lundblad

Framtidens handel och konsumtion

”Hållbara konsumtionsmönster och ansvarstagande konsumenter 
är nödvändiga för energiomställningen. Offentlig upphandling 
och inköp kan driva på förändringen genom att öka efterfrågan på 
resurseffektiva produkter och lösningar.

Hållbara konsumtionsmönster och ansvarstagande konsumenter 
är nödvändiga för energiomställningen. Offentlig upphandling och 
inköp kan ge incitament och drivkraft till förändring genom att ef-
terfrågan på resurseffektiva lösningar ökar. Inköp och upphandling 
är även ett kraftfullt verktyg för att påskynda marknadsintroduktion 
av ny teknik genom att garantera en första beställning.

För att kunna ställa om till hållbara konsumtionsmönster krävs 
utbildning och tillgång till tydlig och lättillgänglig information om 
produkter och tjänster. Först med rätt kompetens har konsumenter 
förutsättningar att köpa de energieffektiva produkter, system och 
tjänster som idag finns på marknaden samt efterfråga nya innovativa 
lösningar.

Metoder för en hållbar offentlig upphandling är ett viktigt medel 
för att öka spridningen av produkter och tjänster med god energi-
prestanda. Offentlig upphandling kan ta bort hinder som (upplevd) 
risk, brist på finansiering och brist på kunskap. Detta uppnås genom 
att den offentliga sektorn:

• Arbetar med att ta fram kraven som kan användas av den pri-
vata sektorn.

• Bidrar till att priset på produkter minskar på grund av efterfrå-
gan i stor skala.

• Bekostar den tidiga introduktionen av innovationer.
Ökad energieffektivitet i företag främjar hållbara konsumtions- 

och produktionsmönster bland annat genom att den energi som 
används vid tillverkning och distribution av produkter minskar. En 
stor del av energianvändningen för en produkt kan uppstå hos fö-
retag i leverantörskedjan. Det finns därmed möjlighet till energief-
fektivisering genom att de stora inköpande företag ställer krav på 
energieffektivisering i sina leverantörsled.

Handeln kan bidra med information och vägledning för att 
underlätta och främja resurseffektiva val. Hållbarhetsinformation 
kan tillgängliggöras och integreras i företagets rapporteringscykel. 
Genom samverkan med fastighetsägare kan energianvändningen i 
handelslokaler minska.”
Projektledare Carl-Martin Johborg
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Svebio kommentar: 

Istället för att utreda förutsättningarna för att genomföra en 50-pro-
centig energieffektivisering bestämde sig Energikommissionen för att 
bara fastslå ett ambitiöst mål, och därefter ge Energimyndigheten upp-
draget att utforma strategier och förslag till styrmedel. Utredningsarbetet 
sker som en dialog med berörda branscher och företag inom ett antal 
breda sektorsövergripande sektorer. Hittills har arbetet mest avsatt all-
männa formuleringar. 

Parallellt med detta arbete har regeringen gett uppdraget till Fossilfritt 
Sverige att i samråd med branscherna utforma färdplaner för ett fossilfritt 
Sverige. Ett antal sådana färdplaner har publicerats och flera ska komma 
under hösten.

Energieffektivisering och fossilfrihet är inte samma sak, men det finns 
många beröringspunkter. För minskad klimatpåverkan är fossilfrihet nyck-
eln, men också energieffektivisering kan ge klimatnytta. 

Det verkar inte finnas någon samordning mellan Energimyndighetens 
arbete och Fossilfritt Sverige. 

Energimyndighetens presentationer av de olika sektorerna är både 
bra och mindre bra. När det gäller bebyggelsen noterar man betydelsen 
av biobränslen, avfall och restvärme. Inom transporterna lyfts förnybara 
drivmedel fram. Men texten om energiförsörjningen har en stark slagsida 
till förmån för elproduktion och elektrifiering. 

Klimatklivet stödjer teknikskifte för tunga transporter 

Transport med lastbilar och andra tunga fordon på väg orsakar en 
tiondel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Omställ-
ningen till fossilfritt i denna sektor behöver gå snabbare. Därför 
stöttar Klimatklivet nu hela den kedja som behövs för att flytande 
biogas ska kunna användas som bränsle för lastbilar i Sverige. Det 
främjar marknaden för drivmedlet och ger möjlighet till ett skifte 
mot ny, klimatsmart teknik inom svensk fordonsindustri.  

–Vi prioriterar denna typ av åtgärder högt inom Klimatklivet 
eftersom de behövs för att vi ska nå klimatmålen. Det är dessutom 

16 företag har fått stöd från Klimatklivet för att främja 
användningen av flytande biogas i tung trafik. Bland 
dem finns producenter, aktörer som bygger tanksta-
tioner och åkerier som har ställt om sina fordon till att 
köra på flytande biogas. 

positivt att det är svenska lastbilstillverkare som levererar fordo-
nen. Det visar på en potential för framtida export, säger Nanna 
Wikholm, projektledare på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket bedömer att de investeringar som Klimatkli-
vet delfinansierar inte hade genomförts utan stödet. Några av de 
företag som genomför åtgärderna är Gasum, Litra Gas, Fordonsgas 
Sverige, Götene Kyltransporter och Tekniska Verken i Linköping.

Naturvårdsverket har tagit emot ansökningar till Klimatklivet 
3–4 gånger per år sedan augusti 2015. Idag avslutas sista ansök-
ningsomgången för 2018. Totalt har 2 317 ansökningar beviljats 
stöd. Många av investeringarna skapar strukturella förändringar 
som finns kvar i lång tid framöver, bortom de 16 år som beräknas 
vara åtgärdernas genomsnittliga livslängd.
(Pressmeddelande från Naturvårdsverket 27 september)

Potentialen för ökad plaståtervinning är stor visar ny rapport 

Naturvårdsverket har därför givit IVL i uppdrag att utreda po-
tentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige baserat 
på parametrarna ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av 
farliga ämnen. 

– Resultaten pekar mot att potentialen för ökad materialåter-
vinning av plast i Sverige är relativt stor, samtidigt som en god 
kontroll över förekomsten av farliga ämnen finns. Vi fann att 
potentialen för ökad materialåtervinning är störst för plast från 
förpackningar, bilar och byggen, säger Åsa Stenmarck, IVL, pro-
jektledare för arbetet med rapporten. För flera av dessa plastav-
fallsströmmar, särskilt från förpackningar, är det presumtiva mark-

Ett viktigt verktyg för en hållbar plastanvändning nu och 
i framtiden, är att öka materialåtervinningen av plast. 

nadsvärdet dessutom stort eller mycket stort. Det skulle kunna 
närma sig miljardbelopp per år enbart i Sverige.

Syftet med rapporten är att ge vägledning för myndigheter och 
projektfinansiärer i prioriteringsarbetet, samt att ge en överskådlig 
och lättförståelig analys och bedömning av potentialen för en ökad 
och säker materialåtervinning av plast i Sverige.

Naturvårdsverket arbetar med plast utifrån rollen som Sveriges 
expertmyndighet på miljöområdet. Vi har regeringens uppdrag 
att tillsammans med andra myndigheter och aktörer arbeta med 
innovation av hållbara plaster, och att utreda och följa upp mil-
jömässiga effekter från användningen av plast i till exempel för-
packningar, plastkassar, konstgräsplaner, textil, nedskräpning och 
mikroplast i vatten.
(Pressmeddelande från Naturvårdsverket 12 september)
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Oljepris över 80 dollar/fat

Regn, blåst och starkt varierande elpriser 

MARKNADERNA

Världsmarknadspriset på olja ligger fortsatt högt, och priset på 
nordsjöolja (Brent) har tidvis legat över 80 dollar/fat, en nivå som 
man får gå fyra år tillbaka för att hitta motsvarighet till. USA:s 
president Donald Trump har i olika utspel och tal skyllt utveck-
lingen av oljepriset på oljeproducenternas organisation Opec. Han 
är sannolikt oroad över att högt oljepris ger högt bensinpris på 
mackarna i USA, nu före mellanårsvalet i början av november. 

Efter en mycket torr sommar har det skett en ökad tillrinning i 
vattenmagasinen under de senaste veckorna. Men fortfarande är 
det ett underskott på cirka 16 procent jämfört med normalt vid 
denna tid på året. Eftersom vattenmagasinen kan lagra 33,7 TWh 
motsvarar underskottet cirka 5,4 TWh. Det kan jämföras med den 
totala elproduktionen på cirka 150 TWh. Också i Norge har man 
ett underskott i magasinen jämfört med normalår, men de senaste 
veckorna har det regnat en hel del och de norska magasinen fylldes 
på med 4% till vecka 37 och med ytterligare 3,9% till utgången av 
vecka 38. Fyllnaden låg då på drygt 73% mot normal omkring 84%. 

USA pumpar självt upp allt mer olja, och Trumpadministratio-
nen har genomfört en lång rad lättnader för ny exploatering, både 
till havs, på federala landområden, i anslutning till naturskyddade 
områden, osv, samt avskaffat det tidigare exportförbudet. Samti-
digt innebär den nya politiken vis-a-vi Iran att landets oljeexport 
störs. Politisk oro i Venezuela och Libyen bidrar också till att hålla 
igen utbudet. 

Produktionen i Sverige präglades i slutet av september av mycket 
vindkraft med den första höststormen, vilket gjorde att man kunde 
spara på vattenkraften. Totalt hittills i år har vattenkraften gett nå-
got mindre än förra året, liksom vindkraften, medan kärnkraft och 
”övrig värmekraft” (mest bio) gått något bättre. Elanvändningen 
har ökat med någon procentenhet, men trots det har vi hittills i år 
haft ett exportöverskott på 12 TWh. Vi har haft nettoexport av el 
under 2018 alla veckor utom vecka 35, trots den torra väderleken. 

(Se även nyhetsbrevets inledande artikel om varierande priser 
på el, elcertifikat och utsläppsrätter)

När: 13–14 november 2018

Plats: Elite Stadshotellet i Växjö

Tema: Bränsleförsörjning och kylbehov i ett förändrat klimat, Fjärrvärme 4.0 – Förändrade 
krav och teknik, Så möter vi framtiden, Fjärrvärme som en del av ett kretsloppet, Forskning, 
innovation och projekt som drivkraft, Paneldiskussion – Bränsle, Arbetskraft, Jämställdhet  
och mycket mer!

Program & anmälan: svebio.se/evenemang

I samarbete med:Arrangeras av:

BIOENERGI 
– SVERIGES 

STÖRSTA 
ENERGISLAG!

Välkommen på Svebios

STORA BIOKRAFT &
VÄRMEKONFERENS
Konferens, utställning och studiebesök på 
Sandviksverket Växjö Energi, Vidas sågverk i 
Vislanda eller Småskalig kraftvärmeproduktion 
i Bräkne-Hoby.
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VÄSTERBOTTENS LÄN

Carlskyrkans solceller ger energiöverskott
Solceller på Carlskyrkan i Umeå ger el till alla lampor i kyrkan. 
Målet är att även värmeenergin så småningom kan tas från solcel-
lerna.

I dag produceras 30 000 kilowattimmar från Carlskyrkans an-
delar i vindkraft och 21 000 kilowattimmar från solcellerna på taket. 
10 000 av dessa behöver inte kyrkan själv så de levereras till elnätet 
i Umeå. 

Efter idogt arbete lyckades Carlskyrkan få investeringsbidrag, 
som innebar bidrag på 35 procent av den totala kostnaden för att 
sätta upp solceller på taket, sammanlagt 500 000 kronor. 

Carlskyrkan har även sett över ventilation och värme och minskat 
sin totala elförbrukning. Så småningom hoppas Mats Bohman att all 
uppvärming i huset ska gå från fjärrvärme till förnybar energi.
Ur Kyrkans Tidning 2018-09-06

Stank irriterar boende på Östra Ersboda
Boende på Törelvägen på Östra Ersboda är mycket irriterade över 
den stank som sprider sig över området. 

Även kriminalvårdsanstalten drabbas.
Misstankarna har riktats mot grannen Norrmejerier som tidi-

gare haft problem med lukt från sin biogasanläggning.
– Just nu har vi en luktrening som fungerar, säger Mariann 

Holmberg, kommunikationsansvarig på Norrmejerier.
Hon förklarar att Norrmejerier installerade en luktreningsan-

läggning för ett par år sedan.
– Men tyvärr har vi haft tillfällen med ökat luktutsläpp, säger 

hon.
Mejerirester som mjölk och vassle innehåller för mycket nä-

ringsämnen för att de ska släppas ut direkt i avloppet. Det är en av 
anledningarna till att biogasanläggningen finns hos Norrmejerier. 
Den gör biogas av mejerirester och renar därmed avloppsvattnet.
Ur Västerbottens-Kuriren 2018-09-15

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Indiskt intresse för hållbara lösningar
Indiska ambassadören Monika Kapil Mohta besökte Örnsköldsvik 
och Domsjö Fabriker på onsdagen.

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker ägs numera av en indisk fö-
retagsgrupp och det här var indiska ambassadören Monika Kapil 
Mohtas första besök på fabriksområdet. 

Fokus låg på miljömässigt hållbara lösningar och idéer som kan 
komma till nytta i Indien.

Monika Kapil Mohtas tror att hela världen kan lära av den kun-
skap som Domsjö Fabriker och hela regionen samlat på sig. 
Ur SvT Nyheter Västernorrland 2018-09-12

BIOENERGI I PRESSEN

PRESSMEDDELANDEN

Pressmeddelande 2018-09-05 

Få en samlad överblick kring avancerade biodrivmedel  
- för flyg, sjöfart och vägtrafik

Välkommen till Advanced Biofuels Conference 18 – 20 september 
i Göteborg.

I den svenska valrörelsen har vi haft en het debatt kring flyg-
skatt kontra bioflygbränsle. Många debattörer påstår att tillgången 
till biobränsle för flyg är begränsad, och att drivmedlet blir väldigt 
dyrt.

Vi har också en debatt om LNG-terminal i Göteborg. Ska vi ha 
gas till fartygen, eller finns det biobränslen som kan ersätta oljan 
till dieselmotorerna? Och hur går det med nya drivmedel till väg-
trafiken, inte minst till våra lastbilar?

På konferensen kan du stämma av läget för avancerade bio-
drivmedel och träffa de ledande aktörerna inom producerande 
bolag. De kan berätta om investeringar, marknadsutveckling och 
teknikutveckling. Du kan lyssna till både svenska och internatio-
nella experter. Vi som arrangerar konferensen ser att det nu sker 
ett ”take-off” för avancerade biodrivmedel, med många nya sats-
ningar i produktion och teknikutveckling. Man har slutat med 
att bara forska och prata och gått över till att agera och investera.

Internationella experter kommer bland annat från företag som 

LanzaTech, Air France/KLM, Unica, REG, QuantaFuels, Neste 
och UPM. Exempel på svenska projekt som är en del av det ”take-
off” för avancerade biodrivmedel som nu sker:

Sunpines utbyggnad av produktion av talloljediesel i Piteå - en 
investering på 250 miljoner kr som ska ge ytterligare 50 000 m3 
bränsle.

Södra investering vid Mönsterås massabruk, för produktion av 
5 000 m3 biometanol.

Setras projekt i Gävle för pyrolys av sågspån, i samarbete med 
Preem.

Renfuels projekt i Vallviks bruk (Rottneros) för produktion av 
bränsle från lignin.

Utbyggnader av kapaciteten för produktion av HVO vid Pre-
ems och St1s raffinaderier.

Ytterligare projekt är på gång, exempelvis SCA, SunCarbon, 
Colabitoil med flera. 

Konferensen hölls i Göteborg på Konferenscentrum Wallen-
berg, med studiebesök på St1 raffinaderi i Göteborg och Södra 
Cell Värö. 
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Stort projekt med solvärme till Ådalen
Ådalen kan komma att få en stor pilotanläggning för solvärme 
kopplad till fjärrvärmenätet och i Kramfors tycker politikerna att 
anläggningen borde lokaliseras till just Kramfors kommun. 

Det är ett projekt för över tolv miljoner kronor, som ska ge-
nomföras i samarbete med bland andra Härnösandsföretaget Ab-
solicon, som är experter på den energikällan. 

Bakgrunden är att centralorterna Kramfors, Härnösand och 
Sollefteå i dag har väl fungerande fjärrvärmenät, men anlägg-
ningarna har begränsad livslängd och behov av stora investering-
ar i framtiden. 
Ur Tidningen Ångermanland 2018-09-07

Storsatsar på biodiesel
Kovland, Matfors, Liden och Stöde får nya tankställen med bara 
förnybart. Nu säger kommunens fordonsflotta adjö till bensin och 
vanlig diesel. 

S, V, C-majoriteten beslutade i fjol att förbjuda fossilt bränsle. 
Alla kommunala transporter, även när externa utförare kör, ska ske 
med förnybara drivmedel. Av kommunens runt 600 fordon går 
närmare hälften på diesel. Lösningen ska bli HVO100. Den rena 
biodieseln ska kunna tankas av vem som helst i Kovland, Matfors, 
Liden och Stöde. 

Notan för etableringarna står ett av upphandlingens vinnande 
företag, Colabitoil, för. 
Ur Sundsvalls Tidning 2018-08-31

GÄVLEBORGS LÄN

Brandskadade timret avverkas och fördärvas
De första timmerbilarna har rullat in till Färila sågverk för att lasta 
av brandskadat timmer från området i Ängra. Det statliga skogs-
bolaget Sveaskog har drygt fem maskinlag som tillsammans jobbar 
för att hinna avverka skogen innan vintern.

– Hela volymen vi har kan värderas till tiotals miljoner i tim-
mervärden, säger Kjell Gustavsson produktionschef på Sveaskog. 

– Sot smittar och det får inte förekomma någon sotflaga i det 
som ska bli pappersmassa. Så under den här perioden blir det bara 
biobränsle eller bränsleflis som sågas, säger Kjell Gustavsson. 

– Vi har gjort en grov uppskattning och det rör sig om totalt 
hundratusentals kubikmeter som vi behöver avverka. 
Ur Ljusdals-Posten 2018-09-15

Nytt biogasavtal klart
Sandviks affärsområde Sandvik materials technology har tecknat 
ett samarbetsavtal med Gästrike ekogas för att ta vara på biogasan-
läggningens överskott på biogas.

På biogasanläggningen i Forsbacka tillverkas biogas av mat- och 
trädgårdsavfall motsvarande två miljoner liter bensin per år. 

Sandvik kommer använda gasen för värmebehandling av mate-
rial vilket stödjer bolagets ambition att minska användningen av 
fossila bränslen.
Ur Gefle Dagblad 2018-09-01

DALARNAS LÄN

Potatisbonde utökar med nytt biobränsle
För två år sedan satte potatisodlaren Mikael Säfström en tank med 
det fossilfria bränslet HVO100 på gården. Nu utökar han även 
med en RME-tank, ett fossilfritt bränsle gjort på rapsolja. 

2016 fick han pengar ur den statliga satsningen Klimatklivet 
och satte upp en 15 kubikmeter stor tank med det fossilfria bränslet 
HVO100. 

– Det har gått väldigt bra och jag är jättenöjd. Vi använder 
bränslet i traktorerna och bilen. Pickupen har kört cirka 10 000 
mil på det här bränslet nu, säger Mikael. 

Tack vare bevattning från Österdalälven har gården lyckats 
klara det värsta av sommarens torka och hetta. Även bevattnings-
pumpen använder HVO-bränslet. 

Nu låter han Energifabriken också sätta upp en tank till med 
RME. 

Själv funderar han att gå över till RME av ekonomiska skäl. 
Just nu kan priset ligga 3,50 kronor lägre per liter mot vanlig 

diesel, säger Mikael. 
Ur Dala-Demokraten 2018-09-12

VÄRMLANDS LÄN

Hon vill få fler flyga grönt
Nu kliver Susanne Sävenfalk ut från Karlstads kommun som stabs-
chef för den blågröna majoriteten för att som vd för Fly Green 
Fund se till att allt fler ansluter sig till föreningen och att det blir 
fart på produktionen av grönt flygbränsle i Sverige. 

Hon tror att det även blir produktion i Värmland av biobränslen. 
– Jag är ganska övertygad om att vi 2020-2021 hittat producen-

ter även i Värmland. 
Det finns i dagsläget två hinder för biobränslet. Det ena är eko-

nomin. Det andra hindret är att det produceras för lite. 
Det är biobränslen och inte skatter som ska medverka till att 

miljön förbättras, menar Susanne Sävenfalk. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2018-09-08

Får 663 000 för pelletsdrift
Naturvårdsverket har beviljat fjärrvärmeföretaget Solör Bioenergi 
Värme AB ett klimatinvesteringsstöd med 663 000 kronor för en 
satsning som ska ske vid pelletsfabriken i Säffle. 

Projektet handlar om att ersätta oljedrift med pelletsdrift. Det 
handlar totalt om en investering på nära 1,5 miljoner kronor.
Ur Säffle-Tidningen 2018-09-22
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VÄSTMANLANDS LÄN

Västmanlänningarna allt  
sämre på att sopsortera
Det går utför med sopsorteringen i Västmanland. Kvaliteten på 
innehållet i de bruna påsarna är ofta så pass dålig att det inte kan 
användas för att producera biogas.

Den största boven i dramat är plast som sorteras tillsammans 
med den bruna påsen, säger Linda Gårdstam, enhetschef på Vafab 
miljö.

Västmanlänningarna har också blivit sämre på att sopsortera 
bort papper, plast, metall och glas från restavfallet i den gröna tun-
nan, berättar Linda Gårdstam.
Ur Sveriges Radio P4 Västmanland 2018-08-31

UPPSALA LÄN

Klimatpris gynnar lokala näringslivet
På onsdagskvällen tog Maria Gardfjell (MP) och Uppsala kommuns 
klimatstrateg Björn Sigurdson emot priset Årets globala klimatstad. 

Priset delas ut av Världsnaturfonden (WWF) på en gala i San 
Francisco. 

– Det är värdefullt att Uppsala genom priset får synlighet globalt. 
Men vad är det som lett fram till att Uppsala nu ses som en kli-

matföregångare? Sammantaget handlar det mycket om att staden 
varit framgångsrik när det gäller att på ett systematiskt sätt minska 
koldioxidutsläppen. 

Bland konkreta åtgärder som gjorts är att Uppsala energi har 
dragit ned sin fossilbränsleanvändning kraftigt och att UL har 
övergått till biobränsle i sina bussar. 
Ur Upsala Nya Tidning 2018-09-13

Odling i balans väckte intresse
Besökare från bland annat Sydafrika, USA, Colombia, Australien 
och Indien ville studera det svenska lantbruket. 

– Vi har exempelvis en ny spannmålstork som vi eldar med bio-
bränsle. Genom att inte använda olja spar vi drygt 170 000 kronor 
under en normal skördeperiod, säger Pontus Olsson som driver 
Hacksta tillsammans med Mats Enquist. 

På gården används även N-sensorer och GPS för att optimera 
givorna av växtnäring. 

Biobädden som minskar spridningen av växtskyddsmedel, 
skyddszoner kring åkrarna, gårdens fosfordamm som hindrar  
näringsläckage i Mälaren, statliga bidrag, torkan och bevattnings-
frågor diskuterades. 
Ur Enköpings-Posten 2018-08-31

Fallfrukt kan nu omvandlas till biogas
Fallfrukten i trädgårdarna har chans till ett nytt liv.

Återbruket i Enköping tar nu emot äpplen och annan frukt som 
ramlat ner och blivit rutten och maskäten. 

När de särskilda behållarna fyllts körs de till biogasanläggningen 
på Gryta avfallsstation i Västerås och blir biogas, ett miljövänligt 
fordonsbränsle som kan användas i stadsbussar, personbilar och 
andra fordon. 
Ur Enköpings-Posten 2018-09-07

STOCKHOLMS LÄN

Miljonsatsning på biogas invigdes i Bro
På torsdagen invigdes Eons nya biogasanläggning i Högbytorp, 
som är en del av en investering på 2,5 miljarder kronor i området. 
Redan nu dumpas här 80 ton avfall per dag, som blir till biogas för 
egna tankstationer på plats, tillgängliga för allmänheten. Framöver 
ska volymen tredubblas.

Restprodukter i produktionen blir till en flytande gödselpro-
dukt som kan användas på kommunens parker eller i lokalt lant-
bruk. 
Ur Lokaltidningen Mitt i 2018-08-30

E.ONs biogasanläggning invigd
I går, onsdagen den 30 augusti, invigdes E.ONs biogasanläggning 
i Högbytorp, Bro. Biogasanläggningen är den första av tre kompo-
nenter i E.ONs super-kretsloppsbygge i Högbytorp. 

En nätt investering på sisådär två och en halv miljard ger oss 
och stora delar av Stockholmsregionen en unik högteknologisk 
och supermodern anläggning där framtidens energilösningar är i 
centrum. 

Den första av tre gigantiska pusselbitar - biogasanläggningen - 
är i bruk sedan den 20 juli. 

Biogasanläggningen har redan börjat ta emot matrester och andra 
organiska restprodukter. Den 20 juli kom den första lasten och i 
dagsläget tar man emot cirka 80 ton per dygn. 
Ur UBRO 2018-08-31

Nu är alla bussarna fossilfria
På fredagen fasades den sista dieseldrivna bussen ut ur kollektiv-
trafikflottan. Enligt landstingets trafikförvaltning är Stockholm nu 
den första huvudstadsregionen i världen med helt fossilfri kollek-
tivtrafik.

– Det finns drygt 2 100 bussar i SL:s flotta. Omställningen till 
fossilfritt startade redan i början på 2000-talet, och 2006 drevs två 
av tio bussar med förnyelsebara drivmedel, säger trafiklandstings-
rådet Kristoffer Tamsons (M).

I dag är biodiesel det drivmedel som dominerar bussflottan. 64 
procent av bussarna körs på det. 15 procent har biogas i tanken och 
21 procent etanol.

Det är en mindre del av bussarna som körs på HVO, 13 procent. 
Enligt trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons är den HVO som 
används ursprungscertifierad.

– När fordonsindustrin kommer ikapp vill vi ha en större andel 
eldrift, säger han.
Ur Mitt I Stockholm 2018-08-31
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Fallfruktsboom tvingar fram nya körscheman
Äppelträd, plommonträd och i körsbärsträd i Nacka dignar.

Det märks på kretsloppscentralerna i Nacka, där fallfrukt dum-
pas i en mängd av sällan skådat slag. 

Fallfrukten som dumpas hämtas av transportfordon och körs 
till en biogasanläggning i Huddinge, där äpplen och annan dum-
pad frukt omvandlas till biogas, biogas som bland annat driver 
Nackabussarna.

Transporttrafiken har blivit så omfattande den här sommaren 
att bilarna knappt hinner med.

– Nu schemaläggs budbilarna, säger Emma Martinell.
Ur Lokaltidningen Mitt i 2018-08-29

Fixar så att SL kan gasa
Fastighetsföretaget Bravida, som arbetar inom en rad områden 
inom fastighetsdrift, har fått i uppdrag att ansvara för drift, under-
håll och skötsel av Stockholms läns landstings (SLL) biogasanlägg-
ningar vid fyra bussdepåer. Över 300 av SL:s bussar drivs idag med 
biogas runt om i Storstockholm.

Avtalet träder i kraft den första oktober 2018 och löper som 
längst till 2026.

Uppdraget har ett uppskattat värde om cirka 65 miljoner kronor.
Ur Bussmagasinet 2018-09-03

Stockholmarnas klimatavtryck minskar
Stockholmarnas klimatavtryck minskade till 2,3 ton koldioxidekvi-
valenter per person 2017. Fjärrvärmen och elen blir allt renare men 
transportutsläppen fortsätter att öka.

Stockholmarnas koldioxidutsläpp minskade från 2,5 ton till 2,3 
ton mellan 2016 och 2017, enligt miljöförvaltningen. 

Kolet har redan börjat fasas ut i kraftvärmeverket i Värtan och 
ska vara helt borta till 2022. 

– I Värtaverket har vi en ny panna som eldas med skogsavfall, 
säger miljöborgarråd Katarina Luhr (MP).

– Tyvärr ökar transportutsläppen nu, trots mer förnybart. Fler 
kör bil och fler kör även mer bil. 
Ur Dagens Nyheter 2018-09-18

Nynas storsatsar på raffinaderiet
Nynas fortsätter att satsa på Nynäshamn. Under 2019 gör bolaget 
nya mångmiljonsatsningar i sitt raffinaderi. 

Nästa år kommer Nynas att satsa 250 miljoner kronor i raffina-
deriets teknik. 

I samband med det gör vi ett antal förbättringar för att bland 
annat förbättra vår energieffektivitet och minska våra CO2-utsläpp, 
vilket är viktigt, säger vd Rolf Allgulander. 

Till de senaste årens satsningar hör samarbetet med det intillig-
gande fjärrvärmeverket, som förser raffinaderiet med processånga, 
och där raffinaderiet i sin tur förser ortens fjärrvärmenät med rest-
energi. 
Ur Nynäshamns-Posten 2018-09-14

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

"Vi kan åka 14 000 mil på alla äpplen"
Fram till den 10 september har totalt 183 ton äpplen lämnats in till 
Tekniska Verkens tre återvinningscentraler. Äpplen som används 
till biogas.

14 000 mil, så långt skulle de äpplen som Tekniska verken i Lin-
köping fått in kunna ta oss med en personbil, tankad med biogas.
Ur Sveriges Radio P4 Östergötland 2018-09-12

Småskaligt kraftverk förvandlar avfall till el
Againity är en av finalisterna till årets E-Prize, svenskt näringslivs 
största energipris som Eon delar ut tillsammans med Veckans Af-
färer för tionde året.

Vinnarna presenteras på konferensen Go Greentech den 11 ok-
tober.

Kraftverken erbjuds i moduler, varav den största är på 2 500 
kilowatt. 

Bland kunderna, som främst utgörs av kommunala och privata 
energibolag, finns Norrköpings Vatten och Avfall, Örkelljunga 
Fjärrvärmeverk samt Rinid Syd, som ingår i Solör Bioenergi.

Bolaget räknar med en omsättning på 20 miljoner kronor i år. 
Siktet är inställt på en omsättning på 250 miljoner kronor.
Ur Veckans Affärer 2018-09-20

23 miljoner till miljöprojekt i Östergötland
18 miljöprojekt i Östergötland beviljas pengar från Naturvårdsver-
ket inom stödet klimatklivet.

I den senaste omgången beviljades totalt 23 miljoner kronor till 
Östergötland. 

Av de 18 projekt som beviljades stöd i Östergötland var majori-
teten av dem laddstationer i bostadsrättsföreningar.

En lantbrukare i Skänninge har beviljats stöd för inköp av en 
flispanna, som ska ersätta oljepannan, en åtgärd som beräknas 
minska utsläppen av koldioxid med nästan 240, ton per år.
Ur SvT Nyheter Öst 2018-09-28

Smidig väg till egen biogas
Relativt lågt elpris och långa handläggningstider har hämmat in-
vesteringar i biogasproduktion men det hindrade inte Fröberga 
gård från att satsa och anläggningen har gröna siffror från start. 

Bröderna Johan och Erik driver gården med Kravcertifierad 
mjölkproduktion och växtodling sedan 2007 med 120 årskor och 
600 hektar fördelat på cirka 100 skiften. 

– Rötningen av nötgödseln gör den bättre som gödselmedel och 
dessutom reduceras lukten, genom att tillsätta hönsgödsel ökar 
gasutbytet samtidigt som mängden kväve och fosfor stiger betyd-
ligt i rötresten, berättar Johan Sjölander. 

Bröderna valde att investera i en småskalig gårdsanläggning från 
tillverkaren Biolectric. 

Ansökan om investeringsstöd för biogasanläggningen lämnades 
in hösten 2015 och den blev beviljad våren 2017. 

– Leverantören bedömde att vår anläggning ska leverera mellan 
200 000 och 225 000 kWh el per år och det första driftsåret har 
den producerat över 200 000 kWh. 
Ur Lantmannen 2018-09-21
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VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Bygge av tankstation vid Rasta gasat igång
Nu schaktas det för den nya tankstationen för flytande fordonsgas 
intill Rasta i Götene. 

– När företag som Götene kyltransporter tar täten för att driva 
omställningen mot en fossilfri fordonsflotta är det extra viktigt att 
vi svarar med en förbättrad infrastruktur. 

Götene kyltransporter är ett av företagen som investerat i gas-
lastbilar och ska tanka dem i den nya anläggningen. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2018-09-10

"Det small till och började ryka som tusan"
På fredagsförmiddagen inträffade ett strömavbrott i fjärrvärmever-
ket Stallet bakom höghusen på Lantmannavägen.

– Det small till och började ryka som tusan, säger en boende i 
närheten.

Enligt Trollhättan Energis presstjänst orsakade strömavbrottet 
att det också började ryka kraftigt från värmeverket.

– Eftersom vi eldar träflis uppstår också höga tryck i verkets 
ventiler, när det blir stopp kan det puffa till ljudligt från venti-
lerna, uppger Peter Eklund, drifttekniker hos Trollhättan Energi. 

Ventilerna fungerar som en säkerhetsanordning.
Varför det blev strömavbrott är det dock oklart.

Ur TTELA 2018-09-14

Snart börjar det ryka ur nya skorstenen
I dagarna har nya kraftvärmeverkets 80 meter höga skorsten lyfts 
på plats på Sobacken söder om Borås.

Skorstenen, som lyftes av en stor specialkran, transporterades 
till byggplatsen i fyra 20-meters sektioner och var helt på sin plats 
under tisdagen. 

De sista installationerna pågår för fullt utanför och inuti pann-
huset. 

Enligt tidplanen ska pannan tändas i december, säger kommu-
nikationschef Jonas Holmberg på Borås Energi och Miljö AB. 

Tidsplanen för 3,7-miljardersbygget sträcker sig långt in i 2019.
Ur Borås Tidning 2018-09-26

Mossen åter på tapeten
Mark- och miljööverdomstolen lämnade den 20 september pröv-
ningstillstånd i det uppmärksammade ärendet kring markavvatt-
ning på Ryholms mosse.

Vi skrev i juni om hur torvbrytningsbolaget Rölunda Produkter 
AB överklagade domen från i maj som avslog deras dispens för 
markavvattning på Ryholms stormosse. 

– Jag tror inte att folk inser samhällsnyttan av torv, hur mycket 
som odlas i torv. Hästägare använder torv och i vintras, när bräns-
lena tog slut, fick man elda torv i stället. 
Ur Mariestads-Tidningen 2018-09-27

Västsverige satsar på flytande  
biogas i tunga transporter
Idag beslutade regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsre-
gionen att satsa cirka 4,5 miljoner i ett utvecklingsprojekt med 
syfte att samordna, utvärdera och informera om ett antal demon-
strationer av flytande biogas till lastbilar i Västsverige. 

De företagen som deltar i demonstrationerna gör betydande 
egna investeringar, antingen i fordon eller tankställen. Staten kom-
mer också stötta med investeringsbidrag genom det s.k. Klimat-
klivet. 

Flytande biogas från Lidköping som produceras av avfall från 
livsmedelsindustrin i Skaraborg kommer bland annat att användas 
i demonstrationerna. 
Ur Lysekilsposten 2018-09-10

Solör Bioenergi ansvarar för fjärrvärmen
Solör Bioenergi har köpt Borgstena Energis andel i Vårgårda Ång-
fabrik och blir ensam ägare. 

Solör Bioenergi tar därmed över hela ansvaret för produktion 
och distribution av fjärrvärmen i Vårgårda. 

Den nuvarande anläggningen ligger på Hjultorpsgatan och togs 
i drift i mars 2010. 

Dagens anläggning är byggd för att förse Doggy, BEWI och 
Nordic Snus med ånga till deras produktion samt värma fjärrvär-
menätet i Vårgårda. 
Ur Alingsås Tidning 2018-09-20

Tratten är en grön framgång
Nyligen kom statistiken på hur mycket fett och matolja som 
samlats in tack vare projektet med de gröna trattarna och de 
tre miljöskåp som finns utplacerade på Björkö och de samman-
byggda öarna. 

En nöjd kretsloppschef kan rapportera att öborna lämnat in 1,5 
ton på lite drygt ett år. 

Det återvunna fettet används på olika sätt - exempelvis vid till-
verkning av gummi, stearin, tvättmedel, tvål och annat samt vid 
framställning av bränslen som biogas och biodiesel. 

Tratten finns att få gratis på en rad platser i Öckerö kommun.
Ur Torslanda Tidningen 2018-09-19

JÖNKÖPINGS LÄN

Biogas hett på lastbils-Elmia
Att biogas är framtidens bränsle för lastbilar rådde det ingen tve-
kan om bland lastbilstillverkarna på årets lastbils-Elmia.

För längre sträckor är det gas vi tror på som bränsle, säger Lars 
Mårtensson, miljö- och innovationschef på Volvo. 

Även på Iveco är man övertygade om att gas är framtidens last-
bilsbränsle. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2018-09-04
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KRONOBERGS LÄN

Gas före el när Älmhult ska bli fossilfritt
När Älmhult satsar på nya sopbilar och tjänstebilar är det gas som 
gäller. Och det är Älmhultsborna som får betala med höjd renhåll-
ningstaxa.

I Älmhults kommun är målet att kommunens fordonsflotta ska 
vara fossilfri senast 2025. Likaså att man i första hand ska satsa på 
gasdrivna fordon, i andra hand elbilar och i tredje hand HVO, en 
slags fossilfri diesel. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt senaste sam-
manträde alltså att de nya sopbilarna ska köras på biogas. Beslutet 
gäller under förutsättning att det går att bygga om gasmacken som 
finns i Älmhult. 

2021 räknar man att den nya renhållningsordningen ska vara 
införd. Taxan är tänkt att finansiera inköpen av sopbilarna som 
drivs av biogas. 
Ur Smålandsposten 2018-08-31

Kraftfull 90-åring gör rekordvinst
JG Anderssons Söners sågverk i Linneryd är en vital 90-åring. Förra 
året omsattes 670 miljoner kronor och vinsten blev 30 miljoner 
kronor. I år blir det ännu bättre. 

– Vi är nöjda, har god draghjälp av en mycket bra konjunk-
tur för sågade och hyvlade trävaror med den byggnation som sker 
både i Sverige och på våra exportmarknader, säger Claes Anders-
son, koncernchef. 

De goda vinsterna används för investeringar. Efter den nya sor-
teringen väntar en investering i fyra nya torkar nästa år. 

JGA sågar framför allt gran till konstruktionsvirke. 
I koncernen ingår sågverket JG Anderssons Söner i Linneryd, 

JGA Emballage i Skruv, JGA Skog, Skånetimmer och Skånetim-
mer Bioenergi.
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2018-09-14

KALMAR LÄN

Pratade miljöfrågor med kungen
Nog blev det en lyckad Sverigemiddag för Kristina Lindelöf, 
KRAV-bonde från Ingebo utanför Vimmerby. Hon hamnade vid 
kungens bord och fick tillfälle att ställa precis de frågor hon ville. 

– Det märktes att kungen var påläst och visste vilka vi var, och 
jag tror han gärna vill prata lantbruk, säger Kristina Lindelöf.

De jobbar med att få upp solceller på Stenhammar, biodiesel 
som bränsle i traktorerna, men han skruvade faktiskt på sig och 
tycker själv att det går lite långsamt.
Ur Vimmerby Tidning 2018-09-16

Får miljonstöd för miljösatsning
Naturvårdsverket beviljar JLB Mark och Asfalt med säte i Vim-
merby ett klimatinvesteringsstöd med upp emot sju miljoner kro-
nor för åtgärden "Energikonvertering av asfaltverk till biobränsle".

– Vi har samarbetat med Länsstyrelsen inom ramen för Klimat-
klivet och kommer att få stöd av dem för att byta ut oljan som i 
nuläget används för att värma upp asfaltsverket till pellets. Stödet 
är på max 65 procent av totalkostnaden, säger Hans Lundgren som 
är en av delägarna i JB Mark och Asfalt.

Själva asfaltsverket är beläget i Eksjö och företagets förhopp-
ning är att komma igång med ombyggnaden i vinter.
Ur Vimmerby Tidning 2018-09-28

Biogasmacken klar senast 2020
Senast 2020 ska biogasmacken i Målilla stå klar. Samtidigt har 
Tom och Åke Birgersson i Hagelsrum börjat spana efter andra 
lämpliga platser att etablera mackar.

– Just nu är vårt fokus på pipelinen ner till Målilla, säger Åke 
Birgersson, det är ett stort projekt bara det.

Tanken är att gasledningen ska läggas samtidigt som Eon drar 
ny matarledning till Hagelsrum och kommunen bygger nya VA-
ledningar i Målilla. 

Det är en smått unik anläggning som vuxit fram i Hagelsrum.
Anläggningen har en maxkapacitet på 12-14 gigawattimmar, 

motsvarande energimängd som 1,4 miljoner liter diesel. 
För att öka produktionen krävs mer kogödsel, och redan i dag 

kör man gödsel från Fröreda för att rötas i anläggningen.
Ur Vimmerby Tidning 2018-09-04

Sorteringen av matavfall startar
De nya bruna sopkärlen håller på att köras ut till hushållen. 

Nu avfallet sorteras för sig och rötas till biogas som till exempel 
kan användas som drivmedel i bilar och bussar. 

Det är redan mer än 200 kommuner i landet som har sortering 
av matavfallet. 

I Mönsterås kommun är det över 6 000 bruna sopkärl som ska 
köras ut. 

Den gröna soptunnan ska tömmas var fjärde vecka, den bruna 
varannan vecka. 
Ur Östra Småland 2018-09-10

Gotlandsfärjan ska drivas med biogas
Gotlandstrafiken planerar att börja använda mer biogas som driv-
medel. Det är bra för miljön och kan också öka produktionen av 
biogas i Kalmar län.

Destination Gotlands nya fartyg som beräknas var färdigt att 
tas i drift inom ett år ska drivas på naturgas, men företaget ska 
också blanda i 5 procent biogas i naturgasen och på sikt kan det 
bli ännu mer. 

Det här bäddar för att biogasproducenterna i Kalmar län och 
på Gotland ska kunna öka produktionen av biogas.
Ur Barometern 2018-08-31
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GOTLANDS LÄN

Biogas i tankarna på nya gasfärjan
Gotlandsbolaget konstaterar att det är möjligt att blanda in biogas 
i bränslet till sin nya gasfärja. 

– De tekniska förutsättningarna finns för att använda en viss 
mängd biogas som inte är kyld, säger Gotlandsbolagets vd Håkan 
Johansson. 

Gotlandsbolaget räknar med att kunna använda en femprocentig 
inblandning av biogas i bränslet till den nya färjan. Inga stora 
mängder för rederiet, men en stor volym för biogasproducenter. 
Det handlar om 600 ton om året - vilket är nästan lika mycket som 
förbrukas av alla gasdrivna fordon på Gotland i dag. 
Ur Gotlands Allehanda 2018-09-01

Biogas Gotland söker medarbetare
Företaget Biogas Gotland har ökat sin produktion och hoppas nu 
på att den nya färjan som kommer i år, ska kunna blanda fem 
procent biogas i tankarna.

Magnus Ahlsten, som är förertagets grundare, ser fram mot 
en ökad produktion och säger att man redan nu söker nya med-
arbetare.
Ur Sveriges Radio P4 Gotland 2018-08-31

Fossilfria ambulanser
Falcks ambulanser på Gotland ska från och med månadsskiftet 
byta bränsle från diesel till HVO som är fossilfritt. 

– Vi har inlett ett samarbete med Energifabriken där vi kom-
mer att tanka alla våra ambulanser med HVO som reducerar kol-
dioxidutsläppen med 90 procent, säger Falcks gotländska verk-
samhetschef Cecilia Gustafsson.
Ur Gotlands Allehanda 2018-09-01

Strömavbrotten på Gotland  
drabbar mjölkproduktionen
Sen i söndags har det varit strömavbrott på ön vid fyra tillfällen, 
och varje avbrott blir en dyr historia, säger Arlas platschef Magnus 
Dahlbom

– Varje stopp när vi kör fullt kostar någonstans mellan 75 000 
och 125 000. Ungefär en mjölkbil på 13 ton som vi får köra till bio-
gas, vilket inte är så bra betalt. Det drabbar ju mejeriet ekonomiskt 
och även våra bönder, säger han.

Det är med tanke på livsmedelshygienen som Arla måste kas-
sera mjölken som är i produktionen när det blir strömavbrott. 
Ur Sveriges Radio Gotland 2018-09-04

Bränslebyte gör gården fossilfri
När Erik Levander och Maria Eriksson ställer om till fossilfri pro-
duktion är det inte bara traktorerna som byter bränsle. Även gräs-
klipparen och motorsågarna ingår.

Gården vid Bols får allt tydligare miljöprofil. 
Nu ska diesel bytas mot RME i traktorerna. Personbilarna ska 

drivas med HVO (hydrerad vegetabilisk olja), gräsklipparen och 
motorsågarna med etanol. 

– Genom att byta drivmedel minskar vi utsläppen av koldioxid 
med 100 ton. Det känns gott, säger Maria. 

Sex kilometer från Bols har Kristian Gustavsson sin gård. Även 
gården vid Skradarve ingår i projektet. 

Ulf Wahlgren driver ett av de två åkerier som kör åt Gotlands 
Slagteri. Transporterna ingår i projektet. 

– Båda åkerierna är på väg att ställa om till fossilfritt.
Slakteriet i Visby har ersatt olja med biogas. 

Ur Gotlands Allehanda 2018-09-20

HALLANDS LÄN

Feab nära noll i koldioxidutsläpp
Falkenberg Energis verksamhet är snudd på helt fossilfri. 99,5 pro-
cent av all energi som det kommunala energibolaget använder och 
säljer är förnybar, enligt klimatbokslutet.

– Det senaste är att vi också har sett till att de få dieselbilar som 
vi har i tjänsten tankas med förnybar biodiesel, säger Jens Melin, 
Falkenberg Energis miljöchef.

Fjärrvärmeproduktionen i Falkenberg är i huvudsak baserad på 
flis, en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. 

På sistone har man investerat i fjärrvärmeverket i Falkenberg 
för att få ett bättre energiutnyttjande och köper förnybar biogas i 
stället för naturgas när flisbränningen inte räcker till. 

Om Falkenberg Energis kunder inte hade tillgång till fjärrvär-
men, utan i stället behövde lita till naturgas och värmepumpar, så 
skulle det förorsaka ytterligare 20 000 ton koldioxidutsläpp per år. 
Ur Hallands Nyheter 2018-09-18

Laholmssopor blandas med engelskt avfall
Snart börjar Laholms nya källsorteringssystem rulla ut.

En del av soporna kommer att blandas med sopor från Eng-
land. Till fromma för både miljö och ekonomi.

Vid månadsskiftet påbörjas bytet av sopkärlen i kommunen och 
3 848 villaägare får under oktober två nya kärl med fyra fack i varje.

Innan jul ska alla 8 500 villor ha fått de nya kärlen som innebär 
att soporna sorteras i matavfall, plast-, metall- och pappförpack-
ningar samt färgat och ofärgat glas.

Förpackningarna som återvinns tar förpackningsindustrin 
hand om.

Två fraktioner, matavfall och brännbart, körs till Halmstads 
Energi och Miljö AB, Hem.

Matavfallet blandas med matavfall från Halmstad för att så 
småningom bli biogas och biogödsel.

Det brännbara får under vinterhalvåret sällskap av brännbara 
sopor från Irland och Storbritannien. I mängd kommer en åtton-
del, 200 000 ton, från de brittiska öarna. 
Ur Laholms Tidning 2018-09-20
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SKÅNE LÄN

Fjärrvärme - vatten, flis och mycket sopor
Sedan starten 1984 har Hässleholm Miljö AB arbetat sig fram för 
att hitta nya och miljövänliga metoder inom produktionen av 
fjärrvärme. 

Metoderna som används är förbränning av brännbart avfall el-
ler flis för att hetta upp vatten. 

– Vi har oljepannor som reserv i värsta fall, men det är inget vi 
vill använda. Men om vi gör så använder vi hydrerad vegetabilisk 
olja, HVO, - vanlig olja är ute, säger Sven Carlsson, vd för Häss-
leholm Miljö AB. 

– Vi får betalt för att återanvända avfall och vi betalar för flis, så 
det går jämnt ut, säger Sven Carlsson. 

Vid en riktigt kall dag kan det bli att man eldar upp emot 100 
-200 ton avfall. 
Ur Norra Skåne 2018-09-14

All matavfall ska samlas i Ystad
Ystad erbjuder nu insamling av matavfall i hela kommunen.

– De som anmäler sig till matavfallsinsamlingen får dessutom 
20 procent billigare sopavgift, säger renhållningschef Catarina Gö-
ransson.

Kommunen har som mål att samla in mer än 50 procent av 
Ystadbornas matavfall senast 2020.
Ur Skånska Dagbladet 2018-09-11

Rapsolja sänker utsläppen  
från Filbornaverket
Genom att start- och stödelda med biobränslet RME, rapsme-
tylester, istället för fossil olja vid Filbornaverket, sänks utsläppen 
med 350 ton CO2 årligen. Även Åkerslundsverket i Ängelholm har 
förberetts för RME.

– RME ersätter den dieselolja som tidigare använts vid start, 
stopp och stödeldning, förklarar Alf-Erik Ragnarsson, projektle-
dare vid Öresundskraft.

Stödeldning, start och stopp vid Filbornaverket förbrukar runt 
200 kubikmeter diesel årligen. 

Att anpassa Filbornaverket och Åkerslundsverket för RME kos-
tar runt 2 miljoner kronor.
Ur Energipress.se 2018-09-19

Gasmackar med vinst i fjor
För drygt fem år sedan, försommaren 2013, invigde Biogas Ystad 
Österlens ekonomiska förening sina två tankställen, det ena i 
Svamparondellen och det andra i Simrishamn. 

Efter tre år med förlustsiffror vände det till slut, enligt verksam-
hetsberättelsen. 

Gasförsäljningen vid framför allt Tomelillamacken ökade rejält 
under året, vilket bland annat berodde på att återvinningsföretag 
började tankade sina sopbilar där. 

Utöver gasförsäljningen ordnade den ekonomiska föreningen 
under 2017 också ett seminarium på Kronovall om biogas. 

Det blev ett mycket välbesökt sådant med drygt 40 deltagare. 
Ur Ystads Allehanda 2018-09-28


