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Nr 11 / 2018 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

De senaste veckorna har det kommit flera tunga rap-
porter och sammanställningar kring klimatutvecklingen 
inför klimatmötet COP24 i Katowice i Polen. Vi redovi-
sade ”1,5-gardersrapporten” från klimatpanelen IPCC i 
förra numret av Bioenerginytt. Här kompletterar vi med 
ytterligare rapporter: 

• WMO, FN:s meteorologiska organisation, som kommit med 
sin årliga rapport över halterna i atmosfären av alla växthusgaser. 
• UNEP, FN:s miljöorganisation, som kartlagt klyftan mellan den 
politik som genomförs och vad som krävs för att klara målen. 
• USA:s samlade myndigheter, som gett ut en 1.700-sidig  
rapport om klimatet. 

● WMO-rapporten: Koldioxiden stod för  
82 procent av den ökade klimatpåverkan
WMO, World Meteorological Organization, gav den 22 no-
vember ut sin årsrapport om halterna för olika växthusgaser. 
Rapporten är den mest auktoritativa sammanfattningen av hur 
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EU-kommissionens strategiska klimatplan Inför förhandlingarna i Katowice
EU-kommissionen presenterade 28 november sin långsiktiga 
klimatstrategi, lagom inför klimatmötet i Katowice. Detta är 
kommissionens bild av klimatfrågan och vilka åtgärder som 
måste vidtas av EU. Bland medlemsländerna finns en mer 
splittrad uppfattning, där länder som Polen, Tjeckien och  
Ungern bromsar förstärkta mål och åtgärder inom EU.  SID 4.     

Årets globala klimatmöte, COP24, hålls i Katowice i Polen 
2 – 14 december. COP betyder ”Conference of the Parties”, 
och samlar alla länder som skrivit under FN:s klimatkonven-
tion och deltar i UNFCCC:s arbete (United Nations Framework 
Convention on Climate Change).  SID 5.     

Bilden visar antalet länder som passerat maximum för sina utsläpp av  
växthusgaser och har sjunkande utsläpp, samt hur stor del av de globala  
utsläppen som sker i dessa länder. 
Källa: UNEP - Emissions Gap Report 2018. Se vidare sidan 3.

ANTAL LÄNDER SOM PASSERAT UTSLÄPPSMAXIMUM

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5455
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halterna för olika växthusgaser utvecklas, grundat på mätresultat 
från ett globalt nätverk av mätstationer till lands och till sjöss. 

WMO:s siffror är centrala eftersom de ger en objektiv bild av 
förändringen i atmosfären. 

Här är en sammanfattning för de olika växthusgaserna:

Koldioxid (CO2)

Koldioxid är den viktigaste växthusgasen, och står för 66 procent 
av växthuseffekten. Koldioxiden står dessutom för 82 procent av 
ökningen av växthuseffekten under de senaste fem åren, liksom de 
senaste tio åren. 

Koldioxidhalten låg 2017 på 405,5 ppm (miljondelar). Under 
förindustriell tid låg halten på 278 ppm, vilket innebär att halten 
ökat med 46 procent jämfört med förindustriell tid. 

Ökningen mellan 2016 och 2017 var 2,2 ppm, vilket var un-
gefär lika mycket som genomsnittsökningen under de senaste tio 
åren, men något lägre ökning än året innan. Variationen i ökning 
mellan åren beror främst på väderfenomen som el Nino. Koldiox-
idhalten ökar i stort efter en mycket jämn kurva; snarast finns en 
tendens att ökningstakten ökar något under de senaste årtiondena. 

Drygt 88 procent av koldioxidutsläppen kommer från förbrän-
ning av fossila bränslen och cement. Resten är från förändrad 
markanvändning, främst avskogning. Samtidigt som avskogning 
ger ett minus på 4,8 miljarder ton CO2/år, sker det en tillväxt av 
biomassa (land-sänkan) motsvarande 11,5 miljarder  ton CO2/år, 
vilket ger en nettoökning på 6,7 miljarder ton CO2/år.

Metan (CH4)

Metan är den näst viktigaste växthusgasen och bidrar med 17 pro-
cent av växthuseffekten. Halten i atmosfären var 1 859 ppb (mil-
jarddelar) 2017, en ökning med 7 ppb, en ”normal” ökning. Me-
tanhalten i atmosfären ligger 157 procent över den förindustriella 
nivån. Ökningstakten för metan ligger kring 0,4 procent per år, 
medan ökningstakten för koldioxid ligger kring 0,6 procent. Me-
tankurvan är inte lika rak som koldioxidkurvan. Det skedde en 
snabb ökning av metanhalten fram till 1993. Därefter minskade 
ökningstakten, och mellan 1999 och 2006 ökade inte metanhalten 
alls. Därefter har det skett en ny ökning, som WMO kopplar till 
”våtmarker i tropikerna och antropogena källor på mellanbredd-
grader på norra halvklotet”. Det sägs inte rent ut, men formule-
ringen antyder att det handlar om utsläpp från olje- och gasutvin-
ning med frackning, som sker i de regionerna.  

Ungefär 40 procent av metanet kommer från naturliga källor 
som våtmarker och termiter, medan 60 procent beror på mänskliga 
aktiviteter som risodling, idisslande husdjur, läckage från kolgru-
vor och gasfält, avfallsdeponier och förbränning av biobränslen. 

Lustgas (N2O)

Lustgas svarar för 6 procent av växthuseffekten. Halten var 329,9 
ppb (miljarddelar), en ökning med 0,9 ppb. Lustgashalten ligger 
22 procent över förindustriell nivå, och ökningstakten ligger kring 
0,3 procent om året. Lustgasen kommer till 60 procent från natur-
liga källor och 40 procent från mänsklig aktivitet, och från en rad 
olika källor, bland annat från användning av gödsel, från odlings-
jordar och från olika industriprocesser. 

Andra växthusgaser

En rad övriga gaser står för 11 procent av växthuseffekten. Det rör 
sig om en rad gaser som produceras inom kemisk industri för olika 

användningsområden. Viktigaste är olika kylmedel, typ ”freoner”. 
Här finns sammanfattande kemiska beteckningar som SF, CFC, 
HFC och HCFC. Genom Montrealprotokollet har man globalt 
enats om att fasa ut en del av dessa gaser, för att förhindra ska-
dor på ozonskiktet. Mätningar som WMO nu presenterar visar att 
minskningen av halten av CFC under senare år stannat av och att 
det till och med skett en ökning av halten. WMO:s slutsats är att 
ökningen orsakas av utsläpp i östra Asien. Det tyder på att några 
länder eller tillverkare bryter mot Montrealprotokollet och har ny-
tillverkning av förbjudna gaser. 

Mätningar visar på att rapporteringen brister

Vid sidan av rapporten om ökade utsläpp av CFC redovisar WMO 
ytterligare några exempel på hur uppmätta värden avviker från de 
värden som länderna redovisar i sin klimatstatistik. 

Ett exempel gäller Nya Zeeland, där man genom mätningar 
i atmosfären mätt upp koldioxidupptag som ligger 3 – 5 gånger 
högre än det upptag som Nya Zeeland rapporterar i sin klimat-
rapportering, grundat på skogstaxering. Det tyder på att ”skogs-
sänkan” är avsevärd större än man tidigare trott. Det gäller särskilt 
skogar i det nederbördsrika fjordlandskapet på Sydön. 

Ett annat exempel gäller utsläpp av HFC-gaser i Storbritan-
nien. Här visar mätningar i atmosfären att utsläppen sannolikt är 
mycket lägre än de officiellt rapporterade värdena. Skillnaden har 
att göra med hur man beräknar utsläppen genom modellering. 

Ett tredje exempel gäller utsläpp av metan vid vissa olje- och 
gasfält i Alberta i Kanada (tjärsand). Här är de nivåer som mätts i 
atmosfären fem gånger så höga som de värden industrin rapporterar 
och fyra gånger så höga som de värden som anges i klimatrappor-
teringen. Slutsatsen är att utsläppen från olje- och gasproduktio-
nen i hela Alberta sannolikt ligger 25 – 50 procent högre än som 
rapporteras. 

blått = industrins siffra

gult = officiell rapportering

rött = uppmätt värde i atmosfären

UTSLÄPP AV METAN FRÅN OLJE- OCH GASUTVINNING  
I ALBERTA, KANADA

FORTS 4

Metanemissioner (kg/timme)
Källa: WMO Greenhouse gas bulletin 14/2018
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Svebio kommentar:

Fördelen med WMO:s rapportering är att den beskriver verklighe-
ten. Ingen kan ifrågasätta de uppmätta värdena och WMO:s slutsatser. 
Koldioxidhalten ligger nu en bit över 400 ppm, en nivå som tidigare 
alltid beskrivits som en kritisk över gräns. Slutsatsen är att hela 82 pro-
cent av ökningen av klimatpåverkan under de senaste tio åren gäller 
koldioxid måste få konsekvenser för den klimatpolitiska debatten. Kol-
dioxiden måste ännu mer än nu vara fokus för åtgärder. För koldioxiden 
är förbränning av fossila bränslen helt dominerande. 

Metanet och lustgasen har underordnad roll i förhållande till koldioxi-
den. Det här borde påverka den svenska debatten, som mest handlar 
om att äta mindre kött. De stora frågorna borde istället vara att byta 
bränslen i transportsektorn och i industriella processer. Där sker de 
stora utsläppen av koldioxid. 

● UNEP:s rapport om utsläppsgap 
FN:s miljöorganisation UNEP ger med jämna mellanrum ut en 
rapport om ”utsläppsgapet”, skillnaden mellan de åtgärder som 
planeras av länderna och de utsläppskurvor som måste följas för 
att klara 2-gradersmålet och 1,5-gradersmålet. Rapporten liknar 
rapporten från IPCC i sitt huvudbudskap: utsläppskurvorna mås-
te vika av nedåt redan från 2020 för att det finnas en chans att nå 
klimatmålen. 

Dagens utsläppsnivå 

De totala utsläppen av växthusgaser låg för 2017 på 53,5 GtCO2e, 
vilket i klartext betyder 53,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter. 
Två tredjedelar är koldioxid, och de andra växthusgaserna räknas 
om till koldioxidekvivalenter. Utsläppen av växthusgaser låg på 
49,2 Gt, medan effekten av markförändringar (främst avskogning) 
låg på 4,2 Gt. UNEP:s siffror stämmer inte helt med WMO:s siff-
ror; andelen av utsläppen som kommer från koldioxid är högre 
enligt UNEP. 

Utsläppen planade ut 2014 – 2016, vilket ledde till en optimism 
om att man nu börjat vända kurvorna, men 2017 steg utsläppen 
åter, och prognosen är att det blir en ökning av utsläppen också 
2018. Utsläppsökningen beror främst på ökad ekonomisk tillväxt. 
Energiintensiteten och ”kolintensiteten” har minskat, dvs energi-
användningen och utsläppen per BNP-enhet minskar, vilket är en 
positiv faktor. Medan BNP steg med 3,7 procent, ökade utsläppen 
med 1,2 procent. 

UNEP noterar att utsläppen från förändrad markanvändning 
ligger på en oförändrad nivå (”remained relatively flat”). 

Vad som krävs nu

I anslutning till Parisavtalet har världens länder lämnat in så kall-
lade NDC-dokument (National Determined Commitments, na-
tionella åtaganden). UNEP har räknat på dessa dokument och 
kommit fram till följande för 2030: 

• Om man inte genomför några åtgärder alls hamnar utsläppen 
på 65 GtCO2e. 

• Med nuvarande genomförda policy och styrmedel blir utsläp-
pen 59 GtCO2e. 

• Med de åtaganden som finns i NDC-dokumenten sjunker 
utsläppen till 53 – 56 GtCO2e. De två nivåerna beror på att en 
del länder villkorat sina mål, exempelvis med att andra genomför 
liknande åtgärder. 

• För att klara 2-gradersmålet måste utsläppen 2030 vara maxi-
malt 40 GtCO2e, dvs 13 – 15 Gt lägre än vad länderna utfästs sig för. 

• För att klara 1,5-gradersmålet måste utsläppen ner till 24 GtCO2e, 

dvs minskas med 29 – 32 Gt jämfört med planerna i NDC-dokumenten. 
Det som krävs är alltså en mycket kraftfull ändring av politiken. 

Samtidigt kan man se att de åtaganden som gjorts enligt Parisavtalet 
i bästa fall innebär att länderna lovat att minska utsläppen med 12 
Gt jämfört med ingen politik alls och med 6 Gt jämfört med hit-
tills genomförda styrmedel. 

UNEP pekar på att det finns mycket stora tekniska möjlig-
heter och väl prövade styrmedel för att vända utvecklingen. Vid 
ett globalt koldioxidpris på 100 US dollar per ton (något lägre än 
den svenska koldioxidskatten) skulle de globala utsläppen minska 
med 33 GtCO2e till 2030, alltså så mycket som krävs för att klara 
1,5-gradersmålet. Med stöd av en del andra styrmedel anser UNEP 
att man kunde kapa bort ytterligare 5 Gt. 

Rapporten räknar upp en rad olika tekniska möjligheter.
I stora delar av den globala ekonomin minskar utsläppen. 2010 

hade 49 länder passerat toppen av sina utsläpp (”peakat”), och 
2020 kommer det att gälla 53 länder, som tillsammans står för 40 
procent av de globala utsläppen. Alla så kallade Annex 1-länder 
inom Kyotoprotokollet kommer 2020 att ha sjunkande utsläpp. 
2030 kommer detta att gälla 57 länder

Svebio kommentar: 

Man kan läsa UNEP:s rapport på två sätt, pessimistiskt eller opti-
mistiskt. Den pessimistiska tolkningen är att den omställning som krävs 
är praktiskt taget omöjlig att uppnå. Det handlar om inget mindre än en 
total förändring av användningen av energi och produktion inom det 
närmaste årtiondet. Det framstår som politiskt mycket svårt att åstad-
komma denna radikala förändring. Den optimistiska bilden är att vi re-
dan ser hur kurvorna för ekonomisk tillväxt och utsläpp skiljs åt. Med 
bättre teknik kan välståndet öka utan att utsläppen behöver öka. Alla 
gamla industriländer har idag sjunkande utsläpp, både i absoluta tal 
och i relation till BNP. 

UNEP bekräftar att det är koldioxidfrågan och den fossila förbrän-
ningen som är det helt överskuggande klimatproblemet. Avskogningen 
står bara för knappt 8 procent av den totala klimatpåverkan, enligt 
UNEP. 

● Klimatrapport från 13 amerikanska myndigheter
Den 23 november publicerade den amerikanska administrationen 
sin fjärde nationella klimatrapport (Fourth U.S. National Climate 
Assessment). Trots att president Donald Trump har meddelat att 
USA lämnar Paris-avtalet och trots regeringens politik när det gäl-
ler klimat- och energipolitik har en rad amerikanska myndigheter 
fullföljt arbetet med en fjärde nationell klimatrapport. Vita Huset 
ville inte ge rapporten alltför stor uppmärksamhet och valde där-
för att ge ut den på klämdagen mellan Thanksgiving, som alltid 
infaller näst sista torsdagen i november, och den efterföljande hel-
gen, på den dag som kallas Black Friday. Då är alla amerikaner 
upptagna med annat än att följa nyheterna. Försöket att tysta ner 
rapporten gav istället rapporten ökad uppmärksamhet. 

Rapporten handlar i första hand om konsekvenser av klimat-
förändringen för det amerikanska samhället, och den har sam-
manställts av 13 myndigheter, som har ett gemensamt forsknings-
program kring klimatfrågan. Bland myndigheterna finns den 
amerikanska miljöstyrelsen, den meteorologiska myndigheten och 
jordbruksdepartementet. Trots att Trump-administrationen bytt 
ut många av de centrala personerna i myndigheterna och dragit 
ner på anslagen till klimatforskning har man inte kunnat hindra 
myndigheterna att fullfölja det arbete som redovisas i rapporten. 
Donald Trump har dock meddelat att han inte tror på det som 
förs fram. 

FORTS FRÅN SID 2.

FORTS 4
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Rapporten innehåller dels en analys av orsakerna till klimatför-
ändringen av den förändring som redan skett, samt en genomgång 
av vilka konsekvenser man kan vänta sig för USA under resten av 
århundradet. Det handlar bland annat om stigande medeltempe-
raturer i olika delar av USA, där Alaska och inlandsregionerna får 
särskilt stora höjningar. När det gäller stigande havsyta blir effek-
terna störst för områdena kring Mexikanska Golfen i delstater som 
Texas och Louisiana, liksom den mellersta delen av Atlantkusten 
– North Carolina, Virginia, området kring Washington. Bränder, 
torka, mer våldsamma oväder med högre vindstyrkor och mer 
nederbörd är andra konsekvenser som kartläggs. Konsekvenserna 
märks inom vattenförsörjning, livsmedelsproduktion och natur-
liga ekosystem. 

En generell slutsats är följande: ”Jordens klimat förändras nu 
snabbare än någon gång tidigare under den moderna civilisatio-
nens historia, i första hand orsakat av mänsklig aktivitet. Följderna 
är redan nu kännbara för USA och förväntas intensifieras i fram-
tiden.”

Rapporten tar också upp ekonomiska effekter för USA, liksom 
geopolitiska effekter och risker. Sammanfattningsvis: alla de le-
dande amerikanska myndigheter som är direkt berörda av klimat-
förändringen är ense om analysen, i stark kontrast till president 
Trump och det republikanska partiet, med sina starka kopplingar 
till fossilindustrin. 

Romklubben lägger krisplan

Planen innehåller tio punkter som måste genomföras för att rädda 
klimatet. Förslagen är desamma som från många andra aktörer. 
Här är några exempel: 

Den första punkten gäller att avveckla alla subventioner till fos-
sila bränslen och avbryta investeringar i olja, kol och gas från 2020, 
samt avveckla den fossila industrin till 2050. 

Den andra punkten tar upp utbyggnaden av förnybar energi, 
där man vill ha en fördubbling av investeringar i sol och vind var 
fjärde år. 

Den tredje punkten handlar om att införa prisgolv för koldi-
oxid inom utsläppshandel och införa konsumtionsskatter som be-
straffar produkter med hög klimatpåverkan. 

Lagom till klimatmötet i Katowice presenterade Rom-
klubben det man kallar en krisplan för klimatet. En av 
författarna är den svenske politikern Anders Wijkman.

Bland övriga punkter finns ökad materialåtervinning, teknikut-
veckling, återbeskogning och åtgärder för att minska befolknings-
ökningen. 

Svebio kommentar: 

Romklubbens rapport är ett bra exempel på de låsningar och be-
gränsningar som finns på många håll när det gäller åtgärdsförslag. Bio-
energi är märkligt frånvarande bland de tio åtgärdsförslagen. Sol och 
vind lyfts fram som de enda förnybara alternativen. Förbränningsmoto-
rer ska förbjudas från 2030. Nya skogar ska anläggas, men inte ett ord 
om att skogens biomassa ska användas. Man undrar vem som ska göra 
investeringarna i ny skog, om man inte kan använda den. 

Romklubben har inte ens en rak formulering om koldioxidbeskatt-
ning. Formuleringar om att avskaffa BNP som mått för utveckling och 
en formulering om att ”befolkningsutvecklingen hålls under kontroll” visar 
att Romklubben lever kvar i 70-talsföreställningar. 

EU-kommissionens strategiska klimatplan

Strategin har följande rubrik: ”En ren planet för alla – en europeisk 
strategisk långsiktig vision för en växande, modern, konkurrens-
kraftig och klimatneutral ekonomi”. Det är ett kort och koncen-
trerat dokument på 25 sidor. 

EU har i förhandlingarna kring Energiunionen, den gemen-
samma energi- och klimatpolitiken fram till 2030, enats om ett mål 
för minskade klimatutsläpp med 40 procent från 1990 till 2030. I 
förhandlingarna om de olika direktiven har man höjt målen för 
energieffektivisering till 32,5 procent från föreslagna 30 procent 
och för förnybar energi från 27 procent till 32 procent. EU-kom-
missionen skriver att de här höjningarna leder till att minskningen 
av utsläppen av klimatgaser i praktiken blir 45 procent till 2030. 
EU:s förhandlare på COP24 i Katowice kan alltså hävda att EU 
redan skärpt målet från 40 till 45 procent, jämfört med det NDC-
dokument som lämnades in i samband med Parismötet. 

EU-kommissionen presenterade 28 november sin lång-
siktiga klimatstrategi, lagom inför klimatmötet i Kato-
wice. Detta är kommissionens bild av klimatfrågan och 
vilka åtgärder som måste vidtas av EU. Bland medlems-
länderna finns en mer splittrad uppfattning, där länder 
som Polen, Tjeckien och Ungern bromsar förstärkta mål 
och åtgärder inom EU. 

Klimatplanen innehåller ett par illustrationer över utvecklingen 
fram till 2050. Den totala energianvändningen i EU minskar från 
1 639 Mtoe (19 062 TWh) 2016 till 1 395 Mtoe (16 224 TWh) 2030 
och 1 255 Mtoe (14 596 TWh) 2050. En total minskning med drygt 
23 procent. Användningen minskas ytterligare, men bara margi-
nellt, i ett par alternativ där man vill nå ”väl under 2 graders tem-
peraturhöjning” och ”1,5 graders temperaturhöjning”. 

Ett diagram över utvecklingen för utsläppen från olika sek-
torer visar att elproduktionen beräknas bli i stort sett helt fos-
silfri omkring 2040. Industrins utsläpp minskar också mycket 
kraftigt, liksom utsläppen från bostadssektorn. Däremot ligger 
utsläppen från transportsektorn kvar på en relativt hög nivå ända 
fram till 2040. 

Svebio kommentar: 

Vår motsvarighet på EU-nivå, Bioenergy Europe, uttalar sig i beröm-
mande ordalag om kommissionens klimatstrategi och lyfter fram att det 
finns ett avsnitt om bioekonomi, som ger en positiv bild av möjlighe-
terna att använda mer biomassa. Vi är inte lika nöjda med dokumentet, 
av flera skäl.

Kommissionen räknar med en massiv elektrifiering och fäster mycket 
stora förhoppning på vätgas och elektrobränslen som energibärare. 
Tanken är att bygga upp ett energisystem som till mycket stor del  

FORTS FRÅN SID 3.
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https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2018/11/Climate_Emergency_Plan_Final.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
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bygger på el och bränslen gjorda av el. Huvuddelen av denna el ska 
komma från vindkraft och sol, men det framgår också att man inte klarar 
systemet utan gas och en ökad andel kärnkraft. Elektrifieringen omfat-
tar både transporter, industri och uppvärmning. Fjärrvärmen minskar till 
och med i volym i prognoserna. 

Det är sant att det finns ett avsnitt om bioekonomi, men det handlar 
i första hand om biomassa för material och biobränslen ses som en 
”sista utväg” för sektorer där det är svårt att hitta andra lösningar, som 
flyg och viss tung trafik. Synen på att använda jordbrukets resurser 

Inför förhandlingarna i Katowice

Alla länderna har också skrivit under Parisavtalet som antogs 2015 
vid COP21. Mötet i Katowice är alltså det fjärde av dessa globala 
klimatmöten, som brukar samla omkring 25 000 – 30 000 delta-
gare. Bioenergin finns representerade via World Bioenergy Asso-
ciation, som är en ackrediterad världsorganisation. 

Klimatmötet i Katowice anses vara det viktigaste efter Paris. 
Skälet är att man nu ska anta de gemensamma regelverken för 
rapportering och transparens. Man talar om ”regelboken” som 
alla måste följa. Däremot handlar inte konferensen om konkreta 
åtgärder för att minska utsläppen. Dessa åtgärder genomförs av 
länderna själva. 

Enligt Parisavtalet ska alla länder bidra till det gemensamma 
målet att hålla temperaturökningen ”väl under 2 grader” och ”strä-
va efter 1,5 grader”, jämfört med förindustriell tid. Men alla kan 
inte göra lika mycket. I artikel 4.3 finns en formulering om att län-
derna i sina bidrag ska sträva efter högsta möjliga ambitioner, enligt 

Årets globala klimatmöte, COP24, hålls i Katowice i 
Polen 2 – 14 december. COP betyder ”Conference of the 
Parties”, och samlar alla länder som skrivit under FN:s 
klimatkonvention och deltar i UNFCCC:s arbete (United 
Nations Framework Convention on Climate Change). 

gemensamt men differentierat ansvar efter sina förutsättningar. 
Det betyder att man inte kan ställa samma krav på ett utvecklings-
land som på ett rikt industriland, men att alla bidrar efter bästa 
förmåga. 

Planer, NDC-er (National Determined Contributions), ska 
redovisas vart femte år av alla länder. Den första omgången ska 
levereras 2020 och en global översyn ska vara färdig 2023. För att 
man ska kunna dra slutsatser och kunna följa utvecklingen måste 
alla rapportera på ett likartat sätt och rapporteringen måste vara 
transparent för att skapa förtroende mellan alla som ingår i Paris-
avtalet. Det är det här regelverket som ska bestämmas i Katowice.  

En annan aspekt som skapar förtroende är finansieringen av 
olika åtgärder för anpassning och omställning. Här måste utveck-
lingsländerna få stöd, och löften om bistånd var ett viktigt skäl 
till att man kunde komma överens i Paris. När och om USA drar 
sig ur uppstår det hål i finansieringen, som måste täckas upp av 
andra länder. Förutom Donald Trump har också den konservative 
premiärministern i Australien, Scott Morrison, hotat att dra bort 
finansiering. 

Sverige kommer vid invigningen att vara representerat av mil-
jöminister Karolina Skog, och under förhandlingarna den andra 
veckan av klimatminister Isabella Lövin. 

för att minska användningen av fossila drivmedel är fortfarande mycket 
negativ. I praktiken föreslår man en total avveckling av produktionen 
av biodrivmedel från åkergrödor, såvida dessa inte är cellulosahaltiga. 
Följden är att minskningen av utsläppen från trafiken fördröjs i väntan 
på att billiga batterier, vätgas och elektrobränslen ska finnas tillgäng-
liga. Några beräkningar av vad det nya totalelektrifierade systemet kom-
mer att kosta finns inte. Däremot en viss oro för ”cybersäkerheten” i 
systemet. 

Regeringen ändrade villkoren för PFAD

Förordningen publicerades i Svensk Författningssamling (SFS) 23 
november. Det nya regelverket gäller från 1 juli 2019, ett halvår 
senare än man ursprungligen tänkt sig. 

Ändringen genomförs trots att vi bara har en övergångsministär, 
men i det pressmeddelande som skickades ut framgår det att re-
geringen har samrått med alla partier utom Sverigedemokraterna 
i frågan. Så här skriver regeringen i pressmeddelandet, som har 
rubriken ”Ökade hållbarhetskrav för biodrivmedel och flytande 
biobränslen”:

”Regeringen har beslutat om en ändring av förordningen 
(2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 
biobränslen, som träder i kraft den 1 juli 2019. 

Ändringen innebär ökade hållbarhetskrav för vissa råvaror och 
ger Energimyndigheten anvisningar vid bedömningen av om ett 
ämne ska anses vara en restprodukt eller inte. Regeringen har 

Den 15 november presenterade regeringen den förord-
ning om omklassificering av restprodukter som avser 
att förändrade villkoren för PFAD, den restprodukt som 
bildas vid produktion av palmolja och som används för 
biodieselproduktion. 

förankrat beslutet med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i riksdagens miljö- och 
jordbruksutskott.

I EU:s förnybartdirektiv och i lagen om hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel och flytande biobränslen finns bestämmelser om att 
biodrivmedel och flytande biobränslen måste vara hållbara enligt 
vissa fastställda kriterier för att få sättas på marknaden. Bland an-
nat finns det krav på att ämnen som inte anses vara restprodukter 
ska kunna spåras tillbaka till odlingsmark samt krav på bränslets 
växthusgasprestanda.”

Svebio kommentar: 

Av  förordningen framgår att en restprodukt ska betraktas som sam-
produkt om den har ett värde som överstiger 40 procent av huvud-
produkten. Något liknande ekonomiskt villkor finns inte i EU:s direktiv. 
Den nya regeln gäller inte för alla råvarukategorier i förnybartdirektivets 
bilaga IX. Vissa är undantagna, bland annat tallolja och skogsindustrins 
biprodukter, som lignin. Det finns dock andra råvaror som kan drabbas 
av den nya regeln, exempelvis TCO (technical corn oil), en restprodukt 
från bearbetning av majs.  

FORTS FRÅN SID 4.

https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-11/SFS2018-1721.pdf
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Fler söker elbusspremie

Tidigare i år förändrades förutsättningarna för elbusspremien. Nu 
täcker stödet vad en elbuss faktiskt kostar och de förändrade förut-
sättningarna öppnade även upp för privata aktörer att söka stödet.

– Fördelen med elbussar är inte bara att de leder till lägre kol-
dioxidutsläpp, utan även att det ger minskat buller i stadsmiljön, 
säger Peter Dädeby, handläggare på Energimyndigheten.

Elbusspremien omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 
2023. Hittills i år har det kommit in 23 ansökningar för 153 bussar 
från hela Sverige på sammanlagt 149 miljoner kronor. En betydlig 
ökning från tidigare år.

Miljökommittén i EU har lagt ett förslag på nollutsläppskrav 
för stadsbussar.

– Om förslaget går igenom kommer det att bli ännu mer attrak-
tivt att investera i elbussar, säger Peter Dädeby.

Intresset för elbussar är stort. Antalet ansökningar om 
elbusspremie har ökat betydligt sedan förutsättningarna 
förändrades. Nu kan fler söka stödet och de faktiska 
merkostnaderna för en elbuss täcks av premien.

Elbusspremien gäller fram till 2023 och omfattar 100 miljo-
ner kronor per år. Syftet med premien är att få ut fler elbussar 
på marknaden. Fler elbussar bidrar till att nå miljökvalitetsmålen: 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. I fe-
bruari i år ändrades förordningen som ligger till grund för elbus-
spremien. De största förändringarna är att premien nu täcker den 
faktiska merkostnaden som en elbuss innebär och att även privata 
företag kan söka premien.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 22 november) 

Svebio kommentar: 

Elbusspremien bör snarast avskaffas. Den innebär att staten ger 
stöd för bussar som ersätter redan klimatvänliga bussar som drivs med 
biogas, biodiesel eller etanol. Nästan alla bussar i kollektivtrafiken har 
redan idag förnybara biobränslen. Det är därför inte riktigt att påstå att 
stödet bidrar till att nå miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan. 
Stödet innebär dessutom ett avsteg från principen om teknikneutralitet. 
Det snedvrider därför konkurrensen på bussmarknaden. För staten och 
skattebetalarna innebär elbusspremien en onödig kostnad. 

PELLETS 
2019

Arrangeras av:

Konferens, utställning och studiebesök på Södra Cell Värö

6–7 februari 2019, Varbergs Kusthotell

Mer information, program och anmälan på www.svebio.se

I samarbete med:

Foto: Scandbio

BOKA BOENDE 

SENAST 13 JANUARI 

FÖR LÄGSTA PRIS!



7

11 forskningsprojekt ska bidra till att nå ett fossilfritt flyg

Projekten får finansiering av Energimyndigheten genom reger-
ingsuppdraget att främja hållbara biobränslen för flyg – där före-
tag, universitet och högskolor, institut och andra aktörer kan söka 
stöd för att utveckla nya lösningar.

– Omställningen till fossilfria drivmedel för flyg är en stor ut-

Ett innovationskluster för fossilfria flygtransporter och 
kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion – det är 
några av de projekt som ska bidra till att nå ett fossil-
fritt flyg. Elva projekt får nu dela på cirka 34 miljoner 
kronor.

maning där forskning och innovation är en av flera pusselbitar för 
att komma framåt, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energi-
myndigheten. Vi hoppas att de projekt vi nu har beviljat stöd få 
fram intressanta resultat som kan ligga till grund för produktion 
av biodrivmedel till flyg i Sverige. 

Ytterligare en ny utlysning inom uppdraget planeras att öppna 
inom kort där projekt preliminärt kan starta sommaren 2019. Ut-
över detta regeringsuppdrag satsar Energimyndigheten drygt 120 
miljoner kronor per år på biodrivmedelsforskning och innovation 
där det finns möjlighet att söka stöd i årliga utlysningar.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 21 november)

Kvartalsrapport nr 3 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma 
målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 
2020. Under tredje kvartalet 2018 har det tagits i drift 0,9 TWh i 
Sverige och 0,6 TWh i Norge.

Förutom de drifttagna 1,5 TWh är 21,6 TWh under konstruk-
tion, varav 10,9 TWh i Sverige och 10,6 TWh i Norge. Utöver 

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden star-
tade 2012, har anläggningar med en normalårsproduk-
tion motsvarande 23,2 TWh tagits i drift och godkänts. 
Av dessa har 16,7 TWh byggts i Sverige och 6,5 TWh i 
Norge. Det visar kvartalsrapport nr 3 år 2018 för den 
gemensamma elcertifikatsmarknaden.

detta ligger det investeringsbeslut på 1 TWh i Sverige enligt den 
kartläggning som Sverige genomförde med brytdatum 1 oktober.

Energimyndighetens och NVE:s (Norges Vassdrags- og En-
ergidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland 
annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsbe-
rättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under 
konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

Kvartalsrapport, beskrivning av beräkningsverktyg för kvot-
pliktig elanvändning och information om Energimyndighetens 
sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifi-
katsmarknaden finns tillgänglig på vår webbsida för marknads-
statistik.
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 19 november)   

EU:s slutliga beslut om Förnybartdirektivet

Nyheter från Bioenergy Europe

EU-parlamentet godkände den 13 november de slutliga 
förslagen till Förnybartdirektiv, Styrsystem (Governance) 
och direktivet om energieffektivisering. 

Bioenergy Europe är det nya namnet på AEBIOM, den 
europeiska bioenergiorganisationen. Genom det nya 
namnet blir det redan i namnet tydlig vad organisatio-
nen arbetar med, och att man täcker in hela bioenergi-
sektorn. 

Direktiven är centrala delar av det som sammanfattas under be-
greppet Energiunionen, EU samlade energi- och klimatpolitik för 
perioden 2020 – 2030. I huvudsak gäller förslagen från 1 januari 

Som medlem i Bioenergy Europe får man varje vecka ett nyhets-
brev med aktuellt från EU-nivå. Medlemmar är både nationella 
bioenergiföreningar, som Svebio, och associerade bioenergiföretag. 

Vi noterar några nyheter ur nyhetsbreven under november: 
• Bioenergy Europes nye ordförande heter Hannes Tuohiniit-

ty  och kommer från Finland. Ny vice ordförande är Christoph 
Pfemeter från Österrike. Svebios vd Gustav Melin ingår i styrelsen. 
Generalsekreterare är Jean-Marc Jossart. 

• Bioenergy Europe har en arbetsgrupp för agro-biomassa och 
energigrödor, som håller ett webmöte 7 december. Arbetsgruppen 

2021. Bland nyheterna i Förnybartdirektivet finns gemensamma 
europeiska hållbarhetskriterier för alla fasta och gasformiga bio-
bränslen. Sådana kriterier finns sedan tidigare för biodrivmedel 
och andra flytande biodrivmedel. 

EU-kommissionen har också presenterat ett förslag till icke-bin-
dande riktlinjer kring kaskadanvändning av vedartad biomassa. 

arbetar med perenna grödor som salix och olika typer av ener-
gigräs. Just nu är frågor kring den gemensamma jordbrukspoliti-
ken CAP och nya riktlinjer för gödsel aktuella för gruppen. 

• Den 20 november nåddes en politisk kompromiss kring EU-
reglering av gödsel, som vidgar möjligheten att använda ett antal 
”nya” substrat, som aska, biokol och restprodukter från biogaspro-
duktion.  

• Direktoratet för klimat publicerade i början av november en 
lägesrapport som visar att utsläppen i EU av växthusgaser minskar 
tillräckligt för att nå 20-procentsmålet 2020 (jämfört med 1990). 
De senaste 4 åren var minskningen 3 procent. Utsläppen ökade 
dock från transportsektorn och flyget. 

• EU-parlamentet har föreslagit förändringar av kommissio-
nens förslag om regler för hållbar finansiering. Rapportör är hol-
ländaren Bas Eickhout, och hans ändringsförslag missgynnar bio-
energin. 

https://bioenergyeurope.org/
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Oljepriset ner 25 dollar på en månad!

Mindre biodrivmedel, mera etanol

Tidvis höga elpriser

MARKNADERNA

Oljepriset har inom loppet av ett par veckor sjunkit med nästan 25 
dollar/fat, från omkring 85 dollar/fat till 60 dollar/fat. Det mot-
svarar en prissänkning för en kubikmeter råolja med 1 400 kronor. 
Eftersom en m3 olja ger ett utsläpp av 2,69 ton CO2 kan man 
jämföra prisfallet med en sänkning av koldioxidskatten med 47 
öre/kg CO2. Det motsvarar nästan halva svenska koldioxidskat-
ten. Sjunkande oljepriser har alltså stor betydelse för lönsamheten 
på marknaderna globalt för konverteringsåtgärder bort från fossila 
bränslen. Inför klimatmötet i Katowice är ett sjunkande oljepris en 
påminnelse om att behövs styrmedel för att få ner användningen 
av fossila bränslen. Lägre oljepris i kombination med kraftigt ökad 
produktion i USA genom frackning och produktionsstimulanser 
leder till ökade utsläpp. 

SPBI noterar att användningen av biodrivmedel sjunkit hittills i 
år medan försäljningen av E85 ökat kraftigt jämfört med för ett 
år sedan. 

Användningen av biodrivmedel sjönk med 10 procent under 
perioden januari – september jämfört med samma period 2017, 
enligt SCB:s statistik. Den totala volymen var knappt 1,3 miljoner 
kubikmeter. Nedgången gäller i huvudsak för HVO, som hade en 
minskning med 14 procent. Både HVO100 och HVO för inbland-
ning sjönk i volym. Under september månad var nedgången för 
HVO hela 30 procent. Försäljningen av etanol sjönk med 7 pro-
cent, men här har det skett en omsvängning under året. I septem-
ber låg etanolleveranserna 7 procent över året innan. Ökningen 
sker för E85, medan volymen för låginblandning sjunker på grund 
av sjunkande bensinförsäljning. 

Försäljningen av FAME, rapsdiesel, ökade med 4 procent jäm-
fört med föregående år, och uppgick till cirka 260 000 ton under 
årets första nio månader.

De sjunkande volymerna är ett resultat av det nya systemet med 
reduktionsplikt, som infördes i juli, och som gör att man kan klara 

Elmarknaden har blivit mer volatil genom ökad andel vindkraft. 
Vi ser svängningar mellan 45 öre och 1,20 kr/kWh inom loppet av 
några timmar. Grundnivån ligger kring 45 – 50 öre, medan toppar-
na kan ligga över en krona, främst för prisområde 4, södra Sverige. 
Forwardpriset för helår 2019 ligger omkring 10 öre/kWh lägre än 
priset för första kvartalet, och hamnar kring 40 öre/kWh. 

Vattenmagasinen har fyllts på i normal takt under hösten. Inga 
stora flöden av höstregn men inte heller brist på vatten. Under-
skottet i de svenska dammarna ligger på cirka 3 TWh jämfört med 
normalt läge. Sverige exporterar el i alla riktningar utom Norge, 

Vad ligger bakom oljeprisfallet? Till stor del handlar det om po-
litik. Medan den tidigare prisuppgången hade stark koppling till 
USA:s förändrade Iran-politik, har prisfallet koppling till Trump-
administrationens relation till Saudi-Arabien. Saudierna har fort-
farande makten att ensamma kunna påverka prisbildningen. Om 
de öppnar kranarna sjunker oljepriset. Inför valet i november hade 
den amerikanska regeringen allt intresse av sjunkande bensinpriser 
för att hålla väljarna på gott humör. Även om USA idag är självför-
sörjande på olja påverkas man av priset, som är globalt. 

Kommer priset att sjunka ytterligare? Troligen inte. Saudi-Ara-
bien och dess grannar har ett intresse av att inte låta priset sjunka 
ytterligare, för att klara de egna budgetbehoven. 

kravet på inblandning med lägre volym biodrivmedel, förutsatt att 
man kan hitta bränsle med högre växthusgasreduktion. Försälj-
ningen av högblandad biodiesel kan också ha påverkats av debat-
ten kring PFAD och osäkerheten om tillgång och pris på HVO. 
Den återinförda skattefriheten för rapsdiesel och E85 gynnar också 
dessa bränslen. 

SPBI:s statistik över försäljning av drivmedel visar att E85 fått 
ett uppsving på marknaden.  Under september månad var försälj-
ningen av E85 dubbelt så stor som ett år tidigare – uppgången var 
99 procent. Också bensinförsäljningen ökade svagt, med en pro-
cent, medan försäljningen av diesel ökade med hela tio procent. 
Försäljningen av diesel fram till och med september ökade med 
3 procent, medan försäljningen av bensin låg still. Hittills under 
året har försäljningen av E85 ökat med 90 procent, från en låg 
nivå 2017. Orsaken till den ökade försäljningen av E85 är främst 
ett mycket fördelaktigt  pris i förhållande till bensin. Det sjun-
kande råoljepriset kommer att slå igenom med sänkta priser på 
bensin och diesel, vilket sannolikt kommer att påverka marknaden 
framöver.

och hittills i år ligger elöverskottet på cirka 15 TWh, vilket 
motsvarar 11 procent av produktionen. Kärnkraften har hittills 
producerat 5 procent mer än förra året, medan vindkraften och 
vattenkraften ligger på minus 6 procent, bägge påverkade av hög-
tryckssommaren. 

Elcertifikaten, som steg mycket kraftigt tidigare i år och pikade 
kring 27 öre/kWh, har fallit tillbaka i pris till omkring 15 öre. Priset 
på utsläppsrätter, som också steg kraftigt under året, har också gått 
ner, från toppnivån kring 25 euro/ton till omkring 20 euro/ton. 
Det är ändå en tredubbling jämfört med priset för ett år sedan.
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– Aktiviteten är hög och vi ser flera projekt som har kommit 
långt i planeringen och ligger nära förverkligande medan andra 
projekt har flera steg kvar och en längre väg till ett genomförande. 
Samarbetet mellan raffinaderier, skogsindustrier, teknikleverantö-
rer och andra aktörer är intensivt och vi ser en nordisk innova-
tionsarena för biodrivmedel växa fram, säger Anders Haaker, chef-
redaktör på tidningen Bioenergi.

I nya numret av Bioenergi nr 5-2018 finns hela listan över bio-
drivmedelsprojekt i Norden. Läs även artiklar om några av de nya 
projekt som nu byggs och planeras samt kommentarer från aktörer 
inom biodrivmedel och transport. Bioenergi finns som e-tidning 
på www.bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor

Fakta:

Leveranser av drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2017 var totalt 
93,9 TWh varav biodrivmedel svarade för 19,5 TWh. 

Drivmedel TWh

Bensin 27,9

Diesel 46,3

Etanol 1,2

Biodiesel 16,8

Biogas 1,5

Fossilgas 0,2

Totalt 93,9

ansluta sig som partner och binda sig för att verka för prissättning 
av koldioxidutsläpp.

– Globala företag har ibland en ekonomisk styrka jämförbar 
med länder och kan därför få stort genomslag om de bestämmer 
sig för att agera. Ett beslut i ett styrelserum kan få stor betydelse 
för klimatet, men också för kundernas bild av företaget. Med rätt 
styrmedel skapas lönsamhet för de företag som är föregångare. 
Därför ligger det i många företags eget intresse att arbeta för bra 
klimatstyrmedel i alla länder, säger Gustav Melin.

CPLC är ett initiativ av Världsbanken, lanserades i samband 
med klimatmötet i Paris 2015, och har stöd av ett antal länder, 
bland dem Sverige och de övriga nordiska länderna. 

Bland partner till CPLC finns bland annat nordiska företag 
som Vestas, Danfoss, Fortum, Statkraft och Novozymes.

Världsbanken gör varje år en rapport om koldioxidskatter och 
utsläppshandel globalt. Den senaste heter State and Trends of Car-
bon Pricing 2018. 

Bra löpande information om utvecklingen kring koldioxidskat-
ter och utsläppshandel finns också på Carbon Puls. 

Läs mer om Svebios syn på koldioxidskatter.

Idag finns kapacitet att varje år producera cirka 12 TWh biodriv-
medel i Norden. Det finns planer på att öka produktionskapaci-
tet med ytterligare cirka 36 TWh biodrivmedel till totalt nästan 
50 TWh biodrivmedel per år till 2025, visar tidningen Bioenergis 
sammanställning med 122 befintliga och planerade anläggningar 
för produktion av biodrivmedel i Norden.

Störst planer i Sverige

Störst planer på att öka kapaciteten finns i Sverige med en ökning 
från dagens omkring 6 TWh till 32 TWh 2025.  Om alla planer 
förverkligas kan motsvarande en tredjedel av dagens totala drivme-
delsanvändning komma att produceras i Sverige. Även i Finland 
finns planer på att öka produktionen kraftigt från dagens cirka 6 
TWh till omkring 15 TWh biodrivmedel till 2025. I Norge finns 
planer på att producera råbioolja som till en stor del kan komma 
att användas som råvara för biodrivmedelsproduktion i Sverige.

Restprodukter från skog

De vanligaste råvarorna väntas blir restprodukter från skogen 
som tallolja, sågspån och lignin från svartlut. Andra råvaror är re-
stoljor och fetter, plastavfall samt organiskt avfall. De vanligaste 
produkterna väntas bli HVO-diesel, biobensin, bioråoljor, biogas, 
biojet och etanol.

Innovationsarena för biodrivmedel

I Sverige finns 17 anläggningar för produktion av flytande biodriv-
medel samt 55 produktionsanläggningar för biogas som drivmedel 
som är i drift eller under byggnad. Det finns ett 20-tal projekt 
under planering för genomförande mellan 2019 och 2025.

Svebio har anslutit sig till det internationella initiativet Carbon 
Pricing Leadership Coalition som strategisk partner. CPLC arbetar 
för att introducera prissättning av koldioxidutsläpp i länder, regio-
ner och företag internationellt. Svebio uppmanar andra svenska 
aktörer att delta i det globala arbetet för pris på klimatskadliga 
utsläpp, främst genom att verka för införandet av koldioxidskatt.

– Koldioxidskatt är det särklassigt effektivaste sättet att minska 
förbränningen av fossila bränslen och de klimatpåverkande utsläp-
pen av koldioxid. Skatten skapar säkerhet för investerare och leder 
till att de billigaste och bästa lösningarna används. Det kan vara 
effektivisering eller byte till förnybara energikällor. Alla länder bör 
införa koldioxidskatt, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

– Fler svenska aktörer bör engagera sig i arbetet med att införa 
och höja koldioxidskatter. Sverige har många globala företag, verk-
samma på många marknader. De här företagen kan agera via sina 
dotterbolag i andra länder och genom att införa intern prissättning 
av sina koldioxidutsläpp. På så vis kan de styra sina egna investe-
ringar för lägre klimatpåverkan.

Bara ett fåtal svenska och nordiska företag är idag partner inom 
CPLC. Svebio uppmanar svenska företag och organisationer att 

Pressmeddelande 2018-11-06 
Produktion av biodrivmedel i Norden kan fyrdubblas till 2025

Pressmeddelande 2018-11-09 
Svebio blir partner till Carbon Pricing Leadership Coalition

PRESSMEDDELANDEN

(Källa: SCB)

https://bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29687
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29687
https://carbon-pulse.com/
https://www.svebio.se/vi-verkar-for/koldioxidskatt/
https://www.carbonpricingleadership.org/
https://www.carbonpricingleadership.org/
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INTERNATIONELLT

Nordisk cirkulär ekonomi: finska 
brödsmulor blir bioetanol i Sverige
Företaget Lantmännen Agroetanol återvinning processar bröd-
smulor och rester av deg från bagerier tillsammans med överblivet 
bröd som mataffärerna inte lyckats sälja.

En magnet lösgör brödpåsarnas tillslutare varefter påsarna se-
pareras från brödet för att smulas och torkas på sin korta väg till 
hallen invid. Där lagras torkade brödsmulor i stora högar till en bil 
transporterar dem till Kotka hamn någon kilometer söderut. 

Agroetanol i Norrköping använder spannmål, cellulosa och res-
ter från livsmedelsindustrin som råvara, och det är här brödsmu-
lorna från Finland kommer in som komplement. 

Lantmännens raffinaderi producerar över 200 000 kubikmeter 
etanol. 

En förutsättning för att processen ska vara klimatsmart är att 
deg- och brödresterna torkas i Kotka. På det sättet slipper man 
exportera vatten till Sverige. 

Anläggningen i Kotka har miljötillstånd för att processa 19 000 
ton brödsmulor om året. 

Upp till 8 procent av allt bröd konsumenterna köper äts aldrig. 
Då har redan 6 procent av mataffärens bröd kastats.
Ur Hufvudstadsbladet 2018-11-03

NORRBOTTENS LÄN

Männen bakom talldiesel får pris
Luleå-bon Valeri Naydenov och Lars Stigsson, Bjärred, har utsetts 
till årets Polhemsprisagare av Sveriges Ingenjörer. 

De prisas för processen bakom talldiesel som ingår i världens 
första och enda Svanenmärkta drivmedel som passar alla diesel-
motorer. 

Idén om diesel baserat på tallolja föddes 2005 av Lars Stigsson 
och utvecklades tillsammans med Valeri Naydenov, först i labb och 
sedermera till en storskalig industriell process. 

Prisutdelning sker vid Polhemsfesten den 14 november i Stock-
holm. Då mottar pristagarna varsin Polhemsmedalj i guld samt 
prissumman på 250 000 kronor. 
Ur Piteå-Tidningen 2018-11-08

Länets träd kan ge fart åt flygplan
Energimyndigheten har beviljat Luleå tekniska universitet finani-
sering för en förberedande studie av möjligheten att använda bio-
bränsle i flygplansmotorer. 

Biobränslet ska vara baserat på skogsrester. 
Vi vill visa att det här funkar i praktiken, och inte bara på papp-

ret, säger Fredrik Granberg, projektledare och forskare inom ener-
giteknik vid Luleå tekniska universitet. 
Ur Norrbottens-Kuriren 2018-11-15

Biokomposit ger lättare bilar
Forskningsinstitutet Rise Sicomp i Öjebyn är världsledande inom 
sin nisch och nu går arbetet på högtryck för att utveckla framtidens 
komposit.

– Vi vill gå ifrån den fossila oljebaserade råvaran och utveckla 
en ny typ av komposit som bygger på råvara hämtad från skogen. 

Det säger Patrik Fernberg, forskningschef vid Rise Sicomp i 
Öjebyn. 

Han och Magnus Edin, gruppchef vid Rise Sicomps laborato-
rium, berättar att just nu pågår många intressanta projekt som sys-
selsätter institutets 29 forskare. 

– Vi har tagit fram en process för nya tillverkningsmetoder. In-
dustrin vill ha lättare bilar och flygplan. Med biobaserat material 
kan man få ned vikten ännu mer. 
Ur Piteå-Tidningen 2018-11-09

Lukt från Sunpine stör husägare
Boende på Bondön störs av dålig lukt från talldieselfabriken Sun-
pine och det finns också en oro över att fabrikens planer på utbygg-
nad ska störa den marina miljön i området.

Lena Jarblad har bott på Bondön i 20 år, de senaste åtta åren 
som bofast. 

– Vi känner av lukten mest när det blåser sydligt och det har 
varit mycket av det i sommar. 

Hon säger att stugföreningen har haft en positiv kontakt med 
Sunpine som visat vilja att göra något åt problemen. 

– Det är ett bra besked att de vill investera så att den försvinner.
Hon betonar att hon är glad över att Sunpine finns. Hon anser 

att fabriken är nyttig med sina miljövänliga produkter baserade på 
biobränslen. 
Ur Piteå-Tidningen 2018-11-19

Framtidens energi skapas i lilla Harads
Harads Arctic Heat var en av 120 affärsidéer som lämnades in till 
projektet Gröna energiinvesteringar. 

I den gamla telestationen mitt i byn sticker numera en hög 
skorsten upp. Här ligger numera närvärmeverket som startades för 
snart tio år sedan. Med hjälp av fliseldning värms ett 70-tal kunder 
upp i byn. 

Nu smider företaget planer på en expansion. 
– Vår nya testanläggning klarar att producera 100-150 kilo bio-

kol per dygn, berättar Ida-Linn Näzelius. 
Ida-Linn Näzelius är teknisk doktor i energiteknik. Specialom-

rådet är brännteknik. Hon har varit med om att utveckla tekniken 
som gör det möjligt att energikompaktera träkol. 
Ur Norrbottens-Kuriren 2018-11-26

BIOENERGI I PRESSEN
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BIOENERGI I PRESSEN
VÄSTERNORRLANDS LÄN

Ragnsells kommunpartner krävs på vite 
efter att ha slängt sorterat matavfall fel
Ragnsells kommunpartner i Sundsvall kommer att behöva betala 
vite till det kommunala bolaget Reko, för att de har slängt kunders 
sorterade matavfall tillsammans med övriga hushållssopor.

Det handlar om tiotals ton matavfall som kunderna stått och 
sorterat men som sedan eldats upp tillsammans med hushållsavfall 
och blivit fjärrvärme, istället för biogas.

– Vi har ett avtal som båda parter ska följa, om en part inte 
följer avtalet tar vi ut ett vite, säger Arianne Sundman, styrelseord-
förande för det kommunala bolaget Reko. 
Ur Sveriges Radio P4 Västernorrland 2018-11-02

GÄVLEBORGS LÄN

Oljeutsläppet i Skutskär av samma  
typ som i Söderhamn 2011
Oljan som läckt ut i havet i Skutskär är med största sannolikhet 
likadan som den som läckte ut i Söderhamn 2011 och gjorde större 
delen av skärgården brun och kladdig. Tre fartyg från Kustbevak-
ningen arbetar nu för att förhindra spridning.

Kustbevakningen jobbade med att ta upp delar av de 1 000 liter 
tallolja i havet utanför Stora Ensos fabrik i Skutskär.

– Vi fick upp jättelite, kanske 15-20 kilo. Vid 02-tiden kunde 
man inte leta mer, det var för svårt att se spridningen, säger Tony 
Holmberg, områdeschef på Kustbevakningen.
Ur SvT Nyheter Gävleborg 2018-11-02

Söderhamn Nära är nära målet:  
Enbart fossilfria drivmedel 
Koldioxidutsläppen från transporterna måste minska om Sverige 
ska klara klimatmålet och den utmaningen har Söderhamn Nära 
antagit. Bolaget har lovat vara fossilfritt till 2019 och man är redan 
nära målet.

– Våra sopbilar och maskinparken uppe på vår återvinningscen-
tral är fossilfria för de övergick till HVO för något år sedan och 
våra övriga bilar kan lätt konvertera till HVO, så det är ett arbete 
som vi håller på med. Och dessutom har vi även köpt in rena elbi-
lar, säger Gunnar Lidén, kommunikationsansvarig.
Ur Sveriges Radio P4 Gävleborg 2018-11-13

Dyrt att köra bussar på fossilfritt bränsle
Bussbolaget VS och Perssons i Valbo tankar nu alla sina cirka 150 
bussar med fossilfri diesel. Det minskar utsläppen av koldioxid. 
Men det frestar på kassan. 

– Den stora utmaningen är att det är en krona dyrare per liter 
jämfört med fossil diesel , säger Ingemar Strandberg, försäljnings-
chef på VS & Perssons.

Eftersom bussbolaget gör av med cirka fyra miljoner liter per år 

så innebär det en fördyring med cirka fyra miljoner kronor. 
Bränslet är HVO, den fossilfria dieseloljan som levereras från 

Colabitoil med basen i Norrsundet. 
– Omställningen har gått smidigt. Vi har bara behövt göra 

smärre justeringar på dieselvärmarna, säger Ingemar Strandberg. 
I flera artiklar har vi berättat om Colabitoils planer på att bygga 

en större anläggning för tillverkning av fossilfri diesel. 
Ur Arbetarbladet 2018-11-19

DALARNAS LÄN

De investerar i ny värmecentral
Den 1 januari kommer en ny värmecentral att driftsättas vid Sil-
janssågen. 

– Vi investerar långsiktigt för bygden och Mora. Det här är en 
investering som ska leva i minst 30 år, säger Jon Hansson, koncern-
chef i Siljan Group.

Tidningen uppmärksammade i juni att Siljan Group investe-
rade 70 miljoner kronor i en ny värmecentral vid Siljanssågen i 
Mora. 

Nu har de också tecknat ett långsiktigt avtal med Adven Ener-
gilösningar AB. 

Det innebär att lokalproducerat biobränsle kommer att fungera 
som energikälla till Moras fjärrvärmenät. 
Ur Mora Tidning 2018-10-31

För familjeföretaget är energi en knäckfråga
Familjeföretaget Leksands Knäckebröd började sitt arbete med att 
spara energi och minska utsläppen redan på 50-talet.

– Det här var långt före alla oljekriser. Förbättringarna gjorde 
man helt enkelt för att man var snål. Vi började med en värmeväx-
lare redan 1952 och har varit självförsörja nde på värme sedan dess, 
berättar Peter Joon, vd för Leksands Knäckebröd.

Oljan har ersatts med vind- och vattenkraft från Dalaenergi och 
biobränslen. 

Idag har Leksands Knäckebröd sex produktionslinjer och långt 
framskridna planer på att bygga ut med ett nytt småbrödsbageri.

Eftersom företaget sedan 15 år tillbaka köper fossilfri el så nåd-
des målet att ha en koldioxidfri produktion redan 2013 då man 
ersatte sista oljan med fossilfritt bränsle.

Om inte alla dessa energiinvesteringar hade gjorts så skulle Lek-
sands Knäckebröd ha förbrukat cirka 300 kubikmeter olja per år.
Ur Dalabygden 2018-11-23

VÄRMLANDS LÄN

Nu byter fjärrvärmen namn
Rindi, som driver fjärrvärmeanläggningen i Sunne, byter namn till 
Solör bioenergi fjärrvärme AB.

I ett pressmeddelande, där man även skriver om namnbytet, 
skriver man att fjärrvärmekunderna i Sunne genom användandet 
av bioenergi reducerar utsläppen av fossil koldioxid med 8 000 
ton per år. 
Ur Värmlands Folkblad 2018-10-30
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Testbäddar kan ge nya bioprodukter
En världsunik satsning på fossilfria laminat för matförpackningar 
förläggs nu till Säffle, sa Maria Hollander, vd i Paper Province, när 
konsultföretaget Cowi firade 20-års jubileum.

Bland finansiärerna och aktörerna kring de fossilfria laminaten 
återfinns statliga Vinnova, kartongproducenter inom skogsindu-
strin, forskare samt ägare av varumärken. 

– På det här sättet kommer vi alltmer bort från plasten, som 
ersätts av biomaterial. Det kommer snart fler överraskningar, där 
skogen utgör grunden. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2018-10-31

Uddeholm minskar sitt plastanvändande
Ståltillverkaren Uddeholm stoppar all användning av plastpro-
dukter.

Företaget förbrukar varje år drygt 1,5 ton engångsplast, och då 
oftast i form av engångsplastmuggar.

Från och med den 1 november har man stoppat all inköp av 
produkterna och prioriterar framöver porslinsmuggar och glas.

Tidigare i år har företaget framgångsrikt testkört anläggningen i 
Hagfors med koldioxidfri biogas, istället för naturgas. 
Ur Värmlands Folkblad 2018-11-13

Det ska bli enklare och säkrare  
att lämna avfall
Heden är den återvinningscentral som samlar in mest avfall i 
Karlstad. 

– Genom att bygga om och utnyttja den förut outnyttjade ytan 
på området får vi en bättre logistik och skapar en större säker-
het, säger Marcus Edenberg, driftchef för återvinningsstationerna 
i Karlstad.

En av de senaste nyheterna på återvinningsstationerna är att 
man tar emot fett och olja efter matlagning för att förhindra att 
det spolas ner i avloppet. 

Matfettet hämtas och tas om hand av företag som återvinner 
oljorna och matfetterna till produkter som till exempel bränsle, 
stearinljus, uppvärmning, färgtillverkning, djurfoder eller biogas. 
Ur Länstidningen Värmlandsbygden 2018-11-02

ÖREBRO LÄN

Fördubblat värde efter Metacons 
börsnotering
Energiteknikbolaget Metacon med säte i Karlskoga har blivit börs-
noterat. 

Metacon är en energiteknikkoncern som tar fram utrustning för 
produktion av vätgas, el och värme genom katalytisk reformering 
av biogas och andra kolväten som till exempel naturgas. 

Ungefär 500 nya investerare medverkade i emissionen, vilket 
innebär att företaget numer har cirka 850 aktieägare. 

Nyemissionen innebär att företaget fått in pengar för att göra en 
kommersialisering av företagets produkter.
Ur Karlskoga Tidning 2018-11-06

VÄSTMANLANDS LÄN

Västmanlands kollektivtrafik  
först att bli 100 procent fossilfri
Enligt en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
var Västmanland den första regionen i landet som nådde en 100 
procent fossiloberoende kollektivtrafik. 

Samtliga bussar och tåg som körs på uppdrag av region Väst-
manland blev fossiloberoende under förra året. 

– Det är ju västmanlänningarna som ser till att vi har förny-
bart bränsle till bussarna, genom att de bidrar till en miljövänlig 
sopsortering när de slänger sitt matavfall i den bruna påsen som 
sedan bli biogas, det är coolt, säger miljöstrategen Elin Dalman.
Ur SVT Nyheter Västmanland 2018-11-07

Ny panna ger ett lyft för Kraftvärmeverket
På torsdagen lyftes den 125 ton tunga eldstaden på plats i Kraftvär-
meverkets nya anläggning. När allt är klart kan man sluta elda med 
kol för gott för att få fjärrvärme och el.

För ett år sedan tog Mälarenergi det första spadtaget för bygget 
av block 7 vid Kraftvärmeverket. 

Pannan är tillverkad av företaget Sumitomo och fraktad i delar 
till Västerås. 

Pannan ska eldas med träavfall. En tiondel får vara farligt avfall, 
bland annat impregnerat och målat trä. 

Liksom soporna kommer en del av träavfallet att importeras 
från andra länder. Ungefär hälften, tippar Magnus Eriksson som 
är chef för affärsområdet värme. 

Enligt Magnus Eriksson kommer sjuan att vara i gång sju till 
nio månader varje år. 
Ur Vestmanlands Läns Tidning 2018-11-24

UPPSALA LÄN

Oljeläcka från Stora Enso i Skutskär
Omkring ett ton olja uppskattas ha läckt ut i hamnbassängen ut-
anför Stora Enso i Skutskär. En del av oljan ska också ha spridit 
sig ut i havet.

Enligt Henrik Holm, platschef vid Stora Enso i Skutskär, är det 
beckolja, ett bränsle gjort av tallolja, som läckt från en oljeförvär-
mare.

Oljan i sig är inte giftig, enligt Gästrike räddningstjänst, men 
kan eftersom den är väldigt kladdig ställa till det för djurliv och 
även vara svår att sanera.
Ur Sveriges Radio P4 Uppland 2018-11-01
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Biogasanläggningen väntar tillökning
Om två veckor invigs den utökade delen av biogasanläggningen på 
Kungsängen i Uppsala med bland annat en ny rötkammare och ny 
mottagningshall.

Idag körs 50 procent av stadsbussarna i kommunen på biogas. 
Med utbyggnaden kommer istället runt 70 procent av bussarna att 
kunna göra det. 

I fjol tog biogasanläggningen emot 30 000 ton matavfall. Ur det 
framställdes gas motsvarande cirka tre miljoner liter diesel. 
Ur SvT Nyheter Uppsala 2018-11-13

STOCKHOLMS LÄN

Gasklocka lutar – men ska inte kunna rasa
En gasklocka som står på berget ovanpå Henriksdals reningsverk 
och ovanför Värmdöleden lutar kraftigt sedan i helgen.

Enligt Stockholm Vatten och Avfall renoveras gasklockan sedan 
någon månad och är tom på gas. Normalt innehåller den biogasen 
metan, som verket utvinner ur rötade hushållssopor och som sedan 
ska koncentreras till fordonsgas och driva band annat bussar.
Ur Nacka Värmdöposten 2018-11-05

Nu ska färjorna i Sjöstan bli miljövänligare
Färjetrafiken mellan Sjöstan, Södermalm och Henriksdalshamnen 
ska bli snällare mot miljön.

Om tre år ska andelen förnybart drivmedel vara minst 90 
procent.

Ett krav från stadens sida är att öka andelen förnybart bränsle, 
det vill säga biogas, bioetanol, biodiesel eller förnybar el.

Från och med den 1 juli 2019 ska andelen förnybart drivmedel 
vara minst 20 procent och sedan öka till 50 procent året därefter 
och hela 90 procent 2021.
Ur Lokaltidningen Mitt i 2018-11-06

50 år av tulpanodling
För 50 år sedan började Sven och Birgitta Alverbäck att odla som-
marblommor i liten skala i Bryggaområdet. Idag producerar före-
taget 28 miljoner klimatkompenserade tulpaner om året och sorti-
mentet växer för varje år. 

I odlingsrummen skördas tulpaner i flygande fläng och de pack-
as sedan i gnisslande buntar i packningsrummen. 

– Fortfarande står tulpanerna för 60 procent av vår försäljning. 
Vi försöker ta hänsyn till miljön så mycket som det går och kom-
posterar all jord och alla lökar hos ett lokalt företag, uppvärmning 
av växthusen sker med biobränsle och vi använder recirkulering av 
gödningsvatten. Det som vi inte kan återanvända, klimatkompen-
serar vi för, säger Amanda.
Ur Mälaröarnas Nyheter 2018-11-07

Scanias vd om hållbara  
transporter i framtiden
Biobränslen nu sedan eldrivna lastbilar och bussar. Det är framti-
den för Scania, menar vd:n Henrik Henriksson. 

– Tittar vi 15-20 år bort då börjar huvuddelen av Scanias for-
donsflotta bli elektrifierad, säger han till LT.

– Det viktigaste är att vi fokuserar på här och nu, att vi inte tit-
tar för långt bort, det är lätt att man börjar prata om perfekta tek-
niska lösningar som kommer i morgon och så gör man inget i dag.

– Om man tittar på ett kortare perspektiv så handlar det om 
biobränslen de kommande tio åren, under tiden så fasar vi in en 
elektrifiering, tittar vi 15- 20 år bort då börjar huvuddelen av Sca-
nias fordonsflotta bli elektrifierad. 
Ur Länstidningen Södertälje 2018-11-07

SÖDERMANLANDS LÄN

Sopimporten får kritik: "Plast ska inte eldas"
Norska och brittiska sopor väller in över Sverige. Vi importerar hela 
1,3 miljoner ton avfall för att elda med - en del av dem anländer 
via Oxelösunds hamn. Men sopimporten får hård kritik - plasten 
ska återvinnas i stället för att eldas, tycker Naturskyddsföreningen.

Douglas Heilborn som är vd för Oxelösunds hamn säger att 
han förstår Naturskyddsföreningens invändning att det tar bort 
incitamenten för andra länderna att återvinna soporna. Samtidigt 
har Storbritannien ingen tradition av stora fjärrvärmesystem, det 
är ganska unikt för Skandinavien. Alternativet just nu skulle vara 
att lägga det på deponi i England och då är förbränning betydligt 
bättre, säger han. 

I Oxelösunds hamn tar man emot 60 000-80 000 ton brittiska 
sopor varje år - med kraftvärmeverk i bland annat Södertälje och 
Östergötland som slutmål. 
Ur Södermanlands Nyheter 2018-10-30

Fortsatt nej för biogasledning i Eskilstuna
Eskilstuna och Strängnäs energi får fortsätta att köpa in biogas is-
tället för att använda den egenproducerade.

Det beror på att ledningen mellan Ekeby reningsverk och tank-
stationerna är för osäker.

Nu har räddningstjänsten bestämt att ledningen inte får an-
vändas eftersom det i området där gasledningen går finns risk för 
skred.

Den egna biogasen, som ändå produceras, eldas upp och det 
ska man fortsätta att göra för att den inte ska hamna i atmosfären. 
Ur Sveriges Radio P4 Sörmland 2018-11-07
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ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Länet blir centrum för ny etanolteknik
Etanol är inte det mest efterfrågade alternativet till diesel för trans-
portföretagen. Nu vill tre företag vända trenden och göra Öster-
götland till ett centrum för utvecklingen av etanoldrivna tyngre 
transportfordon.

Energimyndigheten behandlar just nu en gemensam ansökan 
från Scania, Agroetanol och Sekab. De tre företagen har ansökt om 
drygt tio miljoner kronor till ett tvåårigt projekt. I projektet ingår 
30 tyngre lastbilar utrustade med den nya 13-liters etanolmotorn 
som ska köra transporter inom länet och i fjärrtrafik. 

– Idag körs redan en del lättare lastbilar på bränsle baserat på 
95 procent etanol. Arla är ett företag som har flera sådana distri-
butionsfordon. 

Naven för fordonen ska finnas på olika platser i Östergötland 
där det också planeras för sex nya tankställen. 
Ur Norrköpings Tidningar 2018-11-02

Från kol till flis i Linköping
Kraftvärmeverket i Linköping, Tekniska verken, bygger om en 
kolpanna till biobränslepanna. Kolet ersätts med i första hand med 
returträ, men även med skogsbränsle.

Konverteringen innebär att cirka 6 000 ton kol per år fasas ut. 
Investeringen uppgår till cirka 100 miljoner kronor och den nya 
pannan tas i drift i början av 2020.

I kolpannan som nu byts ut eldas i dag även gummi från kas-
serade bildäck.
Ur Land skogsbruk 2018-11-06

Här invigdes den fossilfria macken
Nu kan du tanka din dieselbil miljövänligt i Vreta Kloster. Där 
invigdes på fredagen en tankstation för HVO.

Partytält och politikerbesök när "macken" invigdes vid Vreta 
Kluster. 

Placeringen av tankstationen beror på att de gärna vill finnas 
ihop med klustret, den gröna näringen och lantbruksskolan. 

– Från början var många av kunderna bussbolag och stora åke-
rier, men nu har det mer och mer svängt över till både privatper-
soner och medelstora företag, säger Henrik Fridholm på Energi-
fabriken. 
Ur Östgöta Correspondenten 2018-11-24

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Dafgårds får stöd från Klimatklivet
Dafgårds AB i Källby får 6,3 miljoner ur det statliga anslaget "Kli-
matklivet". Pengarna ska gå till att ta vara på spillvärme.

Dafgårds får 6,3 miljoner för att installera rökgasåtervinning i 
syfte att ta vara på spillvärme från fabriken. Lantmännen Agro-
värme får också stöd för att tillvarata stora mängder spillvärme i 
fabriken i Lidköping. 

För tyngre transporter fortsätter biogastrenden och flera aktö-
rer har beviljats stöd för bland annat inköp av gaslastbilar och för 
tankstation för biogas.
Ur Skaraborgsbygden 2018-11-02

Klimatsmart snilleblixt får Linus att jubla
För tre år sedan uppfann göteborgaren Linus Larsson och hans 
pappa en helt ny metod att tillverka pappersprodukter. Mycket 
tyder nu på att det kommer få en stor och positiv påverkan för 
jordens miljö- och klimatproblem.

Det är vind i seglen för 31-årige Linus Larsson. Han har nyss 
tagit över rollen som vd för PulPac AB, bolaget som bildades ur 
snilleblixten. 

En grupp västsvenska affärsänglar går in med kapital, kompe-
tens och affärskunskap till Pulpac. 

– PulPac är en lösning som gör det möjligt att ersätta plast med 
ett billigt pappersalternativ. 

Linus förklarar att PulPac har alla grundstenarna som krävs för 
att nå en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Förnyelsebart 
material, återvinningsbarhet, bionedbrytbart och det är billigt. 
Ur Göteborgs-Posten 2018-10-31

Tre anläggningar i Göteborg  
släpper ut mest koldioxid
På Naturvårdsverkets lista över anläggningar i Göteborg som 
släppte ut mest växthusgaser ifjol toppar Renovas avfallskraftvär-
meverk. 

– 35 procent av den koldioxid som släpps ut är fossil, övrig är 
förnyelsebar, säger Kurt Lindman, hållbarhetsansvarig på Renova.

– Hade man lagt soporna på deponi i stället hade utsläppen 
blivit betydligt större, när det bryts ned där bildas nämligen me-
tangas som är betydligt värre än koldioxid, säger Kurt Lindman.

På andra plats kommer St1 Raffinaderi med 522 459 ton CO2.
Vid raffinaderiet produceras traditionella fossila drivmedel men 

också diesel och bensin med förnybara inslag. St1 hävdar samtidigt 
att raffinaderiet i Göteborg är ”ett av världens mest energieffektiva”. 

På tredje plats kommer Preem med 461 299 ton CO2.
Preem förklarar att Göteborgsanläggningen är en av Europas 

mest miljöeffektiva.
Jämfört med ett västeuropeiskt medelraffinaderi släpper man ut 

17 procent mindre koldioxid, 60 procent mindre kväveoxider och 
88 procent mindre svaveloxider. 
Ur Göteborgs-Posten 2018-11-05

Åkab har fasat ut oljan
Åmåls kommunala bostadsbolag Åkab har fasat ut oljan som bas-
värme i samtliga av bolagets fastigheter. 

Överallt i tätorten i Åmål har vi fjärrvärme. I övriga fastigheter, 
dit inte fjärrvärmen når, har vi bergvärme eller luftvärmepumpar. 

Åmåls fjärrvärmeverk är en del av företaget Statkraft och ligger 
på industriområdet. Värmeverket använder till stor del träddelar 
som flis och bark i förbränningen. 

– Hittills i år står fasta biobränslen och bioolja, alltså förnybart 
material, för 99,9 procent av materialet. 
Ur Provinstidningen Dalsland 2018-11-17
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Biodrivmedel kan fyrdubblas till 2025
I Sverige finns 17 anläggningar för produktion av flytande biodriv-
medel samt 55 produktionsanläggningar för biogas som drivmedel 
som är i drift eller under byggnad. Det finns ett 20-tal projekt 
under planering för genomförande mellan 2019 och 2025. 

Preems raffinaderi i Lysekil har kapacitet att raffinera 11,4 mil-
joner ton råolja. Här produceras idag cirka 160 000 kubikmeter 
HVO-diesel och biobensin. Kapaciteten ska öka till 200 000 ku-
bikmeter under 2019.
Ur Lysekilsposten 2018-11-07

Ett steg närmare fossilfri kommun
I dag torsdag får Strömstad sin första biogasstation. 

Kommunen har som mål att redan 2030 vara fossilfri. Många av 
bilarna som idag används inom kommunens verksamheter kom-
mer att bytas ut. 

– Vi har idag fem gasbilar, men många fler kommer att tillkom-
ma allt eftersom leasingavtalen löper ut, berättar Maria Aronsson, 
kommunens miljöstrateg. 
Ur Strömstads Tidning / Norra Bohuslän 2018-11-08

Här tankas biogas från Dalboslätten
Det var en stor samling människor som hade samlats vid tanksta-
tionen på Eldaregatan i Mellerud på fredagsförmiddagen för att 
vara med när den nya biogasstationen skulle invigas. 

Två personer som var där var lantbrukarna Karin och Per-Olof 
Hilmér. Deras gård, Hilmér lantbruk, är en av totalt tio gårdar 
på Dalboslätten som ska producera biogas till den nya Melleruds-
stationen och till övriga tio biogasstationer runt om i Fyrbodal. 
Tillsammans har gårdarna bildat företaget Biogas Dalsland AB. 

– Gasen som bönderna producerar kan inte tankas i bilen di-
rekt utan den måste renas, säger Pia Brül Hjort, vd på Trollhättan 
Energi.
Ur TTELA 2018-11-10

Resurssnål värme växer på träd
Vedeldning ger värme med doft av skog och med hög mysfaktor. 
Det är uppvärmning att ta tillvara, närodlad och resurssnål. Ved 
klassas som biobränsle, förenligt både med Kungälvs kommuns 
energiplan och långsiktig hållbarhet.

Iwona Kozakowska, energi- och klimatrådgivare på Kungälvs 
kommun, tycker absolut att vedeldning är bra och miljövänlig 
uppvärmning. 

– På första plats är såklart fjärrvärme, solfångare och solceller, 
men på andra plats biobränsle och där ingår veduppvärmning. 
Men det förutsätter att man har en modern panna, gamla vedpan-
nor är oftast inte tillräckligt bra. 
Ur Kungälvs-Posten 2018-11-13

Får raffinera nära 14 miljoner ton
Preem får öka genomströmningen av råvaror från 11,4 till 13,9 mil-
joner ton per år vid Preemraff Lysekil. På sikt ska mer förnybara 
produkter raffineras. Det framgår av domen som kommit från 
Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. 

Domstolen ger dispens när det gäller den ovanliga fransflad-
dermusen. Denna investering går under beteckningen ROCC-
projektet och uppgår till cirka 15 miljarder kronor, den största in-
vestering sedan raffinaderiet byggdes i början av 1970-talet. 

Preem öppnar upp för att raffinaderiet vid Brofjorden dels ska 
kunna ta in och raffinera råolja, petroleumoljor och naturgas men 
också förnybara produkter som HVO2 (Hydrogenated vegetable 
oil; en typ av biodiesel), RME3 (rapsmetylester) med flera fram-
tida kommande förnybara råvaror. 
Ur Lysekilsposten 2018-11-12

Thomas Betong väljer fossilfritt
Thomas Betong konverterar alla sina fabriker till att drivas med 
biobaserad och förnybar eldningsolja.

Omställningen genomförs i samarbete med Stockholm Biodie-
sel som levererar en eldningsolja som till 100 procent består av 
RME, rapsmetylester. Därmed minskar Thomas Betong, enligt fö-
retagsledningen, sin klimatpåverkan från uppvärmningsprocessen 
i fabrikerna med 55 procent. Utsläppen av koldioxid minskar med 
strax över 1 100 ton koldioxid per år. 
Ur Entreprenad 2018-11-19

Ny flispanna minskar koldioxidavtrycket
Vi har kastat ut våra gamla oljepannor för att minska vårt kol-
dioxidavtryck, sa Eva Wallin, kommunikationschef på Nexans i 
Grimsås vid en pressträff i fredags.

Tankarna på att göra något åt de gamla oljepannorna från 1972 
har funnits i närmare tio år. Men det är först nu, tack vare Na-
turvårdsverkets invessteringsstöd Klimatklivet som det blivit eko-
nomiskt försvarbart att genomföra investeringen på tio miljoner 
kronor där Klimatklivet står för 45 procent. 

– Vi gör åt ungefär 40 GWh per år och köpte tidigare 150- 160 
kubikmeter olja per år, säger projektledaren Per Bergqvist och för-
klarar att åtgärden med flispanneinstallationen kommer att mins-
ka företagets koldioxidutsläpp med 400 ton per år. 

– Flispannan kommer att värma både våra lokaler och förse oss 
med värme till de delar av tillverkningsprocessen.  
Ur Svenljunga & Tranemo Tidning 2018-11-14
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Bioraffinaderi vid Sötåsen?
Agroväst i Skara ska koordinera ett stort EU-projekt för att vidare-
utveckla ett grönt bioraffinaderi vid Sötåsenskolan i Töreboda för 
produktion av biogas. Västra Götalands regionutvecklingsnämnd 
anslår totalt 3,7 miljoner kronor till projektet.

Projektet ska vidareutveckla och demonstrera ett grönt bioraf-
finaderi med vallgröda som råvara, enligt koncept som tagits fram 
vid Aarhus universitet.

Principen är att vallen skördas, växtsaften pressas ut och pro-
teinerna skiljs ifrån för att ersätta till exempel sojabönor i djurfo-
der, varefter den sockerrika återstoden används för att producera 
biogas. Den fasta delen kan användas som fossilfritt bränsle eller 
fiberråvara.
Ur Skaraborgsbygden 2018-11-22

Därför förlorade Borås Energi  
gasen till bussarna
Det var inte låg effektivitet som gjorde att Borås Energi tappade 
leveranserna till stadsbussarna - dubbla subventioner till dansk och 
holländsk biogas gjorde konkurrenten Eons pris oslagbart. For-
donsgas i Göteborg gick för sin del miste om en ännu större affär. 
Först nu ska staten göra något åt obalanserna.

När bussföretaget Nobina i december 2016 valde Eon till le-
verantör förlorade Borås Energi och Miljö AB minst 21 miljoner 
kronor i årliga intäkter. 

Eon och andra internationella energijättar importerade biogas 
som redan fått ett statligt produktionsstöd i hemländerna. Nu fick 
gasen även svensk skatterabatt. 
Ur Borås Tidning 2018-11-23

Perstorp avyttrar bolag
Perstorp har sålt sin tillverkning av biobränsle. Förvärvare är lokale 
investeraren Roger Andersen. 

Det var i torsdags som affären mellan Perstorp Bioproducts och 
Adesso Holdings offentliggjordes. Produktionen i Stenungsund 
ska löpa på som vanligt. Stenungsundsfabriken kvarstår i Perstorps 
ägo. I affären ingår även Perstorps fabrik och tillverkning av bio-
bränsle i Fredrikstad, Norge. 

Verksamheten förvärvas av investeraren tillsammans med delar 
av ledningen för Perstorp Bio-Products. 

Hur mycket Adesso Holdings gett för verksamheten är oklart. 
Pertorps fabrik i Fredrikstad har 20 anställda och en produktions-
kapacitet på 110 000 ton biodiesel per år. Totalt har företaget en 
kapacitet att producera det dubbla.
Ur Lokaltidningen Stenungsund 2018-11-24

JÖNKÖPINGS LÄN

Tror inte på domedagsprofetiorna
Kött- och mejeribönderna pekas ut som de värsta miljöbovarna 
- men nu går köttbranschen på offensiven och mjölk- och kött-
bonden Anna Samuelsson utanför Skeppshult får en viktig roll i 
den matchen.

Medierna visar ett allt större intresse för köttnäringen och lyfter 
fram de negativa sidorna av den. 

Hon är utbildad agronom och har forskat i 15 år på SLU, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, i Uppsala. 

– Jag tror inte på domedagsprofetiorna för köttet. Efterfrågan 
på svenskt kött med ursprungsmärkning har ökat de senaste åren, 
säger Anna Samuelsson. 

– Vi måste ju ha mat och all livsmedelsproduktion har miljö-
påverkan. Vi behöver ha kvar kött- och mejeriproduktionen om vi 
ska vi bevara den biologiska mångfalden, hålla landskapet öppet 
och ha kvar en levande landsbygd, säger hon. 

– Vi har investerat i en anläggning som omvandlar metangasen 
från kornas gödsel till biogas, förklarar hon. 
Ur Värnamo Nyheter 2018-11-26

KRONOBERGS LÄN

Miljötänk och kogödsel  
gör Stan till årets vinnare
Stan Weyns brinner för miljön och tycker att kogödsel är den rätta 
grejen för klimatsmart elproduktion. Han driver företaget Biolec-
tric i Sverige och i år utsågs han till Tingsryd kommuns miljöpris-
vinnare.

Stan Weyns och hans familj kommer ursprungligen från Bel-
gien och flyttade hit år 2009. 

Stan Weyns är utbildad miljöingenjör och biolog. 
Han vill peka på vilka klimatsmarta lösningar som finns i vår 

närhet och det fick honom att år 2014 ta det belgiska företaget 
Biolectic till Sverige. Han är vd för den svenska avknoppningen 
med åtta biogasanläggningar i landets södra delar och han hoppas 
få företaget att växa i ännu snabbare takt nästa år. 

Företaget, som i dag har sitt kontor i Karlshamn, säljer gårds-
anläggningar för kraftvärmeproduktion. El och värme produceras 
från biogas och Stan Weyns menar att det finns otrolig potential 
i kogödsel. 
Ur Smålandsposten 2018-11-08

KALMAR LÄN

Framtidens sopbil
Inne i GeesinkNorbas lokaler i Kalmar är det full fart med monte-
ring av sopbilar som ska levereras över hela Norden, förutom Dan-
mark för dit säljs det direkt från huvudkontoret i Nederländerna.

Med en leverans av 160 bilar per år ser han tydligt vilka trender 
som kommer när det gäller framtidens sopbilar. 

Det första han nämner är bränslet. Framöver kommer bilarna 
som drivs helt på el, bolaget har redan sålt fem stycken till Norge. 
Elhybrider, där laddning sker under drift, har funnits ett tag men 
ökar ständigt. Gasbilar är ganska vanliga till svenska kommuner 
men till exempel i Finland är det enbart diesel som säljer bäst eller 
miljövänligare alternativ som HVO. 
Ur Recycling & Miljöteknik 2018-10-30
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Fler områden ska få biomolok
Hyresgästerna på Midgård kommer att kunna slänga sina mat-
rester i en biomolok nästa år.

Källsorteringsskåp står på rad utomhus i anslutning till områ-
dets in- och utfart. 

På Midgård som är Västerviks största bostadsområde med 502 
lägenheter, kommer Bostadsbolaget att installera en biomolok 
nästa år. 

En biomolok består av en behållare som är nedgrävd i marken 
och eftersom avfallet förvaras flera meter ner i jorden blir det 
mindre lukt. 
Ur Västerviks-Tidningen 2018-11-06

Sopor eldas på Gotland i stället  
för i Degerhamn
Hösten 2015 rapporterade Cementa att Degerhamnsfabriken fått 
ner koldioxidutsläppen med 8 500 ton per år genom att använda 
alternativa bränslen, vilka stod för cirka 30 procent. 

Men året därpå började volymerna minska och förra året elda-
des inga KSRR-sopor alls i Degerhamn. De senaste åren har det 
mesta av bränslet fraktats till Cementas fabrik i Slite på Gotland 
i stället. 

Varför? 
– Det är svårt att ställa om till alternativa bränslen i Deger-

hamn. 
Flera försök att elda Guldfågelns fjädrar i Degerhamn har miss-

lyckats. Nu hotas cementtillverkningen av nedläggning. 75 jobb 
står på spel. 
Ur Östra Småland 2018-11-08

Då väntas Kährs nya pelletsfabrik vara i drift
Tidigare i år blev det klart att Kährs fick tillstånd att bygga en 
ny pelletsfabrik. Nu är bygget så gott som klart och snart väntas 
fabriken vara i drift.

Någon gång i december räknar golvtillverkaren Kährs i Nybro 
med att deras nya pelletsfabrik ska vara igång, det skriver företaget 
i ett pressmeddelande.

Kapaciteten i fabriken beräknas bli 60 000 ton per år. 
Ur Sveriges Radio P4 Kalmar 2018-11-12

Kährs börjar tillverka träpellets vid årsskiftet
Kährs är på väg att bygga upp en pelletsfabrik vid sin anläggning 
i Nybro, och beräknar att kunna börja tillverka träpellets kring 
årsskiftet. Råvaran är det trämaterial som Kährs själva inte kan 
använda in sin golvtillverkning.

Kährs har nu ingått ett flerårigt samarbetsavtal med Ekman & 
CO kring försäljning och logistik, enligt ett pressmeddelande.
Ur Barometern 2018-11-12

Beskedet: Företaget får mångmiljonstöd
Hagelsrums Biogas AB har beviljats drygt 20 miljoner kronor i 
klimatstöd att använda till att bygga tankstationer för biogas i 
Hultsfred, Vimmerby och Högsby. 

– Ja, nu känns det jättespännande, kommenterar Åke Birgers-
son. Det här är ju vår enskilt största investering någonsin.

– Redan tidigare har vi klart med bidrag till en tankstation i 
Målilla. Där är vi på väg ut med den ledning, där gasen ska trans-
porteras från gården till macken. 

Stödet från det myndigheten valt att kalla Klimatklivet uppgår 
till 70 procent av investeringskostnaden och totalt sett beviljades 
20 118 000 kronor till de tre biogastankstationerna.
Ur Vimmerby Tidning 2018-11-20

GOTLANDS LÄN

De hoppas få snurr på klimatsmart kött
Fredrik Sundblad är projektledare för Fossilfritt kött och gården 
Hägvards är en av pilotgårdarna. 

– Vi har fått med 13 olika större gårdar på ön. Och nu ska vi 
undersöka om hela köttproduktionen kan vara fossilfri - från gård 
till konsument. 

Alla inleveranser till gården måste ske med fordon som drivs 
fossilfritt. Även maskiner och fordon på gården ska drivas fossil-
fritt. 

På gården ersätts dieseln med RME och HVO. 
Konstgödseln måste tillverkas av andra råvaror än i dag liksom 

plasten kring balarna. 
Projektet Fossilfritt kött är begränsat till tre år och tar slut 2020. 

Ur Land Lantbruk 2018-11-02

Även med lagring behövs ny kabel
I går presenterade Vattenfall sin förstudie, som bland annat inne-
höll planer på storskalig gotländsk energilagring. Flera olika tekni-
ker existerar för detta. 

– Ser man på kapacitet verkar batterier vara det lämpliga på 
Gotland, sade Vattenfalls Fredrik Carlsson i sin presentation. 

– Lager i den storlek vi pratar om för Gotland är inte vanliga, 
även om det finns exempel, säger Energimyndighetens Mattias 
Eriksson. 

En central fråga är vem eller vilka som skulle betala för, äga 
och driva den tilltänkta batteriparken. Det fick den mangranna 
publiken inget svar på. 

– En ny fastlandsförbindelse behövs till år 2035, sade Fredrik 
Carlsson från scenen.  
Ur Gotlands Tidningar 2018-11-13

Nya Gotlandsfärjan har gjort sista provturen
Fartyget ska heta m/s Visborg och är enligt ett pressmeddelande 
Gotlandsbolagets största investering någonsin. Leveransen har bli-
vit försenad flera gånger, men nu har sista provturen gjorts i Kina.

– Hon opererade då fullt ut på LNG och gick i runt 30 knop. 
LNG är flytande naturgas och enligt tidigare uppgifter ska mo-

torerna även kunna drivas delvis med biogas som kan produceras 
lokalt på ön. 

Den 8 december ska fartyget döpas i Kina och därefter kommer 
fartyget att gå mot Östersjön.
Ur SvT Nyheter Öst 2018-11-20
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BLEKINGE LÄN

De säljer grön olja
Fyra trappor upp utan hiss i ett stenhus mitt i Karlshamn sitter 
Vegoil. Och just nu sitter tre av fyra i företaget över en kopp kaffe 
vid bordet i köket. 

– Det är här vi brukar lösa de flesta av våra problem, säger Hans 
Nilsson, som startade Vegoil 2006. 

Stig Nydahl kom till Vegoil 2007 och Pål Nilsson 2014. 
– Vi har enbart vegetabiliska oljor, berättar Pål Nilsson. 
De kommunala fjärrvärmeverken är stora kunder. 
– Alla har en reservpanna för att klara toppbelastningen när det 

blir en köldknäpp. Och där kommer i vi in som det icke-fossila 
alternativet, säger Pål Nilsson. 

Den vegetabiliska oljan som Vegoil säljer är en restprodukt från 
raffinaderier på kontinenten och kommer med båt till deras upp-
lag i Sölvesborg och Oskarshamn. 

De flesta kunderna finns i Mälardalen, och även många i Väst-
sverige. De levererar också en hel del till Norge. 
Ur Sydöstran 2018-11-06

Biogasstation byggs i nytt handelsområde
Nu får även Sölvesborg en biogasstation, som sista kommunen i 
Blekinge.

– Vi är otroligt nöjda med att Blekinge Bränslen kommer att 
etablera i Sölvesborg. Det gör att arbetsgivare och privatpersoner 
i kommunen nu har möjligheten att kunna använda biogas som 
drivmedel, säger Stefan Olofsson, näringschef på kommunen.
Ur Sydöstran 2018-11-14

HALLANDS LÄN

Bra satsar på gröna flygresor
Hittills under året har inrikesflygbolaget Bra tankat in drygt 46 
ton biobränsle i Halmstad.

Bra skapade som första flygbolag i världen en lösning där varje 
resenär kan välja biobränsle till sin resa vid bokning. I augusti fick 
flygbolaget en leverans av 40 000 liter biobränsle till flygplatsen i 
Halmstad. 

Bra deltar tillsammans med Air-BP, som levererar biobräns-
let, och flygplatsen i ett projekt som går ut på att garantera fem 
procent biobränsleinblandning på årsbasis i allt flyg som tankar i 
Halmstad. 
Ur Hallandsposten 2018-11-20

SKÅNE LÄN

Kronprincessparet fick en spännande 
upplevelse i Höganäs
I fredags besökte kronprinsessan Victoria och prins Daniel Höga-
näs AB för att få information om hur de arbetar med att ställa om 
sin ståltillverkning till mer hållbar. 

Kronprinsessparet ficken visning av projektet Probiostållänk –  
en anläggning för grön energigas. Anläggningen, som är världens 
första för förnyelsebar energigas och förnyelsebar koks i stålindu-
strin, demonstrerar i industriell skala fossilfri ståltillverkning base-
rad på förgasning av biomassa med ny teknik. 
Ur Gala Magazine 2018-11-20 

Hotar stänga biogasmack
Eon är missnöjda med att det inte ställs krav på att Merabs nya 
renhållningsfordon drivs med biogas, och hotar "se över etable-
ringen" av de nystartade biogasmackarna i Hörby och Höör om 
upphandlingen inte görs om.

Eon har investerat i biogastankstationer i både Hörby och 
Höör. 

De båda gasmackarna invigdes så sent som i december 2017. 
I avsiktsförklaringarna som togs fram bestämdes bland annat 

att Hörby och Höör skulle hjälpa till och verka för en omställning 
till biogasdrift. 

Men så har inte skett, menar Eon, och påpekar i mejlet att det 
endast finns ett generellt krav om fossilfrihet i den senaste upp-
handlingen av Merabs renhållningsbilar. 
Ur Skånska Dagbladet 2018-11-21

ABK antar utmaning – ska bli helt fossilfria
Under hösten 2018 startar Allmännyttans klimatinitiativ. 

En av dem som antar utmaningen är AB Kristianstadsbyggen. 
De ska vara helt fossilfria år 2030 och ska samma år ha minskat sin 
energiförbrukning med 30 procent. 

– Vi har redan minskat vår energiförbrukning med 20 procent 
sedan 2007. Vi siktar på att vara fossilfria med vår uppvärmning 
redan under 2019 och med våra fordon året efter, säger ABK:s vd 
Henrik Strand.

Endast en fastighet i hela beståndet värms upp med hjälp av 
fossila bränslen. 

Ur 24Kristanstad 2018-11-21

Sågverket i Hästveda sålt  
till storbolag i Kanada
Sågverket i Hästveda, som ingår i Vida-koncernen, har sålt större 
delen av sitt aktieinnehav till det kanadensiska storbolaget Canfor 
Corporation.

Ägarna av Vida säljer 70 procent av sina aktier till Canfor och 
behåller 30 procent. Vida kommer att fortsätta ansvara för den 
dagliga driften av koncernen. 

Vida kommer att fortsätta producera sågade trävaror, träembal-
lage, modulhus och biobränsle under sitt egna varumärke. 

Företaget har sin bas i Vancouver på Kanadas västkust. De sys-
selsätter 6 500 personer. 

På Vidas sågverk i Hästveda arbetar 60 anställda. Huvudmark-
naden är Holland med 60 procent av försäljningen. 
Ur Norra Skåne 2018-11-22


