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Från och med 2020 försvinner Klimatklivet helt enligt 
Moderaternas och Kristdemokraternas budgetalter-
nativ, som har antagits av Riksdagen. Men för 2019 
återstår ett drygt halverat anslag på 750 miljoner kro-
nor, vilket ska jämföras med den rödgröna regeringens 
förslag på 1 590 miljoner kronor, alltså en minskning 
med 840 miljoner. Dessa 750 miljoner är dock redan 
intecknade, så det blir inga fler utlysningar för stöd.

Det är i överensstämmelse med Moderaternas motion. Krist-
demokraterna hade föreslagit en minskning med 990 miljoner 
kronor medan Sverigedemokraterna och Liberalerna förslagit 
ett omedelbart avskaffande av Klimatklivet redan från årsskif-
tet. Centerpartiet föreslog ingen neddragning av Klimatklivet 
i sin budget, men genom att partiet lade ner sina röster i om-
röstningen vann M-KD-förslaget till budget, med stöd från 
Sverigedemokraterna.

För perioden 2020 – 2023 hade regeringen föreslagit ett 
beställningsbemyndigande för Klimatklivet på 2,5 miljarder 
kronor, men detta bemyndigande av framtida stöd är genom 
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Sveriges klimatutsläpp har minskat  
26 procent sedan 1990
Naturvårdsverket presenterade 12 december de definitiva 
siffrorna för utsläpp av växthusgasutsläpp 2017. Utsläppen 
minskade med 0,5 procent mellan 2016 och 2017, och ut-
släppsminskningen har varit liten de senaste två åren efter att 
ha minskat relativt snabbt mellan 2003 och 2014.   SID 3.     

I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärmesektorn.  
Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår inte i statistiken.  
Källa: Energimyndigheten. Se vidare på sidan 5. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ANVÄNDNINGEN AV ENERGI FRÅN FÖRNYBARA 
ENERGIKÄLLOR 2017

FORTS 4

Klimatklivet stödjer innovation  
för minskade utsläpp
12 anläggningar som producerar biokol startar med stöd från 
Klimatklivet. Biokol är ett sätt att minska koldioxiden som 
redan finns i luften och är ett exempel på nya lösningar som nu 
etableras i större skala. En annan ny teknik som får stöd från 
klimatklivet är biodrivmedel från lignin.  SID 6.     
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FORTS FRÅN SID 1.

riksdagsbeslutet struket. 
Om och när en ny regering tillträder kan den lägga nya förslag 

i en ändringsbudget eller en kommande vårbudget, förutsatt att 
det finns stöd för en sådan åtgärd i en kommande regeringsför-
handling. 

Vi gör här en genomgång av relevanta följder av riksdagsbe-
handlingen av budgeten. 

Unik situation – att regera på oppositionens politik

Den rödgröna övergångsregeringen lade vid riksdagsstarten en 
budget utan nya initiativ, i avvaktan på en regeringsbildning. Bud-
geten var i så måtto ”opolitisk”, men innehöll en framskrivning av 
den rödgröna regeringens politik genom oförändrade anslag eller 
anslag i överensstämmelse med tidigare riksdagsbeslut.

Oppositionspartierna kunde ha avstått från att motionera, men 
valde att lägga motioner om den ekonomiska politiken och budgeten. 
Genom att regeringen inte fick stöd från mitten fick M-KD:s 
budgetalternativ majoritet, med stöd från SD. Det innebär att 
Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation i 
Finansutskottet och i fackutskotten nu är den politik som den sit-
tande övergångsregeringen har att utgå från. Budgeten gäller från 
årsskiftet. 

Här är några av de viktigaste förändringarna:

Mindre pengar till miljö- och energipolitik

Om man ser till anslagen till olika politikområden innebär M-KD-
budgeten en neddragning av anslagen inom miljö- och naturvård 
och energi (utgiftsområdena 20 och 21) med drygt 2,5 miljarder 
kr, och en minskning av miljö- och energiskatterna med knappt 
1,5 miljard jämfört med regeringens budget. När det gäller utgifts-
sidan är det en betydande neddragning eftersom de totala anslagen 
före minskningen låg kring 14,5 miljarder. För energi- och miljö-
skatterna är minskningen mer marginell. Även efter skattesänk-
ningarna ligger energi- och miljöskatterna, inklusive trafikskatter 
på totalt drygt 100 miljarder kr. 

Flygskatten bort, sänkt dieselskatt i jordbruket

När det gäller beskattningen kan en ny regering inte ändra på 
Riksdagens beslut under pågående skatteår. De skatteförändringar 
som antagits av Riksdagen ligger därför fast även efter ett reger-
ingsskifte, alternativt om den rödgröna regeringen skulle sitta kvar. 

Den nyligen införda flygskatten avskaffas den 1 juli 2019. 
Skattenedsättningen på diesel lantbruket ökas från 143 öre/liter 

till 193 öre/liter från och med 1 juli 2019, och därefter till 243 öre/
liter. Formuleringarna både i motionen och utskottsbetänkandet 
om tidpunkterna för detta andra steg är oklara. 

Den rödgröna regeringen införde en extra uppräkning av skat-
ten på bensin och diesel med 2 procent per år för att motsvara 
en genomsnittlig BNP-ökning, utöver uppräkning med inflation 
enligt KPI. Denna extra skattehöjning fryses nu från 1 juli 2019. 

Bland andra skatteförändringar märks att momsnedsättningen 
för ”naturguider” avskaffas och att RUT-avdraget utvidgas, samti-
digt som maxbeloppet höjs från 50 000 kr till 75 000 kr. Däremot 
avskaffas sänkt moms för en del reparationstjänster, en reform som 
var en profilfråga för Miljöpartiet. 

Sänkta anslag inom miljö- och naturvård

Utöver den kraftiga neddragningen av Klimatklivet görs ytterliga-
re ett antal besparingar och ändringar inom natur- och miljövård 
(utgiftsområde 20). Naturvårdsverket får sitt anslag bantat med 
50 miljoner kr till 575 miljoner. På anslagen ”skydd av värdefull 
natur”, ”Åtgärder för värdefull natur” och ”sanering och återställ-
ning av förorenade områden” görs en sammanlagd neddragning 
med 1 440 miljoner kronor. Anslaget till ”Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö” får däremot ett tillskott på 200 miljoner. Den kraftiga 
minskningen av anslagen till skydd för värdefull natur kommer 
främst att påverka möjligheten att avsätta reservat och kompensera 
markägare. 

Elbusspremien dras ner marginellt, från 100 miljoner kr till 80 
miljoner kr per år. Elfordonspremien, som används till premier 
till elcyklar och elmotorbåtar, avskaffas. Däremot lämnas bonus-
systemet för bilar oförändrat, och man inför ett nytt anslag som 
benämns ”teknikneutral laddinfrastruktur” på 100 miljoner kr om 
året. Med teknikneutralitet avses neutralitet mellan el och vätgas. 
Anslaget ”Investeringsstöd för gröna städer” minskas till en tred-
jedel. 

Energi: minskat stöd till solceller

Utskottsbetänkandet för Energi (utgiftsområde 21) var inte publi-
cerat när detta skrevs. 

Men av Moderaternas motion framgår att man främst vill dra 
ner på investeringsstödet till solceller, men också minska anslaget 
till den kommunala energirådgivningen. Det minskade stödet till 
solceller är även ett önskemål från branschen, som vill se en utfas-
ning av de direkta subventionerna.

Svebio kommentar:

Det är en riktig ambition att dra ner på de direkta subventionerna till 
olika klimatåtgärder, men hanteringen av Klimatklivet kommer att skapa 
problem för många företag och andra aktörer. Svebio anser att staten 
i första hand bör styra klimat- och energipolitiken med generella styr-
medel, och under de senaste åren har koldioxidskatten höjts kraftigt 
för näringslivet utanför utsläppsrättshandeln. Det borde ha räckt som 
styrmedel för konverteringar bort från fossila bränslen, som olja och ga-
sol. Men genom de generösa stöden från Klimatklivet har utvecklingen 
skyndats på och lett till att många bra konverteringar har genomförts 
under de senaste åren. Ytterligare många projekt planeras, mot bak-
grund av de generösa ramar som angetts i tidigare budgetar för Klimat-
klivet. När anslaget nu tas bort så att inga nya projekt kan få stöd, enligt 
den budget som antagits av riksdagen, så blir det ett svårt avbräck för 
de företag som litat på tidigare politiska löften. Det här är ett skolexem-
pel på hur ryckig bidragspolitik skapar problem för marknadens aktörer. 

De politiska partierna, som har en bred överenskommelse både om 
energi- och klimatpolitiken, borde kunna enas om långsiktiga spelregler 
som gäller under ett antal år framöver. Man kan gärna rensa bland de 
direkta stöden, men det bör ske med framförhållning så att företagen 
kan anpassa sin verksamhet. Snabba kast i stödsystem är förödande 
för de berörda företagen.  
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Klimatmötet i Katowice enades om regelboken

Det här är till stora delar tekniska frågor, men de är avgörande för 
att skapa den transparens som behövs för att alla länder som deltar 
i klimatarbetet under Parisavtalet ska känna förtroende för proces-
sen. Man måste ömsesidigt kunna lita på att alla redovisar ärliga 
siffror på utsläppen och övrig klimatpåverkan. 

Den stora konflikten vid COP24 var annars att en koalition 
av länder med starka fossilbränsleintressen – USA, Ryssland, Sau-
diarabien och Kuwait – motsatte sig en tydlig formulering om att 
man måste ta till sig budskapet i ”1,5-gradersrapporten” från den 
vetenskapliga klimatpanelen IPCC, som kom i oktober (redovisad 
i Bioenerginytt nr 10). 

Mötet kunde inte heller enas om regelverk för utsläppshandel. 
Här var det främst Brasilien som obstruerade mot enigheten. Frå-
gan fördes över till nästa klimatmöte. 

Klimatmötet i Katowice enades på övertid om det som 
var mötets huvudsyfte: att skriva en ”regelbok” om hur 
utsläppen av växthusgaser ska mätas och rapporteras. 

Svebio kommentar: 

Klimatmötet i Katowice måste trots allt ses som en framgång. De 
nära 200 länder som ingår i avtalet (i praktiken världens alla länder) 
kunde enas om regelboken, även om det satt långt inne. Men tyvärr har 
Trump-administrationen skapat utrymme för länder som vill gå långsamt 
fram, särskilt länder med starka intressen i fossilbränsleproduktion. Den 
oheliga alliansen Trump – Putin – MBS (Muhammad bin Salah) kan 
tillsammans orsaka stor skada i det globala klimatarbetet. Också Bra-
silien och Australien har idag ledare som direkt motverkar Parisavtalet. 
Det är stor skillnad mot läget för tre år sedan då Parisavtalet slöts. EU 
har nu en nyckelroll, och det är viktigt att EU inte låter de minst ambi-
tiösa länderna lägga in veto mot en progressiv politik. 

Det är ingen stor förlust att man inte nu lyckas enas om handelsme-
kanismerna. Dessa blir ofta en ursäkt för att inte agera på hemmaplan, 
och de system som hittills funnits har ofta saknat trovärdighet. Det mest 
angelägna nu är att propagera för pris på koldioxidutsläpp i så många 
länder som möjligt, och särskilt i de utvecklade ekonomierna. 

De globala utsläppen av CO2 väntas öka 2,7 procent i år

Global Carbon Project är ett samarbete mellan ett stort antal fors-
kare runtom i världen och anses vara en trovärdig källa för den 
globala koldioxidbudgeten. De ökade utsläppen hänger främst 
samman med nya trender i Kina och USA samt fortsatt snabb ök-
ning av utsläppen i Indien. De kinesiska utsläppen väntas öka med 
4,7 procent i år efter att ha sjunkit marginellt under de senaste 
åren. De minskade utsläppen i Kina sågs som ett mycket hoppfullt 
tecken, efter att utsläppen av koldioxid nästan tredubblats mellan 
2000 och 2012. Kina svarar i år för utsläpp av 10,3 miljarder ton 
CO2, vilket är nästan 28 procent av de globala utsläppen på 37,1 
miljarder ton. Utsläppen i USA beräknas öka med 2,5 procent efter 
att ha minskat under de flesta år sedan 2005. Däremot fortsätter 
utsläppen att minska i EU, men bara med 0,7 procent. EU har haft 
trendmässigt sjunkande utsläpp ända sedan 1980, men utsläppen 
ökade 2017 med 1,4 procent. Utsläppen i Indien, där ekonomin 
växer kraftigt, beräknas öka med 6,3 procent i år. 

Utsläppen per capita var 16,2 ton CO2 i USA 2017, och 7 ton 
per person i Kina och EU, med utsläppet per person i Indien var 
1,8 ton. Världsgenomsnittet är 4,8 ton. 

De globala utsläppen av koldioxid väntas öka med 2,7 
procent i år, efter att ökningen av utsläppen stannat 
upp under några år, sedan 2014. Det framgår av Global 
Carbon Projects årliga rapport som presenterades 5 
december, och blev ytterligare en varningssignal till 
klimatmötet COP24. 

Saudi-Arabien ligger på 19,3 ton, Kanada på 15,6 ton, Ryssland 
på 11,8 ton per invånare.

Det svenska utsläppet av CO2 per person ligger omkring 4,2 
ton. Då räknas inte inbindningen i de svenska skogarna med. Den 
ligger på ungefär samma nivå. 

När man jämför koldioxidutsläpp i relation till BNP ligger 
Ryssland först bland de stora ekonomierna följt av Kina och USA, 
medan de västeuropeiska länderna ligger på en tredjedel eller en 
fjärdedel av den ryska nivån. 

Kol står för 40 procent av CO2-utsläppen, olja för 35 procent, 
naturgas för 21 procent och cement ger 4 procent av utsläppen. 
Utsläppen ökar från alla dessa bränslen, även från kol, som annars 
haft en nedåtgående trend sedan 2010. 

Utsläppen från förändrad markanvändning – i huvudsak av-
skogning – har legat på i stort sett oförändrad nivå sedan 1960. 
Då utgjorde avskogningen 43 procent av de mänskliga koldiox-
idutsläppen. Under den senaste tioårsperioden har andelen varit i 
genomsnitt 13 procent. Samtidigt binds mer än dubbelt så mycket 
koldioxid in i ökad växtlighet (land-sänkan), främst i skog. Av-
skogningen har alltså fått relativt sjunkande betydelse över tid. De 
här siffrorna är mer osäkra än siffrorna för fossil förbränning. 

Land-sänkan ökar något över tid, och för första gången kan 
man nu hävda att summan av nettoinbindning i ny växtlighet se-
dan 1870 är större än summan av avskogning sedan 1870. Skogarna 
(avskogning och tillväxt) har alltså inte bidragit till ökad koldiox-
idhalt. Hela skulden ligger på fossila bränslen och cement. 

Sveriges klimatutsläpp har minskat 26 procent sedan 1990
Naturvårdsverket presenterade 12 december de definitiva siffrorna för utsläpp av växthusgasutsläpp 2017. 
Utsläppen minskade med 0,5 procent mellan 2016 och 2017, och utsläppsminskningen har varit liten de senaste 
två åren efter att ha minskat relativt snabbt mellan 2003 och 2014. 

En huvudförklaring är den goda industrikonjunkturen, och indu-
strins utsläpp har ökat med 4 procent under de senaste två åren, 
främst genom ökade utsläpp i järn- och stålindustrin. Ett exempel 
är att utsläppet från förbränning av restgaser ökat med hela 17 pro-
cent på två år. 

Minskningen av utsläppen från bostadsuppvärmning och 

skogsindustrin har också stannat av, helt enkelt därför att de redan 
nått en mycket låg nivå. 

Minskade utsläpp från inrikes transporter är huvudförklaringen 
till att de totala utsläppen trots allt minskat. Här var minskningen 
3 procent. 

De långsiktiga trenderna från 1990 till idag är att utsläppen från 
FORTS 4
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uppvärmning av bostäder (inklusive lokaler) och från fjärrvärme 
har minskat mycket kraftigt genom utfasning av eldningsolja. Ut-
släppen från enskild uppvärmning har minskat med nästan 90 
procent. Utsläppen från industri har också minskat, men inte 
lika mycket. Utsläppen från industrin varierar kraftigt med kon-
junkturen.

Utsläppen från inrikes transporter ökade från 1990 fram till 
2006, men har därefter minskat kraftigt, främst på grund av över-
gång till biodrivmedel, men också bränslesnålare bilar.

Utsläppet från ”produktanvändning” inkluderar många olika 
utsläpp, bland annat från lösningsmedel, kylmedel mm. Utsläp-
pet från jordbruket har legat relativt konstant kring 7 miljoner 
ton, och innefattar bland annat lustgas från åkrar och metan från 
husdjur. Traktorerna redovisas under arbetsmaskiner. 

Siffran för markanvändning på cirka 44 miljoner ton CO2 be-
tecknar ett upptag av koldioxid, och gäller nästan enbart upptag i 
skog. Detta upptag kompenserar 83 procent av de inhemska utsläp-
pen. 

Utsläppen från utrikes transporter gäller tankning av flyg och 
bunkring av fartyg, och räknas inte in i den svenska klimatrap-
porteringen. Men den här klimatpåverkan har ökat kraftigt, men 
varierar också starkt mellan åren.  

Gemensamt för flera av de sektorer som minskat kraftigt (upp-
värmning, fjärrvärme, på senare år inrikes transporter) är den öka-
de användningen av bioenergi. 

Utsläppen från vägtrafiken  
minskade 21,4 procent på tio år
Maximum för utsläppen från inrikes transporter inträffade 2007. 
Då var de samlade utsläppen från vägtrafik, järnvägstrafik och in-
rikes flyg och sjöfart, samt militära transporter 21,2 miljoner ton 
CO2, varav från vägtrafik 19,7 miljoner ton. 

Till 2017 skedde en minskning av utsläppen från vägtrafiken till 
15,5 miljoner ton, eller med 21,4 procent. Faktum är att utsläppen 
från övrig inrikes trafik minskat till och med något mer, så den 
samlade nergången är över 22 procent. 

Så här skriver Naturvårdsverket om utvecklingen för olika for-
donslag:

”Utsläppen från personbilar har återigen minskat

Huvuddelen av de växthusgaser som släpps ut från transportsek-

FORTS FRÅN SID 3.

UTSLÄPP AV KLIMATGASER, 1 000-TAL TON CO2-EKVIVALENTER

Kategori Utsläpp 1990 Utsläpp 2016 Utsläpp 2017
Förändring 
2016-2017

Procent
Förändring 
1990-2017

(procent)

Industri 20 711 16 877 17 203    + 326 + 1,9 - 16,9

Inrikes transporter 19 674 17 054 16 590     - 464 - 2,7 - 15,7

Arbetsmaskiner   3 166    3 315   3 351      + 36 + 1,1 + 5,8

El och fjärrvärme   6 484    4 787   4 413     - 374 - 7,8 - 31,9

Bostadsuppvärmning   8 346    1 012      969       - 43 - 4,2 - 88,4

Produktanvändning      565    1 709   1 694       - 15 - 0,9 + 200

Avfall   3 742    1 318   1 253       - 65 - 4,9 - 66,5

Jordbruk   7 658    6 871   7 187    + 316 + 4,6 - 6,2

Summa inrikes 71 304 52 943 52 660     - 283 - 0,5 - 26,1

Utrikes transporter   3 617   9 399 10 632 + 1 233 + 13,1 + 194

Markanvändning 34 396 44 538 43 727      - 811 - 1,8 + 27,1

FORTS 4

torn kommer från vägtrafiken. Det är utsläppen från personbilar 
och tunga fordon som dominerar.

Utsläppen från personbilar var 18 procent lägre år 2017 jämfört 
med 1990. Jämfört med 2016 har utsläppen från personbilar mins-
kat med tre procent och uppgick till drygt 10 miljoner ton 2017.

Från början av 1990 och fram till 2007 ökade personbilstrafi-
ken, och låg därefter på en relativt jämn nivå fram till 2013. Tra-
fiken har sedan fortsatt att öka vilket kräver mycket energi. I takt 
med att allt mer biobränsle blandas in i det bränsle som tankas 
har utsläppen dock inte ökat i takt med trafiken. Energieffektivi-
sering bidrar till att minska bränsleförbrukning och koldioxidut-
släpp från enskilda fordon men omställningen av fordonsparken 
behöver gå fortare om trafiken som helhet inte ska öka utsläppen. 
Den genomsnittliga bränsleförbrukningen bland personbilar som 
registrerades i Sverige under 2017 var högre än föregående år. Det 
är första gången sedan början av 2000-talet som utvecklingen gått 
åt fel håll.

Utsläppsminskningen från tunga fordon fortsätter

Utsläppstrenden för växthusgaser från tunga lastbilar var stadigt 
ökande ända fram till den ekonomiska nedgången som startade 
2008. År 2017 var utsläppen 12 procent högre än 1990 års nivå. 
Jämfört med 2016 var utsläppen tre procent lägre under 2017. 
Utsläppen har främst minskat till följd av att andelen förnybart 
bränsle ökat.

För att nå klimatmålen behöver vi även förbättra logistiken och 
utnyttja möjligheterna att transportera med järnväg och sjöfart bättre.

Utsläppsminskningar från lätta lastbilar stannar av

Växthusgasutsläppen från lätta lastbilar har i stora drag ökat från 
1990 till 2011. Då vände trenden och utsläppen minskade sedan un-
der tre år. Även för lätta lastbilar har det stor betydelse att allt mer 
förnybart bränsle blandas med konventionella fossila alternativ. Att 
utsläppen från lätta lastbilar minskat beror bland annat även på ut-
släppskrav inom EU och att differentierad fordonsskatt införts.

Utsläppen av växthusgaser från lätta lastbilar var 1,5 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter år 2017. Det är en procent högre än vad 
utsläppen var år 2016, och 73 procent högre än utsläppen år 1990.

Inom EU finns nu motsvarande utsläppsregleringar för nya 
lätta lastbilar som de som gäller för personbilar.”
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FORTS FRÅN SID 4.

Svebio kommentar: 

Fossilfritt Sverige redovisade för en tid sedan en opinionsunder-
sökning som visar att svenska folket har dålig kunskap om och under-
skattar vad som redan gjorts för att minska utsläppen i Sverige. När 
Naturvårdsverket redovisar de årliga utsläppssiffrorna pekar man alltid 
på att det går för långsamt och att vår konsumtion orsakar stora utsläpp 
utanför Sveriges gränser. För det senaste två åren är det också sant 
att utsläppsminskningen varit alltför långsam för att klara de mål som 
antagits. Men det finns också klara ljuspunkter som borde lyftas fram. 

Utsläppen från transportsektorn minskade kraftigt 2017 jämfört med 
2016 – med 3 procent både för personbilar och för tunga lastbilar. 
Mellan 2015 och 2016 minskade utsläppen från vägtrafiken dessutom 
med 5,6 procent och från tunga lastbilar med hela 11 procent. Den 
samlade minskningen av utsläppen från den svenska vägtrafiken var 
alltså betydande under tvåårsperioden 2015 – 2017.

Förklaringen till utsläppsminskningarna är helt och hållet konverte-
ring till biodrivmedel, eftersom bränsleförbrukningen för nya bilar fak-
tiskt ökade och godstransporterna också ökade.

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030

Användningen av förnybar energi 2017 ökade till samma rekord-
nivå som 2015 då vattenkraften var särskilt hög. Biobränslen står 
för den största förnybara energikällan i Sverige. Under senare år 
har biobränslen ökat i sådan omfattning att dessa nu står för en 
klart större andel av den svenska energianvändningen än olja.

– Historiskt har den ökade biobränsleanvändningen främst be-
rott på en ökad användning av trädbränslen för el- och fjärrvärme-
produktion. Den trenden fortsätter men ökningen under senare år 
kan främst förklaras av en kraftigt ökad användning av biodrivme-
del, säger Jonas Paulsson vid Energimyndigheten.

Utöver att användningen av biobränslen ökade under 2017 steg 
även vindkraftsproduktionen till rekordnivå. Vindkraftsproduk-
tionen ökade 2017 med 14 procent och står för en växande andel 
av den förnybara energin. Totalt producerades 17,6 TWh vindkraft 

”Energimyndighetens bedömning är att målet på 46,4 TWh ny 
förnybar elproduktion kommer att uppnås utan ingrepp i mark-
naden. Därför finns inte skäl för en stoppmekanism som syftar till 
att hålla priset på elcertifikat uppe genom att balansera utbud och 
efterfrågan på elcertifikaten. En genomsnittlig prisökning med så 
lite som tio kronor per certifikat (1 öre/kWh) mellan åren 2019 
och 2045 skulle motsvara en konsumentkostnad på omkring sju 
miljarder kronor.

Vi har tagit oss an uppdraget utifrån ett helhetsperspektiv och 
anser att förslaget skapar goda förutsättningar för att fortsätta re-
san mot 100 procent förnybar elproduktion. Elcertifikatsystemet 
finns till för att målet till 2030 ska nås till lägsta möjliga kostnad 
för elkonsumenterna, och vi bedömer samtidigt att förslaget inte 
kommer att påverka framtida investeringar i förnybar kraftpro-
duktion i Sverige.”

Man skriver vidare:
”Under de senaste femton åren har utbyggnaden av förnybar el 

i stor utsträckning skett tack vare elcertifikatsystemet. Nu sker en 
mycket snabb utbyggnad av vindkraft där elcertifikatsystemets mål 

Trenden med ökad användningen av förnybara energi-
källor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer 
noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt 
minskar användningen av fossil energi. Det framgår i 
Energimyndighetens statistik om årliga energibalanser.

Energimyndigheten föreslog 18 december ett stopp för nya 
anläggningar i elcertifikatsystemet efter den 31 december 
2030. Energimyndighetens skäl för att inte föreslå ett tidi-
gare stopp är i första hand kostnaden för konsumenterna. 
Man skriver så här i sitt pressmeddelande:

vilket utgör 11 procent av Sveriges elproduktion.
Användningen av förnybar energi, som består av biobräns-

len, vattenkraft, vindkraft och värmepumpar, har under lång tid 
haft en uppåtgående trend i Sverige. Sedan slutet av 1970-talet 
har användningen av energi från förnybara energikällor mer än 
fördubblats. 

I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärme-
sektorn. Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår 
inte i statistiken. 
(Pressmeddelande 17 december) 

Svebio kommentar: 

Tillförseln av biobränslen ökade från 139 TWh till 143 TWh mellan 
2016 och 2017. Siffran inkluderar biogent avfall, men inte torv och den 
fossila delen av avfall, som tillsammans rubriceras ”övriga bränslen” 
och utgjorde 17 TWh. Tillförseln av olja, minus export av oljeprodukter, 
var 122 TWh, naturgas 11 TWh, och kol och koks 21 TWh, totalt 154 
TWh fossila bränslen. Till det ska läggas fossilt avfall. 

och kvoter inte längre är en ekonomisk förutsättning för inves-
teringarna. Visserligen har möjligheten till fortsatt godkännande 
inom elcertifikatsystemet skyndat på nuvarande utbyggnad men 
avgörande för de nya investeringarna är faktorer såsom teknikut-
veckling, god tillgång på stora vindkraftsprojekt, låg konkurrens 
om projekten, låga räntor och nya finansieringsavtal. Både det 
gemensamma utbyggnadsmålet tillsammans med Norge, och Sve-
riges nya ambition om ytterligare 18 TWh förnybar el, byggs nu 
mycket tidigare än väntat.”
(Pressmeddelande från Energimyndigheten 11 december)

Svebio kommentar: 

Svebio hade, liksom Svensk Vindenergi, önskat att man inför ett 
stopp i systemet när man uppnår balans mellan ny produktion och mål-
nivån inom systemet. Detta kommer sannolikt att inträffa redan inom 
ett par år, nio år före 2030. Följden av att inte få en stoppregel av det 
slaget blir att priset på elcertifikat kommer att gå mot noll, vilket särskilt 
kommer att drabba företag som investerade för några år sedan i ny 
förnybar elproduktion, med antagandet att de skulle få inkomster från 
elcertifikaten. Investeringar i ny vindkraft kommer ändå att ske, utöver 
elcertifikatsystemets målnivå, eftersom kostnaden sjunkit. För ny styrbar 
biokraft kommer det att behövas någon typ av kompletterande styrme-
del, om tillräckliga investeringar ska komma till stånd för att förbättra 
effektbalansen inom ett 100 procent förnybart elsystem. 
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Energimyndigheten om elanvändningen 2017

Klimatklivet stödjer innovation för minskade utsläpp

När det gäller den långsiktiga trenden konstaterar Energimyndig-
heten att elanvändningen är i stort sett konstant sedan 1990, trots 
att befolkningen ökat med 1,5 miljon. För 2017 var den inhemska 
elanvändningen 130,5 TWh, en marginell ökning med 0,5 TWh. 
Till det kom nätförluster på 11 TWh, de högsta sedan 2010. El-
produktionen var 160,5 TWh, vilket innebär att vi hade ett ex-
portöverskott på 19 TWh. Sverige har haft exportöverskott alla år 
sedan 2010. Elproduktionen 2017 var den näst högsta någonsin, 

”Flera innovativa åtgärder som minskar utsläppen får stöd från 
Klimatklivet, bland annat olika aktörer som investerar i biokols-
anläggningar. Biokol är en produkt som görs av organiskt material, 
till exempel trädgårdsavfall eller trärester. Genom att använda bio-
kol som jordförbättring kan vi minska koldioxidhalten i atmosfä-
ren; det fungerar då som en kolsänka. Biokolen kan även användas 
för att ersätta stenkol i industriprocesser och minska utsläppen 
från industrin. I biokolsanläggningarna produceras även biooljor 
eller gas som kan ersätta fossila energislag för uppvärmning, i till 
exempel fjärrvärmenät. 

En stor åtgärd som också beviljats under hösten är en anlägg-
ning för produktion av lignol, som är en bioolja producerad av 
restprodukter från skogsindustrin. Det är den andra stora anlägg-
ningen av denna typ som klimatklivet stöttar.

Sedan september i år har 900 nya åtgärder fått beslut om stöd 
med totalt 1,4 miljarder kronor. En stor del av åtgärderna handlar 

Energimyndigheten publicerade den 30 november sam-
manfattande statistik för 2017 över användningen av el, 
gas och fjärrvärme. Elproduktionssiffrorna för 2017 har 
varit kända länge, men användningssiffrorna är nya. 

12 anläggningar som producerar biokol startar med stöd 
från Klimatklivet. Biokol är ett sätt att minska koldioxi-
den som redan finns i luften och är ett exempel på nya 
lösningar som nu etableras i större skala. En annan ny 
teknik som får stöd från klimatklivet är biodrivmedel 
från lignin.

bara överträffad av 2012. Vindkraft gav 17,6 TWh, en ökning med 
2,1 TWh jämfört med 2016. Solkraften börjar synas i statistiken 
och gav 230 GWh, en ökning med 61 procent jämfört med 2016. 
Men fortfarande är andelen mycket låg; 0,23 TWh är 1,4 promille 
av den svenska elproduktionen. Elproduktionen i kraftvärmeverk i 
fjärrvärmen var 8,7 TWh (- 0,1 TWh) och i industrin 6,0 TWh (+ 
0,5 TWh). Liksom tidigare gör man ingen skillnad på elproduktio-
nen från fossilt och förnybara bränslen i värmekraften. 

På användningssidan ser man inga stora förändringar under 
senare år. Jämfört med början av 2000-talet har industrins elan-
vändning dock minskat, medan användningen i hushåll och servi-
cesektor ligger i stort sett still. 

om att introducera nyare lösningar i transportsektorn. 120 miljo-
ner kronor mer till laddinfrastruktur och 50 miljoner kronor för 
utbyggda tankstationer för flytande biogas. 

Totalt har Klimatklivet sedan 2015 gett stöd till 3200 åtgärder 
som minskar utsläpp av klimatgaser.” 

Sett till antalet är de flesta åtgärder som fått stöd laddstolpar 
för elfordon, med 2 110 beviljade ansökningar. Energikonvertering 
kommer på andra plats med 644 beviljade ansökningar. Trans-
portprojekt ligger på tredje plats med 179 beviljade ansökningar. 
Transportprojekten handlar främst om tankstationer för biodriv-
medel, t ex för HVO och för flytande biogas. De här projekten ger 
den största klimatnyttan, följt av energikonverteringarna. De 38 
projekten för produktion av biogas ger också förhållandevis stor 
klimatnytta. 

Minskade utsläpp

Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått stöd av Klimat-
klivet bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på 1 570 
000 ton, under den tid som åtgärderna är i funktion (i genomsnitt 
16 år). Många av de åtgärder som Klimatklivet stöttar skapar struk-
turella förändringar som finns kvar i många år framöver, bortom 
de 16 år som beräknas vara åtgärdernas genomsnittliga livslängd.
(Pressmeddelande från Naturvårdsverket 17 december)

Förväntad årlig CO2e-reduktion (ton) av beviljade 
ansökningar till och med 2018-12-17, fördelat per kategori

Förväntad årlig minskning av klimatpåverkande 

utsläpp (ton) för beviljade åtgärder till och med 

2018-12-17, fördelat per kategori.  

Källa: Naturvårdsverket 
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Elmarknaden avvaktar vintern

Oljepriser under 60 dollar

MARKNADERNA

Inga stora saker händer på elmarknaden. I mitten av december 
har dock norra Sverige börjat få riktig vinter, och även södra Sve-
rige hoppas på vit jul. Hur utvecklingen blir av elpriset bestäms 
nu av hur kall vintern blir. Utgångsläget är att det finns ett visst 
underskott i vattendammarna jämfört med normalår, men att det 
tillförts en hel del vindkraft under året. Sverige kommer till årets 
slut att kunna notera nettoexport av el under 2018 på 15 – 18 TWh, 
trots den torra väderleken under året. Vattenfall har laddat Ring-

Oljepriset ligger fortsatt under 60 dollar, en nivå som etablerades 
efter det stora prisfallet under november. Opec kunde inte fatta 
beslut om produktionsbegränsning vid sitt möte i början av de-
cember. 

Försäljningen av bensin har fram till och med november mins-
kat med 5 procent, men ökade med 1 procent i november. Försälj-

hals 2 för sista gången, och reaktorn kommer att stängas av 31 de-
cember 2019. Finska TVO har meddelat att man återigen skjuter 
på starten av den nya, stora reaktorn i Olkiluoto. Nu säger man 
att starten planeras till slutet av januari 2020. Det innebär en elva 
års försening jämfört med när bygget startades, och en sannolik 
tredubbling av kostnaden för reaktorn. På den tyska elmarknaden 
kunde man i början av december åter notera negativa priser, orsa-
kade av mycket vind. 

Arrangeras av:

 
Konferens, utställning & studiebesök på Södra Woods sågverk  

och pelletsfabrik, 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!

NORDIC PELLETS 
CONFERENCE

Dags att anmäla sig till: 

ningen av diesel har ökat med 4 procent under året. Försäljningen 
av E85 låg i november 75 procent högre än ett år tidigare och den 
ackumulerade försäljningsökningen under året är 89 procent. För-
säljningen av eldningsolja har minskat med 4 procent under året. 
Allt enligt SPBI. 

https://www.svebio.se/evenemang/nordic-pellets-2019/
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Resonemanget bygger på ett referensalternativ där all mark 
är beskogad. Det får orimliga konsekvenser och leder till att vi 
blockerar för alla möjligheter att använda dagens åkrar till att lösa 
klimatfrågan. Istället för odling av växter som snabbt kan ersätta 
fossila bränslen blir följden att mer långsamt växande skog borde 
odlas, att jordbruk slås ut, och att förbränningen av fossila bräns-
len fortsätter. Debattörerna skriver rent ut att de tycker det är 
bättre att fortsätta använda fossil bensin!

Den globala uppvärmningen är nästan uteslutande en effekt av 
förbränning av fossila bränslen och de utsläpp av koldioxid som 
följer. World Meteorological Organization visade inför klimatmö-
tet i Katowice att 82 procent av ökningen av klimatpåverkan de 
senaste tio åren beror på ökad halt koldioxid. Avskogningen är en 
underordnad fråga, även om den också är viktig. Global Carbon 
Project visar i sin senaste sammanställning att den samlade effek-
ten av avskogning och ökad tillväxt i världens skogar (landsänkan) 
under de senaste 150 åren är i balans. Det är till och med så att 
den ökade inbindningen i växtlighet har varit större än effekten av 
avskogning. Växtlighet och biomassa har därför ingen kolskuld.

– Vi har en förnybar grön resurs som måste utnyttjas för att 
lösa klimatfrågan. Utspel av den typ som idag görs på DN Debatt 
saboterar möjligheterna att driva en konstruktiv klimatpolitik där 
alla förnybara energikällor kan utnyttjas för att lösa den enorma 
utmaning som klimatförändringen innebär, säger Gustav Melin.

skogsbolagen Holmen och Södra Skogsägarna, projektutvecklarna 
PyroCell och Porcupine, samt teknikutvecklaren RenFuel och Sve-
riges Åkeriföretag. Projektets budget är 1,4 miljoner kronor och 
avslutas i februari 2020.

Svebio kommer att använda sitt nätverk BioDriv med ca 60 
företag och organisationer med 130 personer som främjar biodriv-
medel, omfattande alla delar i värdekedjan från råvara till produ-
center och leverantörer till användare som transportföretag och 
fordonsutvecklare samt investerare och intressenter.

Svebio är även engagerat i ett nytt stort projekt finansierat av 
Energimyndigheten som initierats av Luleå tekniska universitet 
tillsammans med Svebio och nationella och internationella aktö-
rer inom flyget. Denna förberedande studie kommer visa att det 
funkar i praktiken att producera biojetbränsle baserat på svenska 
skogsrester.

– Inom ett par år kommer förhoppningsvis kommersiellt flyg i 
Sverige att testflyga flygjetbränslet från detta Piteåprojekt, baserat 
på svenska skogsrester. Det är glädjande att Svebio tillsammans 
med forskningen och industrin kan bidra i de här två projekten 
så att en första kommersiell anläggning kan byggas, säger Gustav 
Melin, vd i Svebio.

– De slutsatser som förs fram av två debattörer på DN Debatt 
idag om biodrivmedel är helt orimliga. Om man skulle följa deras 
råd måste all åker skogsplanteras, och jordbruk betraktas som en 
klimatskadlig verksamhet. Svebios inställning är den motsatta: od-
lingsmarker ska användas för att ersätta fossila bränslen och bioen-
ergi är en central del av lösningen på klimatfrågan. Låt jordbruket 
aktivt delta i klimatarbetet! Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, 
Svenska Bioenergiföreningen.

Växterna är fantastiska solfångare, vare sig de växer på åker, i 
skog, i växthus eller i vattnet. De kan binda stora mängder solen-
ergi och det sker till låg kostnad. Det ger också inkomster till de 
gröna näringarna. De energirika ämnen som växterna skapar kan 
användas som föda för människor och husdjur eller användas som 
energi. Att utnyttja bioenergin kommer att vara ett mycket viktigt 
inslag i klimatarbetet. För Sveriges del är bioenergi redan idag den 
största energikällan och svarar för cirka 37 procent av vår slutan-
vändning av energi.

Vid Lantmännen Agroetanol i Norrköping tillverkas biodriv-
medel som har en 95-procentig klimatnytta jämfört med bensin. 
Timothy Searchinger och Stefan Wirsenius anser att denna etanol 
ska belastas med klimatkostnaden inte bara för de insatser som an-
vänds för att odla råvaran, exempelvis diesel till traktorer, utan att 
man också ska inkludera en klimatkostnad för att åkrarna skulle 
kunna vara skog, alternativt att de belastas med en kolskuld för att 
marken en gång uppodlats.

Svebio har beviljats finansiering av Vinnova för att ta fram förslag 
till hur investeringar i nya svenska bioraffinaderier ska underlättas. 
Detta ska leda till konkreta styrmedel för att kunna realisera poten-
tialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. 
Inom ramen för projektet kommer man även att utarbeta förslag 
till styrmedel för fossilfrihet i sjöfarten.

– Vi kommer att identifiera vilka risker investerare i svenska 
bioraffinaderier står inför och föreslå hur dessa risker kan hanteras 
och minimeras. Målet är att föreslå konkreta styrmedel så att Sve-
rige kan bygga storskalig produktion av biodrivmedel. Lyckas vi 
med detta kan flyget tanka planen med svenskt biojetbränsle i en 
nära framtid, och vi kan få en liknande utveckling inom sjöfarten, 
säger Svebios programdirektör Tomas Ekbom.

Sverige är ledande i Europa när det gäller att ersätta fossila driv-
medel med biodrivmedel. Användningen har fördubblats på bara 
tre år. Andelen 2017 var 20,8 procent. Men biodrivmedlen baseras 
till cirka 85 procent på import, och det är därför viktigt att öka 
den inhemska produktionen. Flera företag utvecklar teknologier 
för skogsråvara till högvärdiga biodrivmedel och flera utreder möj-
ligheter för kommersiell storskalig produktion i bioraffinaderier.

Svenska Bioenergiföreningen är projektkoordinator tillsam-
mans med biodrivmedelföretagen Energifabriken och Sekab, 

Pressmeddelande 2018-12-13 
Orimliga slutsatser om biodrivmedel på DN Debatt

Pressmeddelande 2018-12-12 
Svebio vill förbättra villkoren för nya bioraffinaderier

PRESSMEDDELANDEN
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VÄSTERBOTTENS LÄN

Svartlut ger drivmedel  
– anläggning testas i Obbola
Svartlut är en trögflytande oljeliknande massa som är avfall från 
skogsindustrin. Nu testar SCA en svartlutsfabrik vid pappersbruket 
i Obbola. Slår försöket väl ut kan en drivmedelsfabrik komma att 
byggas.

– Tekniken fungerar bra. Det vi testar just nu är hur robust den 
är. Vi skall köra Obbola-anläggningen under 100 dagar och se vad 
vi får för resultat över tid, säger Björn Lyngfeldt som är kommuni-
kationschef vid SCA.

Försöken i Obbola är helt avgörande om SCA nu skall gå vidare 
och bygga en drivmedelsfabrik för biodiesel och biobensin.

– Vi utreder om att bygga en sådan fabrik. Men då blir det vid 
Östrandsfabriken i Timrå. 
Ur SvT Nyheter Västerbotten 2018-12-09

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Producerar mer el än Bergeforsen gör
2015 drog det gigantiska Heliosprojektet i gång, en jätteinvestering 
på 7,8 miljarder. Östrand går från tidigare 430 000 årston blekt 
sulfatmassa till 900 000 ton. 

Vid sidan om själva kärnverksamheten har Östrand även blivit 
ett stort kraftverk. Via en ångturbin skickas den biobränslebase-
rade elen ut på nätet. 

Fabriken producerade el även tidigare, men om ett år när fabri-
ken är i full drift produceras 1,2 terawattimmar el. Som jämförelse 
producerar Bergeforsens kraftverk totalt 0,75 TWh. 

Av det använder SCA en hel del, men 0,5 TWh går ut på elnätet. 
En annan sidoeffekt är leveransen till fjärrvärmenätet, fabriken 

försörjer hela Timrå kommun samt en god del av Sundsvall. 
Ur Sundsvalls Tidning 2018-12-08

Ragnsells tvingas betala böter för att ha 
slängt matavfall fel
Ragnsells kommunpartner i Sundsvall ska betala ett vite på 456 
000 kronor till det kommunala bolaget Reko för att de har slängt 
kunders sorterade matavfall tillsammans med övriga hushållssopor 
under tio månader.

Det var i början av oktober som P4 Västernorrland kunde av-
slöja att Ragnsells använt en felande sopbil under tio månader och 
blandat matavfall och hushållssopor.

Det är tiotals ton matavfall, som hushåll i Sundsvall sorterat, 
som har eldats upp i Korsta och blivit fjärrvärme, istället för biogas.
Ur Sveriges Radio P4 Västernorrland 2018-12-17

GÄVLEBORGS LÄN

Fabriken som tänker vara  
helt fossilfri inom tio år
För att nå FN:s mål krävs enormt stora utsläppsminskningar. Igge-
sunds bruk är en av få industrier i världen som redan är där. Deras 
utsläpp av fossila växthusgaser är nästan nere på noll.

Det visar alla de utmärkelser och rapporter som fabriken kan 
stoltsera med. 

Hans Norrström är docent och expert i miljöfrågor inom pap-
persmassaindustrin och har sett en enormt positiv utveckling. 

– På 80-talet släppte de ut ett kilo koldioxid per ton kartong 
som produceras. Idag släpper de ut under ett hekto så det har gått 
väldigt bra och de har kommit väldigt långt, säger han.

– Vi har fortfarande kvar lite fossila koldioxidutsläpp. Vi är kan-
ske till 98 eller 99 procent drivna av biobränsle och det sista fossila 
jobbar vi stenhårt med att få bort. Vårt mål är att hamna på absolut 
noll. Jag skulle vara besviken om vi inte är där om tio år, säger Johan 
Granås, hållbarhetschef på Iggesunds bruk.
Ur SvT Nyheter Gävleborg 2018-12-11

Oljebergrum ger unik fjärrvärme:  
"Känns jättebra"
Nu är det unika värmelagret i gamla oljebergrummet i skarp drift. 
– Det känns jättebra! Jag är stolt över det här, säger regionchef Per 
Persson, Värmevärden.

Det tog flera månader att fylla bergrummet under Köpmanber-
get med 90 000 kubikmeter vatten. Egentligen är det två enorma 
bergrum intill varandra, 200 meter långa och 25 meter höga. 

Det ska vara Sveriges största ackumulator. 
– Det innebär att vi kommer att producera all fjärrvärme med 

förnybart biobränsle, säger projektledaren Bernt Larsson, Värme-
värden. 

– Bergrumsackumulatorn ska köras året runt, förklarade Bernt 
Larsson vid invigningen på onsdagen. 
Ur Hudiksvalls Tidning 2018-12-07

Tuffa mål när bostadsföretagen  
ska rädda klimatet
Alfta-Edsbyns fastighets AB (Aefab) går nu med i Allmännyttans 
klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföreta-
gen i landet att på olika sätt bidra till en klimatomställning. 

För hyresgäster innebär engagemanget att de i framtiden kom-
mer att få se solceller på vissa tak och fler elbilsladdare till exempel. 
Det kommer att ske fler fönsterbyten från tvåglastill treglasfönster. 

Målen är att minska utsläppen av växthusgaser genom att dels 
få en fossilfri allmännytta senast år 2030, dels en 30 procents lägre 
energianvändning till 2030 räknat från 2007. 

– Målen är ganska tuffa, men inte helt orealistiska. Det återstår 
en hel del, som byte av fordon till el- eller biobränsledrivna, säger 
Hans-Peter Olsson. 
Ur Ljusnan 2018-12-08

BIOENERGI I PRESSEN
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Så arbetar Sandvik för mindre utsläpp
Vid anläggningarna i Sandviken har utsläppen fortsatt att minska 
- med närmare åtta procent sedan 2014. 

Det som händer i Sandviken har stor betydelse för Sandviks 
bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser. 

Här förbrukas ungefär hälften av energin och här sker en fjärde-
del av koncernens koldioxidutsläpp. 

– Genom att byta bränsle kan vi direkt minska utsläppen med 
ungefär 20 procent, säger Susanne Lindqvist. 

Efter nyår börjar Sandvik ta emot biogas från Gästrike Eko-
gas anläggning i Forsbacka. I början kommer biogasen att stå 
för ungefär en tiondel av behoven av bränsle som används för 
uppvärmning. 

Ugnar måste byggas om för att kunna eldas med naturgas och 
biogas. 

Att minska utsläppen från stålverket är svårare. Det bygger 
bland annat på forskning om så kallad biokol, det vill säga kol som 
framställs av förnybar råvara. 
Ur Arbetarbladet 2018-12-04

DALARNAS LÄN

Sveriges grönaste åkare blev Dalapilot
– 1 000 vändor, inget åkeri har åkt så mycket under en tråd. Det 
konstaterade Ernst Express vd Roger Blom när han kröntes till 
Grön Dalapilot av landshövding Ylva Thörn.

– Det behövs inga fler utvärderingar, tekniken fungerar under 
värsta tänkbara väderförhållanden, säger Roger Blom med adress 
Trafikverket som ska utvärdera två svenska elvägar. 

Ernst Express är Sveriges grönaste åkeri, testar ellastbil, kör åke-
riet på biobränsle HVO, kör också två 74 tons lastbilar mellan 
gruvan i Garpenberg och Gävle hamn. 

Sedan 2011 har nätverket Energiintelligent Dalarna utnämnt 
Dalapiloter. 
Ur Dalabygden 2018-12-07

VÄRMLANDS LÄN

Viktig skogsaffär för Stora Enso
Avtalet om att förvärva stora delar av Bergvik Skog Väst, en affär som 
i bolagets balansräkning åsätts ett värde på 10 miljarder kronor, får 
stor betydelse för både bioekonomin och en säkring av långsiktiga 
råvaruleveranser, sa Per Lyrvall, Sverige-chef i Stora Enso. 

– En mycket stor del av skogsinnehavet finns i Värmland. 
Stora Enso, som i dag är en ledande global leverantör av förny-

bara lösningar inom förpackningar, biomassa, träprodukter, pap-
per och kartong, har globalt 26 000 anställda. I Sverige finns det 
sex bruk. 

Stora Enso är ett av skogsindustriföretagen i landet som vågar 
påstå att alla produkter där olja är basen kan ersättas med råvara 
som kommer från skogen. 

Stora Ensos forskning kring att separera lignin från svartlut har 
varit framgångsrik. Nu utvecklas en lång rad nya produkter med 
lignin som grund. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2018-12-06

Stora Enso gör en miljöinvestering
Stora Enso har beslutat att investera 232 miljoner kronor på Skog-
halls Bruk i en utbyggnad av befintlig reningsanläggning. 

I vattnet som används vid kartongproduktion blir det kvar 
små träfiberpartiklar. Genom utbyggnaden uppnås förbättrad 
nedbrytning och avskiljning av slam vilket förbättrar kvaliteten 
på returvattnet till Vänern. Slammet kan dessutom användas som 
biobränsle.

Arbetet startas omgående och beräknas pågå till början av 2020.
Ur Lantbruksnytt 2018-12-17

Slut på illaluktande avloppsslam
På tisdagen var det invigning av den nya slammottagningen vid 
Sjöstads reningsverk. En ny anläggning som har den modernaste 
tekniken. Det slutna systemet gör att det luktar mindre och an-
läggningen har även en större kapacitet att ta emot slam. 

– Vårt mål är att öka gasproduktionen och bidra till ett fos-
silfritt samhälle. Vi har i kommunen i dag 350 bilar som går på 
biogas, sa Henrik Lander, (C), ordförande i teknik- och fastighets-
nämnden. 

I dag producerar anläggningen 700 000 liter biogas som alla 
kan tanka sina bilar hos OKQ8 i Karlstad. 

– I dag har vi ett stort upptagningsområde, från Skutberget i 
väst, Skattkärr i öst och Edsgatan norrut. Sen avloppsslam från re-
ningsverken i våra kransorter och enskilda slutna system. Det blir 
en hel del avloppsslam som kan omvandlas till biogas, säger Per-
Anders Bergman, teknik- och fastighetschef i Karlstad kommun.
Ur Värmlands Folkblad 2018-12-12

”Kraven på biobränsle vid Karlstad Airport 
ligger fast”
Miljökraven på Karlstad Airport ligger fast trots att man inte alls 
lever upp till de miljömål som kommunen slagit fast. 

Det säger kommunalrådet Per-Samuel Nisser (M).
– Vi vill inte ge oss, vi tror att det är helt nödvändigt för klimatet 

och för Karlstads utveckling, säger han.
I går kunde SVT Nyheter Värmland avslöja att det i år inte 

tankats en enda liter biobränsle vid flygplatsen i Karlstad.
Det trots de ägardirektiv som kommunen har och som säger 

att minst 15 procent av det bränsle som tankas vid flygplatsen bör 
vara biobränsle.

– Dels har vi inte haft pengar att köpa biobränsle, dels har det 
inte funnits något att köpa på marknaden, säger Hans Wenner-
holm, vd på Karlstad Airport.
Ur SvT Nyheter Värmland 2018-12-11
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ÖREBRO LÄN

Mångmiljoninvestering i plantskola
Under året har Svenska Skogsplantor investerat närmare 21 mil-
joner kronor i Vibytorps plantskola för att öka produktionen och 
minska klimatpåverkan.

Investeringarna uppges öka produktionsvolymen från dagens 15 
miljoner plantor per år till 21 miljoner. Dessutom har plantskolans 
växthus fått en ny värmekälla. Den tidigare uppvärmningen med 
olja har bytts mot biobränsle, vilket minskar koldioxidutsläppen 
med 90 procent. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2018-12-07

VÄSTMANLANDS LÄN

Satsar på gas i Heby och Sala
Sala-Heby Energi AB, SHE, vill satsa på biogasproduktion i Sala 
och en biogasmack i Heby. För de båda projekten, med en total 
investeringskostnad på 14,2 miljoner kronor, har SHE av Natur-
vårdsverket beviljats bidrag på totalt 7,6 miljoner kronor. 

Från Sala kommuns reningsverk blir det bland annat biogas 
som Sala- Heby Energi i dag gör till fjärrvärme. Nu vill SHE 
förädla den biogasen för att kunna använda den på ett ännu 
bättre sätt. 

Vid den tänkta biogasproduktionen renas biogasen - koldioxi-
den tas bort och metanhalten höjs - för att kunna användas som 
fordonsbränsle till bilar och bussar. 

I Sala finns det sedan oktober 2010 en biogasmack. Nu vill SHE 
uppföra en biogastankstation i Heby kommun. 
Ur Sala Allehanda 2018-12-07

UPPSALA LÄN

Här ska marken brukas  
autonomt och fossilfritt
Självkörande maskiner och uppkopplade åkrar. Det är målet för 
ett nytt projekt på Ultuna. Här ska på sikt 4 hektar brukas helt 
utan mänsklig inblandning i produktionsledet och helt utan fossila 
bränslen och mineraltillskott. 

Projektet, som drivs av RISE i samverkan med en rad andra ak-
törer, är skapat ur utmaningen som hela jorden står inför - att klara 
att föda en växande befolkning på ett klimatneutralt sätt. 

Förutom ökad digitalisering och automatisering är även ökad 
elektrifiering en av de bärande delarna i projektet. Testbädden 
sträcker sig över 4 hektar, som ska ge plats åt odling av havre, hös-
traps, maltkorn och vårvete på en hektar var. 

– Visionen är ett digitaliserat fossilfritt jordbruk och det når vi 
inte på tre år. Till exempel börjar vi med HVO för att vi ska vara 
fossilfria redan från början, säger Jonas Engström. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2018-12-04

Därför läckte oljan ut
Orsaken bakom det stora läckaget från Skutskärs bruk är nu utredd.

I november läckte olja från bruket ut i havet och spred sig bland 

öarna utanför Gävle, vilket orsakade stor oro hos boende och som-
marstugeägare.

Nu har en oberoende teknisk utredning kommit fram till or-
saken till läckaget. Talloljan trängde in i ångsystemet och följde 
sedan med ångkondensatet ut i avloppet.

Det återstår sanering av öarna utanför Gävle. 
Ur Underhåll och Driftsäkerhet 2018-12-17

STOCKHOLMS LÄN

Snart ska alla stockholmare  
sortera sitt matavfall
Nu föreslår de styrande politikerna i Stockholms stad att det ska 
bli obligatoriskt att sortera allt matavfall. Stockholmarna är nämli-
gen bland de sämre i landet på att sortera sina matrester.

– Vi tänker införa obligatorisk matavfallsinsamling hos restau-
ranger om två år. Om fyra år blir det obligatoriskt även för bostads-
rättsföreningar och fastighetsägare, säger Katarina Luhr (MP).

– Det är galet att man kastar bort och bränner upp stora re-
surser som vi i stället skulle kunna tillverka biogas av – ett bränsle 
som både SL-bussarna och sopbilarna kör på, säger Katarina Luhr.
Ur SvT Nyheter Stockholm 2018-12-02

Satsning på biogasdrivna  
sopbilar i Stockholm
Renhållningsbolaget Urbaser har fått leverans av 50 nya biogas-
drivna Mercedes-Benz Econic lastbilar som ska användas i Stock-
holms Stad. Det är den största leverans av modellen som någonsin 
gjorts i Sverige, meddelar Mercedes i ett pressmeddelande. Bilarna 
kommer att köras på biogas. 

Urbaser som tog över Reno Nordens verksamhet i Sverige i vå-
ras är landets största aktör när det gäller avfallstransporter. Totalt 
har man ca 500 anställda och 350 lastbilar. 

Under en lång tid har man ansvarat för hämtningen av hus-
hållsavfall i stora delar i Stockholm. 

Att sopbilarna körs på biogas var ett krav i upphandlingen 
från Stockholm Stad. Förutom att det är ett förnybart bränsle 
släpper det också ut mindre kväveoxid och partiklar samt ger 
tystare fordon. 
Ur Trailer 2018-12-07

Skärgårdstrafiken ska bli renare för miljön
I går blev det klart att Blidösundsbolaget tar över skärgårdstrafiken.

Det nya avtalet innebär att skärgårdstrafiken ska bli mer mil-
jövänlig. Målet är att andelen förnyelsebara bränslen ska vara 50 
procent till år 2020 – och till 2022 vara uppe i 90 procent.

Omställningen till fossilfri drift i skärgårdstrafiken ska öka i 
takt, vilket innebär att trafiken 2022 till 90 procent ska drivas med 
biodiesel, så kallad HVO. 

Den blågröna koalitionen i landstinget slår fast att den kollek-
tiva sjötrafiken ska vara 100 procent fossilfri 2030. 

I dag är andelen förnyelsebara bränslen 20 procent i den kol-
lektiva sjötrafiken i Stockholms mellanskärgård. 
Ur Mitt i Stockholm 2018-12-05



12

Miljoner för minskade utsläpp
Sedan 2015 har Naturvårdsverket stöttat olika lokala och regionala 
åtgärder och projekt som anses ha en hög klimatnytta per investe-
rad krona - under namnet Klimatklivet. 

För Mälaröarnas del har nästan 40 miljoner kronor hittills i år 
beviljats till ett tiotal olika små och stora omställningsprojekt för 
att minska koldioxidutsläppen. 

I början av året beviljades kommunen stöd på 30 miljoner för 
det nya närvärmeverk som planeras på Ekerö. Stödet täcker unge-
fär hälften av investeringskostnaden. 

Andra som beviljats stöd är bland andra växthusföretaget Svegro 
som får 1,8 miljoner. 

Hos Gustavshill handelsträdgård, som odlar och säljer blom-
mor i Färentuna, gläds man nu över ett tillskott på nästan 1,2 mil-
joner, vilket Naturvårdsverket nyligen beviljade. 

– Vi byter ut oljan till flis, säger Rolf Gustafsson, vd på famil-
jeföretaget. 

Pengarna kommer att användas för konvertering av 12 000 kva-
dratmeter växthusuppvärmning. 
Ur Mälarö Tidning 2018-12-08

Lyckad satsning på biokol – nu kan 
produktionen sexdubblas
I dag omvandlas en del av stockholmarnas trädgårdsavfall till bio-
kol. Nu planeras för en kraftig uppskalning av projektet, som hit-
tills varit på pilotstadiet. 

– Planen är att komplettera piloten med en anläggning så att vi 
kan producera sex gånger så mycket biokol som idag, säger Jonas 
Dahllöf, enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Anläggningen har i dagsläget kapacitet att omvandla ungefär 
1200 ton trädgårdsavfall till 300 ton biokol per år. 

Nu planerar Stockholm Vatten och Avfall att skala upp anlägg-
ningen till full produktion så att den kan ta hand om allt det träd-
gårdsavfall som stockholmarna genererar. 

– Parallellt med att vi utvärderar den biokolsmaskin vi har un-
dersöker vi möjligheten att komplettera med en anläggning så att 
vi kan klara av att omvandla totalt 7-8 000 ton trädgårdsavfall till 
biokol, säger Jonas Dahllöf. 

– I princip all trädplantering i staden sker nu i en blandning av 
stenkross och biokol. Det växer så det knakar när man planterar 
på det här sättet. 
Ur DagensETC 2018-12-08

Amazonas regnskog ska värma  
svenska lägenheter i vinter
Här lastar det enorma bulkfartyget av tonvis med träflis från Ama-
zonas för att värma upp stockholmarnas lägenheter.

Det brasilianska företaget bakom är miljöcertifierat - men an-
klagas för markstölder och illegal avverkning. 

– Våra leverantörer ska kunna visa att deras verksamhet inte är 
i konflikt med våra miljömål, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef 
på Stockholm exergi. 

Anläggningen i Brasilien ägs av företaget Amcel, Amapá flores-
tal e celulose. Enligt en ny rapport från miljöorganisationen Ama-
zonwatch anklagas bolaget för markstölder och illegal avverkning. 

– Biobränslet kommer från ett eukalyptusplantage i Brasilien 
som är certifierad enligt Forest stewardship council, FSC, säger 
hållbarhetschefen Ulf Wikström. 
Ur Aftonbladet 2018-12-11

SÖDERMANLANDS LÄN

Kronfågel blir miljövänligare
Fjärrvärmeföretaget Gimmersta energi AB har fått bidrag för att er-
sätta en oljepanna vid Kronfågel med en panna som eldas med flis.

Det är Naturvårdsverket, som har beviljat bolaget att bidrag på 
11,7 miljoner kronor i så kallat klimatinvesteringsstöd. 

Gimmersta energi producerar fjärrvärme i flera kransorter i Ka-
trineholms kommun, bland annat i Valla, Julita och Sköldinge. 

Kycklingslakteriet behöver ånga för sin verksamhet, ånga som i 
dag produceras av en oljeeldad panna. 

Förutom att producera ånga till Kronfågel, ska biobränslean-
läggningen också anslutas till fjärrvärmenätet i Valla. 

Bidraget från Naturvårdsverket kommer att maximalt täcka 65 
procent av kostnaderna.

Enligt Gimmersta energi är planen att den nya anläggningen 
ska vara klar till sommaren.
Ur Katrineholms-Kuriren 2018-12-07

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Klimathot ger lokalt företag vind i seglen
Intresset för fossilfria bränslen ökar snabbt. Det gynnar östgötska 
Energifabriken, som nu blir dubbelt så stort genom att köpa upp 
Ecobränsle i Karlshamn.

Energifabriken bildades för tolv år sedan av tre lantbrukarfamiljer 
i Vadstena och Motala. 

I och med köpet av Ecobränsle finns det nu en fabrik i företaget, 
ett raffinaderi i Karlshamn som tillverkar biobränslet RME. 

Köpet fördubblar också antalet tankställen till 55, och Energi-
fabriken har därmed Sveriges största nät av stationer med enbart 
förnybara drivmedel. 

Energifabriken säljer framför allt RME, tillverkat av rapsolja 
och slakteriavfall, och HVO som görs av rapsolja. Även ED95  
(etanoldiesel) ingår i portföljen. 

Omsättningen har vuxit med 200 miljoner årligen de senaste 
åren, och med förvärvet väntas den bli 1,6 miljarder kronor. 

Energifabriken har nu 28 anställda. 
Ur Östgöta Correspondenten 2018-12-06

Lantmännen i Scanias tankar
Lantmännen ska förse Scanias nya lastbilar med etanolbränsle som 
tillverkas av Agroetanols fabrik i Norrköping.

– Lastbilstransporterna anses vara svåra att miljöanpassa men 
det stämmer inte. Att använda hållbara biodrivmedel som Lant-
männen Agroetanols ED95 kommer bidra till att vi att når de 
svenska klimatmålen för transportsektorn, säger Urban Wästljung, 
hos Scania. 

– Vi räknar med ett stort intresse från svenska åkare och trans-
portköpare, säger Jan Mauritzson, vd för Lantmännen Agroeta-
nol.

Tack vare ED95 kan växthusgasutsläppen minska med 90 pro-
cent jämfört med fossil diesel.
Ur Land Lantbruk 2018-12-11
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183 miljömiljoner till länet
183 miljoner har beviljats till 38 miljöprojekt i länet. Allt från 
laddstationer för elbilar till stora anläggningar för biogas får eko-
nomiskt stöd från Naturvårdsverket inom ramen för satsningen 
Klimatklivet.

De 183 miljonerna är de sista pengarna som kommer att ges till 
länet inom ramen för Klimatklivet. 

Flera bostadsrättsföreningar har i denna omgång fått stöd för 
att installera laddstationer till elbilar. Mycket av pengarna går även 
till satsningar på biogas, speciellt då 135 miljoner kronor ges till 
Gasum AB, som eventuellt ska bygga en produktionsanläggning 
för flytande biogas. 
Ur Norrköpings Tidningar 2018-12-18

Chips och kakor blir till drivmedel
Norrköpingsföretaget Agroetanol tvingas nu leta efter nya och bil-
ligare råvaror när spannmålspriset skjuter i höjden.

– I dagsläget tar vi bland annat emot 60 tusen ton chipsrester, 
gamla bullar och kakor, säger affärschef Martin Engström, på lant-
männens Agroetanol i Norrköping.

Resterna förädlas och blir sedan till etanol, proteinfoder och 
kolsyra. 

Jämfört med förra året har spannmålspriset ökat med 30 pro-
cent, men priset på deras produkt, etanol, ligger ungefär på samma 
nivå som förra året.

Att hitta nya råvaror som går att använda för etanolproduktion 
är en tidskrävande process och det gör att vete fortfarande är den 
enskilt största råvaran som företaget använder i sin produktion. 

Men de höga priserna gör att företaget jobbar aktivt för att hitta 
andra och billigare råvaror.
Ur Sveriges Radio P4 Östergötland 2018-12-13 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Vill rädda världen med svampar
Forskare i Borås ser avfall som en tillgång. De hoppas kunna ta 
fram bränsle och mat av det som slängs bort.

På laboratoriet i Borås Högskola arbetar forskare med att ta 
fram klimatsmarta material. Till sin hjälp har de svampar. Fors-
karna försöker odla svamparna på restprodukter som annars skulle 
blivit avfall. Målet är att nå längre än sopförbränning och kom-
postering.

– Inte bara att bränna upp eller göra biogas. Man kan göra 
mycket mer av det material som vi slänger bort, säger professor 
Mohammed Taherzadeh.

Forskarna testar sedan olika metorder att låta svamp växa på 
dessa rester. Av svampmassan går det sedan att göra olika typer av 
produkter som till exempel bioplast, etanol och mat.
Ur SvT Nyheter Väst 2018-12-16

20 år med fjärrvärme
Flis från skogen värmer skönt i många Hjobostäder så här år. Näs-
ta år är det 20 år sedan fjärrvärmen gjorde sitt intåg i Hjo och den 
första flispannan har försetts med ny rökgasrening.

– Det handlar om en investering på 2,5 miljoner kronor, berät-
tar Hjo Energis vd Håkan Karlsson. 

Den är driftsatt inför vintern och testas nu i december. Enligt 
Håkan 

Man räknar med att 70 procent av oljeanvändningen och 20 
procent av eluppvärmningen i Hjo har ersatts med fjärrvärme. 

– Idag är 473 villor och 97 flerbostadshus anslutna till fjärrvär-
menätet.

Ur Hjo Tidning 2018-12-18

Bioraffinaderi på försök
Sötåsens naturbruksskola har fått projektstöd från VG-regionen 
för att utveckla ett gårdsbaserat bioraffinaderi, där gräs ska om-
vandlas till sockerlösning och proteinfoder. Sockerlösningen kan i 
sin tur användas till att producera biogas.

– Det verkligt stora i det här projektet är att vi kommer att 
kunna producera biogas från gräs. Men det blir också viktigt att 
ta fram ett eget proteinfoder som vi kan ersätta den importerade 
sojan med. 

Det säger Bo Grenabo Tapper, områdeschef på Sötåsens Kom-
petenscentrum. 

Raffinaderiprojektet genomförs i samarbete med flera stora 
medspelare, bland annat Chalmers, SLU och Agroväst. Det in-
går även danska samarbetspartners i projektet, exempelvis Aarhus 
Universitet. 

– Våren 2020 räknar vi med att vara igång på riktigt! säger Bo 
Grenabo Tapper.
Ur Mariestads-Tidningen 2018-12-10

Här växer Sveriges största  
solcellspark fram på Hisingen
Göteborg Energi ska öka sin produktion av förnybar energi och 
satsar nu på solenergi. Anläggningen vid Säve flygplats invigs den 
14 december i år och täcker en yta på cirka elva hektar, vilket mot-
svarar knappt 16 fotbollsplaner. 

– Det är drygt 20 000 solcellspaneler, vilket kan producera el 
för omkring 1 100 till 1 200 hushåll, säger Rebecca Palmgren, pro-
duktspecialist på solenergi vid Göteborg Energi

Fram till 2020 har Göteborg Energi satt upp ett mål att bygga 
solcellsparker med en kapacitet på 10 megawatt. Anläggningen i 
Säve är första steget och kommer att täcka ungefär halva målet. 
SvT Nyheter Väst 2018-11-29
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Fettburk mot rörstopp
För att förhindra stelnat fett, stopp och översvämningar i avlop-
pet testar Mölndalsbostäder att ge fettburkar till en del av sina 
hyresgäster. Tanken är att fettet ska återvinnas och bli till exempel 
biobränsle.

Projektet är ett samarbete mellan Mölndalsbostäder och Möln-
dals stad och går ut på att få fler att ta hand om sitt matfett. 

I ett försök som pågår i fyra månader erbjuds 335 hushåll i 
Kvarnbyn och Bifrost en så kallad fettreturburk. 

Det insamlade fettet återvinns och kan till exempel användas 
för produktion av biodiesel eller till stearinljus, tvättmedel eller 
gummi. 

Om försöket blir lyckat är tanken att Mölndalsbostäder ska 
kunna erbjuda alla sina hyresgäster en fettburk i framtiden. 
Ur Mölndals-Posten 2018-11-29

Tänt var det här – följ med  
på husesyn i själva verket
Det är historiska dagar för Borås Energi och Miljö och även för 
boråsarna. För nu tänds det nya kraftvärmeverket med biobränsle. 
Det är en miljardsatsning som kommer att leverera dubbelt så 
mycket el och 20 procent mer värme med samma mängd bränsle 
som gamla Ryaverket. 

Hit anländer mellan 50 och 70 lastbilar per dygn under högsä-
song med biobränsle i form av bark, sågverksspån, skogssflis eller 
oflisad brännved. 

Efter mätning av kvalitet och fukthalt, utfärdar Borås Energi 
och Miljö:s särskilde bränsleexepert ett lämpligt recept på bland-
ning mellan de olika fraktionerna. 

– Vi försöker hålla en fukthalt på i snitt 48 procent. 
Inköpen sker från skogsägare, industrier och sågverk inom cirka 

15 mil från anläggningen. 
Ur Borås Tidning 2018-12-05

Så funkar det nya kraftvärmeverket
Flera tiotal meter upp på skorstenen är ett bekvämt litet kvadra-
tiskt kontrollrum upphängt.

Här finns Borås Energi och Miljö:s egen mätutrustning, där 
rökgasernas halter av de ämnen som inte får överstiga vissa värden, 
kontrolleras kontinuerligt. 

Här under pannorna ansluter de grova fjärrvärmeledningarna 
till och från staden. Det inkommande vattnet som är 44 grader 
värms upp till 70 grader innan det pumpas till ackumulatortanken 
vid Ryaverket för vidare transport ut i staden. 

En mycket central del av kraftvärmeverket, där den energirika 
ångan driver en den stora turbinen. 

Ungefär 13 procent av elen går åt till att driva fläktar, motorer 
och pumpar i kraftvärmeverkets egna processer. Resten går ut på 
nätet till försäljning. 

Bemab planerar för en stor invigning av hela anläggningen 
hösten 2019 då boråsarna bjuds in för att få kika närmare på sin 
anläggning. 
Ur Borås Tidning 2018-12-05

Landets bästa energirådgivare
En glad och överraskad Thomas Bengtsson har utsetts till Årets 
energirådgivare i Sverige. 

Energirådgivare i Herrljunga, Bollebygd, Hjo, Karlsborg, Ti-
bro, Tidaholm och Vårgårda - sju kommuner. Vår första fråga till 
Thomas Bengtsson känns given... 

Hur hinner du med så många kommuner? 
– Jag jobbar i huvudsak åt Herrljunga kommun. Med övriga 

kommuner har jag ett samarbetsavtal och lägger några timmar i 
veckan på dem. 

Enligt Thomas saknar många av de kommunala energirådgi-
varna den bakgrund och kompetens som han själv har. 

– Jag har bland annat jobbat med biobränsle sedan 80-talet. Jag 
har också projektlett fjärrvärmecentraler och jobbat med värme-
återvinning. 

Det är sällan företagare kontaktar honom. Nästan alltid är det 
Thomas som ringer upp dem och bokar in ett gratis företagsbesök. 

Vad brukar privatpersoner vilja ha hjälp med? 
– Ofta hör äldre personer av sig, som har eldat med ved eller 

pellets, och vill diskutera möjligheten att byta till en värmepump. 
Men de är ganska odugliga när det börjar bli kallt ute. Så jag bru-
kar föreslå att man behåller sitt gamla värmesystem också. 
Ur Alingsås Tidning 2018-12-13

Preem satsar på fler  
miljöanpassade tankfartyg
Lördagen den 15 december namnger rederiet Thun Tankers det nya 
miljöanpassade tankfartyget Thun Evolve i Groningen i Holland. 
Tankfartyget kommer att långtidsleasas av Preem för leveranser till 
företagets depåer och kunder i Sverige, Norge och Danmark.

Thun Evolve uppfyller höga krav på säkerhet, effektivitet med 
en mycket låg miljöpåverkan och kan drivas med liquid natural gas 
(LNG) eller Biogas (LBG), säger Joakim Lund, Chief Commercial 
Officer på Thun Tankers. 

– Vi är mycket nöjda med rederiets senaste tillskott av nya mil-
jöanpassade tankfartyg, säger Fredrik Backman, chef för shipping-
avdelningen på Preem. 
Ur Lysekilsposten 2018-12-14

JÖNKÖPINGS LÄN

De tar över länsbussarna
Det blir Buss i Väst AB och Karlssonbuss i Vaggeryd som kör regi-
onbusstrafiken från och med juni 2020. 

Jönköpings Länstrafik är nu klara med sin upphandling om re-
gionbusstrafiken i länet. Kontrakten gäller för en avtalsperiod som 
börjar i juni 2020 och sträcker sig nio och ett halvt år fram i tiden.

Fordonen kommer att köra med biogas, biodisesel eller el.
Fordonen kommer att bli längre med fler sittplatser, wi-fi, usb-

laddare, barnstolar, cykelhållare och hjärtstartare.
– Vi var oroliga att det skulle bli dyrare med fossilfria drivmedel 

men det verkar inte så, så det känns jättepositivt, berättar Carl-
Johan Sjöborg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik.
Ur Smålands-Tidningen 2018-12-11



15

Här leds ny energi in i Gnosjö
I vinter ska Gnosjö skifta till förnybar energi i fjärrvärmenätet. Det 
blir bättre på många vis, säger de ansvariga. 

– Det här räknas som ett mer miljövänligt alternativ och det 
blir faktiskt en ekonomisk förtjänst för kommunen, så det blir 
både billigare och mer miljövänligt, säger Gunnar Lindow, vd på 
Järnbäraren. 

I nuläget värms flera kommunala fastigheter, som förvaltas av 
Järnbäraren, upp med gaspannor. 

Enligt Andreas Kozub, kommunikationsansvarig på Neova, 
som ansvarar för och bygger det nya fjärrvärmenätet i Gnosjö, 
kommer det nya fjärrvärmesystemet att minska utsläppen med 884 
ton koldioxid, jämfört med eldning med enbart naturgas. 

Andreas Kozub på Neova berättar att gaspannorna kommer att 
ersättas med en fjärrvärmecentral vid Bäckaskolan. 

– Vi har byggt en fjärrvärmecentral där det kommer att finnas 
tre biobränslepannor, som ska användas som backup för varandra, 
och en silo som innehåller pellets. 

Tanken är att man ska börja elda i det nya fjärrvärmenätet i 
januari nästa år. 
Ur Värnamo Nyheter 2018-11-27

Biogasanläggning planeras byggas
En ny biogasanläggning planeras att byggas på Miljövägen på en 
fastighet i Rogberga-Hult. 

Det är Kompogas i Jönköping AB som ansökt om att få bygga 
den nya biogasanläggningen.

När biogasproduktionen var i kommunal regi gick den med 
över 200 miljoner i förlust, vilket gjorde att politikerna beslutade 
att sälja verksamheten för nio miljoner kronor till ett schweiziskt 
bolag. 

Det schweiziska bolaget köpte Jönköping Energi Biogas, dot-
terbolag till Jönköping Energi, för nio miljoner kronor. En ny 
anläggning planerades då intill avfallsanläggningen Miljön mellan 
Barnarp och Tenhult. Nu ansöks det alltså om bygglov för att dra 
igång bygget.
Ur Jnytt 2018-12-09

KRONOBERGS LÄN

Så ska Ikea få ner sina utsläpp
Ikea ska få ner utsläppen med 80 procent fram till år 2030 för till-
verkningen. De vill satsa på förnybar el och biobränsle.

– Vi ska satsa på förnybar el och göra en omställning av de 
bränslen som vi använder i produktionen. Produktionsledet för 
Ikea är tre gånger större än alla varuhus och lager som vi har, så här 
måste vi ta ett ansvar, säger Andreas Ahrens, klimatchef på Inter 
Ikea group.
Ur Sveriges Radio P4 Kronoberg 2018-12-04

Björn Zethraeus: Energiprofessorn  
gillar svalare vatten
I mitten av 1990-talet handplockades Björn Zethraeus till Växjö 
för att bygga upp en utbildning i bioenergiteknik. 

Oljekrisen satte fokus på energins roll, inte minst för den ener-
gikrävande processindustrin. Energieffektivisering blev på modet 
och Björn Zethraeus var med på tåget. 

Under alla år har han intresserat sig för biobränslets möjligheter. 
– Ett av mina stora intressen har varit hur man skulle kunna 

återintroducera biobränslen i processindustrin. I dag använder vi 
träeldning bara till att koka vatten. Det är väldigt dumt och ett 
steg tillbaka teknikmässigt. 

– För tio år sedan byggde vi om en glasugn på Kosta och eldade 
den med träpellets. Det fungerade alldeles utmärkt och glaskvali-
teten blev lika bra som tidigare. 

Efter sex veckor plockades ugnen ner. Skälet var att det skulle 
bli dyrare med träpellets än med gasol. 

– Skattereglerna gynnade inte biobränslen, trots att det vore en 
vinst för miljön. Då blir man lite ledsen. 
Ur Smålandsposten 2018-12-15

KALMAR LÄN

Fler mackar med biogas i Kalmar län
Minst en biogasmack i varje kommun samt fördubblat antal bio-
gasfordon under kommande tre år är målen i det nya samverkans-
projektet BiogasBoost i Kalmar län.

Under november har 44,8 miljoner kronor beviljats i stöd från 
Naturvårdsverket för byggande av sju nya biogasmackar i länet. 
BiogasBoost hoppas nu att mack nummer åtta beviljas stöd inom 
kort. 
Ur Östra Småland 2018-11-29

Klimatstöd bidrar till ännu en biogasmack
Mörbylånga kommun har fått 6,3 miljoner kronor i klimatpengar 
av staten för att minska koldioxidutsläpp. Pengarna ska gå till att 
bygga kommunens andra biogasmack, i Färjestaden.

Alla kommunens skolbussar går på biogas och nuvarande en-
treprenör Bergkvarabuss står för en biogasmack vid depån nära 
Guldfågeln i Mörbylånga tätort. Macken öppnade augusti 2017, 
och för allmänheten februari 2018. 

Med det nya klimatstödet hoppas kommunen på ytterligare en 
biogasmack vid Färjestaden. 

– Det är ett bra strategiskt läge vid brofästet, där det redan finns 
flera mackar. 

Den närmaste biogasproduktionen finns utanför Läckeby. 
Ur Östra Småland 2018-11-27
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GOTLANDS LÄN

150 miljoner ska stärka förtroendet
Att återvinna förtroendet för Geab blir den viktigaste uppgiften 
för nye vd:n Adrian Berg von Linde. Till sin hjälp har han investe-
ringar för 150 miljoner kronor nästa år.

Adrian Berg von Linde kommer att sitta på två vd-stolar. Han 
leder arbetet för moderbolaget Gotlands Energi AB och tillträder 
snart som vd i dotterbolaget Gotlands Elförsäljning AB. 

Fokus ligger på ökad leveranssäkerhet. 
– Vi har investerat 1,8 miljarder kronor sedan 2000, och kom-

mer att satsa 150 miljoner under 2019. 
– Ledningsnätet är inte så dåligt som det påstås. Vi är i nivå 

med genomsnittet när det gäller avbrott. Då ska man komma ihåg 
att vi har 600 mil ledningar. 
Ur Gotlands Allehanda 2018-12-17

BLEKINGE LÄN

Länet laddar för elbussar
Om ett par år är det dags för en ny upphandling om lokaltrafi-
ken i Blekinge. Då är det troligt att en andel av bussarna blir helt 
elektriska.

– I dag kör vi till 96 procent med förnyelsebara bränslen, bland 
annat HVO. Men det är fortfarande förbränningsmotorer. I fram-
tiden är det troligt att vi kommer att ha en blandning av helt el-
drivna bussar i stadstrafik och bussar med förbränningsmotor på 
längre sträckor, säger berättar Magnus Forsberg som är strategisk 
planerare för kollektivtrafiken vid Region Blekinge. 

– Bussarna vi kör med måste klara en lång rad krav och länge 
har det främst varit kinesiska tillverkare som erbjudit elbussar. 
Ur Sydöstran 2018-11-29

Ecobränsle får ny ägare på stark marknad
Marknaden för biobränslen växer och Karlshamnsföretaget Eco-
bränsle AB får nu en starkare position när det köpts upp av Ener-
gifabriken AB.

Ecobränsle AB, granne på Västra kajen med AAK som levererar 
rapsoljan till deras biodiesel, får i ett slag dubbelt så många tank-
platser. 

Tillsammans med Energifabrikens tankställen blir det nu 55 sta-
tioner i södra Sverige, Mälardalen och upp längs Norrlandskusten 
till Hudiksvall. 

– Men det handlar inte om vanliga tankställen, säger Claes Ra-
mel, vd på Ecobränsle. Våra kunder är företag med tunga indu-
strifordon. 
Ur Blekinge Läns Tidning 2018-12-06

Uppköp kan ge ökad produktion
Ecobränsle tog 2010 över anläggningen som byggts upp av Lant-
männen. Där tillverkas det rapsbaserade miljöbränslet RME.

Förvärvet av Ecobränsles bioraffinaderi i Karlshamn ses som ett 
bra komplement till Energifabrikens egen verksamhet. Man ser 
goda utvecklingsmöjligheter med ökad produktion i Karlshamn.

– Det är en perfekt match. Bolagen kompletterar varandra på 
ett enastående sätt, säger Claes Ramel som är vd för Ecobränsle.
Ur Sydöstran 2018-12-05   

HALLANDS LÄN

Blöjor i gröna påsen hamnar  
på bondens åker
Blöjor, skor och kanyler är bara ett axplock av det som slängs i 
den gröna påsen för matavfall. Nu satsar Hem nära en halv miljon 
kronor på en stor kampanj. 

Ett år och dryga tre månader har passerat sedan den gröna på-
sen gjorde entré i Halmstads kommun. 

Hems optiska anläggning i Kistinge klarade inte av att sortera 
ut allt som hamnat fel vilket ledde till att slutprodukten, slurryn, 
som ska rötas för att bli biogas och biogödsel innehöll för mycket 
skräp. 

Endast fantasin sätter gränser för vad folk slänger i den gröna 
påsen. 

– Vuxenblöjor, tops och deodorantflaskor ser vi ofta. Eftersom 
allt som slängs i de gröna påsarna mals ner blir slutprodukten en 
blandning av både mat, plast, metall, textilier och glas. 

I ett försök att förmå folk att göra rätt har Hem satsat nästan en 
halv miljon kronor på en omfattande informationskampanj som 
bland annat körs på biografer, i tv, radio och tidningar samt på 
diverse sociala medier. 
Ur Hallandsposten 2018-12-12

SKÅNE LÄN

Energibolaget som har grepp om värmepriset
Ystad Energi har Skånes lägsta fjärrvärmepris samtidigt som bolaget 
generar den vinst som ägaren, Ystads kommun, har satt som mål.

– Vi utnyttjar våra resurser maximalt och effektiviserar. Vin-
sterna är ett resultatet av vårt arbete under en lång tid, allt från 
att vi effektiviserar anläggningen till kostnader för bränslet, säger 
fjärrvärmechef Vinko Culjak.

Den 60 meter höga ackumulatortanken som byggdes 2017 är 
en del i effektiviseringen. Bolagets fjärrvärme har nästan hela tät-
orten som kunder, framför allt större fastigheter. 

Vinko Culjak förklarar att målet är att verksamheten ska bli fos-
silfritt 2020. Det fossila bränslets andel är två procent i år. Tanken 
är att blir fossilfri i första hand med skogsflis. Bolaget testar RME 
(rapsmetylester) som tillverkas av skånskt raps sedan tre år tillbaka. 
Det ska ersätta eldningsoljan. 

Han berättar att Ystad energi har behov av mer kapacitet för 
biobränsle framöver och ska därför investera mer genom att bygga 
en mindre pannanläggning. 
Ur Skånska Dagbladet 2018-12-04

Gasnätet från 1863 ska värma 
uteserveringar med biogas
Det gamla gasnätet i Lunds innerstad ska renoveras och få nytt 
liv. Förhoppningen är fler uteserveringar som värms med biogas 
istället för gasol. 

I både Malmö och Helsingborg finns det uteserveringar som 
värms med biogas. Stadsgasnätet i Lund öppnades 1863, innan 
elektriciteten hade kommit. 
Ur Sydsvenskan 2018-12-17


