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Nr 1 / 2019 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Den fyrpartiöverenskommelse som träffats mellan So-
cialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljö-
partiet, Januariavtalet, innehåller en hel del som berör 
bioenergibranschen. Överenskommelsen är detaljerad, 
med 73 punkter, men det råder ändå betydande osä-
kerhet kring många frågor eftersom formuleringarna 
ibland är kortfattade. 

Dessutom måste många frågor utredas för att få fram konkreta 
förslag till riksdagen. 

Vi går här igenom och kommenterar alla viktigare frågor 
som har relevans för Svebios medlemmar, främst inom energi- 
och klimatpolitik (denna kommentar har redan tidigare lagts 
ut på Svebios hemsida – se även pressmeddelande sidan 7): 

• Förslaget att införa ett förbud mot att ”sälja nya bensin- 
och dieseldrivna bilar” från 2030 är ogenomtänkt och felaktigt. 
Det är inte politikernas sak att bestämma om vilka tekniska 
lösningar som ska väljas för att nå klimat- och miljömålen. Det 
avgörande är att stoppa utsläppen av fossil koldioxid från tra-
fiksektorn. Det sker bäst genom styrmedel som inriktas mot 
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Svenska utkastet till energi- och klimatplan
Regeringen har lämnat in ett Utkast till svensk integrerad 
nationell energi- och klimatplan. Den lades ut på regeringens 
hemsida 17 januari, utan pressmeddelande, och dokumentet 
är inte undertecknat av någon minister, men Energi- och miljö-
departementet står som avsändare.  SID 4.     

Energiintensitet i den svenska ekonomin för 2020 och 2030, förutsatt en  
linjär utveckling från 2017 för 2020-målet och från 2015 för 2030-målet.
Två olika beräkningsmetoder. Källa: "Sweden’s draft integrated national  
energy and climate plan", Miljö- och energidepartementet.  
Se vidare på sidan 4. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ENERGIINTENSITET I DEN SVENSKA EKONOMIN 
(FÖRÄNDRING I PROCENT)

FORTS 4

Riksrevisionen om Klimatklivet
Riksrevisionen har genomfört en granskning av Klimatklivet. 
Den 17 januari lämnades en granskningsrapport till regeringen 
med en hel del kritik. Vi citerar ur pressmeddelandet, som hade 
rubriken ”Klimatklivet: en omfattande miljösatsning med brister 
i effektivitet och återrapportering”.  SID 5.     

mailto:%20info%40svebio.se?subject=
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FORTS FRÅN SID 1.

drivmedlen, inte fordonen. Redan idag finns bränslen som är 
100% förnybara (HVO100, ED95, biogas) eller har mycket hög 
förnybarandel (E85). Inom några år kommer vi att ha 100-pro-
centig biobensin. Fordon som använder dessa bränslen och har 
höggradig rening är lika bra eller bättre ur ett livscykelperspektiv 
än rena elbilar. 

• Kvotnivåerna inom reduktionsplikten ska successivt ökas för 
tiden efter 2020. Det är ett självklart förslag. Men vi anser att ben-
sinkvoten borde ökas redan tidigare för att ge en snabb introduk-
tion av E10 (bensin med 10-procentig etanolinblandning) och ge 
utrymme för mer biobensin. 

• Ett årtal ska utredas för när fossila bränslen ska vara helt utfa-
sade. Genom kvotplikten, beskattning och andra styrmedel kom-
mer detta ändå att ske. 

• Investeringar i produktion och distribution av biogas. Redan 
idag finns sådant stöd. Anmärkningsvärt att man inte säger något 
om produktion av inhemska biodrivmedel i övrigt, från råvaror 
från skogsbruket, jordbruket och avfall. 

• Klimatbonusar och klimatavgifter på personbilar förstärks 
och förenklas. Förändringarna ska genomföras i samband med 
budgeten för 2021. Oklart vilka justeringar man vill göra av bo-
nus/malus. Centerpartiet har tidigare förslagit kraftigt höjd högsta 
bonus för rena elbilar, med ett maxbelopp på 100 000 kr. Hela 
bonus/malussystemet bör enligt Svebio utvärderas och helst av-
vecklas. Styrningen bör ske genom drivmedlen. För fordon bör 
man begränsa till krav på effektivitet och rening/utsläpp. Nuva-
rande bonus/malus ger stöd till hybridbilar som till stor del körs 
på fossilt bränsle, men bestraffar dieselbilar som kan göra på 100% 
förnybar diesel. Elbilar som fått stöd exporteras till grannländer. 

• Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle i flyg 
ska införas. Bra att man tar ställning för en bioflygbränslekvot, 
men dåligt att man inte kan precisera när den ska införas och vil-
ken ambitionsnivå som gäller. Man vill också införa miljöstyrande 
start- och landningsavgifter, en obligatorisk klimatdeklaration vid 
köp av flygresor, samt ”ekonomiska incitament” i form av en flyg-
bränsleskatt (på sikt) som ska ersätta dagens biljett skatt. Här har 
man travat flera olika styrmedel på varandra. Det skapar ett onö-
digt komplicerat och dyrbart system. Man borde nöja sig med en 
bränslekvot. 

• Utveckla och effektivisera klimatinvesteringsprogrammen. 
Man nämner inte klimatklivet med namn, som avskaffats genom 
att riksdagen antagit M-KD-budgeten. Formuleringen antyder att 
det blir en fortsättning på klimatklivet, men att det ska göras en 
förändring för att stödet ska bli effektivare. Punkten kan också 
innefatta andra direktstöd. Det är ett problem för företagen att 
man nu skapar osäkerhet om klimatklivet, först genom M-KD-
budgeten och därefter genom att inte tydligt ange inriktning och 
stödnivå i uppgörelsen. Vi får troligen vänta till vårbudgeten på 
klara besked för branschen. 

• Miljömålsberedningen ska utreda mål för konsumtionsbase-
rade utsläpp. Har liten betydelse på kort sikt, och det är svårt att se 
hur ett sådant mål ska följas upp utan att innefatta handelshinder. 

• Prospektering och nyexploatering av kol och fossilgas förbjuds 
på motsvarande sätt som gjorts för uran. Ett bra förslag, som t ex 
stoppar alla tankar på frackning i svensk berggrund. Men det hade 
varit mer radikalt och motiverat att aktualisera frågan om utvidgad 
norsk oljeproduktion i Nordiska rådet och Arktiska rådet. 

• Skatt på förbränning av avfall införs. En sådan skatt styr fel 

och har ingen miljöeffekt. Den innebär en generellt försämrad 
konkurrenskraft för fjärrvärme gentemot andra uppvärmningsfor-
mer och motverkar energiutvinning ur avfall som inte kan materi-
alåtervinnas. Det kan också leda till att sådant kontanimerat avfall 
som helst ska förbrännas istället kommer i kretslopp med ökade 
miljörisker som följd. Högre materialåtervinning åstadkoms bättre 
genom andra åtgärder. En statlig utredning har tittat på frågan och 
rekommenderade att man inte inför denna skatt. Remissopinio-
nen var också mycket kritisk till en sådan skatt. 

• Det ska vara mer lönsamt att investera i förnybar energi för 
eget bruk. Här nämns solceller, solvärme, vindkraft till havs el-
ler på land, men inte bioenergi. Oklart vilka konkreta styrmedel 
som avses. Det kan handla om ytterligare skattereduktioner eller 
bidrag. Förvånande att man inte nämner bioenergi men däremot 
havsbaserad vindkraft som är en storskalig teknik som knappast 
används för ”eget bruk”. Det vore mer angeläget att skapa förut-
sättningar för småskalig elproduktion med biobränslen. 

• Insatser för en utveckling mot fossiloberoende jordbruk. 
Punkten är allmänt formulerad men öppnar för ett arbeta för att 
byta bränslen i jordbrukets traktorer, maskiner, torkar mm. Det 
ger svensk livsmedelsproduktion en förstärkt miljö- och klimat-
profil. 

• Säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för 
inskränkningar i ägande-och brukanderätten, så att ökat skydd av 
mark kan förenas med en växande cirkulär ekonomi. Anslagen för 
skydd av värdefull natur ska förstärkas. M-KD-budgeten som an-
togs av riksdagen innebär en kraftig neddragning av anslagen för 
skydd av värdefull natur. Här är linjen den motsatta: att ge mer 
pengar för att kunna kompensera markägare för naturvårdsinsat-
ser, och samtidigt skapa grund för en växande bioekonomi, dvs 
kunna skörda råvara från skogen. Det är värdefullt om man kan 
nå en ”borgfred” på det här området, mellan markägarnas rättmä-
tiga krav och naturvårdens, för att ge en säker rättslig grund för 
råvaruförsörjningen för bioekonomin, för förnybara material och 
bioenergi. 

• Nya stambanor för höghastighetståg och planeringen för att 
bygga Norrbottniabanan intensifieras. I avsnittet om landsbygden 
nämns också att vägunderhållet ska förstärkas. Investeringspro-
grammet för vägar och järnvägar 2018 – 2029 på 700 miljarder 
ska fullföljas. Här har alla fått sitt, men hur långt räcker pengarna? 
Höghastighetstågen är en mycket kostsam investering som ger kli-
matnytta först på sikt.  En förstärkning av de lokala vägnäten har 
betydelse för transporterna av skogsråvara och biobränslen. 

Sådant som saknas: 

• Vi saknar förslag om planerbar elproduktion från förnybara 
bränslen, främst genom kraftvärme i fjärrvärmen och i industrin, 
men också småskalig produktion. Effektfrågan inom elförsörj-
ningen måste hanteras. 

• Vi saknar också förslag om hur man ska få fart på investering-
arna i inhemsk biodrivmedelsproduktion, och vi saknar generellt 
formuleringar om hur de gröna resurserna inom jordbruk och 
skogsbruk skulle kunna utvecklas för att skapa klimatnytta och 
landsbygdsutveckling. 

• Vi förutsätter att man kommer att precisera många av punk-
terna i de konkreta förhandlingar som kommer att ske kring en 
kompletteringsbudget, vårbudgeten och höstens budget. 
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Regeringen och riksdagen – vem sitter på olika poster?

Nordiskt klimatsamarbete, utan att nämna norsk olja

Statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring den 21 januari 
innehöll i stort sett allt det som de fyra partierna varit överens om 
i Januariavtalet. 

Löfven passade också på att göra en regeringsombildning med 
några nya namn och ändrad departementsindelning. Vi noterar 
nya namn och ansvarsområden som har betydelse för bioenergi-
branschen: 

Isabella Lövin är vice statsminister, miljö- och klimatminister 
och chef för miljödepartementet. Karolina Skog lämnar reger-
ingen. Departementet blir av med energienheten, som flyttar till 
det nya infrastrukturdepartementet. Statssekreterare hos Isabella 
Lövin är Eva Svedling och Gunvor Eriksson. 

Anders Ygeman är energi- och digitaliseringsminister i Infra-
strukturdepartementet (han sitter tills vidare i näringsdepartemen-
tet), under Tomas Eneroth, infrastrukturminister, med ansvar för 
bland annat trafik- och transportfrågor. Statssekreterare hos An-
ders Ygeman är Sebastian De Toro och hos Tomas Eneroth är Mat-
tias Landgren statssekreterare. 

Jenny Nilsson är landsbygdsminister i näringsdepartementet, 
där Ibrahim Baylan är chef och näringsminister. Hos landsbygds-
ministern ligger bland annat jordbruks- och skogsfrågorna. Jenny 
Nilssons statssekreterare är Per Callenberg och Ibrahim Baylan har 
två statssekreterare, Stina Billinger och Emil Högberg. 

De nordiska länderna, Finland, Island, Sverige, Norge och Dan-
mark, ska vara världsledande exempel när det gäller klimatomställ-
ning. Genom deklarationen förbinder sig de nordiska länderna 
att arbeta för koldioxidneutralitet och verka internationellt för att 
begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5°C i 
enlighet med IPCC:s rekommendationer. Man vill höja ambitio-
nerna redan till 2020 och verka för ambitiösa långsiktiga strategier. 

Deklarationen innehåller en lång lista på åtgärder. Man ska 
gemensamt verka för omställning till förnybar energiförsörjning, 
arbeta för pris på koldioxidutsläpp och motverka subventioner 
till fossil energi, ”avkarbonisera” transportsektorn genom effek-
tivisering, elektrifiering och hållbara förnybara bränslen och öka 
användningen av trä som byggnadsmaterial. Man skriver relativt 

Sverige har fått en nygammal regering. Efter fyra måna-
ders regeringsbildning tillträder samma konstellation av 
socialdemokrater och miljöpartister som tidigare. 

De nordiska statsministrarna undertecknade den 25 ja-
nuari en gemensam deklaration om koldioxidneutralitet, 
dock utan att omnämna utvinningen av fossila bränslen. 

Skattefrågor som ger styrning åt energisektorn hanteras av fi-
nansdepartementet under Magdalena Andersson och bostadsfrå-
gor ligger under Per Bolund, som är biträdande finansminister, 
samt finansmarknads- och bostadsminister. På regeringens hem-
sida står det också att bostäder hanteras av näringsdepartementet. 
Per Bolund kallades tidigare också konsumentminister, men den 
beteckningen har försvunnit. 

Riksdagen

I näringsutskottet, som hanterar energifrågorna, är Lars Hjäl-
mered (M) ordförande. Han ingick i energikommissionen.  

I miljö- och jordbruksutskottet är Kristina Yngwe (C) ordfö-
rande och Maria Gardfjell (MP) vice ordförande. 

I trafikutskottet är Jens Holm (V) ordförande och Anders Åkes-
son (C) vice ordförande. 

Energipolitiska talespersoner för de olika partierna är: för Cen-
terpartiet Richard Nordin, som också ingick i energikommissio-
nen, för Kristdemokraterna Camilla Brodin, för Liberalerna Ar-
man Teimouri, för Miljöpartiet Lorentz Tovatt, för Moderaterna 
Lars Hjälmered och Lotta Olsson, för Socialdemokraterna Monica 
Haider och Patrik Engström, för Sverigedemokraterna Mattias 
Bäckström Johansson och för Vänsterpartiet Birger Lahti. De två 
senare ingick båda i Energikommissionen. 

utförligt om koldioxidavskiljning som kan användas för CCS (lag-
ring), CCU (utnyttjande) och CCM (mineralisering). Inom CCS 
nämns särskilt BECCS, dvs avskiljning och lagring från anlägg-
ningar som använder biomassa. Tre punkter handlar om kolsän-
kor, både i Norden och globalt. Konsumenterna ska göras med-
vetna och få redskap för att medverka till lägre klimatpåverkan. 
Här nämns särskilt Svanen-märkningen. 

Svebio kommentar: 

Det är berömvärt att de Nordiska regeringscheferna tar gemensam-
ma tag för att lösa klimatfrågan, men det sticker i ögonen att man inte 
med ett ord nämner utvinningen av fossila bränslen, som i konsumtions-
ledet ger utsläpp av koldioxid. Här finns ett betydande inslag av nordisk 
dubbelmoral. 

MISSA INTE!
NORDIC PELLETS CONFERENCE
6-7 februari, Varberg
www.svebio.se/evenemang

SVEBIOS VÅRMÖTE MED ÅRSMÖTE
9 maj, Stockholm
www.svebio.se/evenemang

HELDAG OM KOLSÄNKOR – SÅ FÅNGAS  
KOLDIOXID OCH LAGRAS I MARKEN
16 maj, Stockholm  
www.svebio.se/evenemang

ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE
17-19 september, Stockholm 
www.svebio.se/evenemang

https://www.svebio.se/evenemang/nordic-pellets-2019/
https://www.svebio.se/evenemang/
https://www.svebio.se/evenemang/
https://www.svebio.se/evenemang/
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Svenska utkastet till energi- och klimatplan

Utkastet är det första steget i den process som ska leda fram till att 
EU anger hur man ska uppfylla de mål som finns antagna i Energi-
unionens olika direktiv. Hur styrningen ska gå till finns fastställt i 
den rättsakt som brukar betecknas som ”Governance-förordning-
en” (EU 2018/1999). Medlemsländerna skulle före årsskiftet lämna 
in ett utkast till plan. Den ska sedan följas av en definitiv plan som 
ska lämnas in före slutet av 2019. 

Energi- och klimatplanerna ska följa en från början fastställd 
mall, där länderna svarar på ett antal frågor om vi åtgärder som 
vidtagits och vilka planer som finns fram till 2030. Därefter ska det 
ske en dialog mellan kommissionen och medlemsländerna, och 
kommissionen måste beräkna om medlemsländerna tillsammans 
når de mål som satts upp. Det gäller främst målet för förnybar 
energi som satts till 32 procent 2030, och målet för energieffek-
tivisering som är 32,5 procent. Förutom de här målen finns mål 
för minskade växthusgasutsläpp inom utsläppshandeln ETS och 
redan fördelade mål för minskade växthusgasutsläpp inom andra 
delar av ekonomin, utanför ETS. I de olika direktiven finns också 
delmål och kvoter, exempelvis för förnybar energi för värmepro-
duktion, andel förnybart i transportsektorn (inkl. dubbelräkning), 
avancerade biodrivmedel mm. I vissa fall är målen och kvoterna 
frivilliga, i andra bindande. 

Det svenska utkastet innehåller först en genomgång av inhem-
ska mål, styrmedel och redan beslutade åtgärder, därefter en fram-
tidsprognos, fram till 2030. Denna prognos utgår helt och hållet 
från den långsiktsprognos som Energimyndigheten gjorde 2016, 
och som utgår från de styrmedel som fanns på plats 30 juni 2016, 
för två och ett halvt år sedan. Det betyder att man exempelvis inte 
tagit hänsyn till kommande uppräkning av kvoter inom reduk-
tionsplikten. Följden är att det i transportsektorn inte sker någon 
ökning av mängden biodrivmedel efter 2020. 

Regeringen har lämnat in ett Utkast till svensk integrerad 
nationell energi- och klimatplan. Den lades ut på reger-
ingens hemsida 17 januari, utan pressmeddelande, och 
dokumentet är inte undertecknat av någon minister, men 
Energi- och miljödepartementet står som avsändare. 

Svebio kommentar: 

Sverige väljer att lämna in en plan som helt och hållet utgår från en 
mekanisk framräkning av energianvändningen utifrån de styrmedel som 
fanns på plast för två och ett halvt år sedan. Bilden blir att det inte kom-
mer att ske någon fortsatt övergång från fossila drivmedel till biodriv-
medel efter 2020, även om andelen kommer att öka något. Observera 
att andelen i procent är med dubbelräkning. Det betyder att 50% inte 
är 50% av volymen, utan bara drygt hälften av detta, beroende på vilka 
råvaror som används. Redan 2017 låg andelen med dubbelräkning på 
37%. 

När det gäller andelen förnybar energi utgår Sverige i utkastet från 
50 procent 2020, som är det nationella målet, istället för en realistisk 
siffra för det verkliga värdet. Redan idag ligger Sverige på 54 procent 
förnybart. Det är därför troligt att Sverige kraftigt underskattar den verk-
liga andelen förnybar energi under de kommande åren. 

Sveriges underlag kommer att uppfattas som ett politiskt förankrat 
bud till EU-kommissionen, men det har inte skett någon förankring i det 
svenska samhället, och planen har inte behandlats av riksdagen. 

När den slutliga planen ska utarbetas under 2019 är det viktigt att 
den utgår från de beslutade ambitiösa målen för svensk energi- och 
klimatpolitik 2030 och 2040 och inte bygger på en prognos av den 
typ som Energimyndigheten tar fram. Det är också viktigt att förslaget 
förankras genom remissbehandling och ställningstagande i riksdagen 
eftersom denna plan kommer att vara styrande för Sveriges åtgärder 
inom ramen för EU:s energi- och klimatpolitik. 

Aktuell och prognosticerad energi-
användning av biobränslen och el i 
transportsektorn (TWh) och andel (inkl 
dubbelräkning) 2005 – 2040. Tabell ur 
den inlämnade ”Sweden’s draft inte- 
grated national energy and climate plan”. 
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Plastutredning avlämnad 

Riksrevisionen om Klimatklivet

Betänkandet heter ”Det går om vi vill – Förslag till en hållbar 
plastanvändning (SOU 2018:84)”. Det är en gedigen lunta på 492 
sidor, som täcker in det mesta när det gäller plastens miljöpåver-
kan och möjligheterna att öka återvinningen av plast och tillverka 
plast av förnybar råvara, som biobaserad plast. 

Utredningen utmynnar i trehuvudförslag: 

• Utredaren vill att Miljömärkning AB, som bland annat står 

”Klimatklivet är en omfattande miljösatsning som infördes 2015. 
Riksrevisionens granskning visar att stödet inte är kostnadseffek-
tivt, och att regeringens rapportering till riksdagen varit alltför 
positiv.

 Klimatklivet är ett finansiellt stöd till lokala investeringar. Syf-
tet är att bidra till att miljökvalitetsmålet om begränsad klimatpå-
verkan nås. Under 2018 omfattade stödet 1,5 miljarder kronor, eller 
14 procent av statens samlade utgifter för miljöpolitiken.

Riksrevisionens granskning visar att ansvariga myndigheter har 
genomfört Klimatklivet på ett i huvudsak bra sätt, men att upp-
startsfasen var kort och karakteriserades av en rad svårigheter. Det 
handlar bland annat om att formerna för bidragsbedömningen 
utvecklades parallellt med att handläggningen av bidrag startade, 
och att det därför finns risk för att felaktiga beslut har fattats.

Granskningen påvisar också brister i kostnadseffektivitet när 
det gäller Klimatklivets bidrag till minskade utsläpp av klimatpå-
verkande gaser.

– Klimatklivets kostnader per kilo minskade växthusgasutsläpp 
har varit höga. Större effekt hade kunnat åstadkommas om stödet 
hade utformats annorlunda, säger riksrevisor Helena Lindberg.

En del av problemet är att beräkningarna av hur stora utsläpps-
minskningar de olika åtgärderna leder till har varit bristfälliga. Att 
det redan finns befintliga klimatpolitiska styrmedel har negligerats 
vid beräkningen av Klimatklivets kostnad per utsläppsminskning.

– Det är inte säkert att de beviljade åtgärderna kommer att 
leda till de utsläppsminskningar som beräknats när pengarna be-
viljades. Dessutom räknas utsläppsminskningar i vissa fall in flera 
gånger, säger Charlotte Berg, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar vidare att regeringen i sin rappor-
tering till riksdagen valt att endast ge en ensidigt positiv bild av 
satsningen och dess effekter, trots att myndigheterna löpande har 
givit en mer nyanserad bild.

– Regeringen har heller inte försett riksdagen med en övergri-
pande samhällsekonomisk bedömning av stödets effekter. Det är 

Utredningen om hållbara plastmaterial lämnade den 19 
december sitt betänkande till Miljö- och energidepar-
tementet. Utredningen tillsattes 2017 och utredare har 
varit Åsa Stenmarck från IVL.

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Klimat-
klivet. Den 17 januari lämnades en granskningsrapport till 
regeringen med en hel del kritik. Vi citerar ur pressmedde-
landet, som hade rubriken ”Klimatklivet: en omfattande mil-
jösatsning med brister i effektivitet och återrapportering”. 

för Svanen och EcoLabel ska utforma ett system för märkning av 
biobaserad råvara i plastprodukter.

• Utredaren vill utreda vidare ett system för kompensationsav-
gift vid försäljning av fossil plast. Avgiften kan tas ut ungefär på 
samma sätt som man lägger koldioxidskatt på fossil energi, och 
skulle kunna innehålla ett system för återföring till de som gör 
icke-fossil plast. Systemet skulle på ett teknikneutralt sätt kunna 
stimulera både minskad användning av plast, byte till andra mate-
rial och byte till biobaserad plast. 

• Utredaren vill införa en princip om massbalans för biobase-
rad plast och/eller återvunnen plast ungefär som man kan köpa 
grön el. 

information som riksdagen borde ha haft när den fattade beslut 
om satsningen, säger Helena Lindberg.

Rekommendationer

• Riksrevisionen rekommenderar regeringen att vid införandet 
av eventuella nya stöd utgå från det problem som ska avhjälpas 
och begränsa omfattningen till vanligt förekommande åtgärder på 
områden där andra styrmedel saknas eller är svaga.

• Regeringen bör även säkerställa tillräckliga tidsramar så att 
myndigheterna kan arbeta fram en fungerande arbetsprocess innan 
ett nytt system liknande Klimatklivet startar. 

• Riksrevisionen rekommenderar vidare att arbetsprocesser och 
system som byggts upp inom Klimatklivet tillvaratas.

Svebio kommentar: 

Det är bra att riksrevisorerna gör en kritisk granskning av en så stor 
klimatåtgärd som Klimatklivet. I den efterföljande debatten har de som 
är kritiska till klimatklivet särskilt pekat på att stöd för elbilar och stöd 
till biogas sammantaget ger mycket höga kostnader för reduktionen av 
utsläpp, 6,2 respektive 4,8 kronor per kg CO2 besparing, vilket ligger 
fem gånger högre än den svenska koldioxidskatten. I bägge fallen finns 
också dubbla styrmedel. Det är synd om debatten kring Klimatklivet 
bara kommer att handla om de här åtgärderna, där stödet med politiska 
motiv blivit mycket högt. Inom Klimatklivet har också en rad andra åtgär-
der genomförts med avsevärt lägre kostnad per sparat kilo koldioxid. Av 
tabellen i rapporten framgår att energikonvertering är den särklassigt 
största delen av Klimatklivet. Här handlar det t ex om att byta ut olja, 
gasol och gas mot biobränslen och fjärrvärme i industrier, om att bygga 
ut fjärrvärmenät och mycket annat. Flera stora projekt för produktion 
av biodrivmedel har också fått pengar från Klimatklivet. Det hade varit 
värdefullt om Riksrevisionen hade analyserat klimatnyttan med de här 
projekten. 

Sedan riksdagen antagit M-KD-budgeten har Klimatklivet i prakti-
ken avvecklats för de närmaste månaderna. I januariöverenskommelsen 
skriver man att klimatinvesteringsprogrammen ”ska utvecklas och ef-
fektiviseras”, utan att precisera på vilket sätt. Sannolikt försöker man 
få fram pengar till fortsatta åtgärder i kommande budgetar. Det är då 
angeläget att pengarna används på ett kostnadseffektivt sätt och att 
inte vissa åtgärder får gräddfil utan att alla olika lösningar får tävla om 
anslagen på lika villkor. 
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Preliminär elstatistik

På produktionssidan var 2018 ett relativt bra år för den svenska 
kärnkraften, medan vindkraften trots snabb utbyggnad av kapa-
citeten producerade mindre än 2017. Värmekraften, främst kraft-
värme och industriellt mottryck gav i stort sett oförändrad pro-
duktion. Elanvändningen låg helt still jämfört med 2017, trots god 
konjunktur och ökande befolkning.  

En jämförelse med elmarknaden för tio år sedan i pressmed-
delandet visar att det skett små förändringar för alla energislag 
utom vindkraft, som ökat kraftigt, och att solkraft tillkommit, på 
låg nivå, medan elanvändningen minskat och Sverige fått elexport 
som normalläge. 

Energiföretagen presenterade vid årsskiftet preliminär 
elstatistik för 2018, som visar att Sverige 2018 hade de 
högsta elpriserna sedan 2010, vilket Energiföretagen 
menar dels berodde på dålig tillrinning i den nordiska 
vattenkraften, dels stigande priser på utsläppsrätter. 

2018 ÅRS PRELIMINÄRA ELBALANS JÄMFÖRT 
MED FÖREGÅENDE ÅR OCH TIO ÅR SEDAN 

Tillförsel År År År Ändring

 2008 2017 2018 från 2017

TWh TWh TWh %

Vattenkraft 68,4 63,9 60,8 -4,9%

Vindkraft 2 17,5 16,4 -6,3%

Kärnkraft 61,3 63 65,7 4,3%

Solkraft 0 0,2 0,2 0,0%

Övrig värmekraft 14,3 15 14,5 -2,6%

Elproduktion totalt 146,0 159,6 157,4 -1,3%

Netto Import (+) 
/Export (-)

-2 -19 -17 -11,1%

Total elanvändning 144,0 140,6 140,6 -0,03%

Typiskt vinterläge på elmarknaden

Oljepris kring 60 dollar

MARKNADERNA

Elmarknaden präglas av typiskt vinterläge med relativt höga priser. 
Norra Sverige har haft en utdragen period av kyla. Lagren i vat-
tenmagasinen har sjunkit relativt snabbt; fyllnadsgraden låg efter 
vecka 4 omkring nio procentenheter under vad som är normalt 
för årstiden. Vindkraften har gett bättre produktion hittills i vin-
ter än förra vintern men variationerna mellan veckorna är stora. 
I vecka 4 gav exempelvis vinden bara 37% jämfört med veckan 
innan. Även kraftvärmen ligger över förra vinterns produktion. 
Elförbrukningen blir hög i kylan, men den temperaturkorrigerade 
förbrukningen ligger i stort sett still. Sammantaget hade Sverige 
vecka 4 för första gången på länge knappt någon nettoexport av el. 

Efter den kraftiga nedgången i råoljepriset från cirka 85 dollar/fat i 
oktober till som lägst 50 dollar i december har priset nu stabilise-
rats kring eller strax över 60 dollar/fat.

SPBI har redovisat preliminära siffror för drivmedelsförsälj-
ningen 2018. Den totala försäljningen ökade svagt, med 1 procent 
jämfört med 2017. Försäljningen av bensin minskade med 4 pro-
cent och försäljningen av diesel ökade med 4 procent, medan för-
säljningen av E85 ökade med hela 85 procent jämfört med 2017, till 
72 800 m3. Det är fortfarande en relativt låg siffra med tanke på att 

Priset på Nordpool har vid enstaka tillfället gått upp över 1 kr/
kWh, och en nivå kring 60 – 70 öre/kWh däremellan. Forward-
priserna ligger kring 45 – 50 öre och för 2020 kring 40 öre, vilket 
visar att den höga prisnivån är tillfällig, orsakad främst av förra 
årets torka och vinterns kyla. 

Priset på elcertifikat ligger på 15 – 20 öre/kWh, med forward-
priser på samma nivå för 2019 och 2020, men sjunkande priser 
kring 2 – 3 öre/KWh för 2021. 

Priset på utsläppsrätter har stabiliserats på en relativt hög nivå 
kring 22 – 26 euro/ton. 

det finns över 200 000 flexifuelbilar som kan tanka bränslet, men 
det är en stark återhämtning, som främst beror på den förmånliga 
prisrelationen gentemot bensin under 2018. 

Försäljningen av eldningsolja minskade med 3 procent, en för-
vånande liten minskning med tanke på den omfattande konverte-
ring som nu sker i näringslivet. 

SPBI har ingen statistik för högblandade bränslen som 
HVO100 och B100. 



7

– Bland de förslag som inte bör genomföras finns den nya av-
fallsförbränningsskatten. Det är ett miljöfarligt förslag. Många 
typer av avfall bör inte återvinnas: rivningsvirke är ofta behand-
lat med farlig färg, gamla plaster kan innehålla tungmetaller eller 
giftiga flamskyddsmedel. Det är bättre att de förbränns än att de 
går till återvinning. Avfallsskatten kommer att försämra konkur-
renskraften generellt för fjärrvärmen som ger oss stora miljötjänster 
och göra det dyrare att utvinna energi ur sådant avfall som inte kan 
materialåtervinnas.

Läs mer om Svebios syn på de delar av överenskommelsen som 
berör bioenergin.

– Förslaget om att förbjuda bilar som kan drivas med bensin och 
diesel från 2030 i överenskommelsen mellan partierna är ogenom-
tänkt och bör inte genomföras. Minskningen av klimatpåverkan 
från vägtrafiken måste istället ske genom att fasa ut de fossila 
drivmedlen. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio. Bilar som idag 
drivs med fossil bensin och diesel kan också tankas med rena bio-
drivmedel med mycket låg klimatpåverkan. En diesel som går på 
HVO100 är lika klimatsmart som en elbil.

– Överenskommelsen innehåller i övrigt många bra förslag. Sär-
skilt bra är det att man nu försöker åstadkomma en samsyn kring 
avvägningen mellan naturvård och äganderätt i skogen, vilket ger 
en stabil grund för råvaruproduktionen för en växande bioekono-
mi, som både kan ge mer förnybara material och mer bioenergi.

– Bra är också att man tydligt tar ställning för en kvot för 
bioflygbränsle. Nu gäller det att följa upp med att fastställa kvoten 
och en tidplan för att få en fast grund för produktion av biobränsle 
till flyget.

Pressmeddelande 2019-01-14 
Ogenomtänkt förslag om förbud mot fossila bilar

PRESSMEDDELANDEN

Arrangeras av:

 
Konferens, utställning & studiebesök på Södra Woods sågverk  

och pelletsfabrik, 6–7 februari 2019, Varbergs Kusthotell

Program och anmälan hittar du på www.svebio.se

I samarbete med:

Foto: Scandbio

NORDIC PELLETS 
CONFERENCE

Välkommen på: 

https://www.svebio.se/press/pressmeddelanden/ogenomtankt-forslag-om-forbud-mot-fossila-bilar/
https://www.svebio.se/press/pressmeddelanden/ogenomtankt-forslag-om-forbud-mot-fossila-bilar/
https://www.svebio.se/evenemang/nordic-pellets-2019/
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VÄSTERBOTTENS LÄN

Mångmiljonsatsning på biokol i Bureå
Envigas får närmare 22,5 miljoner kronor i stöd från Regeringens 
satsning Klimatklivet för att etablera en anläggning i Bureå, utan-
för Skellefteå. Företaget arbetar med produktion av biokol, bioolja 
och energigas och använder främst rester från skogsindustrin, jord-
bruket och processindustrin.

Redan om en månad kommer företaget trycka på startknappen 
för en demoanläggning i Bureå och förhoppningen är att den full-
skaliga produktionen ska vara igång redan till hösten.

När produktionen väl är igång räknar man med att anställa lite 
mer än en handfull personer för att driva anläggningen.
Ur SVT Nyheter Västerbotten 2018-12-18

100 miljoner till Umeåbolag  
– planerar fabrik för biokol
Företaget Holmsund Biocarbon Plant AB får nu över 100 miljoner 
kronor för att börja tillverka 60 000 ton biokol per år. Var den nya 
fabriken ska ligga är inte beslutat i nuläget.

På måndagen blev det klart att Japans andra största invest-
mentsbank, Daiwa Securities Group har gått in som ny delägare i 
det Umeåbaserade bioenergibolaget Bioendev. 

– Den stora ökningen på marknaden sker i Sydostasien, där 
blomstrar pelletsindustrin, säger Bioendevs vd Johan Berggren.

Bioendev har utvecklat en torrefieringsteknik för produktion av 
biokol som kan levereras som pellets, briketter eller flis. 

Bioendev är en avknoppning från Umeå universitet, och grun-
dades 2007 av professor Anders Nordin och Ingemar Lindh. 
Ur Västerbottens-Kuriren 2018-12-21

120 miljoner till satsningar  
på biokol till Västerbotten
Det är två företag i Västerbotten som drar nytta av regeringens 
satsning på biokol. 22 miljoner kronor går till Envigas/Domsjö 
Carbon, som ska etablera en anläggning i Bureå. 104 miljoner kro-
nor går till Holmsund Biocarbon Plan som ska bygga sin andra 
anläggning i Holmsund.

Att tillverka kol är i sig inget nytt påfund, men anläggningen i 
Holmsund har förfinat tekniken.

– Det här är en industriell kolmila, men det gäller att återvinna 
energin på ett väldigt effektivt sätt. Vi har den mest energieffektiva 
processen i världen vad vi vet, säger Johan Berggren.

Johan Berggren på Bioendev är tydlig med att den största appli-
kationen för deras del gäller att ersätta det fossila kolet. 

–Varje ton biokol som ersätter ett ton fossilt kol reducerar ut-
släppen med ungefär 2 ton koldioxid-ekvivalenter.

För Bioendev i Holmsund väntar nu en spännande tid. 
Johan Berggren på Bioendev hintar även om att företaget kan 

komma att släppa fler nyheter under början av 2019. 
Ur Folkbladet Västerbotten 2018-12-27

Fossilfria bränslet inte längre en hemlighet
I mars 2018 blev resultatet av tio års hemlig forskning i de norr-
ländska skogarna känd, när kemiprofessorn Jyri-Pekka Mikkola 
visade upp en process med en ny patenterad katalysator som om-
vandlar etanol till fossilfri bensin, diesel och gasol. 

Jyri-Pekka och hans forskarlag utförde forskningen på en liten 
mobil pilotanläggning som tillverkats för att testa tekniken. I den 
lilla pilotanläggningen, med kapacitet på upp till 2,5 liter fossil-
fritt bränsle per dygn, testades processen som bygger på vatten och 
socker från jordbruksavfall, skogsrester eller rötat avfall. 

– Sedan vi lanserade tekniken har vi haft väldigt många intresse-
rade som hört av sig, bland annat ett hundratal lantbrukare, säger 
Kent van Klint som är vd för Eco-Oil. 

– Det som är på gång nu är att få tillstånd för att sätta upp den 
första visningsanläggningen. Vi hoppas att den kommer att vara 
klar någon gång under 2019, säger Jyri-Pekka Mikkola. 

Platsen för visningsanläggningen är inte helt klar, men det kan 
bli i oljehamnen i Skellefteå. 
Ur Land Lantbruk 2018-01-11

Nya färjan är beställd
Nu är det klart vilket varv som ska bygga Umeås och Vasas nya 
kvarkenfärja. 

Umeå kommuns och Vasa stads gemensamma bolag Kvarken 
Link har utsett Rauma Marine Constructions till vinnare av upp-
handlingen. Den 30 april 2021 ska det finska varvet leverera den 
nya Kvarkenfärjan.

Den nya färjan kommer att kunna transportera 800 passagerare 
mellan Umeå och Vasa. 

Kostnaden är beräknad till drygt 1,2 miljarder kronor. 
Framdriftsystemet består av ett hybridsystem baserat på en 

kombination av så kallade dual fuel maskiner (LNG/Biogas alter-
nativt diesel med katalytisk avgasrening) och batteridrift.
Ur Västerbottens-Kuriren 2019-01-11

JÄMTLANDS LÄN

Åre skickar kompostavfall till Norge  
– lyckad försöksperiod
Från och med årsskiftet blir sortering av matavfall en permanent 
del av avfallshanteringen i Åre kommun. 

Det senaste året har ett försök pågått där matavfallet från till 
exempel skolor, äldreboenden och restauranger samlats in för att 
sedan transporteras vidare till norska Verdal och där bli biogas i en 
särskild anläggning.

– Som det är i dag kommer vi fortsätta köra det till Verdal ef-
tersom det är den närmaste anläggningen, säger Annika Hallin. 
Ur Länstidningen Östersund 2019-01-11

BIOENERGI I PRESSEN
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BIOENERGI I PRESSEN
Biobränsle i flyget till Stockholm
Nu går Jämtkraft i bräschen för att kunna erbjuda biobränsle i flyg-
planen till Arlanda och Bromma. Lyckas pilotprojektet kan rutten 
Åre/Östersund-Stockholm bli först i landet med att sänka flygets 
utsläppshalter.

Jämtkraft har bokat upp möjligheten att köpa in 100 ton av 
alternativt bränsle, så kallad biojet. Tjugo ton kan Jämtkraft tänka 
sig köpa för egen del. Resten hoppas Jämtkrafts vd Erik Brandsma 
att andra företag i länet intresserar sig för.

Att det här projektet iscensätts lagom till både alpina VM och 
VM i skidskytte är knappast någon tillfällighet. 

Ett brev har redan gått ut till ett 140-tal företagare inom Sam-
ling Näringsliv i Jämtlands län. 

– Initiativet är väldigt positivt, tycker chefen på Åre/Östersunds 
flygplats. 
Ur Östersunds-Posten 2019-01-30

Ingen tankstation för biobränsle under VM
Inför alpina VM ville bolaget Colabitoil ställa upp en tillfällig 
tankstation med biodiesel vid en återvinningsstation i Duved. 
Men kommunen glömde tillfråga samfällighetsföreningen som 
driver vägen i området. Nu har bolaget dragit tillbaka sin ansökan.

Tankstationen var tänkt att tillhandahålla HVO, hydrerad vege-
tabilisk olja. Den tillfälliga tankstationen var en del av ambitionen 
att hålla ett VM fritt från fossila drivmedel.

Men det kan bli en tankstation för biodiesel under VM ändå.
– Bolaget har också sökt för en tankanläggning i Järpen. 

Ur Länstidningen Östersund 2019-01-31

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Miljoner till whisky och gin
Box Destilleri, Härnö Gin och Callans Trä får stöd till miljoninves-
teringar från Region Västernorrland. 

Callans Trä AB får 5 131 250 kronor i regionalt företagsstöd. De 
ska investera i en ny panncentral för biobränsle som tillverkar en-
ergi för torkning av trävaror. 

Pengarna ska också bidra till en ny ströläggare med helt ny tek-
nik för uppläggning av sågade trävaror. 
Ur Nordsverige 2019-01-03

GÄVLEBORGS LÄN

Matavfall blir till biogas  
när fler får bruna tunnor
Förra hösten ställdes de första bruna tunnorna ut i Ramsjö. År 
2020 ska de finnas hos alla hushåll i Ljusdals kommun som vill 
sortera ut sitt matavfall.

– Hittills har vi fokuserat på villorna, men till våren är det dags 
för fritidshusen också, säger renhållningschefen Kent Andrén. 

År 2020 ska samtliga hushåll, fritidshus, flerfamiljshus och före-
tag i kommunen ha möjlighet att sortera sitt matavfall. 

Hushållssoporna bränns och matavfallet samlastas med avfall 

från Bollnäs, för vidare transport till Forsbacka utanför Gävle. Där 
torrötas avfallet och blir till biogas. 

Kent Andrén ser också flera fördelar med systemet, som till 
exempel att man bidrar till den inhemska produktionen av for-
donsgas.
Ur Ljusdals-Posten 2018-12-22

Bruks har vänt den negativa trenden
Bruks AB i Arbrå har haft många tunga år med stora omstruktu-
reringar och varsel av anställda. Men nu har företaget vänt den 
negativa trenden. - Fjolåret ser ut att bli ett av de bästa åren i Bruks 
historia, säger vd Pär Eriksson.

– Vi fokuserar nu i stället på mindre projekt, fortfarande in-
ternationellt, men håller oss med sådant vi känner till. Vi har ett 
ökat fokus igen mot produkter till biobränsle, skogsindustri och 
träförädling, säger Pär Eriksson. 

Bruks kan, tack vare de positiva siffrorna, satsa på att växa igen 
och är nu tillbaka i en fas där de kan rekrytera personal. 
Ur Ljusnan 2019-01-30

Bolag från Mälardalen  
agerar efter bränderna
Frågan om en ny timmerterminal i Ljusdal har stötts och blötts 
genom åren. Nu ger tre kommunägda energibolag i Mälardalen sig 
in i leken - som en följd av sommarens skogsbränder. "Det krävs 
att vi gör något tillsammans", skriver bolagen.

Enorma ytor skog härjades av sommarens bränder i Ljusdals 
kommuns västra delar. 

"Den extrema situationen kräver ovanliga lösningar för att rädda 
värden som annars skulle gå till spillo. Det krävs att vi gör något 
tillsammans - markägare, skogsföretag och energibolag", skriver 
Eskilstuna Energi och Miljö AB, Söderenergi AB och Mälarenergi 
AB i ett gemensamt brev till Ljusdals kommun. 

Bränta pekas ut om tänkbar plats för mottagning och lagring av 
brandskadad ved. Därefter är tanken att transporter till förbrukare ska 
ske via järnväg. För att lösa det föreslår bolagen omlastning i Ede. 
Ur Ljusdals-Posten 2019-01-08

DALARNAS LÄN

Rekordlångt klimatkliv  
- projekt minskar utsläpp
Länsstyrelsen summerar årets sista beslutsomgång för det statliga 
investeringsstödet Klimatklivet - 47,4 miljoner går till 36 ansök-
ningar från Dalarna. 

– De största investeringsstöden i Dalarna är kopplade till 
Spendrups bryggeri i Grängesberg, som planerar att minska sin 
oljeanvändning och i stället elda mer pellets, biogas och drav, en 
restprodukt från företagets egna öltillverkning.

Förutom Spendrups så får Ludvikahem 2,2 miljoner i stöd för 
konvertering från olja till värmepump i sju fastigheter i Fredriksberg. 

Av de 36 beviljade ansökningarna i länet gäller 22 stycken ladd-
stationer för elbilar. Tolv ansökningar handlar om konverteringar 
från olja till miljövänligare alternativ. 
Ur Södra Dalarnas Tidning 2018-12-19
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VÄRMLANDS LÄN

Travet går från olja till flis
Årjängstravet byter ut sin gamla oljepanna mot en ny flispanna, för 
att minska fossilt utsläpp och effektivisera ekonomin. På mindre 
än ett halvår har nya travbanechefen, Johanna Karlin, fått mycket 
att hända på Årjängstravet.

Hon hittade en möjlighet att söka medel från Klimatklivet. 
I december fick man klartecken för ekonomiskt stöd och nu är 

arbetet i full gång.
Idag eldar man med olja för att hålla igång driften och en del av 

byggnaderna värms upp med el. 
Entreprenören Tyrone Danielsson berättar att biobränsle är det 

som går framåt mest just nu och att det blir samma leverantör på 
själva pannan som på den flis som ska eldas. 

Projektet ska vara klart innan säsongen drar igång och redan 
under årets andra hälft hoppas man se en ekonomisk effekt.
Ur Länstidningen Värmlandsbygden 2019-01-11

Värmland i framkant på  
att förädla skogsråvara
Värmland är bäst i Sverige på att förädla skogsråvara till produkter. 
Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB som för 
första gången undersökt hur stor den så kallade bioekonomin är i 
Sveriges olika regioner. 

Värmland ligger i topp inom området bioekonomi som omfat-
tar alla produkter och tjänster som härstammar från biologiska rå-
varor. Den största delen kommer från trä, papper och massa, men 
det finns mycket kvar att göra. 

De förnybara materialen har en framtidsmarknad. Men kon-
kurrensen mot plast är tuff och än så länge är produkter av förny-
bara material dyrare att producera. 

Värmland toppar listan med 13 procent av länets totala ekonomi 
när det kommer till att förädla förnybara resurser till ett så högt 
värde som möjligt. 
Ur SvT Nyheter Värmland 2019-01-30

ÖREBRO LÄN

Bidrag minskade koldioxidutsläpp
På tre år har koldioxidutsläppen i länet minskat med 56 000 ton 
per år, med stöd från projektet Klimatklivet. Men på grund av 
riksdagens nya budget slopas nu projektet.

Med det nationella investeringsstödet Klimatklivet har 88 före-
tag, kommuner, landsting och bostadsrättsföreningar i länet fått 
bidrag för att förbättra miljön. Totalt har cirka 130 miljoner delats 
ut mellan 2015 och 2018. 

Länsstyrelsen lyfter fram viktiga satsningar på biogas i länet un-
der 2018 - men också projekt inom tunga transporter och flytande 
biogas.

Pengar från Klimatklivet har också använts för att anpassa om-
lastningscentralen i Storå. 
Ur Nerikes Allehanda 2018-12-21

Ingen fossil diesel för Eons maskiner
Eons stora maskiner vid fjärrvärmeverket i Örebro går inte längre 
på fossil diesel. 

– Det är ett steg mot löftet att producera värmen helt fossilfritt 
år 2025, säger Azra Sapcanin, produktionschef på Eon i Örebro.

– Nu drivs samtliga i stället med HVO-bränsle. Både de två 
nya och de tre gamla, säger Eons bränsleledare Christer Eriksson. 

Den stora utmaningen för Eon för att nå målet 100 procent 
förnybart och återvunnet år 2025 är dock inte att byta bränsle i 
maskiner. Det viktigaste är att inte behöva använda sina oljeeldade 
reservpannor. 

– Vi samarbetar med fastighetsägare för att optimera effektbe-
hovet, säger Azra Sapcanin. 
Ur Nerikes Allehanda 20019-01-11

VÄSTMANLANDS LÄN

VafabMiljö satsar 100 miljoner  
på att bygga om biogasanläggning
VafabMilljö gör just nu en storinvestering på 100 miljoner för att 
bygga om biogasanläggningen ute på Gryta i Västerås, en anlägg-
ning som bland annat förser VL:s bussar med bränsle.

Anläggningen är 14 år gammal och behöver moderniseras,  
berättar Per-Erik Persson, projektledare på VafabMiljö.
Ur Sveriges Radio P4 Västmanland 2018-12-31

Snart rullar över 30 nya ledbussar
De sex första finns redan ute i stadstrafiken, men snart kommer 32 
nya bussar att trafikera linje 1-7 i Västerås. 

I bussarna kommer det bland annat finnas wifi och usb-uttag 
för telefonladdare. 

De nya bussarna drivs av biogas. Dessutom ersätter vi några av 
våra äldre biogasbussar med sju nya eldrivna bussar som trafikerar 
Flexlinjen här i Västerås, säger Peter Liss, vd Svealandstrafiken AB. 
Ur Vestmanlands Läns Tidning 2019-01-12

Biogasen räcker inte:  
VL:s bussar inte helt fossilfria
Enligt Västmanlands Lokaltrafik, VL, körs företagets bussar helt 
utan fossila bränslen. Men förra året klarade VafabMiljö inte att 
leverera 100 procent biogas till VL; omkring en fjärdedel var na-
turgas, som är ett fossilt bränsle.

VL skriver på sin hemsida att bolaget kör sina bussar helt utan 
fossila bränslen.

Eva Favaro, kommunikatör på VafabMiljö, är inte helt nöjd.
– Det är klart att vi vill leverera biogas, vi vill leverera det bästa 
och ambitionen är att vi ska göra det också.
Ur Sveriges Radio P4 Västmanland 2019-01-30
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UPPSALA LÄN

Rekordmycket fallfrukt blev biobränsle
– Det var ett riktigt bra äppelår och det märktes i vår insamling, 
säger Tobias Linnesköld, sektionschef för återvinningscentralerna 
på Uppsala Vatten och Avfall.

Drygt 70 000 m3 biogas har kunnat produceras av de 765 ton 
fallfrukt som samlats in. Enligt kommunen kan tre stadsbussar el-
ler 21 personbilar i Uppsala åka ett vart runt jorden på så mycket 
biogas.
Ur SVT Nyheter Uppsala 2019-01-15

Peab skriver kontrakt värt 143 MSEK
Peab har fått uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbe-
ten för det nya värmeverket Carpe Futurum i Uppsala. Beställare 
är Vattenfall AB och kontraktssumman uppgår till 143 miljoner 
kronor.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart i januari 
2019. 

Carpe Futurum är ett biobränsleeldat värmeverk som ersätter 
det gamla kraftvärmeverket. Det kommer stå klart 2021.
Ur Byggvärlden 2019-01-30 

STOCKHOLMS LÄN

Flygplan på Arlanda fylls  
på med använd frityrolja
Sedan några dagar tillbaka tankas flygplanen på Arlanda tillfälligt 
med bioflygbränsle.

Bränslet som har köpts in av Swedavia tillverkas av använd 
frityrolja. 

– På kort sikt är biobränsle den lösning som kan göra mest nytta 
för klimatet och därför är satsningar på det helt nödvändiga, säger 
Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson i ett pressmed-
delande. 
Ur Upsala Nya Tidning 2018-12-23

Här är svaren på dina frågor om Lövstaverket
Planerna på att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta har väckt 
många reaktioner och frågor hos boende i Västerort. Vi samlade 
läsarnas vanligaste frågor och bad Ulf Wikström, hållbarhetschef 
på Stockholm Exergi, att svara på dem.

Vad händer just nu på platsen?
– Markprovtagningar pågår i hela området. 
Vad är nästa steg i processen?
– Att ansöka om miljötillstånd i mark- och miljödomstolen. 
Varför byggs det just i Lövsta?
– Lövsta har bäst förutsättningar för ett nytt kraftvärmeverk, 

när alla aspekter summeras. Vi vill kunna transportera bränslen 
med fartyg, och bygga tillräckligt stort för att kunna använda fasta 
biobränslen. 

Vad skulle hända om Lövstaverket inte byggdes?
– Då får vi problem i flera dimensioner. Utfasningen av kolet 

som är ett oerhört angeläget mål skulle försenas. 
Ur Vällingby tidning 2019-01-24

Premiär för den nya Gotlandsfärjan i vår
Under våren sätts Destination Gotlands nya fartyg M/S Visborg 
i trafik mellan Nynäshamn och Visby. Fartyget är både större och 
mer miljövänligt än sina båda systerfartyg.

Visborg är byggd i Kina. 
Den nya färjan är större än sina systerfartyg M/S Visby och M/S 

Gotland och tar omkring 1 650 passagerare och 500 personbilar. 
Den stora nyheten med Visborg är att hon drivs med LNG, 

eller flytande naturgas, vilket reducerar koldioxidutsläppen med 
cirka 20 procent. 

Framöver hoppas man även på att kunna blanda in biogas, vil-
ket skulle ge ännu större miljövinster eftersom biogas är ett helt 
förnybart bränsle. 
Ur Nynäshamns-Posten 2019-01-04

Klimatsmarta lösningar  
präglade Scania under 2018
Omställningen till en klimatsmart transportbransch har fått en re-
jäl skjuts under året. 

– Vi har en allt mer intensiv dialog med våra kunder kring det-
ta, säger Scanias kommunikationsdirektör Erik Ljungberg.

2018 är året då klimattänket i transportbranschen på allvar bör-
jat ta fart. 

Som exempel nämner Erik Ljungberg samarbetet med Havi 
som kör för McDonalds. 

– När vi tre tillsammans sitter och tittar på hur vi kan minska 
miljö- och klimatpåverkan får man den här fantastiska kraften i 
systemet. 

– Vi är extremt stolta över att under 2018 fått visa alternativ 
till dieseln på den stora fordonsmässan i Hannover, som HVO, 
etanol och särskilt biogas som är en av de stora framtidsbränslena 
eftersom det kan göras av sopor eller annat avfall. Det finns att 
tillgå överallt. 

– Vi kommer att behöva förbränningsmotorn, men det viktiga 
är att vi börjar omställningen här och nu. 
Ur Länstidningen Södertälje 2019-01-03

SÖDERMANLANDS LÄN

Ovisst om investeringsstöd till  
fossilfri drift av spannmålstork
Lantbrukaren Olle Sollenberg sökte 2018 investeringsstöd för att 
göra en spannmåls tork fossilfri. Men sedan årsskiftet har Natur-
vårdsverkets budget stramats åt - rejält. Nu är det osäkert om det 
kommer några pengar alls.

Med en tanke om att minska sina utsläpp och att byta till ett 
mer hållbart drivmedel tänkte Olle Sollenberg på Hugelsta gård 
energikonvertera torken och börja använda biobränsle i stället.

För hans del handlar det om ett stöd på 70 000 kronor för att 
byta brännare på en torkpanna.

– Med en halv spannmålsskörd under året som gått och med 
väldigt dålig likviditet finns det inte plats för att göra investeringar 
för miljonbelopp och till exempel sätta dit en flispanna. 

– Vi har redan börjat prov köra våra traktorer på HVO och det 
fungerar alldeles utmärkt utan att man behöver göra en massa änd-
ringar och dyra investeringar. 
Ur Eskilstuna-Kuriren 2019-01-12
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Sol och flis för hela slanten
Husby gård mellan Eskilstuna och Västerås har investerat 10 miljo-
ner kronor i förnybar energi med fliseldning och solpaneler.

I samråd med sin sambo Jenny Andrén kom Per Watz fram till 
att det fanns mycket att vinna på att minska gårdens beroende av 
fossil energi och inköp av el. 

Under 2018 installerades först en ny flispanna på 1 500 kW. Den 
ersätter oljepannorna och två halmpannor, varav en behålls som 
reserv och en ska säljas. 

Totalt kostade investeringen cirka 6 miljoner kronor. Per an-
sökte om investeringsstöd i Klimatklivet och beviljades 45 procent 
av totalkostnaden. 

– Flispannan värmer 12 500 kvm kycklingstall, torken, ekono-
mibyggnader och bostäder. 

Samtidigt med byggandet för fliseldning tog planerna på en in-
vestering i en stor solpanelsanläggning fastare form. 

Förkalkylen bygger på att en anläggning på 2 500 kvm ska 
matcha gårdens årliga elförbrukning på 400 000 kWh. 

Anläggningen kostar 4,5 miljoner kronor och gav 1,2 miljoner 
i investeringsbidrag.

Ur Lantmannen 2019-01-25

Birgers nya granne - en tsunamibarriär
En hög och 50 meter lång mur av torkat granris tornar upp sig 
utanför köksfönstret hemma hos Birger Johansson i Gåsinge. 

– Rishögarna som ligger på gärdet stör ju ingen så varför smälla 
upp en sju meter hög och 50 meter lång tsunamibarriär av 1 000 
kubikmeter brännbart material, så nära våra hus?, undrar Birger 
Johansson. 

Enligt Holmens bruk som avverkat skogen så har barriären pla-
cerats vid vägen för att förenkla transporten. Riset kan även bli 
liggande i uppemot två år om inte värmeverken plötsligt efterlyser 
flis i vinter. 

Gunnar Engdahl på Holmen menar att resterna tas till vara som 
biobränsle och förvaras då så luftigt och öppet som möjligt och 
"inte alltför nära intilliggande hus." 
Ur Södermanlands Nyheter 2019-01-16

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Flytande biogas kan bli  
ett klipp för Norrköping
På måndagen kom beskedet: energibolaget Gasum får 135 miljoner 
kronor från Naturvårdsverket, inom satsningen Klimatklivet, för 
att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas i Öster-
götland. 

Tillgång och närhet till substrat avgör var en produktionsan-
läggning placeras. 

Totalt handlar det om en investering på 300 miljoner kronor. 
För att driva anläggningen krävs fyra-fem personer. Anläggningen 
skulle kunna stå klar vid utgången av år 2020. 

Gasum satsar mycket på flytande biogas som drivmedel för 
tunga transporter.
Ur Folkbladet Östergötland 2018-12-19

Fabrikens avlopp kan driva lastbilar
Att matresterna blir biogas har vi vant oss vid. Nästa steg kan bli 
att göra gas av avloppsvatten från pappersbruk. En sådan anlägg-
ning utreds i Östergötland.

Bakom planerna på en biogasanläggning ligger Gasum AB. 
– Det är högintressant att titta på råvara från massa- och pap-

persbruk. Vi har diskussioner med de aktörer som finns i Öster-
götland, säger Markus Olsson, vd på Gasum AB. 

Gasum har redan beslutat att bygga en sådan anläggning vid 
pappersbruket i Nymölla i Skåne. 
Ur Norrköpings Tidningar 2018-12-20

Biogasforskare på LiU får 120 miljoner
Gasdrivna lastbilar har kraftigt ökat intresset för biogas. Forskare 
i Linköping får nu 120 miljoner kronor för att ytterligare utveckla 
det miljövänliga energislaget.

I Linköping finns sedan 2012 Biogas Research Center, BRC. 
Forskningscentret på Linköpings universitet får nu ett kraftigt höjt 
anslag, från 20 miljoner kronor om året till 30 miljoner om året i 
fyra år. 

På BRC i Linköping är runt 35 forskare i olika hög grad inblan-
dade i biogasforskningen. 

Forskningen handlar dels om att utveckla biogasprocesser så att 
de blir mer effektiva. Dels handlar det om hur man ska få till bio-
gaslösningar ute i samhället. 
Ur Norrköpings Tidningar 2018-12-28

"Studenternas krav är glädjande"
Den viktigaste frågan för unga mellan 16 och 25 år är klimatför-
ändringarna. Det visar en Sifo-undersökning från förra året. 

– En arbetsgivare med miljöprofil har goda förutsättningar att 
locka de mest miljömedvetna till sin verksamhet, säger Andreas 
Gundberg på Lantmännen Agroetanol i Norrköping.

– Vår etanol tillverkas av spannmål samt restprodukter från livs-
medelsindustrin och ger inte upphov till skogsskövling. Etanol är 
det största globala biodrivmedlet, och en viktigt beståndsdel i att 
fasa ut den fossila användningen. 

– Vi måste visa att det sker en massa här ute på Händelö som 
är bra för klimatet. Att vi ligger i framkant. Tillsammans med Eon 
och AGA Linde bildar Agroetanol Händelö Eco Industrial park, 
där förnyelsebar energi från Eon blir till el, fjärrvärme, ånga, eta-
nol, proteindjurfoder och koldioxid. 
Ur Norrköpings Tidningar 2018-12-31
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Skattesmäll hotar Tekniska verken
Regeringens utredare dömde ut idén om att införa skatt på avfalls-
förbränning. Ändå föreslås nu en skatt som kan kosta Tekniska 
verken i Linköping 60 miljoner kronor om året.

Den stora andelen av Tekniska verkens växthusgaser kommer 
inte från kol och olja, utan från eldningen av avfall på Gärstad. 
Det handlar om runt 240 000 ton koldioxid om året. De utsläp-
pen kostar redan runt 25 miljoner kronor om året i utsläppsrätter. 
Sverige och Danmark har nämligen, till skillnad från andra länder, 
frivilligt anslutit avfallseldningen till EU:s utsläppshandel. 

Från år 2020 kan det bli ännu dyrare för Tekniska verken. I 
uppgörelsen mellan S, MP, C och L ingår en skatt på avfallsför-
bränning, ett krav som Miljöpartiet, Centern och KD drivit. 

Tekniska verkens energistrateg Johan Lundén vänder sig mot 
både den nya skatten och mot att avfallsförbränningen ingår i sys-
temet med utsläppsrätter. 

– Det är som att lägga skulden på den som städar efter att nå-
gon annan klampat in med skitiga skor. 

Johan Lundén får stöd av Recka Hovenberg (MP), ordförande i 
Tekniska verken, som därmed går emot sin partilinje. 

– Man borde i stället lägga krutet tidigare i kedjan och före-
bygga uppkomsten av avfall, säger hon. 
Ur Östgöta Correspondenten 2019-01-16

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Högskolan vill hjälpa klimatet med svampar
Matavfallet i den svarta påsen kan lika gärna bli näring för svam-
par - som sedan kan ersätta kött. Nu pågår forskningsprojektet 
på Högskolan i Borås som vill ta fram nya källor till protein i 
klimatets tjänst.

Forskningsprojektet som ska pågå i tre år kallas Ways2taste, och 
ska främst resultera i alternativa proteinkällor. 

– Vi har studerat den här svampen i snart 20 år för att finna 
användning för den industriellt. Det här handlar också om att för-
söka lära sig av naturens eget kretslopp, berättar professor Moham-
mad Taherzadeh. 
Ur Borås Tidning 2018-12-19

Solör Bioenergi tar över i Herrljunga
Företaget Solör Bioenergi har förvärvat Borgstena Energi, bolaget 
som sedan 90-talet producerat fjärrvärme i Herrljunga. Fjärrvär-
meanläggningen drivs nu under det nya namnet Solör Bioenergi 
Herrljunga AB, och levererar fjärrvärme till det kommunala bola-
get Herrljunga Elektriska AB.

Fjärrvärmeanläggningen i Herrljunga förser i dagsläget cirka 
200 kunder i Herrljunga med värme. I anläggningen produceras 
cirka 23 GWh (gigawattimme) fjärrvärme per år. 

Fjärrvärmeanläggningen startade på 90-talet av Borgstena En-
ergi, som ville ta tillvara på biprodukter från sågverket. 

Köpet är en del i Solör Bioenergis satsning på att växa inom 
fjärrvärme - Vår strategi är att växa både organiskt och genom för-
värv. Herrljunga är en ny ort för oss men närheten till Vårgårda där 
vi idag driver fjärrvärmeverksamhet ser vi som positivt.
Ur Alingsås Tidning 2019-01-26

Här eldar man med tryckimpregnerat
Tidaholms Energi AB eldar tryckimpregnerat virke i fjärrvärme-
verket Eldaren. Det har ifrågasatts av miljövänner. 

– Vi har tillstånd och gör inget farligt för miljön. Flygaskan 
hanteras som farligt avfall och körs till Vänersborg för deponi, för-
klarar fjärrvärmechefen Erik Graaf.

Tidaholms Energi har ett gällande tillstånd från våren 2016 från 
mark och miljödomstolen. 

–- Vi får förbränna 46 000 ton avfall varav högst 18 400 ton 
farligt avfall. 
Ur Västgöta-Bladet 2018-12-31

20 år med fjärrvärme
I 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 testades i december. Enligt 
Håkan Karlsson har allt gått bra så här långt. 

De är nu 20 år sedan det kommunala energibolaget byggde en 
fastbränslepanna på industriområdet i Hjo. Den är på 3,5 Mega-
watt och eldas med skogsflis. 

70 procent av oljeanvändningen och 20 procent av eluppvärm-
ningen i Hjo har ersatts med fjärrvärme. 

Trots att fjärrvärmen är väl utbyggd i Hjo finns det fortfarande 
de som kopplar på sig på nätet. 
Ur Skaraborgs Allehanda 2019-01-02

Kraftsamlar för energiomställning
Arbetet med energifrågor i regionen ska stärkas och utvecklas. Det 
är syftet när Innovatum blir huvudman för Energikontor Väst och 
därmed etablerar ett Göteborgskontor.

Mats Bjälkholm har sedan i våras arbetat med förberedelserna 
för detta och är idag nytillträdd verksamhetsledare för Energikon-
tor Väst, med säte i Göteborg. 

Till verksamheten hör olika projekt kring förnybar energi och 
energieffektivisering och att driva kommunnätverk med fokus på 
hållbar utveckling. 
Ur TTELA 2019-01-09

Bullret vid panncentralen ska minska
Om några veckor ska det väsnas mindre när panncentralen i Sol-
lebrunn får leveranser av pellets. En ny kompressor ska göra livet 
drägligare för grannarna. 

Här i den före detta brandstationen har Bjärke Energi en pann-
central som värmer Bjärkegården, vårdcentralen, skolan och några 
privatbostäder. 

Det tar 30-45 minuter att blåsa in pelletsen i panncentralens 
förråd och det väsnas ordentligt om den proceduren. 

Nu gör Bjärke Energi en investering för att komma tillrätta 
med bullerproblemet. 

– Vi kommer att installera en elektrisk kompressor som placeras 
i en ljuddämpande låda inne i byggnaden, säger Carl Evaldsson.  
Ur Alingsås Tidning 2019-01-10
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KRONOBERGS LÄN

Toppen bruten - Södra sänker virkespriserna
Den information som Södra gick ut med under fredagen ger en 
splittrad bild. Samtidigt som man justerar ner priset med 15 kro-
nor för talltimmer och 25 kronor för grantimmer så ligger mas-
savedspriset kvar. Däremot så plussar man på med hela 30 kronor 
för en fastkubikmeter bränsleved. 

– Vi ser nu runtomkring, både i Tyskland och OECD-länder, 
tecken på osäkerhet. Och att husbyggnationen i Sverige fallit. 

Den närmaste framtiden verkar ljus för biobränslet. Södras nya 
pris är hela 10 procent upp. 

Olof Hanssons förklaring är efterfrågan på biobränsle till vär-
mepannorna har ökat under de två senaste säsongerna. Det kan 
delvis förklaras med en minskad tillgänglighet av alternativa bräns-
len som exempelvis returträ. 
Ur Smålänningen 2019-0-21

Fossilfri mack gick i stöpet
Energistrateg Åsa Garp kämpade för att få en helt fossilfri mack till 
Lessebo. Men entreprenören bytte kommun när fordonsunderla-
get inte räckte till. 

Det var under förra året som Lessebo kommuns energistrateg 
Åsa Garp försökte få en ny mack med enbart fossilfria bränslen 
byggd i Lessebo. 

– Då var ju tanken att det skulle vara biogas, HVO (som står 
för hydraulisk vegetabilisk olja, en typ av fossilfri diesel, reds. anm) 
och laddstation för elbilar, säger Åsa Garp. 

Stefan Hermansson på Småländska Bränslen i Växjö fick stat-
liga pengar från Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet för att 
bygga en biogasmack i Lessebo. 

Men Lessebo kommun fick inte ihop ett tillräckligt fordonsun-
derlag för att det skulle vara värt att satsa på. 
Ur Smålandsposten 2019-01-31

KALMAR LÄN

55 miljoner klimatmiljoner till länet
Arbetet för att göra Kalmar län fossilfritt 2030 fortsätter att få stöd 
av "Klimatklivet". 16 projekt får nu 55 miljoner kronor i bidrag 
från Naturvårdsverket.

Sedan starten 2015 har totalt 83 åtgärder beviljats för Kalmar 
län. 

De projekt som får mest stöd är Hagelsrums Biogas AB i Må-
lilla, som får 20 miljoner kronor, och Runes Bensin- och Olje-
import AB i Emmabodatrakten som får 18 miljoner kronor för 
uppförande av totalt sex biogastankställen. 

Mörbylånga kommun får sex miljoner för en biogastankstation. 
Ur Västerviks-Tidningen 2018-12-24

GOTLANDS LÄN

Nya klimatpengar till ön  
– stödet bort i ny budget
Gotland håller sig i framkant när det gäller möjligheten att få stat-
liga bidrag till klimatomställning. Sett till antal beviljade stöd från 
Klimatklivet ligger länet i topp, tillsammans med Jönköping och 
Jämtland. 

I den senaste omgången har åtta gotländska aktörer fått bidrag 
från Naturvårdsverket genom Klimatklivet. Ett av de största pro-
jekten gäller Roma Grus AB som ska byta ut sitt nuvarande värme-
system med oljepanna och el till flispanna. 

Samtidigt anläggs kulvertar mellan företagets olika byggnader 
för den vattenburna värmen. 

Foodmark AB har inlett ett samarbete med Region Gotland när 
det gäller biogas. Företaget ska minska sina utsläpp med 1 500 ton 
koldioxid per år. 
Ur Gotlands Tidningar 2018-12-19

Regionen köper biogas  
som man inte använder
I mars 2010 skrev Region Gotland avtal med Biogas Gotland om 
att köpa fordonsgas för 40 miljoner kronor. Visionerna då var 
storslagna: Kollektivtrafik, skolbussar och regionens fordonspark 
skulle drivas med gas. Efter två år insåg regionen att man förbun-
dit sig att köpa mer gas än man skulle hinna använda. Bara 10 av 
300 fordon var gasdrivna. 

– Bedömningen är att det är gas för ungefär 9 miljoner kronor 
som man inte kommer att förbruka, säger Mikael Wollbo, regio-
nens finansoch redovisningschef. 
Ur Gotlands Allehanda 2019-01-29

Gasar och vill ha färjor med i driften
Biogas Gotland vill bygga en pipeline från Arla till hamnen. Då 
skulle Spendrups och Lantmännen, men även nya gasfärjorna, 
kunna bli kunder. Destination Gotland planerar att köra på delvis 
gotländsk gas.

Magnus Ahlsten, ordförande i Biogas Gotland, menar att regio-
nen, tillsammans med Arla, varit förutsättningar för utbyggnaden 
av gas och mackar på Gotland. 

I januari 2012 levererades den första gasen från anläggningen i 
Bro i en pipeline till Arla i Visby. Sju år senare tar fyra mackar runt 
om på ön i dag ungefär hälften av den gas som tillverkas, resten 
delar slakteriet och Arla på. 

– Tog vi allt avfall på Gotland skulle vi kunna producera upp 
till tio gånger mer än i dag, säger Magnus Ahlsten. 

En pipeline till hamnen skulle kosta cirka fem miljoner kronor, 
säger Magnus Ahlsten och berättar att han just nu söker statlig 
medfinansiering. 
Ur Gotlands Allehanda 2019-01-30
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Bioflygbränsle på Visby flygplats
Från och med idag och en bit in i januari kommer flygplan och he-
likoptrar att kunna tankas med bioflygbränsle på Visby flygplats.

– Ja, vi har fått drygt 60 kubik levererat hit, säger Gunnar Jo-
nasson, flygplatschef i Visby.

Bioflygbränslet består av 30-40 procent förnybart bränsle, till-
verkat av använd frityrolja. 

Den statliga flygplatsägaren Swedavia har som mål att fem pro-
cent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fos-
silfritt 2025. 
Ur SVT Nyheter Öst 2018-12-19

En hundraåring som siktar många år framåt
Nu förbereder Cementa sitt hundraårsfirande.

Det årliga "storstoppet" håller fabriken i framkant. 
Medan produktionen avstannat ska slitna delar renoveras eller 

bytas ut, samtidigt som fabriken uppgraderas med ny teknik. 
Båda ugnarna ska renoveras, och dessutom ska råkvarnarna bli 

mer energieffektiva och mindre känsliga för driftstörningar. En 
brännare ska byggas om för att klara mer biobränsle. 
Ur Gotlands Allehanda 2019-01-21

BLEKINGE LÄN

Olofströmsföretag får  
miljöstöd för gaslastbilar
Klimatinvesteringsstödet som Naturvårdsverket beviljat i länet lig-
ger på 4,9 miljoner kronor. Den största delen av stödet går till 
logistikföretaget Sandahls Fulload AB i Olofström. Syftet är att 
köpa in lastbilar som drivs av flytande biogas. 

– Sedan 2013 har vi på Sandahls Fulload AB sänkt våra koldiox-
idutsläpp med 80 procent. Nu satsar vi på att köpa in 20 gasdrivna 
lastbilar. 

Under 2019 kommer alla fem kommuner i Blekinge att ha ett 
tankställe för komprimerad biogas. 
Ur Sydöstran 2018-12-30

Nu levererar turbinen i Sörby för fullt
Runt 15 miljoner kronor har kommunala bolaget Miljöteknik in-
vesterat i ny teknik för att producera el från värmeverket i Sörby. 

I projektet att få fram småskalig elproduktion, ingår också vär-
meverket i Bräkne-Hoby där man också kopplat på ett slags turbin 
med samma syfte. 

– Det fina med detta är ju att vi kan producera elen när det 
är som kalllast. Det är ju ofta då effektbristen uppstår, förklarar 
fjärrvärmechef Arne Andersson. 

Han är också extra nöjd med att man nu fått turbinanlägg-
ningen i Sörby att fungera. Det handlar om ungefär 10 gånger så 
stor produktion som den i Bräkne-Hoby. 

– Det stämmer att vi haft lite bekymmer. Vi fick helt enkelt 
vibrationer när vi körde turbinen. Och det var inte helt lätt att 
lösa. Men leverantören från Italien har jobbat med detta och till 
slut hittade han felet. 
Ur Blekinge Läns Tidning 2019-01-26

Bonde storsatsar på biogas
Lantbrukaren Lars Berggren gör en miljonsatsning på biogas. 
Gungvala gård blir nästintill självförsörjande på el. Och kornas 
gödsel ska även värma upp byggnaderna.

Fram till 2009 fanns det en ålodling på gården, som krävde 1,2 
miljoner kilowattimmar, men numera är det endast de 220 mjölk-
korna kvar. 

– Vi funderade på hur vi skulle kunna ta tillvara den gödsel vi 
har, säger Lars Berggren. 

De fick kontakt med det belgiska företaget Bioelectric, som har 
kontor i Karlshamn och finns representerade i cirka tio europeiska 
länder. Bolaget tillverkar anläggningar med en kapacitet på tio till 
44 kilowattimmar. 

Lars Berggren påpekar att de har valt den största modellen. 
Två tredjedelar av gasen blir värme, som används för att hålla 

reaktorn på en temperatur av 35 till 40 grader. Men Lars Berggren 
ska också använda värmen till gårdens byggnader. 
Ur Blekinge Läns Tidning 2019-01-21

HALLANDS LÄN

Vessige biogas investerar  
i ny biogasanläggning
Den ekonomiska föreningen Vessige biogas har fått knappt 25 mil-
joner kronor till en ny biogasanläggning. 

– Vi använder gödsel och lite industriavfall och så gör vi rå biogas 
som vi sedan renar till fordonsgas, sedan blir restprodukten mer ef-
fektiv som gödsel, säger Henrik Andersson från Vessige biogas.
Ur Sveriges Radio P4 Halland 2019-01-09 

Biogas ska göra gård mer klimatvänlig
Anders och Katarina Nilsson i Skråmered vill utöka sin mjölkgård 
till 535 djurenheter. Samtidigt ansöker de om tillstånd för att bygga 
en biogasanläggning.

På gården utanför Våxtorp finns i dag 250 kor i mjölkproduktion. 
Biogasanläggningen är tänkt att byggas först år 2023 och ska 

användas för att ta hand om gödsel och vegetabiliskt avfall. 
Biogasen ska användas för el- och värmeproduktion, men kom-

mer också att producera gödsel till företagets odlingar. 
Ur Hallandsposten 2019-01-25

Miljonstöd hjälper bönder  
förvandla gödsel till bränsle
På Lars Paulsons gård förvandlas redan gödsel till el och värme. 
Genom ett nytt projekt, som stöttas med närmare 25 miljoner kro-
nor från staten, ska gödslet i förlängningen också få våra fordon 
att rulla.

Bakom planerna står den ekonomiska föreningen Vessige bio-
gas, som har omkring 30 medlemmar. Majoriteten av medlem-
marna är lantbrukare i området kring Vessigevägen och Långås. 

Den nya anläggningen ska förvandla den biogas som redan pro-
duceras på Lars mjölkgård till fordonsgas. 

I slutet av 2021 är det meningen att anläggningen ska stå klar. 
Ur Hallands Nyheter 2019-01-15
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Hallandstrafiken vill inte gynna biogas
Hallandstrafiken vill överlåta åt marknaden att bestämma vilket 
fossilfritt bränsle som blir bäst och billigast, säger trafikchefen Da-
niel Modiggård.

Sedan flera år tillbaka körs bussarna i Falkenberg, Kungsbacka 
och Halmstad på biogas, med gott resultat.

Trafikchefen vill däremot inte låsa fast sig vid biogas i en upp-
handling som sträcker sig tio år framåt när teknikutvecklingen går 
så fort, till exempel för elbussar.
Ur Sveriges Radio P4 Halland 2019-01-15

Vallberga lantmän prisade för miljötänket
Vallberga lantmän har under flera år gjort åtgärd efter åtgärd i syfte 
att bli allt mer miljövänliga. Nu har de belönats med Laholms 
kommuns årliga miljöpris.

I somras stod sex nya silor för lagring av spannmål klara utanför 
foderfabriken i Hov. 

Med lagring på anläggningen försvinner ungefär 900 frakter 
med långtradare årligen. 

Foderfabriken, som är bland de modernaste i Sverige av sitt 
slag, har under året blivit helt driven på biogas (tidigare naturgas). 
Det har minskat koldioxidutsläppen med 1 300 ton. 
Ur Hallandsposten 2019-01-14

Derome satsar stort i Kinnared  
– vill femdubbla produktionen
Sågverksföretaget Derome planerar för att i framtiden femdubbla 
sin produktion i Kinnared, både av sågat timmer och pellets som 
tillverkas av spån från sågningen.

Planerna kräver såväl större ytor för verksamheten som en flytt 
av väg 728 som går från Kinnared mot Fegen. 

Den satsning på "hundratals miljoner", vilket det blir fråga om, 
handlar om en såglinje för både grovt och klent timmer. 

Gunnar Jacobsson anger för HP att investeringen ligger några 
år framåt i tiden. 

– Vi hoppas ha en ny väg inom den närmaste treårsperioden. 
Efter det sätter vi i gång med projekteringen av den nya såglinjen, 
säger Gunnar Jacobsson. 

Den ökade sågvolymen kommer att leda till motsvarande  
ökning av spån och då också en ökad satsning på biobränslet. 
Ur Hallandsposten 2019-01-14

SKÅNE LÄN

Ny växtfabrik ska tillverka  
protein till nya produkter
En ny proteinfabrik kan nu starta på Sveriges lantbruksuniversitet, 
SLU, i Alnarp. Detta efter att Vinnova har beviljat tio miljoner till 
projektet. 

Pengarna ska gå till att bygga och utveckla en pilotanläggning 
där olika proteiner och proteinfraktioner från växter extraheras och 
tas till vara. De ska sedan användas till en mängd olika produkter 
som livsmedel, kosmetika, foder och medicinska applikationer.

Tanken är att proteinfabriken ska utvecklas till ett fullskaligt före-
tag. En annan tanke bakom projektet är att utvinningen av protein 
ska kopplas samman med utvinning av andra komponenter, som till 
exempel antioxidanter och fibrer. Dessutom ska biogasanläggningar 
kunna använda resterna från fabriken till att göra biogas.
Ur Lokaltidningen Lomma 2019-01-07

Julgranens sista resa till värmen
Julstämningen är slut, men den gamla granen kan fortfarande ska-
pa värme. På Trettondagen kom en strid ström av trelleborgare och 
lämnade sin gran till flisning vid fjärrvärmeverket.

Det är fjärde året i rad som Trelleborgs Fjärrvärme bjuder in 
trelleborgarna att bidra till eldningen i Östervångsverket, i utbyte 
mot en fika på kaffe och sockrad munk. 

Granarna flisades så det sprutade. 
– Vi kan passa på att visa vår verksamhet, och berätta om den sam-

hällsnytta vi gör, sa Per-Olof Nilsson, vd i Trelleborgs Fjärrvärme.
Ur Trelleborgs Allehanda 2019-01-08

Nu kör alla Skånes bussar fossilbränslefritt
I december byttes den sista dieseldrivna regionbussen, som körde 
på Ven, ut mot en biogasbuss. Nu drivs hela kollektivtrafiken i 
Skåne fossilbränslefritt. 

Förutom de 179 tågen, som körts på förnybar el i fyra år, går alla 
1032 gröna stadsbussar och gula regionbussar på biogas, förnybar 
el eller biodiesel. 

– Vi har tagit ett stort steg på vägen genom att bli fossilbräns-
lefria, men det betyder inte att arbetet är avslutat. Nu måste vi 
effektivisera och elektrifiera, så vi får ner koldioxidutsläppen ännu 
mer, säger Iris Rehnström.
Ur Helsingborgs Dagblad 2019-01-14 

Elkabel binder samman  
södra Skåne med Tyskland
Svenska kraftnät och deras tyska samarbetspartners 50Hertz plane-
rar dra en 110 kilometer lång elkabel mellan Hurva och nordtyska 
Güstrow. Det sista samrådet har nu lagts och inom kort bjuds all-
mänheten in att lämna synpunkter på sträckningsförslaget. 

Förbindelsen som kallas Hansa Powerbridge binder samman de 
nordiska länderna med kontinenten. 

Efter det första samrådet beslutade man att fullfölja den östra 
som går från Hurva i Hörby kommun, strax utanför Sjöbo och ner 
till Ystad. Enligt den nuvarande planeringen ska arbetet påbörjas 
2023 för att stå färdig för drift 2026. När kabeln väl är på plats 
kommer det bli en tio meter bred korridor där större träd inte får 
växa, då de riskerar att skada kabeln.

Efteråt kan man bedriva jordbruk men inte skogsbruk på mar-
ken direkt över markkabeln.
Ur Lokaltidningen Ystad 2019-01-16


