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Nr 3 / 2019 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Maria Wetterstrand överlämnade 4 mars sin utredning 
om bioflygbränsle till miljö- och klimatminister Isa-
bella Lövin. Utredningens huvudbudskap är att det bör 
införas en reduktionsplikt för all svensk tankning med 
flygbränsle, både för inrikes och utrikes flyg, och att 
det ska leda till att 30 procent av bränslet är biojet-
bränsle 2030. 

Det ger en reduktion av utsläppen från flyget med 24 procent. 
Att det inte blir 30 procent beror på att prognoserna visar på 
ökat flygande, som ger ökad bränsleförbrukning. Detta trots 
att flygplanen under tiden blir mer bränsleeffektiva. I ett refe-
rensscenario skulle utsläppen ha ökat med 6 procent till 2030. 

Utredningens förslag gäller bara fram till 2030, eftersom 
detta var utredningens uppdrag. Men man räknar med fortsatt 
reduktion efter 2030 så att även flyget kan bli fossilfritt. 

Utredningen har en rad ytterligare förslag. Man vill att för-
svarsmakten får uppdrag att handla upp biojetbränsle för stats-
flyget. Man vill också att Försvarsmakten ska få ett uppdrag att 
utreda inhemsk produktion och användning av biobränsle för 
försvarets behov. 
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Klimatpolitiska rådets rapport

Det klimatpolitiska rådet publicerade 21 mars sin första rap-
port. Den innehåller en utvärdering av den svenska klimatpoli-
tiken med råd till regering och riksdag om vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att nå de svenska klimatmålen.  SID 2. 

Källa: Biojet för flyget. Utredningens egna beräkningar baserade på Swedavias  
långsiktiga trafikprognos samt energieffektivisering om 1,8 procent årligen.  
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Sammanfattning SOU 2019:11 
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grund av prisökning leder till en minskad efterfrågan på flygresor 
jämfört med ett referensscenario beräknas det totala antalet flygresor 
öka med 27 procent mellan 2017 och 2030 (se figur 3). Antalet flyg-
resor med införd reduktionsplikt beräknas 2030 uppgå till 29,65 mil-
joner jämfört med 23,37 miljoner resor 2017. Detta kan jämföras 
med referensscenariot utan plikt som prognostiserar 30,35 miljoner 
resor 2030.  Skillnaden består alltså av runt 700 000 resor 2030. Både 
inrikes och utrikes flygresande förväntas öka även med reduktions-
plikten. Reduktionsplikten dämpar ökningstakten.  
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Källa: Utredningens egna beräkningar baserade på Swedavias långsiktiga trafikprognos samt 
energieffektivisering om 1,8 procent årligen. Fler antaganden återfinns i bilaga 2.  

Vilken volym/energimängd biojetbränsle krävs för att uppfylla 
plikten och vad kommer det att kosta? 

Kostnaden för att uppfylla plikten är låg till en början och stiger 
sedan eftersom en högre inblandning krävs. Kostnadsökningen däm-
pas dock av att biojetbränsle förväntas bli billigare i takt med ökat 

Planer på nya värmeverk i Sandviken,  
Lidköping och Norrköping

Sala-Heby Energi satsar 130 miljoner på att rusta upp sitt kraft-
värmeverk. Linköping har eldat sitt sista kol. Adven bygger ny 
panna åt Arctic Paper i Munkedal. Och Region Kalmar investerar 
2,1 miljarder i nya tåg som kunna gå på biobränsle och el. SID 10.    
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FORTS FRÅN SID 1.

Utredningen har gjort konsekvensberäkningar som visar att 
den högre kostnaden för biojetbränsle får relativt litet genomslag 
på biljettpriserna. Man räknar med en fördyring 2030 på 41 kronor 
för en inrikesresa, 78 kronor för en Europaresa och 250 kronor för 
en interkontinental resa i genomsnitt.  Det har en viss, men mått-
lig, inverkan på flygresandet. 

Utredningen ser inga svårigheter att få fram de volymer bioflyg-
bränsle som behövs. 

Utredningen heter Biojet för flyget (SOU 2019:11). 

Svebio kommentar: 

Utredningen fick stor positiv publicitet i media, t ex via en stor in-
tervju med Maria Wetterstrand i DN:s lördagsbilaga och intervjuer i de 
flesta nyhetskanaler. Svenska folket fick klart för sig att det går utmärkt 
att blanda in biobränslen i flygbränslet, att detta ger an klar klimatnytta 
och att kostnaden för åtgärden är begränsad. 

Efter ett par dagar ändrades dock tonläget efter rapportering om 
eventuellt jäv. Maria Wetterstrand är styrelseordförande i Cortus, och 
bolaget har fått ett mindre stöd från Energimyndigheten för att under-
söka möjligheterna att tillverka bioflygbränsle via förgasning. 

Inget tyder på att utredningen skulle underkännas på formella grun-
der, utan man får räkna med att den går ut på remiss. Regeringen och 
samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna har i sitt 73-punk-
tersprogram redan uttalat sig för införandet av en reduktionskvot för 
flyget. 

Från Svebios sida är vi positiva till förslaget, men anser att kvoten 
är för lågt satt, särskilt i det inledande skedet (se pressmeddelande på 
sidan 9). 

Klimatpolitiska rådets rapport

Efter att riksdagen antagit den nya klimatlagen inrättades det kli-
matpolitiska rådet som en del av den samlade klimatpolitiken 1 ja-
nuari 2018 och ska vara ett oberoende expertorgan för utvärdering 
av politiken. 

Rapportens övergripande budskap är att de ambitiösa svenska 
klimatmålen inte kommer att nås med den politik som finns på 
plats och att det behövs ytterligare åtgärder. Rådet konstaterar att 
en stor de av de svenska utsläppen sker i transportsektorn och rap-
porten innehåller därför en fördjupad analys av klimatpolitiken 
inom transportsektorn. Förutom trafiken svarar ett fåtal anlägg-
ningar inom den tunga industrin för en stor del av de svenska 
utsläppen, men där är Sveriges styrning begränsad eftersom företa-
gen ligger inom EU:s utsläppshandel. 

Vi citerar ur Klimatpolitiska rådets sammanfattning:
”Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 

26 procent. Minskningen skedde framför allt mellan år 2003 och 
2014. Därefter har minskningen bromsat in, och 2017 var det tredje 
året i rad som utsläppen minskade med mindre än 1 procent. Den 
minskningstakten är alldeles för långsam för att ligga i linje med de 
klimatpolitiska målen, förutom det mål som ligger närmast i tiden, 
2020. Minskningstakten skulle behöva accelerera till mellan 5 och 
8 procent per år.”

Klimatpolitiska rådet kritiserar därefter regeringen för att man 
inte i budgetpropositionen för 2019 redovisat hur olika åtgärder 
stämmer överens med klimatlagens krav. 

Rådet pekar ut två sektorer som särskilt viktiga: transporter och 
industri:

”För att nå det långsiktiga målet är det avgörande att Sverige 
klarar etappmålen för 2030 och 2040, vilka omfattar de utsläpp 
som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Alla 
sektorer räknas, men särskilt 2030-målet är starkt beroende av ut-
vecklingen i transportsektorn eftersom inrikes transporter svarar 
för hälften av dessa utsläpp i dag.”

Det klimatpolitiska rådet publicerade 21 mars sin första 
rapport. Den innehåller en utvärdering av den svenska 
klimatpolitiken med råd till regering och riksdag om 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå de svenska 
klimatmålen. 

”De sektorer som ingår i handelssystemet, det vill säga storska-
liga industrianläggningar, el- och fjärrvärmeverk samt flygtrafik, 
svarar för nästan 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. 
Dessa sektorer ingår i det övergripande svenska målet om noll 
nettoutsläpp 2045 men inte i de nationella etappmålen, eftersom 
handelssystemet regleras på EU-nivå. I dagsläget finns det inte nå-
gon styrning på EU-nivå för att utsläppen inom handelssystemet 
ska minska till noll i alla medlemsländer. Utsläppsutvecklingen i 
de berörda sektorerna är inte i linje med vad som krävs för att nå 
Sveriges mål om noll nettoutsläpp.”

När det gäller den övergripande politiken och politiskt ledar-
skap ger rådet följande rekommendationer: 

• Klargör att noll nettoutsläpp innebär noll utsläpp i de flesta 
sektorer.

• Inkludera effekter på klimatmålen i alla konsekvensbedöm-
ningar i offentliga utredningar och regeringens propositioner. Nya 
styrmedel bör föregås av planer för uppföljning och utvärdering 
för att säkerställa hög klimatnytta och kostnadseffektivitet.

• Stimulera till brett engagemang och öka samordningen mel-
lan olika initiativ. Alla samhällsaktörer behövs i omställningen: 
näringsliv, fackföreningar, kommuner och regioner, akademin, 
myndigheter och civilsamhälle.

Rådet har också tre rekommendationer när det gäller använ-
dandet av generella styrmedel: 

• Avskaffa de undantag i koldioxidbeskattningen som återstår 
för verksamheter utanför handelssystemet.

• Arbeta proaktivt inom EU för skärpningar av handelssystemet 
och använd kostnadseffektiva nationella styrmedel för minskade 
utsläpp från svenska anläggningar inom systemet.

• Inför lagstiftning som ger regeringen rätt att pröva etablering 
av verksamheter som motverkar möjligheterna att uppnå de natio-
nella klimatmålen.

Rapporten från Klimatpolitiska rådet har särskilt fokus på 
transportsektorn, eftersom den dels står för en stor del av utsläp-
pen av koldioxid, dels ligger utanför utsläppshandeln och därför 
styrs av den svenska politiken, dels också för att det finns ett skarpt 
mål för 2030 – en minskning av utsläppen med 70 procent jämfört 
med 2010. FORTS 4
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FORTS FRÅN SID 2.

Utsläppen från de inhemska transporterna minskade med 20 
procent mellan 2010 och 2017, och ligger nu omkring 16 miljoner 
ton CO2. Med nuvarande styrmedel bedömer rådet att utsläppen 
minskar till 12 – 13 miljoner ton 2030. För att nå 70-procentsmålet 
måste man ner till 6 miljoner ton. 

Rådet har fyra rekommendationer när det gäller ledarskap och 
styrning inom transportområdet:

• Besluta om en tidsbestämd handlingsplan för att nå fossilfria 
transporter bortom 2030-målet.

• Gör de transportpolitiska målen förenliga med klimatmålen.
• Stärk regelverk och processer för samhällsplanering som mins-

kar bilberoendet.
• Beakta skilda förutsättningar och utjämna negativa fördel-

ningspolitiska effekter, till exempel mellan stad och landsbygd.
När det gäller styrmedlen på transportområdet sammanfattar 

man så här:
”Rådet konstaterar att de nuvarande styrmedlen inom trans-

portsektorn har bara delvis varit verkningsfulla. Styrningen mot 
ett transporteffektivt samhälle är för svag. Privat bilägande och pri-
vat bilkörning är i flera fall subventionerat på ett sätt som motver-
kar klimatmålen. De nationella styrmedlen för fordon är riktade 
mot nybilsförsäljning, med alltför svag effekt på hela fordonsflot-
tan. Ambitionen för elektrifieringen är otydlig, och styrmedlen 
är otillräckliga. Det finns verkningsfulla styrmedel för att öka an-
vändningen av biodrivmedel, men inhemsk produktion har inte 
stimulerats tillräckligt.”

Man har också ett antal rekommendationer kring styrmedel:
• Förbered en reform av vägtrafikbeskattningen med utgångs-

punkt i ökad elektrifiering och användning av autonoma fordon 
som samtidigt främjar regional rättvisa.

• Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering.
• Stärk kommunernas mandat och redskap för att främja fos-

silfria transporter.
• Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige.
• Sätt ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel.
• Öka styrningen mot mer klimateffektiva fordon.

Svebio kommentar: 

Klimatpolitiska rådets rapport är ambitiös och väl genomarbetad. 
I analysen av klimatpåverkan från transportsektorn finns många bra 
skrivningar om biodrivmedlen, som man ser som en självklar del av kli-
matomställningen. Tyvärr har man inte valt att lyfta fram biodrivmed-
len som en prioriterad punkt, som man gjort med formuleringen om 
att ”påskynda elektrifieringen av vägtransporter”. Rådet är inte heller 
tydligt när det gäller reduktionskvoten, även om man skriver att kvoter 
bör fastställas ända fram till 2030 för att ge stabila spelregler. När det 
gäller inhemsk produktion av biodrivmedel skriver man så här:

”Överväg industripolitiska initiativ för att reducera riskerna för de ak-
törer som vill investera i inhemsk produktion av fossilfria drivmedel, till 
exempel genom någon form av ”feed-in tariff” eller auktion.”

Rekommendationen är bra, men den borde ha lyfts fram bättre i rap-
porten. 

Särskilt bra är det att rapporten sållar mellan det som är viktigt och 
det som är mindre viktigt i klimatpolitiken och har ett starkt fokus på de 
stora utsläppen av koldioxid inom transporter och industri. Koldioxiden 
står, trots minskade utsläpp sedan 1990, fortfarande för 80 procent av 
de svenska utsläppen av klimatgaser. 

FIGUR 1 – TERRITORIELLA KOLDIOXIDUTSLÄPP I SVERIGE FRÅN FÖRBRÄNNING AV FOSSILA BRÄNSLEN  
(MILJONER TON) SAMT INDEXERAD BNP-UTVECKLING (INDEX 1850=100), 1850–2017. 

Källa: IEA, WRI samt Bolt mfl.
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I det här kapitlet diskuteras hur utsläppsutvecklingen såg ut i Sverige under det tidiga 1900-talet, hur 
denna utveckling vändes under 1970-talet samt vilka faktorer som har påverkat utvecklingen. En viktig 
observation är att omvärldsfaktorer, som till exempel oljekriserna som Sverige inte kunde påverka, har 
spelat en avgörande roll för hur Sveriges energisystem och klimatpåverkan har utvecklats.12–18

Sverige var vid 1800-talets mitt ett av Europas fattigaste länder, och den ekonomiska tillväxten var 
blygsam. Lågintensivt jordbruk dominerade ekonomin och urbaniseringen hade ännu inte tagit fart på 
allvar. Under slutet av 1800-talet tilltog dock den ekonomiska tillväxten, i huvudsak tack vare en snabb 
produktivitetsökning och expansion i den allt mer energiintensiva basindustrin. En förutsättning för detta 
var en snabbt ökande användning av ny teknik och fossila bränslen, först kol och under 1900-talets första 
hälft allt mer olja. På grund av industrisamhällets framväxt ökade därför utsläppen av växthusgaser snabbt 
(med undantag för de två världskrigen), vilket framgår av Figur 1. Speciellt markant var utsläppsökningen 
efter andra världskrigets slut 1945. 

OLJEKRIS OCH ENERGIFÖRSÖRJNINGSPOLITIK BRYTER TRENDEN
Kring årsskiftet 1973–74 tredubblades oljepriserna på den internationella marknaden, som en följd av 
samarbetet mellan de oljeproducerande länderna inom den internationella organisationen Organiza-
tion of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Detta orsakade en global oljekris som även fick stora 
konsekvenser i Sverige. Sveriges energitillförsel bestod vid denna tid till tre fjärdedelar av oljeprodukter, 
vilket gjorde konsekvenserna kännbara i stora delar av ekonomin.

För att hantera situationen genomförde regeringen omfattande kampanjer för att uppmana allmänheten att 
minska energikonsumtionen. På grund av det akuta läget infördes även tillfälliga ransoneringslagar samt 
bestämmelser för myndigheter att spara energi. Efterfrågan föll efter hand med omkring 15 procent, tack 
vare kombinationen av stigande priser och de offentliga besparingsåtgärderna. 

Från 1975 till 1985 sjönk oljans andel av energitillförseln från knappt 70 procent till under 40 procent. 
Under samma period ökade energitillförseln från kärnkraften från nära noll till omkring 15 procent. Detta 
snabba skifte möjliggjordes av tidigare energi- och säkerhetspolitiska beslut om att utveckla kärn-
kraften, som i sin tur var ett svar på en ökad efterfrågan på el samt ökade krav på självförsörjning när det 
gäller energi. Skiftet återspeglas i Figur 2.

17

Figuren är hämtad ur Klimatpolitiska rådets rapport.
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Oroande global statistik från IEA

• Den globala energianvändningen ökade med 2,3 procent, vilket är 
en dubbelt så hög ökning som genomsnittet sedan 2010. 

• Fossila bränslen stod för 70 procent av ökningen, och naturgas 
stod ensam för 45 procent.

• Som ett resultat ökade också utsläppen av koldioxid med 1,7 
procent. 

IEA, International Energy Agency, har publicerat sin 
årliga ”Global Energy & CO2 Status Report”. Rapporten 
redovisar oroande tendenser för energianvändning och 
koldioxidutsläpp under 2018. Här är en sammanfattning: 

• Huvudskäl till den ökade energiförbrukningen är snabb ekonomisk 
tillväxt, 3,7 procent globalt. Men också kall väderlek i vissa regioner 
som ökade behoven av uppvärmning, och varm väderlek i andra regio-
ner som drev upp behovet av kylning. 

• Utvecklingen i Kina karaktäriserades av fortsatt ökad användning 
av kol, olja och gas, men också ökad produktion från kärnkraft och 
förnybar energi. När det gäller förnybart satsar Kina lika mycket som 
Europa. 

• I USA skedde en stark ökning för naturgas, men minskning för kol. 
Volymen förnybar energi är liten jämfört med Europa och Kina. 

• Kolanvändningen ökar mest i Indien. 

Naturvårdsverkets underlag om klimatet

”Sverige har goda förutsättningar att nå målet om netto noll kli-
matutsläpp år 2045. Skärpt styrning behövs dock både från staten 
och EU. Naturvårdsverkets underlag till regeringens första klimat-
politiska handlingsplan överlämnas till regeringen idag. 

– Förutsättningarna för att ställa om är goda, säger Björn 
Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket. Det svenska närings-
livet har redan visat att det både finns en vilja och möjlighet att 
ställa om verksamheten. I omställningen finns också möjlighet till 
andra positiva samhällseffekter som exempelvis tryggare energiför-
sörjning, bättre stadsmiljö och bättre luft. 

För att nå klimatmålen behövs styrning i alla sektorer och stora 
delar av samhället behöver ställas om. Men några områden är sär-
skilt viktiga. Industrin och transportsektorn står tillsammans för 
två tredjedelar av de svenska utsläppen av växthusgaser. Möjlighe-
terna att minska dessa utsläpp är stora, men det kräver ytterligare 
styrning. 

Naturvårdsverket lyfter särskilt fram tre utmaningar som reger-
ingen behöver ta med i den klimatpolitiska handlingsplanen:

• Kraftigt minska transporternas utsläpp. Transportsystemet 
behöver ställas om och bli mer transporteffektivt och energieffek-
tivt samtidigt som det sker en övergång till förnybara drivmedel. 
Växthusgasutsläppen från Sveriges inrikestransporter ska minska 
med 70 procent fram till år 2030. 

Naturvårdsverket presenterade den 15 mars sitt under-
lag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Det är 
ett dokument på drygt 200 sidor som ger en bra sam-
manfattning av var vi står idag när det gäller utsläpp och 
åtgärder. Så här skrev Naturvårdsverket i sitt pressmed-
delande: 

• Industrins utsläpp måste minska till nära noll genom utveck-
ling och marknadsintroduktion av ny teknik samt energieffekti-
visering och ersättning av fossila bränslen. En skärpning av EU:s 
utsläppshandel (EU ETS) är centralt för att åstadkomma detta. 

• Förutsättningar för att avskilja, transportera och lagra koldi-
oxid måste skapas för att möjliggöra negativa utsläpp och minska 
utsläpp från industrin. Potentialen för negativa utsläpp i Sverige 
är stor, men kräver styrning och åtgärder från staten för att kunna 
genomföras. 

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser har minskat med 
cirka en fjärdedel sedan 1990, men takten i minskningen har av-
tagit. Scenarier för framtida utsläpp visar att med befintliga styr-
medel fortsätter utsläppen att minska långsamt och gapen till 
målen blir stora. Scenarierna visar också att gapet fram till 2030 
kan minska väsentligt med nya målnivåer för reduktionsplikten 
för ökad användning av biodrivmedel och EU:s utsläppskrav för 
nya fordon. Här väntas beslut inom kort.”

Svebio kommentar: 

Det är bra att Naturvårdsverket anslår en positiv ton och tydligt sä-
ger att Sverige har goda förutsättningar att nå netto noll utsläpp till 
2045. Debatten och opinionsbildningen i klimatfrågan har annars alltför 
lite fokus på möjligheter och vad som redan gjorts och görs. Rapporten 
är en mycket bra genomgång av möjligheterna sektor för sektor och har 
en balanserad syn på avvägningen mellan olika åtgärder. Tillsammans 
med Klimatpolitiska rådets rapport har regeringen nu ett bra underlag. 
Liksom Klimatpolitiska rådet lyfter man särskilt fram transportsektorn 
och industrin. När det gäller transportsektorn är det viktigt att se poten-
tialen både för effektivisering och för bränslebyte.  
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Energimyndighetens scenarier till 2050

Sverige ska innan årets slut lämna in en nationell energi- och kli-
matplan för perioden fram till 2030. Dessutom ska Sverige göra en 
långsiktig vision till 2050. 

Så här sammanfattar Energimyndigheten sina scenarier i ett 
pressmeddelande under rubriken ”Hur använder vi energi fram 
till 2050?”

”Fram till 2050 kommer den totala energianvändningen att 
minska, vilket till stor del beror på att vi stänger kärnkraftsreakto-
rer. Däremot så påverkar det inte den slutliga energianvändningen 
i användarsektorerna som istället ser ut att öka något på längre 
sikt. Det visar alla sex energiscenarier som tagits fram i Energi-
myndighetens rapport Scenarier över Sveriges energisystem.

Den totala energianvändningen och energitillförseln minskar 
till 2050 i alla sex scenarier. Det visar rapporten Scenarier över 
Sveriges energisystem 2018 där tre av scenarierna ingår i klimat-
rapporteringen till EU. Minskningen är tydligast efter 2035. Det 
beror framförallt på att alla kärnkraftsreaktorer tas ur drift, vilket 
minskar den totala energitillförseln. Även den totala energian-
vändningen påverkas då energiförlusterna från kärnkraften står för 
nästan 20 procent av den totala energianvändningen.

Den generella trenden i transportsektorn är att energianvänd-
ningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050. Det är 
dock stora skillnader beroende på scenario.

Effekterna på energianvändning är tydligast när godstranspor-
ter ökar. Det finns nämligen inte samma effektiviseringsmöjlig-
heter för godstransporter som för persontransporter i form av 
elektrifierade fordon, säger Kristina Holmgren, projektledare på 
Energimyndigheten.

I samtliga scenarier ökar energianvändningen i industrisektorn 
och det är el och biobränsle som ökar i första hand. Elektrifiering 
inom olika sektorer innebär ett ökat elbehov, men är ett sätt att 
ställa om energisystemet till lägre fossilberoende.

Energimyndigheten presenterade den 14 mars ener-
giscenarier för perioden fram till 2050. Det här är ett 
underlag som kommer att vara en del av den svenska 
rapporteringen till EU-kommissionen under EU:s nya 
styrsystem för energi- och klimatpolitiken (Governance), 
särskilt för åtgärder utanför den handlande sektorn, 
alltså de delar av ekonomin som inte ingår i utsläpps-
handeln ETS. 

För industrin innebär elektrifiering en minskad andel fossila 
bränslen, men däremot så ökar energianvändningen i sektorn, sä-
ger projektledare Susanne Lindmark på Energimyndigheten.

För bostads- och servicesektorn är den generella trenden en 
minskning av energianvändningen fram till 2035. Det beror främst 
på energieffektivisering och att byggnader med direktverkande el 
konverterar till värmepumpar. Efter 2035 är potentialen för dessa 
åtgärder uttömda, därför kommer energianvändningen i sektorn 
att öka till 2050 på grund av nybyggnation.”

Svebio kommentar: 

Energimyndigheten ger ett intryck av att de här scenarierna är en 
prognos över utvecklingen fram till 2050 – inte minst genom rubriken 
”Hur använder vi energi fram till 2050?”. Scenarierna är emellertid inte 
alls prognoser över hur vi kommer att använda energi fram till 2050, utan 
mekaniska framräkningar i en modell, där man utgår från de styrmedel 
som var på plats 1 juli 2018, och utgår från att dessa är oförändrade 
under prognosperioden. När det gäller reduktionsplikten för drivmedel 
räknar man med att den kvot som fastlagts för 2020 kommer att gälla 
oförändrad fram till 2030. Så kommer det inte att bli. Kvoten kommer 
att höjas för att nå målet att minska utsläppen från inrikes transporter 
med 70 procent fram till 2030, men det har Energimyndigheten inte 
tagit med i modellen. Däremot har man räknat med att en del andra 
stöd förlängs, exempelvis till solceller, trots att de är tidsbegränsade.

Energimyndigheten har gjort ett särskilt scenario för ”hög elektri-
fiering”, som leder till en produktion och förbrukning av 200 TWh el 
2050. Man har däremot inte räknat på något scenario för ”fokus på 
bioekonomi”, trots att det är ett lika sannolikt alternativ. 

Tyvärr kommer dessa scenarier att ligga till underlag för den svenska 
rapporteringen till EU. De kommer att visa på en mycket svag tillväxt för 
bioenergi i Sverige. Vi förutsätter att den svenska regeringen skickar ut 
underlagen för den svenska nationella energi- och klimatplanen som 
ska skickas in till EU på remiss. 

MISSA INTE!
NYA STYRMEDEL FÖR INVESTERINGAR I  
BIORAFFINADERIER FÖR SVERIGES DRIVMEDEL
8 april, Stockholm
www.svebio.se/evenemang

"NÄTVERKSTRÄFF FÖR MEDLEMMAR  
– MINDRE VÄRMEVERK”
11 april, Stockholm
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/eveneman
https://www.svebio.se/evenemang/svebios-natverksforum-mindre-varmeverk/
https://www.svebio.se/evenemang/svebios-varmote-med-arsmote-3/
https://www.svebio.se/evenemang/heldag-om-kolsankor-sa-fangas-koldioxid-och-lagras-i-marken/
https://www.svebio.se/evenemang/advanced-biofuels-conference-2/


6

Kraftigt ökad vindkraftsproduktion fram till 2021

”Elproduktionen från vindkraft väntas öka mycket fram till 2021. 
Däremot minskar den totala energianvändningen och tillförseln i 
Sverige. Det beror på att två kärnkraftreaktorer planeras att stängas 
och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår 
vid kärnkraftens elproduktion. Det visar Energimyndighetens 
kortsiktsprognos för perioden 2018–2021.

I Kortsiktsprognosen bedömer vi energianvändningen fyra år 
framåt i tiden inom de olika sektorerna. Den totala tillförseln och 
användningen av energi i Sverige väntas minska från 605 till 584 
terawattimmar (TWh) mellan 2018 och 2021.

Prognosen visar att vindkraften ökar med 14 TWh, från 17 
TWh 2017 till 31 TWh 2021. Det är mer än minskningen av kärn-
kraftsproducerad el på 13 TWh mellan 2017 och 2021.

Eftersom energiförlusterna är mycket stora vid kärnkraftspro-
duktion när kärnbränsle omvandlas till el, så minskar också den 
totala energianvändningen och tillförseln när kärnkraftsproduk-
tionen minskar.”

”Inom sektorn bostäder och service väntas energianvändningen 
öka från 142 TWh 2017 till 147 TWh år 2021. Den största ök-

Energimyndigheten presenterade den 14 mars också sin 
kortsiktsprognos för utvecklingen de kommande tre åren. 
De här prognoserna brukar vara odramatiska, men denna 
gång sker omfattande förändringar genom att två kärn-
kraftsreaktorer läggs ner, samtidigt som vindkraftsproduk-
tionen beräknas öka mycket kraftigt. Så här skriver Energi-
myndigheten i sitt pressmeddelande: 

ningen beror på att prognosåren antas bli normalvarma och där-
med kräva mer energi för uppvärmning. 2017 var drygt sju procent 
varmare än normalt och därför var uppvärmningsbehovet lägre.

Industrisektorns energianvändning minskar med 1 TWh till 137 
TWh mellan 2017 och 2018. Från 2018 väntas energianvändningen 
öka något till 2021 och uppgår då till 139 TWh. Transportsektorns 
energianvändning ligger på ungefär samma nivå runt 134 TWh år 
2017 och 2021.

I prognosen för inrikes transporter sker en minskning till följd 
av framförallt en mer effektiv bilpark. Däremot sker en ökning 
inom utrikes transporter. Reduktionsplikten, som trädde i kraft 
2018, förväntas driva på användningen av låginblandad HVO då 
drivmedelsleverantörerna vill säkerställa att de klarar reduktions-
nivåerna.”

Svebio kommentar: 

Det blir intressant att se hur priserna på elmarknaden utvecklas un-
der de närmaste åren med minskad basproduktion i kärnkraften och 
kraftigt ökad variabel produktion från vindkraft. Trots nedläggningen av 
kärnkraft räknar Energimyndigheten med omfattande produktionsöver-
skott och export av el: 25 TWh 2019, 24 TWh 2020 och 22 TWh 
2021. Användningen av bioenergi ökar med 8 TWh mellan 2017 och 
2019, för att därefter avta – för 2021 är siffran 142 TWh. Utöver den 
användningen ligger 21 TWh avfall och 1 TWh torv, i stort sett oföränd-
rat genom perioden. 

100 miljoner kronor i ny satsning för industrins energi- och klimatomställning

Målet med satsningen är att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser 
till 2045 och 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört 
med 2005.

– Med hjälp av den här satsningen kommer nya lösningar att 
kunna utvecklas och demonstreras, så att de sedan kan införas 
inom industrin. Vår ambition är också att stärka kunskapen och 
kompetensen inom akademi, institut och företag som gör det möj-
ligt att lyckas med omställningen. Att ligga i framkant kommer att 
vara viktigt för industrins konkurrenskraft och skapar nya export-
möjligheter och jobb, säger Klara Helstad, chef för enheten hållbar 
industri vid Energimyndigheten.

Utsläppen från industrin står i dag för omkring 30% av de sam-
lade utsläppen av växthusgaser i Sverige. I många fall är svensk 
industri mycket effektiv i en global jämförelse och för att minska 

Hur kan industrin ställa om sina processer till minskade 
eller negativa utsläpp av växthusgaser? Hur kan energi- 
och resursanvändningen bli ännu mer effektiv? Dessa 
två frågeställningar är i fokus för ett nytt forsknings- 
och innovationsprogram.

utsläppen av växthusgaser ytterligare behöver företagen satsa på 
teknikskiften och ofta obeprövade tekniker. Genom programmet 
kan insatser göras för att utveckla radikala och transformativa lös-
ningar som minskar utsläppen av växthusgaser eller ger negativa 
utsläpp.

Det finns också en stor potential till energieffektivisering 
inom industrin genom att öka kunskapen om och utveckla både 
nya och befintliga processer med fokus på energi- och resurs-
effektivisering och ett flexibelt och robust energisystem. Den 
svenska industrins energianvändning utgör nära 40 procent av 
landets energianvändning.

Programmet ”Industrins energi- och klimatomställning” löper 
över fem år mellan 2019-2024. Omfattningen är totalt 100 mil-
joner kronor. En första utlysning kommer att öppnas våren 2019 
med planerad projektstart vid årsskiftet 2020.
Pressmeddelande från Energimyndigheten 25 mars
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Förändrade förutsättningar för energi- och klimatrådgivningen

De direkta konsekvenserna är att beslut inom den så kallade utö-
kade energi- och klimatrådgivningen återkallas och inga nya pro-
jekt beviljas, samt att outnyttjade medel från 2018 kommer att 
återkallas från vissa redan fattade beslut inom den grundläggande 
energi- och klimatrådgivningen.

Den antagna statsbudgeten för 2019 innebär att den planerade 
ökningen av medel för energi- och klimatrådgivning uteblivit. Det 
gällande anslaget omfattar totalt 148 miljoner kronor, varav 105 
miljoner kronor redan finns uppbundna i form av treåriga beslut 
inom ramen för den kommunala energi- och klimatrådgivningen. 
Samtidigt har det förordats att 40 miljoner kronor av det totala 
anslaget ska tillföras programmet Energisteget, vilket betyder en 
ökning på 15 miljoner i jämförelse med budgeten för år 2018 (de 
täcks i dag av samma anslag).

Baserat på riksdagens beslut om budgetens inriktning, gäller nu 
följande förändringar för energi- och klimatrådgivningen:

• Beslut för projekt inom ramen för utökad energi- och klimat-
rådgivning återkallas. Inga nya projekt kommer heller att beviljas 
under resten av programperioden fram till 2020. Förändringen 
berör 20 projekt.

Den antagna statsbudgeten för 2019 innebär att plane-
rade satsningar inom energi- och klimatrådgivningen nu 
måste avbrytas. 

• Utbetalat stöd som inte använts under 2018 kommer att åter-
kallas. Förändringen berör cirka 160 av 285 kommuner med stöd, 
och 9 av landets 15 energikontor. 

– Vår sammanvägda bedömning är att dessa åtgärder är de som 
får minst påverkan på den kommunala energi- och klimatrådgiv-
ningen som helhet. Förändringarna kommer också att påverka 
vårt fortsatta arbete inom detta område, säger Energimyndighe-
tens generaldirektör Robert Andrén.

Energimyndigheten har sedan årsskiftet utrett vilka åtgärder 
som är rimliga och möjliga att göra med hänsyn till faktorer som 
budgetens inriktning, juridiska ramar och påverkan på verksamhe-
ten i sin helhet. Under utredningen har Energimyndigheten även 
haft avstämningar med företrädare för Energikontoren Sverige och 
organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.  

I nästa steg kommer Energimyndigheten att stötta med vägled-
ning för energi- och klimatrådgivningen utifrån den nuvarande 
situationen, och även hjälpa till med att titta på alternativa utlys-
ningar och stöd.

– Dessutom har vi ett brett kontaktnät där det kan finnas möj-
ligheter till andra lösningar, vilket vi gärna bidrar med så att denna 
viktiga verksamhet inte ska stanna av, säger Tobias Lund, chef för 
Energimyndighetens enhet resurseffektivt samhälle.
Pressmeddelande från Energimyndigheten 15 mars

Fossilfri färdplan för uppvärmningsbranschen 

Koldioxidutsläpp från uppvärmningssektorn 
 i förhållande till 1970 års nivå

Färdplanen har tagits fram inom ramen för projektet Värme-
marknad Sverige, och konsultföretaget Profu har hållit i pennan. 
Bland undertecknarna finns Svebio, Energiföretagen, Svensk Torv, 
Svensk Solenergi, Svenska Kyl- och värmepumpföreningen, Fast-
ighetsägarna, stora fjärrvärmeleverantörer som Stockholm Exergi, 
Eon, Vattenfall, Göteborg Energi, Kraftringen, Söderenergi och 
många fler, samt ett antal stora fastighetsföretag. 

Undertecknarna har enats om följande målformulering: ”Upp-
värmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska 
sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala 
svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för 
att åstadkomma omställningen.”

Färdplanen innehåller ett stort antal åtaganden, dels nio gemen-
samma åtaganden, dels ett antal åtaganden från varje delbransch. 
När det gäller biobränslen handlar det om att effektivisera pan-
nor och anläggningar för att hushålla med bränsletillgången, att 
minska utsläpp av skadliga ämnen genom att ersätta gammal ut-
rustning med ny, att avveckla användningen av fossila bränslen 
i biobränsleprocessen, exempelvis vid transporter, och att hämta 
biobränslen från hållbart brukade skogar i enlighet med svensk 
skogslagstiftning och EU:s hållbarhetskriterier. 

Färdplanen noterar att uppvärmningssektorn redan idag har 
nått mycket långt när det gäller att ersätta fossila bränslen och 
minska koldioxidutsläppen, men att det fortfarande återstår en 
del. Åtagandet att vara helt fossilfria i fjärrvärmen innebär en total 
avveckling av fossil olja för topplast, och avveckling av återstående 

Den 20 mars överlämnades en Färdplan för fossilfri 
uppvärmning till regeringen av Fossilfritt Sverige med 
stöd av 87 undertecknande företag och organisationer i 
samband med Fossilfritt Sveriges evenemang på Berns  
i Stockholm. 

fossila större anläggningar (här finns redan planer på snabbare av-
veckling). En knäckfråga som diskuterats mycket i gruppen som 
tagit fram färdplanen är frågan om fossil plast i avfall. 

Så här skriver man i färdplanen: 
”Det finns inget behov av plastavfall för el- och värmeproduk-

tion. Så länge plast förekommer i samhället är energiåtervinning 
dock det mest resurseffektiva sättet att hantera giftig, kontamine-
rad eller på annat sätt icke-återvinningsbar plast, åtminstone på 
kort och medellång sikt.”

Färdplanen tar också tydligt ställning för utbyggd kraftvärme 
för att tillhandahålla planerbar elproduktion och utnyttja bränslet 
effektivt. 

I samband med eventet på Berns presenterades också färdplaner 
från sjöfarten, från bergmaterialbranschen och från digitaliserings-
konsulter. 

17
fä r d p l a n  f ö r  f o s s i l f r i  k o n k u r r e n s k r a f t  – f o s s i l f r i  u p p vä r m n i n g

h i s t o r i a ,  n u l ä g e  o c h   f r a m t i d s b i l d e r

Historia, nuläge och 
 framtidsbilder
Uppvärmningssektorn har genomgått en dramatisk 

omställning. År 1970 dominerades uppvärmningen helt 

av eldningsolja. Sedan dess har oljeanvändningen näs

ta helt upphört och värmen baseras i allt högre grad 

på fjärrvärme, värmepumpar, elvärme och biobränsle. 

I figurerna nedan redovisas utvecklingen från 1995 till 

2016 mer detaljerat. I stor utsträckning är omställningen 

ett resultat av att uppvärmningssektorn har reagerat 

på de politiska mål och styrmedel som har införts. För

ändringen av uppvärmningsmixen har också givit tydlig 

påverkan på koldioxidutsläppen från uppvärmning av 

bostäder och lokaler. I figuren nedan visas hur uppvärm

ningssektorns koldioxidutsläpp förändrats sedan 1970 

(med 1970 år nivå som utgångspunkt). I siffrorna ingår 

även utsläppen från den relaterade fjärrvärme och el

produktionen. 

Av figuren framgår den snabba nedgången av sektorns 

koldioxidutsläpp. 2016 års utsläpp uppgår till endast 

drygt 10 % av 1970 års nivå. Denna minskning har åstad

kommits trots att de uppvärmda ytorna ökat rejält under 

samma period. Den uppvärmda bostadsytan har exem

pelvis ökat med nästan 50 % från 1970 till 2016. 

Uppvärmningssektorns små växthusgasutsläpp bekräf

tas av Naturvårdsverket som konstaterar att sektorn 

bostäder och lokaler står för 35 % av den svenska en

ergianvändningen, men endast 2 % av Sveriges totala 

växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket 2017). För att få 

en mer komplett bild av uppvärmningssektorns totala 

påverkan bör man även addera relaterade utsläpp från 

fjärrvärmeproduktionen. Då uppgår uppvärmnings

sektorns andel av de svenska växthusgasutsläppen till 

knappt 8 %. Dessutom ger uppvärmningssektorns elan

vändning upphov till vissa utsläpp i elproduktionen. 

Uppvärmningssektorns utveckling under de senaste 20 

åren, sett ur ett energiperspektiv, framgår av figurerna 

nedan som visar nettoenergianvändningen per bebyg

gelsetyp och per energislag samt levererad energi per 

energibärare år 1995 och år 2016 (Värmemarknad Sveri

ge, 2018)

Med de åtaganden och uppmaningar som vi enats om i 

denna färdplan finns goda förutsättningar för att fortsät

ta utvecklingen mot fossilfrihet. Uppvärmningssektorns 

långsiktiga vision är till och med att sektorn ska utgöra 

en sänka för koldioxid, det vill säga ge negativa koldiox

idutsläpp.

Inom projektet Värmemarknad Sverige har fyra fram

tidsscenarier formulerats för uppvärmningssektorns 

utveckling (se Värmemarknad Sverige, 2014 och Värme
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Sjunkande elpriser och certifikatspriser 

Oljepris kring 67 dollar

MARKNADERNA

Milt väder och god vindtillgång har sänkt priserna på elmarknaden 
under mars. Sverige har hittills i år (vecka 12) ett elexportöverskott 
på 4,9 TWh och 19 TWh under den gångna 52-veckorsperioden. 
Fyllnaden i vattenmagasinen ligger något under det normala för 
årstiden. Forwardpriserna har sjunkit efter ett maximum i januari. 

Inget dramatiskt har hänt på oljemarknaden. Råoljepriset har 
stigit något under den senaste månaden till omkring 67 dollar/
fat. Den svaga kronan gör att priset pressas uppåt på den svenska 
marknaden och slår igenom på priset på bensin och diesel. SCB 
och SPBI noterar att försäljningen av biodrivmedel steg i januari, 

Priset på elcertifikat har sjunkit kraftigt under de senaste veckorna, 
till under 10 öre/kWh. Forwardpriser för 2021 ligger på bara 2 öre/
kWh. Elpriset på den tyska marknaden låg under mitten av mars 
tidvis under noll. Priset på utsläppsrätter har stabiliserats kring 22 
euro efter att ha stigit under hela förra året. 

främst på låginblandad biodiesel, som ett resultat av högre kvot 
i reduktionsplikten. Även försäljningen av ren rapsdiesel B100 
ökade medan försäljningen av HVO100 sjönk. 

REMISSVAR FRÅN SVEBIO

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning  
samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik 

Svebios synpunkter i sammanfattning

Beträffande det avskaffade skatteundantaget för gruvnäringen
• Vi är positiva till att skatteundantaget för gruvnäringen avskaf-

fas. Det ger bättre möjligheter att ersätta fossil diesel med biodiesel, 
eftersom konkurrenssituationen blir mer likvärdig. Det underlät-
tar också för offentliga upphandlare att kräva användning av för-
nybart bränsle. Det finns god tillgång på ren biodiesel (HVO100 
och B100), och det är angeläget att maskintillverkarna underlättar 
bränslebytet genom att ge garantier som omfattar förnybar diesel. 

• Klimatpåverkan från dieseln kommer dessutom att förbättras 
genom att reduktionskvoten höjs för dieselbränsle.  

Beträffande den sänkta och avskaffade 
skattenedsättningen för värmeproduktion

• Vi är positiva till att omställningen av bränsleanvändningen i 
kraftvärmen påskyndas, men anser att skattehöjningen bör genom-
föras i fler steg, för att ge fjärrvärmeföretagen tid för anpassning. 

• Ett snabbt genomförande kan ge problem med effekttillgången 
i storstadsregionerna om kraftvärme ersätts med ren värmeproduk-
tion. Det är angeläget att investeringar görs i ny biobaserad kraft-
värme som kan ersätta de återstående fossila kraftvärmeverken och 
ge ökad planerbar biokraftproduktion. 

• Regeringen bör göra en samlad analys av fjärrvärmens konkur-
renssituation med anledning av en rad försämringar av konkurrens-
kraften som föreslås. 

Svebios syn på styrmedel

Svebio anser att klimat- och energipolitiken bör styras med ge-
nerella styrmedel som koldioxidskatt och utsläppshandel. Det råder 
idag en mycket stor prisskillnad för utsläppen mellan de sektorer 
som styrs av koldioxidskatt och de som ligger inom utsläppshandeln 

ETS. Några sektorer har nedsättning av energi- och koldioxidskatt, 
och där är det idag svårt för förnybara bränslen att konkurrera. 

Förslaget om avskaffat skatteundantag för gruvdiesel

Det finns inga tekniska problem att konvertera arbetsmaskiner 
från fossil diesel till biodiesel som idag finns på den svenska mark-
naden. Med ett avskaffat skatteundantag förbättras konkurrens-
situationen för biodiesel gentemot fossil diesel. 

Förslaget om höjd skatt på fossila  
bränslen inom kraftvärmen

Det förslag som nu läggs innebär att all energiproduktion i 
kraftvärmeverk beläggs med en hög kostnad för koldioxidutsläpp 
och i praktiken inte längre styrs av utsläppskostnaden inom ETS. 
Det kommer att leda till att all användning av fossila bränslen 
snabbt avvecklas. 

Det kommer inte att vara något problem att erbjuda biobräns-
len som kan ersätta de fossila bränslen som nu används. Däremot 
tar det några år att bygga de nya anläggningar som kan krävas, 
främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. I alla tre städerna finns 
redan planer på sådana nyinvesteringar, och planerna kommer nu 
att påskyndas. Det är angeläget att dessa anläggningar byggs för 
elproduktion, mot bakgrund av den allt mer ansträngda effektsi-
tuationen i de större städerna. 

Skattehöjningen kommer kortsiktigt att ge fjärrvärmen i de be-
rörda regionerna en försämrad konkurrenskraft. Man kan därför 
överväga att genomföra den i fler steg. 

Förslaget om höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Svebio anser att riskerna med kemikalier i första hand bör han-
teras genom reglering och vid behov förbud mot farliga kemika-
lier, samt att man bevakar att skadliga kemikalier inte recirkuleras. 
Avfall som inte kan materialåtervinnas, och särskilt produkter med 
farliga kemikalier, bör förbrännas för energiutvinning med hög-
gradig rening och säker förvaring av kontaminerad aska. 

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet 
att avge yttrande om rubricerade promemoria den 6 mars 
och vill framföra följande. 
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Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre 
fjärrvärmeanläggningar från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter

Svebios uppfattning i sammanfattning

- Vi stödjer förslaget om att avskaffa det generella svenska inför-
livandet (opt-in) av mindre anläggningar i EU:s utsläppshandel.

- Vi avstyrker förslaget om att införa en gräns på 2 500 ton i 
utsläpp, främst av administrativa skäl.

- Vi begär ett klarläggande när det gäller tilldelningen av ut-
släppsrätter för biobränsleeldade anläggningar utifrån riktmärke.

- Vi uppmanar regeringen att verka för generellt förbättrade 
villkor för fjärrvärme och kraftvärme, i enlighet med Energikom-
missionens uttalanden. 

Ändrade regler för mindre anläggningar

Vi instämmer i promemorians slutsatser och förslaget beträf-
fande den opt-in som Sverige tillämpat beträffande mindre an-
läggningar. Det finns idag inga vägande skäl för att behålla detta 
frivilliga svenska tillägg till det generella regelverket i EU:s direktiv 
om utsläppshandel. Istället bör Sverige tillämpa huvudregeln att 
bara anläggningar över 20MW omfattas av utsläppshandeln. 

De föreslagna ändringarna i koldioxidbeskattningen för kraft-
värmeverk minskar dessutom skillnaden i utsläppskostnad för an-
läggningar i och utanför ETS. 

Det främsta skälet för att avskaffa specialregeln är dock att 
minska de administrativa kostnaderna för de berörda företagen 
och för myndigheterna. 

Vi stödjer alltså promemorians förslag i denna del. 

– Biobränsle är det säkraste sättet att minska flygets klimatpåver-
kan, och det är utmärkt att vi nu har ett konkret förslag på plats 
för att introducera biobränsle för flyget. Men utredaren Maria 
Wetterstrand är onödigt oroad över tillgången på bioflygbränsle. 
Det kommer att finnas gott om grönt flygbränsle och kvotkurvan 
kan skärpas efter introduktionen 2021. Det säger Gustav Melin, vd 
i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Svebio har under många år 
förespråkat introduktion av bioflygbränsle på den svenska mark-
naden.

– De nordiska raffinaderierna har redan meddelat att de är be-
redda att introducera bioflygbränsle på marknaden i betydande 
volymer. När det nu finns en garanterad framtida marknad, både 
i Sverige och i Norge, kommer fler aktörer att göra investeringar i 
produktion av bioflygbränsle. Det kommer att ge ökade volymer 
och sänkta kostnader och priser.

– För att skynda på utvecklingen av produktionen av bioflyg-
bränsle från nya råvaror och med utvecklade processer exempelvis 

Det räcker med en 20 MW gräns

Vi avvisar förslaget om att införa en ny gräns på 2 500 ton år-
ligt utsläpp av koldioxid över en treårsperiod. Promemorian anger 
inget skäl till varför denna gräns bör införas och till att det inte 
skulle räcka med att ha ett rakt undantag vid 20 MW.  

Att införa en gräns på 2 500 ton kommer att skapa betydande 
osäkerhet för de berörda företagen om vilka anläggningar som om-
fattas. Företagen kan inte i förväg veta i vilken utsträckning och i 
vilka situationer man kan tvingas använda fossilt bränsle. Det är 
mer logiskt att dessa mindre anläggningar omfattas av det gene-
rella undantaget på 20 MW och får betala full koldioxidskatt om 
man använder fossilt bränsle. 

Fri tilldelning efter värmeriktvärde

Större anläggningar som använder biobränsle tilldelas idag en 
mindre volym utsläppsrätter efter värmeriktvärde. Genom försla-
get i promemorian har det skapats osäkerhet om huruvida detta 
förfaringssätt även ska gälla fortsättningsvis. En avskaffad tilldel-
ning får betydande ekonomiska konsekvenser för de berörda före-
tagen. Frågan måste klarläggas av regeringen. 

Fjärrvärmens konkurrenssituation 

Vi vill i det här sammanhanget påminna regeringen om de 
formuleringar som finns i energiuppgörelsen 2016 och i Energi-
kommissionens betänkande om värdet av en konkurrenskraftig 
fjärrvärmesektor. Tvärtemot dessa politiskt brett förankrade ut-
talanden har regeringen presenterat flera förslag som hotar eller 
minskar fjärrvärmesektorns konkurrenskraft. Inget konkret har 
gjorts för att stärka fjärrvärmen och kraftvärmen. Det är angeläget 
att regeringen gör en samlad analys av effekterna på sektorn innan 
enskilda förslag läggs fram. 

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet 
att avge yttrande om rubricerade promemoria den 11 mars 
och vill framföra följande. 

från svensk skogsråvara, kan det behövas ökade statliga insatser, 
vilket också utredningen föreslår. Här finns betydande möjligheter 
att utveckla svensk biobaserad industri.

– De svenska politikerna har tagit ställning för kvotering av 
biobränsle för flyget i 73-punktsprogrammet, vilket garanterar ett 
snabbt genomförande av förslaget. Det norska stortinget har redan 
fattat beslut om en liknande kvot. Den svenska regeringen bör 
verka för att Finland och Danmark fattar liknande beslut, inom 
ramen för det nordiska samarbetet, och att kvotering av bioflyg-
bränsle även blir en del av EU:s klimatpolitik.
För mer information om potentialerna för produktion av biobränslen, kon-

takta Svebios biodrivmedelsexpert Tomas Ekbom, tel 070-276 15 78 eller 

Svebios vd Gustav Melin, tel 070-5244400.

Se också en aktuell sammanställning i tidningen Bioenergi 
över nordiska projekt för produktion av biodrivmedel. 

Pressmeddelande 2019-03-04 
 Kvotkurvan kan skärpas – det kommer att finnas bioflygbränsle

PRESSMEDDELANDEN

http://lib.hpublication.com/publication/b082aa64/mobile/?p=30
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BIOENERGI I PRESSEN

VÄSTERBOTTENS LÄN

Landshövdingen besökte Bureåföretag
Envigas i Bureå besöktes på torsdagen av landshövding Magdalena 
Andersson.

Hon visades runt i lokalerna av Håkan Holmberg, vd för En-
vigas Technology i Bureå, och Tobias Brink, vd för Envigas AB i 
Stockholm. 

Envigas nya testanläggning för produktion av biokol på Modos 
tidigare industriområde i Bureå invigdes under februari. 

Tekniken bygger på att anläggningen matas med biomassa i nå-
gon form och värms upp till 600 grader i en syrefattig miljö. Då 
blir resultatet biokol, olja och energirik gas. 
Ur Norran 2019-03-23

VÅSTERNORRLANDS LÄN

Domsjös flaggskepp har gått på grund
Flaggskepp Bioraffinaderi - blir det något av det gigantiska pro-
jektet? Högst tveksamt. Projektet är satt i vänteläge, för att citera 
Domsjö Fabrikers vd Lars Winter.

I februari 2017 avslöjades vad som var på gång. Ett projekt av 
mått landet aldrig sett tidigare: Ett bioraffinaderi på Domsjö fa-
briksområde som beräknades kosta 15 miljarder kronor, producera 
1,7 miljoner ton årligen och generera 5 000 jobb i regionen. 

Allt med skogliga råvaror. En förstudie till en kostnad av 10 
miljoner kronor startades. 

En detaljerad utredning skulle kosta mellan 100 och 200 mil-
joner och ingen är beredd lägga de pengarna om det inte finns 
förutsättningar för råvaruförsörjningen. 

Domsjö Fabrikers indiska ägare, Aditya Birla, är i dagsläget inte 
är beredda att driva Flaggskepp Bioraffinaderi. 
Ur Örnsköldsviks Allehanda 2019-03-04

Teknik från Örnsköldsvik  
skapar flygbränsle för framtiden
På måndagen presenterades flygbränsleutredningen för regeringen

Enligt förslaget ska år 2030 andelen biobränsle i tanken vara 30 
procent i de flygplan som tankas på svenska flygplatser.

Men det krävs också att det finns någon som producerar bio-
bränslet.  

– När det gäller just flygbränsle och kunna ersätta det med icke-
fossilt bränsle så är det långa tillståndsprocesser, så är det en lång 
resa innan vi kan ha fullt med biobränsle i tanken på flygplan, 
säger Monica Normark, projektledare för Sekab E-Technology.
Ur Sveriges Radio P4 Västernorrland 2019-03-04

Här kan framtidens flygbränsle  
komma att tillverkas
Under senare tid har flygets påverkan på klimatet hamnat i fokus 
och Östrandsfabriken i Timrå kan ha svaret. Det bioraffinaderi 
som SCA planerar kan komma att tillverka inrikesflygets hela be-
hov av bränslen – och drygt det.

Det planerade bioraffinaderiet är en av de anläggningar i landet 
som lyftes fram när regeringen på måndagen presenterade sin ut-
redning om ett miljövänligare flyg.

Den utredning som presenterades för regeringen på måndagen 
innebär en skjuts i ryggen för projektet i Timrå. Det bekräftar 
SCAs informationsdirektör, Björn Lyngfelt för SVT Västernorr-
land. 

– Det återstår många steg innan SCA kan ta ett definitivt beslut 
om anläggningen i Timrå men förslagen innebär ett steg i rätt rikt-
ning. 
Ur SvT Nyheter Västernorrland 2019-03-04

SCA söker miljötillstånd för 900 000 
kubikmeter per år i Tunadal
Nu ansöker SCA om ett nytt miljötillstånd för sågverket i Tunadal, 
för en utökad volym och vidareförädling.

Den nya såglinjen vid SCA:s sågverk i Tunadal invigdes 2016 
och två år senare invigdes också ett nytt hyvleri. I dagsläget har 
SCA ett miljötillstånd för Tunadalsågen på maximalt 600 000 ku-
bikmeter sågad vara per år, men för att kunna öka till 900 000 
kubikmeter krävs nytt miljötillstånd.

Genom ett bättre utnyttjande av den befintliga anläggningen 
samt investeringar i ökad torkkapacitet och lager- och hanterings-
utrymmen kan man nå denna ökade produktion. Även energipro-
duktion av den bark och flis som i dagsläget används som bränsle i 
Ortvikens pappersbruk kan bli aktuell.
Ur Skogsaktuellt 2019-03-01

Bolaget redovisar klimateffekter  
för första gången
I veckan släppte SCA sin årsredovisning. Vid sidan om alla siffror 
har skogsbolaget infört en ny parameter som tar sikte på företagets 
påverkan på klimatet. 

– Det är tre huvudområden: Den växande skogen där kolbind-
ningen sker, våra egna utsläpp och substitution där vi ersätter fos-
sila bränslen med biobränsle, plast med papper och så vidare, säger 
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör vid SCA.  

Allt som allt redovisar företaget en positiv effekt för klimatet 
som uppgår till åtta miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket en-
ligt SCA motsvarar den samlade negativa klimatpåverkan av Sveri-
ges hela lastbilstrafik och det svenska inrikesflyget. 
 Ur Sundsvalls Tidning 2019-03-03
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BIOENERGI I PRESSEN Ett steg mot raffinaderiet
Skogsjätten SCA vill bygga ett världsunikt bioraffinaderi på Öst-
randsfabriken. Nu har ett till steg tagits i processen. - Vi har läm-
nat in en miljötillståndsansökan, säger Björn Lyngfelt, kommuni-
kationsdirektör vid SCA.

På anläggningen ska restprodukter från fabriken och sågverk i 
regionen förvandlas till miljövänligt grönt bränsle. Under hösten 
var projektet ute på samråd. 

När miljötillståndet är klart kan det ändå dröja innan det pro-
duceras bränsle. 

– Det här är egentligen bara det första eller andra steget i en 
process som kan ta väldigt lång tid, konstaterar Björn Lyngfelt.
Ur Sundsvalls Tidning 2019-03-16

GÄVLEBORGS LÄN

Slarv med sopor kostar  
miljoner för kommunen
Vi är duktiga på att sortera matavfall - men fortsätter att slänga 
förpackningar i den gröna soptunnan. Kommunen förlorar mil-
joner årligen på Hudiksvallsbornas slarviga sophantering. - Det är 
mycket bättre att göra rätt, säger Lars Hedström, avfallsingenjör.

Vi är riktigt duktiga på att använda den bruna soptunnan, som 
är till för matavfall, till sitt rätta ändamål. Den gröna soptunnan 
fortsätter däremot att vara något av ett mysterium för många. Här 
ska restavfall slängas, som till exempel kattsand, tops, blöjor eller 
dammsugarpåsar. I stället är närmare 35 procent att tunnans inne-
håll förpackningar. 

Slarvet leder såväl till en ökad förbränning som ger ökade kost-
nader för kommunen. Årligen skickas drygt nio tusen ton till för-
bränning, varav varje ton kostar drygt 600 kronor att förbränna. 
Ur Hudiksvalls Tidning 2019-03-07

Nu går förnybart bränsle med vinst
Börsnoterade bränslebolaget Colabitoil med basen i Norrsundet 
går allt bättre. I fjol gick bolaget med vinst och sålde förnybart 
bränsle för 549 miljoner kronor. 

– Vi ökade omsättningen med 80 procent och förväntar oss 
samma utveckling i år, säger vd Jan Nordlöf.

Colabitoil säljer förnybara drivmedel, framförallt HVO-diesel 
som görs av bland annat använd matolja och slaktavfall. 

Hur ser läget ut för den planerade egna produktionsanlägg-
ningen? 

– Vi jobbar stenhårt med det, säger Jan Nordlöf. Målet är att 
en storskalig anläggning för produktion av förnybart bränsle ska 
vara klar för drift 2022, "antingen i Norrsundet eller någon an-
nanstans". 

Innan dess krävs bland annat miljötillstånd. I dag finns en pi-
lotanläggning i Norrsundet, som kan producera 1 500 kubikmeter 
per år. Den storskaliga anläggningen ska kunna producera 2 mil-
joner kubikmeter. 
Ur Arbetarbladet 2019-03-03

Bussgasbolaget hotas av konkurs
Kommunbolaget Gästrike ekogas, som bland annat säljer biogas 
till stadsbussarna i Gävle, begär 40 extra skattemiljoner av sina 
ägare. 

– Utan tillskott får vi stora ekonomiska bekymmer, säger bola-
gets styrelseordförande Tomas Engelmark (L).

För knappt två år sedan invigdes Forsbacka biogasanläggning. 
Bakom satsningen står bolaget Gästrike ekogas som ägs gemen-
samt av Gävle kommun (via bolaget Gävle energi) och Gästrike 
återvinnare som är ett förbund av fem kommuner. Anläggningen i 
Forsbacka kostade 145 miljoner kronor att bygga. 

Efter en lång rättslig prövning har bolaget nu fått klartecken 
till att bygga en ny tankstation. Men satsningen är försenad, vilket 
påverkat bolagets ekonomiska resultat negativt. 

Det har även konkurrensen från billigare, dansk biogas gjort. 
Gästrike ekogas gjorde förra året en förlust på 16 miljoner kro-

nor. Förlusten beräknas bli lika stor i år. 
Ur Gefle Dagblad 2019-03-14

Vägen till stirlingmotorn  
lyckades inte ända fram
Stirlingmotortillverkaren Inresol AB har begärts i konkurs. 

Ny Teknik har rapporterat om bolagets planer på ett pellets-
drivet aggregat för hemmabruk, som skulle få en maxeffekt på 12 
kilowatt värme och 5 kilowatt el. Aggregatet skulle kunna göra ett 
normalstort villahushåll helt självförsörjande på energi. 

Men produktionen försenades gång på gång, och i höstas hade 
bolaget skulder på över 40 miljoner kronor samtidigt som kassan 
var tom. Inresol ansökte om bolagsrekonstruktion. 

Samtidigt förvärvade den tidigare delägaren Anders Källsson 
hela bolaget.

Men nu har man alltså nått vägs ände. Inresol har inlett kon-
kurs vid Uppsala tingsrätt. 

Vad händer med den befintliga tekniken nu? 
– Avsikten är att fortsätta utveckla motorn, säger Anders Källs-

son utan att närmare specificera vilka planer som finns. 
Ur Ny Teknik 2019-03-14

DALARNAS LÄN

Pelletsbristen: ”Vi får förfrågningar  
från hela Sverige”
Just nu råder stor brist på bränslepellets. Leverantörer kan ha up-
pemot 60 dagars leveranstid och villaägare som har tomt får jaga 
efter enstaka partier.

På Mockfjärds biobränsle har man egen produktion av pellets. 
Här har man inte kunnat ta in nya kunder sedan i höstas. Nu hop-
pas man dock att kulmen är nådd.

– Det är svårt att sia om framtiden men efter mars månad hop-
pas vi det ska se ljusare ut, säger ägaren Ingemar Eriksson.
Ur SvT Nyheter Dalarna 2019-03-07
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VÄRMLANDS LÄN

Rök försvårade släckningsarbete  
vid brand i pelletsfabrik
Ett dussintal brandmän från både Säffle och Åmål har under mor-
gonen bekämpat en brand i en torkanläggning hos Solör Bioenergi 
Värme AB vid Tegelbruket söder om Säffle.

Larmet om branden i pelletsfabriken kom klockan 04.20 och 
räddningstjänsten från både Säffle och Åmål ryckte ut på larmet.

Det första räddningstjänsten fick göra var att tömma en trans-
portör som fraktar spånet vidare i anläggningen för att det inte 
branden skulle sprida sig.

Inledningsvis var det väldigt mycket rök, vilket försvårade rädd-
ningstjänstens arbete.

Det var på söndagsmorgonen oklart vad som orsakat branden.
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2019-03-03

Full fart i pelletsfabriken
Varje dygn tillverkas mellan 100 och 120 ton pellets vid pelletsfa-
briken vid Krokstad, utanför Säffle. Men det är inte bara tillverk-
ning som företaget Solör bioenergi jobbar med. Huvudfokus ligger 
numera på färdig värme.

Pelletstillverkningen vid Krokstad startade för 26 år sedan. 
Det började då med tre anställda och till en början tillverkades 

12 000 ton pellets per år med kutter som råvara. Idag finns det 24 
anställda och det tillverkas runt 40 000 ton pellets. 

– Då började de även satsa på något som kallas färdig värme 
eller närvärme, säger Anders Kullvén. 

Solör bioenergi sköter driften och kunden köper den färdiga 
energin. Som energikälla används pellets. Det finns idag runt 70 
sådana här anläggningar.

2009 såldes pelletsfabriken av Statoil till det norska företaget 
Pemco som fortsatte utveckla verksamheten i Säffle. Förra året 
bytte företaget ägare igen och går sedan dess under namnet Solör 
bioenergi AB. 
Ur Säffle-Tidningen 2019-03-09

Värmländsk expert nöjd med 
flygbränsleutredningen
I dag har flygbränsleutredningen presenterats för regeringen. Hu-
vudförslaget är en så kallad reduktionsplikt, att de som säljer flyg-
bränsle måste blanda i biobränsle.

Om förslaget går igenom kommer man börja 2021 på 1 procent, 
och stegvis höja kvoten fram till 2030 då den kommer att landa på 
30 procent. 

Inför utredningen tillsattes tretton expertrådgivare - en av dem 
är Maria Fiskerud från Karlstad, som också är projektledare på 
forskningsinstitutet Rise. Hon är nöjd med utredningen.

– Jag tycker att det blev ett bra förslag, säger Maria Fiskerud. 
Det är både praktiskt genomförbart, och det är juridiskt genom-
förbart. 
Ur Sveriges Radio P4 Värmland 2019-03-04

Motvind för biogasanläggningen i Väse
"Var ska en anläggning byggas om den inte byggs här?"

I fem år har två bönder i Väse kämpat för att kunna bygga en 
biogasanläggning på egen mark. I år skulle den stått klar. - Vi har 
allt klart för att sätta i gång, men överklaganden gör att det står 
still, säger Nicklas Boquist. 

En biogasanläggning är en investering på cirka 100 miljoner 
kronor. De räknar med ett bidrag på 60 miljoner och ett delägande 
av Karlstads kommun på 10 procent. Resten ska lantbrukarna stå 
för. 

Anledningen till överklagan som ledde till länsstyrelsens avslag 
är en farhåga från grannarna att anläggningen kommer att lukta. 
Och att det blir mycket mer tung trafik. 

De två lantbrukarna i företaget Biogas Värmland ger inte upp. 
Nästa steg är att överklaga till Mark- och miljödomstolen. 
Nya Wermlands-Tidningen 2019-03-12

VÄSTMANLANDS LÄN

Sveriges högsta trähus  
har byggts - i Västerås
Ola Jonsson på arkitektfirman CF Möller har ritat Sveriges högsta 
flerfamiljshus i massivt trä i Västerås. 

– De dryga åtta våningarna är det högsta som byggts i Sverige 
och utvecklingen går mot att vi snart bygger ännu högre. I Örebro 
planeras ett tolvvåningshus. 

I det nya huset är allt från väggar till bjälklag, hisschakt, trapp-
husschakt och balkongplattor gjort av skogens material. 

Syftet är förstås att måna om klimatet. Bygget ska inte ge koldi-
oxidavtryck och träet har en lång livslängd. 

Trähus är trendigt inte bara i Sverige. Även i Kina är intresset 
stort. Ola Jonsson ska snart resa till landet och föreläsa om bygg-
tekniken. 

– De har planterat skog i en massa år för att få råvara till sin 
byggbransch. Det är otroligt spännande. 
Ur Vestmanlands Läns Tidning 2019-03-05

Kraftvärmeverket byggs  
om för 130 miljoner kronor
Sala-Heby Energis kraftvärmeverk Silververket har varit i drift i 
nästan 20 år och är i behov av en större renovering.

Nu satsas 130 miljoner kronor för att framtidssäkra SHE:s el 
och fjärrvärmeproduktion i Sala. 

Den nuvarande pannbotten, som har en sandbädd, behöver 
bytas. 

Sedan år 2000 har rent skogsbränsle som grot (grenar och top-
par), bark och spån använts i kraftvärmeverket. 

Nu är tanken att kraftvärmeverket även ska kunna använda 
returträflis, från exempelvis pallar, som är billigare än rent skogs-
bränsle. 

Besparingen i att kunna använda billigare bränsle finansierar 
den omfattande renoveringen. 

Silververket ligger inte optimalt till men att bygga ett nytt kraft-
värmeverk på en annan plats skulle kosta nästan 1 miljard kronor. 
Ur Sala Allehanda 2019-03-22
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UPPSALA LÄN

Hargs hamn fördubblar kapaciteten
I höst kommer Sjöfartsverket att inleda muddringen av farleden in 
till Hargs hamn. Fartyg med nära nog dubbel lastkapacitet jämfört 
med i dag kommer att kunna gå in till hamnen, upp till 30 000 ton. 

– Projektet är strategiskt viktigt för hamnen. Det tillgodoser 
bland annat krav och förväntningar från Lantmännen som inviger 
sin nya spannmålsterminal på området i maj 2019, säger Peeter 
Nömm, vd för Hargs hamn, i ett pressmeddelande. 

Hargs hamn har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 
1600-talet då man exporterade stångjärn från Hargs bruk, och i 
dag går här mycket bränsle till regionens kraftvärmeverk, det vill 
säga flis, bark, pellets, bränsleved, torv och avfall. Även timmer och 
skrot är vanligt gods. 

Hargs hamn har anslutning till järnväg.
Ur Transportnet.se 2019-03-11

UL om bussexplosionen i Stockholm
Ingen anledning till oro efter bussbranden i Stockholm. 

UL driver en stor del av sin bussflotta i Uppsala med biogas. 
Men UL:s pressjoursansvarige, Nikodemus Kyhlén, tycker inte det 
finns anledning till oro. 

– Vi har kört otroligt många mil och turer med våra biogasbus-
sar under åren utan att vi haft några incidenter så det finns ingen 
anledning att oroa sig som resenär, säger han. 

Skulle en liknande olycka kunna hända i Uppsala? 
– Teoretiskt så skulle det kunna ske, men vi följer alla före-

skrifter och säkerhetskrav så det ska inte hända. Om en olycka låg 
bakom bussbranden i Stockholm så behöver det inte ha varit några 
fel på biogassystemet. 
Ur Upsala Nya Tidning 2019-03-11

STOCKHOLMS LÄN

Efter explosionen:  
Biogasbussarna får fortsätta köra
Två dagar efter bussexplosionen vid Klaratunneln i Stockholm 
säger entreprenören Keolis att man inte kommer sluta köra bio-
gasbussar. 

Samtliga bussar i Stockholms län som går på biogas på uppdrag 
av SL körs av entreprenören Keolis. Av samtliga 326 bussar är ma-
joriteten (299 stycken) av samma modell som den som i söndags 
exploderade vid Klaratunneln och skadade en person.

Av en rapport från 2016 om bussar och brandsäkerhet av Sve-
riges Bussföretag, beskriver experter gasbussars säkerhet som tvi-
velaktig.

Trafikverket, fordonstillverkaren MAN, polis och räddnings-
tjänst, Region Stockholm och Keolis kommer nu med eventuellt 
fler inblandade parter att utreda bussexplosionen i söndags för att 
ta reda på vad exakt som gick fel.
Ur Metro 2019-03-12

Kraftig ökning av koldioxidutsläpp  
från Stockholms värmeverk
Stockholm Exergis nya miljörapport visar att stadens kraftvärme-
verk släppte ut 16,5 procent mer växthusgaser räknat per kilowat-
timme förra året jämfört med 2017. Preliminärt handlar det totalt 
om cirka 917.000 ton koldioxid för 2018 jämfört med 848.000 ton 
2017 - en ökning med åtta procent.

Utsläppsökningen beror delvis på att man tvingades använda 
mer olja och kol på grund av brist på skogsflis från Baltikum. 

– Utsläppen kommer alltid att variera med vädret, däremot 
måste vi rusta oss för att klimatförändringen gör att vi oftare får 
mer extrem väderlek som till exempel det som gjorde att vi inte 
fick våra bioflisleveranser från Baltikum, säger Ulf Wikström, håll-
barhetschef.
Ur Dagens Nyheter 2019-03-01

Receptet hemligt när Nynas lanserar ny olja
Nynas med sitt oljeraffinaderi i Nynäshamn har släppt sin första 
däckolja på marknaden. Oljan har delvis gjorts av förnyelsebara 
material. Receptet till den nya "grönare" produkten vill bolaget 
hålla hemligt.

– Den har producerats med en betydande del förnybara kom-
ponenter, förklarar bolagets informationsdirektör Hans Östlin. 

Men vilka råvaror man har använt till oljan vill bolaget hålla 
hemligt, av konkurrensskäl. 

– Vår långsiktiga plan är att lansera biobaserade produkter 
inom alla våra specialoljesegment - transformatoroljor, basoljor för 
smörjmedel, processoljor och däckoljor. 
Ur Nynäshamns-Posten 2019-03-22

”Lösningen är att jobba  
mer med biobränslen”
Lastbilstillverkaren Scania redovisar högre vinst för fjolåret än för 
2017. 

Men orderingången krymper och kostnaderna för den nya last-
bilsgenerationen är fortfarande för höga.

– 2018 var ett bra år – men vi kan bättre, är vd Henrik Henriks-
sons kommentar.

Den nya lastbilsgenerationen har medfört högre kostnader än 
normalt och det är något Scania behöver åtgärda. Under lanse-
ringen av den nya generationen har företaget kört parallella last-
bilsprogram.

– Vi har en ny produkt och materialkostnaderna är kanske inte 
korrekta från början. Och den nya lastbilen tar lite längre tid att 
tillverka än den gamla.

Men Scania planerar inga besparingspaket med stora avgångar 
bland personalen.

– Nej, vi jobbar inte så. Det handlar om att se över kostnader i 
alla delar av organisationen och se över våra prioriteringar och vår 
bemanning.

– Men det är inte några stora omstruktureringar. 
I fjol ökade utsläppen från lastbilstrafiken. Vad kan industrin 

göra åt det?
FORTS 4
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– Elektrifiering kommer så småningom att vara den stora driv-
kraften till mer hållbara och fossilfria transporter. Hybridfordon, 
elektriska motorvägar, det kommer att bidra, svarar Henriksson.

Men det kommer att dröja. Det är än så länge inte lönsamt för 
Scanias kunder att investera i den tekniken. Det ligger flera år in 
i framtiden. 

– Men vi kan ju inte vänta. Då är lösningen att jobba på med 
biobränslen för att ersätta den fossila dieseln. Då kan vi reducera 
koldioxiden med upp till 90 procent.

– Där lönar det för våra kunder att göra omställningen.
För att gå vidare i omställningen måste, menar Henriksson, 

även stater träda in. Det handlar om att bygga upp en helt ny 
infrastrutkur, så att bilar kan laddas över allt.

Scanias ägare, Volkswagen, har under flera månader undersökt 
möjligheten att börsintroducera sin lastbilsdivision Traton där Sca-
nia ingår.
Ur Dagens Nyheter 2019-03-15

SÖDERMANLANDS LÄN

Bussar i Linköping kan drivas  
med gas från Katrineholm
När Östgötatrafiken som bland annat kör lokaltrafiken i Linköping 
upphandlade busstrafiken var det Nobina som fick kontraktet. Det 
innebar även att Gasum AB blev ny leverantör av biogas som driv-
medel. Tidigare var det Tekniska verken som skötte leveransen av 
den gas som bussarna körs på. Gasum AB är ett dotterbolag till 
statsägda Gasum som ska bygga en anläggning någonstans i Öst-
ergötland. Inga beslut är dock fattade ännu och fram tills dess kan 
en del av gasen komma från företagets anläggning på Valla gård. 

– Det återstår en dialog med Nobina om hur vi praktiskt ska 
lägga upp det. Innan det är klart är det svårt att säga exakt hur de 
här volymerna kommer försörjas.
Ur Katrineholms-Kuriren 2019-03-13

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Slutkört på biogas från Linköping
I sju år har Linköpingsbornas gröna påsar drivit stadens bussar. 
Snart är det slut med det. När Nobina tar över trafiken kommer 
gasen från andra städer.

Sedan 2012 sorterar Linköpingsborna sitt avfall i gröna påsen 
och därmed bidragit till att driva stadens bussar på ett klimatvän-
ligt sätt. 

Östgötatrafiken upphandlade nyligen busstrafiken för 2020-
2030 och i Linköping blev det Nobina som fick kontraktet. No-
bina har i sin tur upphandlat biogas till sina bussar, och den upp-
handlingen vanns av Gasum AB. 

Linköping har i dagsläget 87 stadsbussar. 15 av dem kommer att 
gå på el när Nobina tar över. 
Ur Östgöta Correspondenten 2019-03-07

Nu har Tekniska verken i  
Linköping eldat den sista kolbiten
Onsdagen den 13 februari eldades det allra sista kolet i kraftvärme-
verket vid Resecentrum i Linköping. Tekniska verkens styrelse tog 
i november 2017 beslutet att fasa ut kol och fossil olja i kraftvärme-
produktionen till eldningssäsongen 2021. Nu har kolpannan slock-
nat för gott och kommer under sommaren att konverteras för att 
kunna elda återvunna och/eller förnyelsebara biobränslen istället.

– Vi tar nu ytterligare ett stort och viktigt kliv mot det resurs-
effektiva och hållbara samhälle som vi strävar efter, med minsta 
möjliga klimatpåverkan när el, fjärrvärme och fjärrkyla produceras 
av förnyelsebara eller återvunna bränslen, säger Charlotta Sund, vd 
och koncernchef för Tekniska verken i Linköping.
Ur Energipress.se 2019-03-19

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Falköping satsar på biogas
Drygt 19 miljoner kronor kan det kosta för Falköpings kommun 
att utöka kapaciteten för biogasproduktion vid anläggningen vid 
Hulesjön. Till detta kommer statsbidrag på drygt elva miljoner 
kronor.

Totalt ska anläggningen hantera 8000 ton matavfall varje år. 
Men för det krävs ytterligare kapacitet i anläggningens rötkam-
mare.

– Biogasen har kostat oss pengar över åren, men vi går plus nu 
och kan vänta oss stora intäkter framöver, säger kommunalrådet 
Dan Gabrielsson (S) till Falköpings Tidning.

Under fjolåret gav biogasanläggningen ett överskott med 1,5 
miljoner kronor. 
Ur Skaraborgsbygden 2019-03-27

Foderfabriker går för högtryck
För att ersätta uteblivet grovfoder tvingas animalieproducenter 
köpa in mer färdigfoder. 

– Foderfabrikerna går för fullt. I Lidköping kör vi femskift och 
prognosen är en produktion på 300 000 ton jämfört med 240 000 
ton förra året, berättar regionchef Bengt Karlsson. 

Regionalt redovisades flera nyheter. Anläggningen i Tidan norr 
om Skövde får till kommande skörd en ny panna som företrädesvis 
ska eldas med biodiesel. 

Torken i Grästorp har redan fått en förhöjd lagringskapacitet, 
något som även kommer att ske i Lidköping. Totalt har kapacite-
ten i området de två senaste åren ökat med cirka 30 000 ton. 
Ur Land Lantbruk 2019-03-22

FORTS FRÅN SID 13.



15

Tankstation för flytande biogas invigd
Sveriges första tankstation för flytande biogas (LBG), inom ramen 
för Klimatklivet, invigdes i Götene i onsdags. - Jag känner en stolt-
het över att Fordonsgas valt vår kommun som etableringsplats, sa 
kommunalrådet Susanne Andersson (C).

Tankstationen i Götene ses som ett startskott för en större ut-
byggnadsvåg av flytande biogasinfrastruktur. 

Sofia Nordström, försäljnings- och marknadsföringschef på 
Fordonsgas, fick en "äntligen-känsla" under invigningen av tank-
stationen. 

– Vi byggde vår första 2010 och har i dag tankstationer i Gö-
teborg, Helsingborg och Jönköping. Götene knyter samman de 
tankstationer vi har och tänker bygga. I nästa månad öppnar vi en 
tankstation i Mjölby. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2019-03-15

Västsverige är först med flytande biogas
Flytande biogas är ett väldigt bra alternativ för att köra långa 
sträckor, säger Jan Strandhede, presschef för Volvo lastvagnar, ett 
av företagen i samverkansprojektet som ligger bakom den nya 
tankstationen för flytande biogas i Götene..

Flytande biogas får man till genom att kyla ner gasen till minus 
163 grader. På så sätt får man in mer bränsle i tanken. Resurserna 
som krävs är försumbara, enligt Jan Strandhede.

– Man använder material som redan är förbrukat. Och restpro-
dukten är gödsel som man kan använda istället för konstgödsel, 
säger han.

– Svensk biogas skulle kunna öka rejält. Det här är drivmedlet, 
skulle jag säga, som har den största klimatvinsten, säger Pål Börjes-
son, Lunds universitet.

Diskussionen om biobränslets vara eller icke vara i landets 
stadsbussar efter explosionen i Stockholm tror han inte spelar nå-
gon roll för utvecklingen.
Ur Göteborgs-Posten 2019-03-14

1,2 miljoner till ny tork
Fotegården AB i Vinninga har beviljats 1,2 miljoner kronor av 
länsstyrelsen till en ny tork och spannmålsanläggning.

Torken ska eldas med HVO-bränsle, en biobaserad produkt 
tillverkad av förnybara råvaror. 

Stödet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruks-
fonden för lantbruksutveckling och är på 40 procent av investe-
ringen eller högst 1,2 miljoner kronor.
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2019-03-01

Ny panna planeras vid pappersbruket
Om ungefär två år ska en ny pannanläggning tas i drift vid Arctic 
Paper i Munkedal.

Anläggningen ska byggas på en plats nära bruket. Byggstart 
beräknas ske om cirka ett år för pannan som kommer att kunna 
producera cirka 30 megawatt. 

Pannan ska till största delen eldas med returträ och återvunnet 
material. 

Arctic Paper har tecknat ett avtal med företaget Adven AB som 
kommer att uppföra och driva anläggningen. 

Den nya pannan ska ge både minskade utsläpp av koldioxid 
och lägre och stabilare kostnader för energi som behövs vid bruket. 
Ur Lysekilsposten 2019-03-21

Preem planerar för stora  
volymer av bioflygbränsle
Att producera biobaserat flygbränsle vid Preem ligger inte så 
många år bort. 

– Vi planerar för en fabrik som kan framställa en miljon kubik-
meter biodrivmedel per år vid raffinaderiet i Göteborg. Det inne-
bär att vi skulle kunna producera relativt stora volymer av bioba-
serat flygbränsle, säger Linda Werner, affärsutvecklare och chef för 
avdelningen Nya möjligheter på Preem. 

Dagens flygbränsle kan karaktäriseras som en typ av diesel av 
lite lättare slag. 

– Vi har en arbetsgrupp som tittar på de tekniska och finansiella 
möjligheterna att utifrån den lagstiftning som gäller framställa 
bioflygbränsle, säger Linda Werner. 

Biojet skulle preliminärt kunna börja produceras i den nya fa-
briken första kvartalet 2024 vid Preems raffinaderi i Göteborg. 
Ur Lysekilsposten 2019-03-06

Göteborg Energi: Ny lag hotar Ryaverket
Den höjda miljöskatten på fossila bränslen i kraftvärmeverk är 
tänkt att leda till minskade utsläpp av växthusgaser. Men enligt 
Göteborg Energi kommer effekten bli den rakt motsatta för ener-
gibolagets del: koldioxidutsläppen kommer i stället att öka.

– Vi har ett mål om att vara fossilfria 2030 och har planer på 
ett nytt biokraftverk i Rya 2026. Men det här förslaget ger inga 
möjligheter till omställningar för aktörerna - sådana här investe-
ringar tar ju tid att genomföra, säger Alf Engqvist, vd för Göteborg 
Energi.

– Vi använder naturgas i dagens Ryaverk, som står för en fjärde-
del av vår elproduktion. Men det finns inte tillräckligt med biogas 
för att ersätta naturgasen.

– Vi kommer att behöva dra ned produktionen i Rya kraftvär-
meverk och produktionen kommer att flyttas från kraftvärme till 
hetvattenproduktion. Och nettoeffekten av det blir i sin tur att 
elen som konsumeras produceras i länder med kolkraft i stället, 
som Polen och Tyskland. 
Ur Göteborgs-Posten 2019-03-25

KRONOBERGS LÄN

Bolaget investerar i Växjö
Solör Bioenergi har tagit beslut att investera i ett nytt bränslesys-
tem i fjärrvärmeanläggningen i Lammhult. Med ett nytt system 
hoppas bolaget höja leveranssäkerheten och minska behovet av att 
använda reservpannan.

– Detta innebär att vi behöver använda ännu mindre fossil 
energi, något som vi ser som väldigt positivt. Vi investerar i nya 
bränsletransporter och en ny bränsleficka. Det är alltså inte pan-
nan i sig som vi byter ut, utan bränsleförsörjningen fram till pan-
nan, säger Nils Svensson, regionchef på Solör Bioenergi Småland, 
i ett pressmeddelande.

Bolaget hoppas att det nya bränslesystemet kan vara i drift till 
nästa vinter. Fjärrvärmeanläggningen förser villor, flerfamiljshus 
och verksamhets- och industrifastigheter med värme.
Ur VXONews 2019-03-05
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Värmeverket i Moheda uppgraderas
Under sommaren 2019 kommer en småskalig ångturbin anslutas 
till varmvattenpannan på värmeverket i Moheda.

Värmeverket i Moheda är biobränsleeldat, och ska nu uppgra-
deras med en ny ångturbin, som ska anslutas till den befintliga 
hetvattenpannan på värmeverket. 

Tekniken i den nya ångturbinen bygger på Organic Rankine 
Cykle (ORC) som utvinner elektricitet från lågtempererat het-
vatten. 

– Vi har valt detta som vårt första steg för att skapa lokal, små-
skalig och förnybar el. Vi beräknar med att producera halva vårt 
eget årsbehov av el vid värmeverket i Moheda, säger Mats Karls-
son, vd på Alvesta Energi i ett pressmeddelande.
Ur Smålandsposten 2019-03-20

Fjorton nya klagomål mot biogasen i 
Alvesta – grannar uppgivna
Av de fjorton klagomålen som kommit in sedan årsskiftet mot bio-
gasanläggningen i Alvesta är nio grannar som har klagat.

Alvesta kommun uppger att det inte är själva antalet som spelar 
någon roll.

– Vi måste ha mer bevis när det gäller de klagomål som kom-
mer in, säger Rebecca Winberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
i Alvesta kommun.

P4 Kronoberg har sökt ansvarig för anläggningen utan resultat.
Ur Sveriges Radio P4 Kronoberg 2019-03-16

Tingsryd har fått biodieselmack
På fredagen invigdes den första macken i Tingsryd med fossilfri 
HVO-diesel. Den riktar sig främst mot tunga fordon, men har 
även pistolhandtag för personbilar och motorgaranti. 

Vår leverantör Neste-My i Finland står för kostnaderna om det 
skulle bli problem med någon bilmotor, säger Martin Olofsson på 
Ecobränsle i Karlshamn. 

Företaget tillverkar biodiesel av svensk raps. Man är återförsäl-
jare av HVO-diesel som tillverkas genom vätebehandling av ani-
maliskt och vegetabiliskt avfall. 
Ur Smålandsposten 2019-03-02

Lovande försök med poppel
Granbarkborrens härjningar har visat hur vanskligt det kan vara 
att satsa så hårt på ett trädslag. Forskaren Henrik Böhlenius vill 
lyfta fram poppeln som ett möjligt alternativ och komplement till 
granen. Henrik Böhlenius, från SLU i Alnarp, presenterade nyli-
gen sin forskning vid konferensen Sydsvenskt skogsbruk i Alvesta. 

Poppeln är snabbväxande, den kan producera 25 - 30 kubikme-
ter biomassa per hektar och år på bra marker i södra Sverige, vilket 
är ungefär dubbelt så mycket som granen. Samtidigt är omlopps-
tiden knappt hälften, 18-25 år. 

Problemet är att poppeln inte klarar sura marker. Henrik Bö-
hlenius försök med kalkning och spridning av aska på skogsmark 
visar dock positiva resultat. Poppeln verkar däremot inte vara lika 
känslig för viltbetning som hybridaspen. 
Ur Smålandsposten 2019-03-14

Södras område perfekt för  
fabrik för bioflygbränsle
En av världens första fabriker för förnybart flygbränsle kan hamna 
inom Södras område. - Vi ser att den här regionen egentligen är 
klockren för bioflygbränsleproduktion, säger Henrik Brodin, af-
färsutvecklare inom energiområdet på Södra.

Han pratade på ett välbesökt seminarium som Handelskam-
maren arrangerade på Södra Climate Arena. 

Förra året drog Södra i gång ett projekt tillsammans med ett 
tiotal partners för att utreda möjligheterna för produktion av 
bioflygbränsle. Energimyndigheten har gett stöd till projektet som 
pågår till halvårsskiftet 2020. 

– Om två år kan det vara att vi ska bestämma oss för om vi 
ska ta fram de tekniska förutsättningarna. Sedan tar det två års 
utredningsarbete innan vi bestämmer oss för att börja gräva, säger 
Södras styrelseordförande Lena Ek. 
Ur Smålandsposten 2019-03-28

KALMAR LÄN

Hagelsrums Gård - spännande  
historik och framtid
Åke Birgersson är ägare till Hagelsrums Gård sedan 2008. De tre 
barnen arbetar alla i företaget och fått olika ansvarsområden. Tom 
- biogas, Jakob - växtodling och Hanna - mjölkproduktion.

Gården brukar idag ca 500 hektar för odling. Majs och vall 
utgör huvudgrödorna på åkermarken. Mjölk, kött, biogas och lite 
entreprenadverksamhet är verksamhetsgrenarna som bygger före-
taget idag. 

– På en sån här gård händer det saker hela tiden så man måste 
vara väldigt lösningsorienterad vilket i sig är en utmaning och 
drivkraft säger Åke Birgersson. Sivert Edvardsson är en riktig tro-
tjänare och som arbetat på gården ända sedan 1970 och som från 
2011 har del i driftansvaret för biogasen. 

Sedan 2011 har man framställt biogas på gården. 
Just nu håller man på att lägga ner en direktledning till den 

mack som ska uppföras i Målilla. 
Vimmerby Tidning 2019-03-21

Investering för klimatet
Närmare sex miljoner kronor har Svenska skogsplantor investerat 
under hösten för att ställa om plantskolan i Trekanten för bio-
bränsleuppvärmning.

Det är tre av växthusen som nu har fått nya biobränsleanlägg-
ningar och därmed värms upp med hjälp av träpellets istället för 
olja. 

Under 2019 kommer ytterligare ett växthus att ställas om för 
biobränsle. 

– Med de nya pelletspannorna och omställningen från olja till 
fossilfritt bränsle minskar vi våra utsläpp med 93 procent, vilket 
motsvarar 320 ton koldioxid årligen, säger Ingemar Karlsson, 
platschef vid plantskolan. 
Ur Barometern 2019-03-21



17

Regionen köper in tåg för miljardbelopp
14 nya regionaltågsfordon till ett sammanlagt värde av 2,1 miljarder 
kronor ska köpas in av Region Kalmar län. Det tog regionstyrelsen 
beslut om under onsdagen.

Fyra elfordon och tio fordon som går på biobränsle ska köpas 
in för att användas till Krösatågs- och Kustpilentrafiken. Det rör 
sig om en gemensam upphandling med andra regioner genom det 
gemensamt ägda bolaget Transitio.

Planen är att de nya fordonen successivt ska fasas in under pe-
rioden 2025-2030.

Regionfullmäktige ska ta definitivt beslut om inköpen vid sitt 
sammanträde i slutet av mars.
Ur Sveriges Radio P4 Kalmar 2019-03-06

Miljardinvestering i nya tåg:  
"Otroligt viktigt beslut"
På onsdagen tog en enig regionstyrelse beslut om att köpa upp till 
14 nya regionaltågsfordon som kommer fasas in under perioden 
2025-2030. 

– Det här är ett otroligt viktigt beslut för utvecklingen i hela re-
gionen och det känns bra att samtliga partier inser vikten av detta, 
säger regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S). 

Upphandlingen sker i samklang med Region Jönköpings län, 
Region Blekinge, Region Halland och Region Kronoberg genom 
det gemensamt ägda bolaget Transitio. 

Affären som beräknas kosta cirka 2,1 miljarder kronor. 
– Det är fyra eltåg och sedan tio stycken tåg som kommer att 

kunna köra både på el och på biogas. 
Ur Barometern 2019-03-07

Miljardsatsning på eltåg - elen saknas
Region Kalmar län ska investera 2,1 miljarder i nya tåg. Tågen är 
eltåg men flera banor som tågen ska trafikera är inte elektrifierade. 
I väntan på el kommer tågen att köras på bidodrivmedel.

Planen är att de nya fordonen ska börja rulla under perioden 
2025-2030. 

– Det beslutsunderlag vi har innehåller många frågetecken, tå-
gen vi nu köper kan köras på såväl el som biodiesel, men ingen kan 
svara på när banorna får statlig investering för eldrift så att tågen 
kan användas fullt ut. Det hade kanske varit klokt att inte sälja tåg 
som fortfarande kan fungera i tio år för att hålla nere den totala 
investeringsnivån. Och, när kommer investeringen för eldriften? 
Det finns ju inga pengar till den i dag, frågar regionrådet Anders 
Andersson (KD). 
Ur Barometern 2019-03-28

Tankar på fossilfri zon
Arvid Lindblad ska jobba på att göra Hultsfreds kommun och lä-
net till en fossilfri zon de kommande tio åren. Bara i Hultsfred 
finns över 8 000 bilar och de flesta går på bensin eller diesel.

Arvid Lindblad jobbar som hållbarhetsstrateg inom kommu-
nen men är också en del i det nystartade länsprojektet Biogas 
Boost, vilket ska, precis namnet anger, arbeta för en ökad använd-
ning av biogas. 

– Jag är en av dem som tror på att de finns goda möjligheter att 
lyckas med regionens vision om en fossilfri zon 2030, säger han.  

– KLT har visat vägen genom att numera köra alla bussar på 

biogas. Kommunen skulle också ganska enkelt kunna ställa om 
åtminstone halva sin bilflotta de kommande åren. 

Enligt Arvid Lindblad är det bara den här regionen som har en 
så ambitiös plan. 
Nyheterna Östra Småland 2019-03-01

Fordon växlar över till biodiesel
Nybro kommun satsar på biodiesel för de egna tunga fordonen 
och arbetsmaskinerna. Bränslekostnaden blir högre men koldiox-
idutsläppen betydligt mindre.

Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro beslutade i förra veckan 
att växla över till HVO, fossilfri biodiesel, för de egna tunga fordo-
nen och arbetsmaskinerna. 

Det handlar totalt om ett 30-tal fordon och cirka 120 000 liter 
bränsle per år. 

Enligt en intern utredning skulle en övergång från fossil diesel 
minska koldioxidutsläppen med 31 procent årligen, motsvarande 
239 000 kilo. Bränslekostnaden skulle däremot bli omkring 50 000 
kronor dyrare, enligt beräkningen. 

Räddningstjänstens fordon undantas.
Ur Barometern 2019-03-11

Snart dags att skörda  
tomaterna i Ölvingstorp
De första tomaterna för säsongen kommer snart vara redo att skör-
das på Hagalundstomater i Ölvingstorp nära Tvärskog. För Joa-
kim Berisson startar hans 24:e odlingssäsong.

Det var 1996 som Joakims far och han själv satsade på tomat-
odling. 

– Förutom jag själv jobbar här fyra till fem personer på halvtid. 
Förra säsongens sista tomater plockades den 10 november förra 

året. De första för årets säsong beräknas vara klara för skörd i bör-
jan av april. 

Joakim Berisson odlar tio sorters tomater och skördar 175 ton 
tomater på ett år. 

– Just nu finns det inga direkta hinder för att kunna utvecklas. 
Det orosmoln som jag kan se är att politikerna kommer med något 
nytt, som skatt på biobränsle. Vi har ställt om från fossilt till bio-
bränsle så det vore inte bra. Det hade aldrig gått ekonomiskt idag 
att värma med oljepannan. Vi kör med flis. 
Ur Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning 2019-03-28

GOTLANDS LÄN

Bussturerna: Lokalt bolag i gungning
Upphandlingen har startats om - men gäller endast en treårig pe-
riod, från 2020 till 2022. Det är en kortare avtalsperiod än vad som 
är brukligt. 

Samtidigt ställs tuffa krav, exempelvis på 100 procent förnybara 
drivmedel varav 70 procent biogas. Det gör det svårare för mindre 
bolag, som Gotlandsbuss AB, att lägga konkurrenskraftiga anbud. 

Till råga på allt är upphandlingen denna gång inte uppdelad 
mellan kollektivtrafik och skoltrafik. 

– Missar vi det här kontraktet är Gotlandsbuss i princip borta, 
som litet gotländskt bolag, säger vd Göran Hult till GT. 
Ur Gotlands Tidningar 2019-03-09
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Gotlandsbuss tror inte biogasen räcker
Gotlandsbuss anser att det finns stora brister i kollektivtra-
fikupphandlingen och kräver att regionen gör om den. Det be-
hövs minst tio gånger så mycket biogas för att tanka 50 bussar, 
är en invändning.

Region Gotlands trafikupphandling ska gälla från juni 2020 
och tre år framåt. 

Att investera i 50 biogasbussar inom en treårig avtalsperiod 
jämfört med ett tioårigt avtal innebär att man måste skriva av 50 
miljoner kronor per år istället för 15 miljoner. 

Gotlandsbuss har räknat ut att Gotlands leverantör av biogas 
måste minst tiodubbla sin kapacitet. Det finns krav på att det 
främst ska vara lokalproducerad biogas. 

Gotlandsbuss avser att begära ett interimistiskt beslut av för-
valtningsrätten. 
Ur Gotlands Allehanda 2019-03-29

Tullar på Cementas biobränsle
Många europeiska företag följer Brexit med stort intresse. För 
Cementa är det omställningen till biobränslen som påverkas.

Gällande själva cementförsäljningen ser fabrikschef Fred Grön-
wall inga stora orosmoln på himlen. 

Oron gäller i stället Cementas omställning från fossila bränslen 
till mer miljövänliga alternativ. 

– Vi ska importera biobränslen och vi har flöden, både igång 
och under upparbetning, från Storbritannien. Där kan det bli nya 
tullar, svårare administration och en fördröjning i processerna efter 
Brexit. 
Ur Gotlands Tidningar 2019-03-15

HALLANDS LÄN

Förlorar på att göra rätt
Carl Jonson på Toftens lantbruk i Heberg utanför Falkenberg är en 
i en växande skara lantbrukare som tagit stora steg mot en fossilfri 
gård. Med HVO-diesel och solceller är hans lantbruk så fossilfritt 
som är praktiskt möjligt i dag - men ekonomiskt är det en nackdel.

Priset på HVO följer priset på det Carl Jonson kallar "fuldiesel" 
men för lantbrukarna blir det ändå en sämre affär. Orsaken är att 
den skattereduktion på 20 procent som finns för diesel inte gäller 
för HVO som redan är skattebefriad. 

– Det betyder att om jag vill minska min fossilpåverkan så får 
jag betala mer för traktorbränslet. Jag har pratat med politiker i 
alla partier om detta och alla håller med om att det är fel - men 
ändå händer inget. 

Gården har 50 hektar ekologisk växtodling och säljer även jul-
granar till självhuggning. 
Ur Land Lantbruk 2019-03-22

Lantbrukare satsar på biogasanläggning
Nilsson i Skråmered vill utöka sin nötproduktion och skapa en 
biogasanläggning. Kommunen ser positivt på satsningarna.

Biogasanläggningen ska vara gödselbaserad och kan ge upp till 
6 000 MWh el. 

– Det här kan bli den tredje biogasanläggningen i kommunen, 
säger Sofia Höglind, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Laholms 
kommun.

Biogasanläggningen väntas byggas år 2023.
Ur Lokaltidningen Båstad 2019-03-25

SKÅNE LÄN

Kossorna viktig del i nytt forskningsprojekt
Tillsammans med forskare ska kossorna i stallarna på Nils Hol-
gerssongymnasiet testa ett nytt underlag. Faller projektet väl ut 
kan halm och kutterspån bytas ut mot rötrester från Jordbergas 
biogasanläggning.

Det är RISE som tillsammans med Alnarps lantbruksuniver-
sitet och Skurups jordbruk dragit igång forskningsprojektet som 
förhoppningsvis ska resultera i en ny sorts strö för korna att gå och 
ligga på inne i stallarna. "Fiberrik rötrest som stallströ" delfinan-
sieras av Region Skånes miljövårdsfond. 

Jordberga gods är idag Sveriges största producent av biogas. 
Den gasen är också, till skillnad från på många andra anläggning-
ar, helt baserad på växtfiber. 
Ur Ystads Allehanda 2019-03-15

Trelleborg får elbussar i december
Ett avtal har nyligen slutits mellan Skånetrafiken och Bergkvara-
buss som innebär att Bergkvarabuss från december till och med 
2027 får helhetsansvaret för stadsbussresorna i Trelleborg samt re-
gionbusstrafiken kring Trelleborg.

Bergkvarabuss ska köpa in tio nya elbussar för hela stadsbuss-
trafiken och 25 bussar som drivs på biogas som ska köras för regi-
ontrafiken.

Trelleborg är där med bland de första skånska kommunerna 
som får en helelektrifierad stadsbusstrafik.

Förhoppningen är att de tystare elbussarna med minskade ut-
släpp ska öka antalet bussresor.
Ur Lokaltidningen Trelleborg 2019-03-19

Klimatsmart värme från flis  
på väg att erövra Svedala
Nu växder sig Svedalas nya fjärrvärmenät allt större från anlägg-
ningen söder om spåren i tätorten. Sven Persson, vd och ägare 
till Svedala fjärrvärme AB, försöker överrösta bullret från pannan, 
som matas dygnet runt med skogsflis och krossat träspill från trä- 
och skogsindustri i regionen. 

Sven Persson är ingenjör med förflutet i Malmös och Ystads 
fjärrvärme, och har också ansvarat för Rindis utbyggnad i olika 
skånska kommuner. Numera är han ensam ägare till en hel före-
tagsgrupp som utöver Svedala har verksamhet i Glimåkra, Häst-
veda, Munka-Ljungby och Förslöv. 

– Vi har ett 30-tal kunder i Svedala idag. Omräknat motsvarar 
det värme för cirka 1500 villahushåll, säger Carna Walle, dotter till 
Sven Persson och projektledare i Svedala. 
Ur Sydsvenskan 2019-03-09


