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Nr 5-6 / 2019 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Energimyndigheten presenterade den 4 juni sitt förslag 
till fortsatta styrmedel för bränslebytet i vägtrafiken. 
Förslaget är den första kontrollstationen sedan det nya 
systemet med reduktionskvot infördes 1 juli 2018. Så 
här skriver Energimyndigheten i sitt pressmeddelande 
under rubriken ”Så ska utsläppen från bensin och 
diesel minska”: 

”Nya reduktionsnivåer och fortsatt skattebefrielse för högin-
blandade biodrivmedel. Det är de viktigaste förslagen som En-
ergimyndigheten redovisar i samband med utredningen av re-
duktionsplikten. Förslagen är viktiga pusselbitar för att minska 
utsläppen inom inrikes transporter fram till 2030.

Sedan 2018 finns krav på att drivmedelsleverantörer ska följa 
reduktionsplikten, vilket innebär att de ska minska växthusgas-
utsläppen från bensin och diesel. Reduktionsnivåerna var dock 
bara bestämda till och med 2021. Energimyndigheten lanserar 
nu sitt förslag på hur utsläppen ska minska inom inrikes trans-
port fram till 2030.

För att ge en stabil tillväxt av andelen biodrivmedel är förslaget 
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Diagrammet visar Energimyndighetens prognos över hur energianvändningen  
utvecklas för inrikes transporter (exkl. arbetsmaskiner) fram till 2045,  
med förslaget till reduktionskvoter.  
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Hybritprojektet för fossilfri stålproduktion börjar ta form med 
stort behov av bioolja. Metsä Board gör en stor investering i 
Husum. Solör Värme bygger ut i Gyttorp och Stockholm Exergi 
stänger ned den ena av sina kolpannor. SID 13.    

100 procent förnybar el
IEnergimyndigheten presenterade den 6 maj andra rapporten från 
sin utredning om 100 procent förnybar el. Så här skrev Energi-
myndigheten i sitt pressmeddelande under rubriken ”Så kan 100 
procent förnybar elproduktion se ut”. SID 3. 

42 

• Max 25 volymprocent biobensin i bensin, 

• Max 7 volymprocent FAME i diesel, 

• Max 60 volymprocent HVO i diesel. 

Efter 2030 antas dock att biodrivmedelsandelen kan öka ytterligare. 
Anledningen är bedömningen att det kommer att finnas biodrivmedel på 
marknaden som kan blandas in i högre utsträckning och ändå uppfylla 
drivmedelsspecifikationerna. Det är också sannolikt att standarder och 
specifikationer har uppdaterats för att tillåta högre inblandning än idag. 

 

Figur 8. Energianvändningen för inrikes transporter exklusive arbetsmaskiner81. 

Figur 9 redovisar de nödvändiga inblandningsnivåerna som krävs enligt 
reduktionspliktsscenariot under perioden 2021-2045 för att nå de 
uppställda målen. Givet dessa inblandningsnivåer blir de totala volymerna 
av biodrivmedel, inklusive höginblandade och rena biodrivmedel samt 
drivmedel till arbetsmaskiner drygt 5,8 miljoner kubikmeter år 2030, se 
Figur 10. 

                                                      
81 Vi redovisar inte energianvändningen för arbetsmaskiner här eftersom den användningen är 
konstant. 
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FORTS FRÅN SID 1.

att ha en rak linje till målet 2030. Därför ska bensinen minska 
utsläppen med 27,6 procent och dieseln med 60 procent. Sverige 
har ett mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. 
Därför har Energimyndigheten också föreslagit lämpliga reduk-
tionsnivåer till det året, nämligen 80,6 procent för bensin och 92,9 
procent för diesel.

Energimyndigheten föreslår även att reduktionsnivåerna ska 
fortsätta vara separata för bensin och diesel, precis som idag.

– Att slå ihop dem till en gemensam reduktionsnivå skulle 
innebära ökad flexibilitet, men en konkurrensmässig nackdel för 
de leverantörer som har större andel bensin i sin försäljning, säger 
handläggare Noak Westerberg.

För att inte reduktionsplikten ska bli en begränsning i hur 
mycket biodrivmedel som kan användas föreslår också myndig-
heten att bibehålla skattebefrielsen för rena och höginblandade 
biodrivmedel.

Förra året fick Energimyndigheten i uppdrag från regeringen 
att föreslå nya reduktionsnivåer fram till 2030. Förslagen skulle 
bedöma om en ny gemensam nivå, om rena och höginblandade 
biodrivmedel ska ingå i reduktionsplikten, samt om det behövs 
mer flexibilitet i systemet.”

Så här ser reduktionskvoterna ut för perioden fram till 2030:

ÅR BENSIN DIESEL

2021 6,3% 24,6%

2022 8,4% 28,3%

2023 10,6% 32,1%

2024 12,8% 35,9%

2025 15,2% 39,8%

2026 17,5% 43,7%

2027 20,0% 47,7%

2028 22,5% 51,7%

2029 25,0% 55,8%

2030 27,6% 60,0%

2045 80,6% 92,9%

Svebio kommentar: 

Energimyndigheten föreslår att det system som finns idag med se-
parata reduktionskvoter för bensin och diesel samt skattebefrielse för 
rena och högblandade biodrivmedel blir kvar oförändrat. Man föreslår 
också rak ökning av kvoterna fram till 2030. Många hade trott att Ener-
gimyndigheten skulle föreslå en gemensam kvot för bensin och diesel, 
eller att man skulle vilja inordna de högblandade och rena biodrivmed-
len i samma kvot som inblandningen. Men Energimyndighetens analys 
landar i att det finns stora nackdelar med gemensamma kvoter, främst 
för konkurrenssituationen för de företag som har större andel av visst 
bränsle, och särskilt för de företag som enbart arbetar med försäljning 
av rena och högblandade biodrivmedel. Den typen av kritik framkom 
tydligt vid Svebios Vårmöte 8 maj, och det är uppenbart att Energimyn-
digheten tagit intryck av de argument som då och i andra sammanhang 
framförts.

Energimyndighetens förslag om raka kvotkurvor är ett mycket bra 
förslag, som sätter tryck på marknaden och kommer att stimulera till 
produktion av biodrivmedel i Sverige, särskilt om regeringen och riks-
dagen kan fastställa långsiktiga kvoter ända fram till 2030, i enlighet 
med förslaget.  

För att modellen med separata kvoter och fortsatt skattebefrielse 
ska kunna genomföras krävs emellertid att Sverige kan fortsätta ge 
skattebefrielse enligt EU:s statsstödsregler. Den frågan är inte avgjord. 
EU-kommissionen ser just nu över de gällande statsstödsreglerna och 
det pågår konsultationer om hur dessa fungerat. Den svenska regering-
en verkar för att skattebefrielse ska kunna ges också efter 2020, men 
det är långtifrån säkert att EU-kommissionen ger den möjligheten. Det 
kan i sämsta fall leda till att skattefriheten helt försvinner, vilket skulle 
göra det omöjligt att sälja rena och högblandade biodrivmedel på den 
svenska marknaden. Alternativt skulle man trots allt tvingas acceptera 
gemensamma kvoter, vilket skulle göra de fristående distributörerna av 
rena biobränslen helt beroende av de företag som säljer bensin och 
diesel med låginblandning. 

Trycket ökar nu på de svenska politikerna att nå en uppgörelse med 
EU-kommissionen. Om det inte kan ske hotas det svenska målet om 70 
procent reduktion av koldioxidutsläppen från transportsektorn till 2030.

(se även Svebios yttrande till Finasdepartementet om statsstöds-
reglerna, sid 11)  

INSTALLATÖRSDAG  
2–3 september, Örebro

ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE 
– Europe is ready for advanced biofuels!
17–19 september, Stockholm

SVEBIOS BRÄNSLEMARKNADSDAG 
12 september, Stockholm

NÄTVERKSTRÄFF – MINDRE VÄRMEVERK,  
FÖR MEDLEMMAR I SVEBIO 
10 oktober, Stockholm

NÄTVERKSTRÄFF – SÅ FÅR VI FJÄRRVÄRMEN  
PÅ INNELISTAN, FÖR MEDLEMMAR I SVEBIO 
17 oktober, Stockholm

STORA BIOKRAFT- OCH VÄRMEKONFERENSEN 
5–6 november, Borlänge/Falun

BOKA IN VÅRA AKTIVITETER I HÖST!

»» LÄS MER PÅ SVEBIO.SE

https://www.svebio.se/evenemang/
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100 procent förnybar el 

”Det är fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart 
elsystem till 2040-talet. Men det kräver möjligheter för en fort-
satt utbyggnad av vindkraft och av elnäten. Samtidigt behöver 
elanvändarna få möjlighet till flexibel användning utifrån elprisets 
upp- och nedgångar. Det är några av slutsatserna från Energimyn-
dighetens analys av framtidens elsystem.

– Här handlar det om att hela samhället behöver arbeta tillsam-
mans för att överbrygga hinder och möjliggöra investeringar, säger 
Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén. Vi ser därför 
ett behov av att göra en handlingsplan i bred dialog med berörda 
aktörer så att vi får en gemensam syn på de utmaningar som om-
ställningen innebär.

Med bakgrund i att Sverige har ett energipolitiskt mål om ett 
100 procent förnybart elsystem till 2040, har Energimyndigheten 
tagit fram fem scenarier för hur ett sådant elsystem skulle kunna se 
ut. Analysen visar att det är fullt möjligt för marknaden att ta oss 
till ett fungerande 100 procent förnybart elsystem på 2040-talet. 
Sverige har stor potential för både flexibilitet och billig förnybar 
el, men en grundläggande förutsättning för ett fungerande och 
kostnadseffektivt elsystem är att låta elprissignalerna nå fram.

– Analysen visar på en mycket större variation i elpriser i fram-
tiden vilket kommer att ge ökad lönsamhet för elproduktion, elan-
vändning och annan flexibilitet som bidrar till ett välfungerande 
elsystem, säger Martin Johansson, analytiker på Energimyndighe-
ten. Men vi måste se till att elprissignalerna också når fram till rätt 
aktörer och att marknadsplatser och regelverk är anpassade även 
för nya aktörer och lösningar.

Men det räcker inte med en fungerande elmarknad. Det måste 
också finnas möjlighet att bygga både ny elproduktion och elnät 
samt frigöra och investera i flexibilitet. Dessutom finns en ökad 
risk för effektbrist, särskilt vid låg elproduktion från vindkraft, om 
det blåser dåligt under flera dagar i följd.

Fem scenarier visar på utmaningar för olika vägar framåt

Energimyndigheten har tagit fram ett antal scenarier som foku-
serar på drivkrafter som finns i samhället idag. De fem scenarier 
som är analyserade i rapporten är:

• Vindscenarier: 
 - Landbaserad, jämt spridd över landet
 - Landbaserad, fokus norra Sverige
 - Havsbaserad, fokus södra Sverige
• Solscenario
• Kraftvärmescenario
Det av scenarierna som har störst sannolikhet att byggas ut 

på marknadsmässiga grunder är med mest landbaserad vindkraft 
jämnt spridd över Sverige. Det är också extra viktigt att få till el-
produktion i elområde 3. Där kan man tillvara på den mest lön-
samma potentialen av förnybar el och få till elproduktion där det 
finns mest elanvändning – samtidigt som man bättre nyttjar den 
redan välutbyggda infrastrukturen.

Energimyndigheten presenterade den 6 maj andra rap-
porten från sin utredning om 100 procent förnybar el. 
Så här skrev Energimyndigheten i sitt pressmeddelande 
under rubriken ”Så kan 100 procent förnybar elproduk-
tion se ut”:

I rapporten konstateras också att både vattenkraften och kraft-
värmen behöver värnas. Det bästa vore om det sistnämnda kunde 
producera något mer än idag.

– Det kommer att hända mycket de närmaste 20–30 åren och 
vi måste ha de övergripande politiska målen i fokus, säger Martin 
Johansson och fortsätter: Vi behöver främja förnybar el och flexi-
bilitet på ett generellt plan, och vi måste ta till vara på möjligheten 
till synergieffekter. Vi vill inte fastna i ett specifikt teknikspår eller 
föreslå nya produktionsstöd, utan det kan finnas många lösningar 
på samma utmaning. 

Energimyndighetens egeninitierade rapport som släpps idag är 
den andra och sista delen av två. Precis som i förra rapporten vill 
Energimyndigheten belysa att elsystemet går igenom en stor för-
ändring eftersom en stor del av elproduktionen måste ersättas med 
ny, samtidigt som vi ser en förändring av elanvändningen med 
ökad elektrifiering, digitalisering och automatisering. Om 20–30 
år kommer elsystemet att se annorlunda ut än vad det gör idag och 
det kommer att krävas mycket investeringar oavsett väg framåt. 
Det är därför viktigt att vi arbetar för att omställningen sker kost-
nadseffektivt och att elsystemet fortsätter att fungera väl, och i rap-
porten ges förslag på ett antal prioriterade åtgärder.”  

Svebio kommentar: 

Energimyndighetens utredning är en bra analys av hur elsystemet 
kan komma att utvecklas under de närmaste 20 åren. Vi delar be-
dömningen att det är möjligt att klara Sveriges elförsörjning med 100 
procent förnybar produktion. Men utredningen visar att det blir bety-
dande omställningsproblem i slutet av perioden eftersom man då gör 
en snabb avveckling av alla återstående kärnkraftsreaktorer. Det vore 
mycket bättre att planmässigt stänga av reaktorerna under hela perio-
den för att få en mjukare övergång och slippa stora elöverskott under 
tiden. 

Rapporten visar på stora fördelar med utbyggd kraftvärme för bio-
kraftproduktion. Det alternativ som innehåller en stor andel kraftvärme 
har klart bättre stabilitet och balans än de andra alternativen med mer 
vindkraft och solenergi. Antalet timmar med risk för elbrist blir noll och 
antalet timmar med nollpriser blir lägre än i de andra alternativen. Hu-
vudskälet till att Energimyndigheten ändå tror på ett alternativ med i 
huvudsak vindkraft är att kostnaden för elproduktionen då blir lägre. Ett 
lågt medelpris kan inte uppväga värdet av att ha ett säkert och stabilt 
elsystem. Elkunderna måste kunna lita på att det finns el vid alla tillfäl-
len, och att systemet ger en trygg försörjning utan risk för elavbrott. Det 
har också ett egenvärde att prisvariationerna inte blir alltför stora. Vår 
slutsats av rapporten är att ett 100 procent förnybart svenskt elsystem 
behöver en betydande mängd biokraftvärme, och att Energimyndigheten 
borde ha förordat kraftvärmescenariot.  
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Ökande utsläpp av växthusgaser i Sverige 2018

Målet för elcertifikatsystemet uppnått

”Klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent under 2018 visar 
preliminära siffror. Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att 
trenden ska vika neråt. 

De totala utsläppen 2018 var 53,1 miljoner ton och ökade med 
0,9 procent jämfört med förgående år. Den preliminära statistiken 
används som en temperaturmätare för att följa upp klimatmålen.

Störst ökning skedde inom el- och fjärrvärmesektorn som ligger 
inom EU:s utsläppshandel. Här ökade de fossila utsläppen med 10 
procent.

– Utvecklingen går åt fel håll. Om Sverige ska klara av att nå sina 
klimatmål behöver utsläppen i alla sektorer minska, säger Anna-
Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.  

Utsläppen från de största sektorerna; inrikes transporter och 
industrin, har förändrats obetydligt i jämförelse med 2017. Åt-
gärdspotentialen för minskade utsläpp är stora i båda sektorerna, 
men nya scenarier baserade på beslutade styrmedel i juni 2018 vi-
sar på betydande utsläppsgap för att nå målen. Naturvårdsverkets 
underlag till regeringens klimathandlingsplan, som presenterades 
i mars i år, har stort fokus på dessa områden. I underlaget pekar 
Naturvårdsverket på att det inom industrin behövs utveckling och 
storskalig användning av ny teknik. Inom transportområdet är en-
ergieffektiva och fossilfria fordon viktiga åtgärder.”  

”Sveriges och Norges gemensamma mål om 28,4 TWh förnybar 
elproduktion till 2020 har uppnåtts, ett och ett halvt år i förtid. 
Den pågående utbyggnaden av vindkraft gör det sannolikt att det 
svenska målet om ytterligare 18 TWh kommer att nås långt före 
2030.

Sedan 2012 har Sverige och Norge ett gemensamt stödsystem 
för förnybar elproduktion. Elcertifikatsystemets marknadsbase-
rade och teknikneutrala utformning har sedan 2003 bidragit till 
utbyggnaden av förnybar elproduktion. Inom den gemensamma 
marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 
2012 till och med 2020. Sverige har även som mål att öka den för-
nybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030.

– Vi har den senaste tiden följt utvecklingen extra noga. Den 
24 maj godkändes den anläggning som innebar att målet uppnåd-
des säger Zinaida Kadic, chef för enheten för elcertifikat och ur-
sprungsgarantier.

Målet till 2020 har därmed uppnåtts ett och ett halvt år i förtid. 
I Sverige har det tillkommit 20 TWh och i Norge 8,4 TWh ny 
förnybar kraft. Vindkraften dominerar och står för hela 63 procent 
av utbyggnaden. Vattenkraft och biokraft har bidragit med 21 res-
pektive 15 procent.

De senaste årens trend med sjunkande utsläpp av växt-
husgaser bröts under 2018, och utsläppen ökade med 
en procent jämfört med 2017. Det visar den preliminära 
statistik som redovisades av Naturvårdsverket i början 
av maj. Så här sammanfattade Naturvårdsverket siff-
rorna 9 maj:

Den 28 maj meddelade Energimyndigheten att Sveriges 
och Norges gemensamma mål med elcertifikatsystemet 
har uppnåtts. Så här skrev man i ett pressmeddelande: 

Även SCB publicerade 9 maj statistik över den svenska eko-
nomins utsläpp där också utsläpp från internationella transporter 
ingår. De resultaten visar att utsläppen går från 63,3 miljoner ton 
år 2017 till 63,8 miljoner ton 2018.

I december publicerar Naturvårdsverket slutgiltig utsläppssta-
tistik för att följa upp klimatmålen.

Svebio kommentar: 

Ökningen av utsläppen 2018 beror dels på den kalla vårvintern och 
problem med bränsleförsörjningen i fjärrvärmen, dels på stagnation på 
marknaden för biodrivmedel. Bortsett från växlingar i väderleken kom-
mer utsläppen från el- och värmeproduktion att minska kraftigt under 
de närmaste åren, dels som effekt av den höjda koldioxidskatten på 
kraftvärme, dels på grund av ambitionerna från energiföretagen att göra 
värmeförsörjningen fossilfri. Utvecklingen på transportsidan kommer 
också att ta ny fart om Energimyndighetens förslag till ökade reduk-
tionskvoter antas, och om Sverige får rätt att använda skattebefrielse 
för rena biodrivmedel. Utvecklingen i industrin går också åt rätt håll med 
ökade priser på utsläppsrätter, ökad koldioxidbeskattning, industrikliv 
och klimatkliv. 

Man ska därför inte dra för stora växlar på att utsläppen steg något 
under 2018. 

Just nu pågår en kraftfull utbyggnad av vindkraft vilket är posi-
tivt för Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040. 
Myndighetens kartläggning från 1 april i år visar att det finns för-
nybar elproduktion under byggnation i Sverige och Norge som 
gör att det är högst sannolikt att det svenska målet om ytterligare 
18 TWh kommer att nås långt före 2030. Möjligen nås målet också 
före 2022, om projekten genomförs enligt tidplan.”

Svebio kommentar: 

Elcertifikatsystemet har nu i stort sett spelat ut sin roll. Priserna 
sjunker ner mot noll. Skälet är att investeringarna i vindkraft skapar ett 
överskott och att kostnaden för ny vindkraft sjunkit kraftigt. En effekt av 
utvecklingen är att nya investeringar i kraftvärme med biokraft blir svå-
rare att genomföra. Biokraften har inte haft samma kostnadsreduktion 
som vindkraft, och lönsamheten i biokraftproduktion är också beroende 
av bränslekostnaden. Nu kommer man inte heller att få något nämnvärt 
tillskott från elcertifikat. Följden är att önskvärda investeringar i biokraft-
anläggningar inte kommer till stånd. Det är negativt för elsystemet som 
behöver ett tillskott av baskraft, balanskraft och effekt under vintermå-
naderna – allt det som biokraft kan bidra till. 
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Uppdrag till myndigheterna om förnybartdirektivet

Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen

Direktivet innehåller en rad artiklar som behöver utredas och ana-
lyseras så att det omarbetade kan genomföras effektivt i Sverige.

Statens energimyndighet

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att bland annat 
titta på behovet av särskilda system för ursprungsgarantier för vissa 
energislag i och med direktivets utökade krav på att utfärda sådana 
garantier till all förnybar energi. Energimyndigheten ska även ut-
reda om det behövs särskilda system för kontrollen avseende håll-
barhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för 
vissa energislag.

Vidare ska Energimyndigheten utreda behov av åtgärder för att 
genomföra delar av det omarbetade förnybartdirektivet som gäller 
administrativa frågor, samt information och utbildning.

Energimyndigheten ska samarbeta med Boverket i vissa delar 
av uppdraget. 

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskans-
liet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 september 2019. 
Den delen av uppdraget som rör utredning om behov av särskilda 
system för kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier 
för minskade växthusgasutsläpp för vissa energislag ska rapporteras 
senast den 6 december 2019.

Skrivelsen är avstämd i genomförandegruppen för energiöverens-
kommelsen där samtliga partier ingår.

Energiöverenskommelsen följs upp kontinuerligt av de fem 
partierna i den s.k. genomförandegruppen. Vart fjärde år ska även 
en kontrollstation genomföras med uppföljning av utvecklingen 
på elmarknaden och av de energipolitiska målen: 

• Energipolitiken ska förena de tre grundpelarna försörjnings-
trygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

• Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är 
ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär 
inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.

• Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvänd-
ning jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i rela-
tion till bruttonationalprodukten (BNP).

Den 29 maj beslutade regeringen att ge en rad myndig-
heter olika uppdrag kring genomförandet av det nya 
förnybartdirektivet (2018/2001), som antogs i slutet av 
förra året. 

Regeringen beslutade den 14 juni om en skrivelse med den första kontrollstationen för energiöverenskommelsen. 
Skrivelsen grundar sig i ramöverenskommelsen om den svenska energipolitiken från 2016 mellan Socialdemokrater-
na, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Energimarknadsinspektionen

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att ut-
reda vilka åtgärder som krävs för att genomföra artiklar som rör: 
förfarande för nätanslutning efter enkel anmälan, egenanvändare 
av förnybar energi, gemenskaper för förnybar energi och informa-
tion till slutkund rörande fjärrvärme och fjärrkyla.

Statens energimyndighet ska i de delar som berör myndigheten 
bistå Energimarknadsinspektionen med de underlag och analyser 
som behövs för genomförande av uppdraget

Energimarknadsinspektionen ska redovisa uppdraget till Re-
geringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 
2020. 

Naturvårdsverket

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att analysera vilka åt-
gärder som behövs för att genomföra tillståndsfrågor i det omarbe-
tade förnybartdirektivet.

Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Af-
färsverket svenska kraftnät, Boverket och länsstyrelserna ska bistå 
Naturvårdsverket med de underlag och analyser som behövs för 
genomförande av uppdraget. Naturvårdsverket ska inhämta de 
underlag och analyser från kommuner som behövs för genomför-
ande av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturde-
partementet) senast den 31 januari 2020.

I skrivelsen gör regeringen bl.a. bedömningen att det finns för-
utsättningar att nå målet om 100% förnybar elproduktion och att 
det fortfarande finns förutsättningar att nå målet om 50% effekti-
vare energianvändning. Sammantaget har Sverige en elmarknad 
som fortfarande fungerar väl. Utvecklingen på alla tre områden 
behöver dock följas upp framöver. Nästa kontrollstation bör ske 
våren 2023.

Svebio kommentar: 

Partierna bakom energiöverenskommelsen gör gemensamt be-
dömningen att elmarknaden fungerar väl. Detta sker samtidigt som det 
kommer signaler om att företag som vill bygga ut sin verksamhet i stor-
stadsregionerna inte kan räkna med att få el. De nekas anslutning på 
grund av kapacitetsbrist. 
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Samsyn kring byggnaders energikrav

IVA vägval för klimatet – transportsektorn

Den 10 juni 2016 slöt Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljö-
partiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en ram-
överenskommelse om energipolitiken. Energiöverenskommelsen 
följs upp kontinuerligt av de fem partierna i den s.k. genomföran-
degruppen. Som en del i arbetet med att genomföra överenskom-
melsen har genomförandegruppen nu enats om synen på byggna-
ders energikrav, vilket är grunden för den skrivelse regeringen nu 
överlämnar till riksdagen.

– Det finns en bred politisk samsyn hur reglerna för byggnaders 
energianvändning ska se ut. Byggreglerna kommer bli långsiktiga, 
stabila och möjliggör för hållbara former av uppvärmning att kon-
kurrera på lika villkor, säger energi- och digitaliseringsminister 
Anders Ygeman.

I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på systemgränsen för 
byggnaders energiprestanda och gör även bedömningen att bygg-
reglerna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala 
val av hållbara uppvärmningssystem och energieffektiva byggna-
der. Byggreglerna ska bidra till en effektiv elanvändning för upp-
värmning av byggnader och beakta effektutmaningen.

De bedömningar som regeringen gör i skrivelsen utgår från de 
ramar som ges av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2010/31 av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda som 

Så här beskriver IVA rapporten i ett pressmeddelande 12 juni:
”Elektrifiering i hela landet och stora mängder biodrivmedel. 

Det är vad som krävs för att Sveriges transporter ska klara klimat-
målet om noll utsläpp till 2045. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakade-
mien, IVA, har släppt ännu en rapport för hur Sverige ska uppnå 
klimatmålen. 

– En radikal politisk samordnad omställning måste till för att 
få ner utsläppen från transporterna.  säger Hans Folkesson, ord-
förande för arbetsgruppen Transportsystem inom projektet IVAs 
projekt Vägval för klimatet.

IVA-rapporten är den andra av totalt fem delrapporter som 
publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för kli-
matet. Syftet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska 
uppnå klimatmålen och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft.

I denna andra delrapport som fokuserar på inrikes transporter, 
konstateras att Sverige inte kan nå klimatmålen som läget ser ut 
nu. Elektrifiering av vägtrafik är en central åtgärd och tillgången 
till biodrivmedel behöver fördubblas.

I dag den 13 juni har regeringen tagit beslut om en 
skrivelse om byggnaders energiprestanda för att fullfölja 
aviseringen i proposition 2017/18:288 Energipolitikens 
inriktning. 

IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, har publicerat sin 
andra rapport inom projektet Vägval för klimatet. Den 
tidigare rapporten som handlade om industrins om-
ställning refererade i i Bin-BIP nr 4. Den här rapporten 
handlar om transporterna och har rubriken ”Så klarar 
Sveriges transporter klimatmålet”. 

ändrats genom direktiv ((EU) 2018:844) och de bedömningar som 
Energikommissionen gjorde i betänkandet Kraftsamling för fram-
tidens energi (SOU 2017:2).

Regeringen gör bedömningen att systemgränsen för byggnaders 
energiprestandakrav även i fortsättningen ska utgå från levererad 
energi. Boverket och Energimyndigheten ska ges uppdrag om att 
ta fram ett förslag om hur ett kompletterande krav på använd en-
ergi ska utformas. Boverket och Energimyndigheten ska även ges 
uppdrag att genomföra kontrollstationer för att följa upp och ut-
värdera att kraven på byggnaders energiprestanda får avsedd effekt. 
Vid kontrollstationerna ska även berörda branscher ska höras.

Regeringen gör också bedömningen att viktningsfaktorer bör 
ersätta primärenergifaktorer för att bättre kunna styra mot bygg-
regler som teknikneutrala mellan hållbara uppvärmningssystem.

Svebio kommentar: 

Överenskommelsen är en uppföljning av de ställningstaganden som 
gjorts i energiöverenskommelsen från 2016 och energikommissionen. 
Frågan kompliceras av de EU-direktiv som antagits och som inte i för-
sta hand utgår från en situation med fjärrvärme, där den effektiva, förny-
bara värmeproduktionen sker utanför fastigheten. 

Det är bra att partierna nu är ense om att vi måste ha byggregler 
som ger oss byggregler som är teknikneutrala och ger oss ett långsik-
tigt hållbart byggande, och inte som de nuvarande gynnar värmepum-
par på bekostnad av fjärrvärme. 

(Pressmeddelande från regeringen 13 juni)

– Det räcker inte med att prata laddstolpar i Stockholms in-
nerstad. Vi kommer även behöva stora volymer biodrivmedel för 
att klara omställningen, säger Karin Byman, energiexpert och pro-
jektledare på IVA.

IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lätt-
are för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra. Syftet med 
IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder 
för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker 
svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom 
olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport.”

När det gäller behovet av biodrivmedel räknar IVA med en ök-
ning till 40 TWh, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 
dagens användning. Hela ökningen beräknas ske fram till 2030. 
Under samma period räknar IVA med att elanvändningen för 
transporter ökar med 5 – 10 TWh, från dagens 2,6 TWh (främst 
spårtrafik). Fram till 2040 tror man på en tiodubbling av elan-
vändningen upp till 25 TWh. Men huvudparten av elektrifiering 
sker alltså efter 2030. 

IVA ser ingen stor användning av bioflygbränsle förrän efter 
2030. Rapporten innehåller en hel del skrivningar om hur man 
kan stödja svensk produktion av biodrivmedel, främst från skogs-
råvara. 
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Finsk bioflygbränslekvot

De gröna gick kraftigt fram i valet och tar posterna som utrikes- 
och inrikesminister och självklart miljöministerposten, medan 
Centern får bland annat posterna som finansminister, näringsmi-
nister och jord- och skogsbruksminister. Här finns inbyggda mot-
sättningar; Finland har under de senaste åren fått en allt häftigare 
debatt kring skogspolitiken och avvägningen mellan produktion 
och miljöhänsyn. 

Den nya regeringens politik finns fastlagd i ett regeringspro-
gram på hela 180 sidor(!): ”Ett inkluderande och kunnigt Finland 
– ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle”.  

Det klimatpolitiska avsnittet är ambitiöst. Målet är att Fin-
land ska bli klimatneutralt 2035 och uppvisar negativa koldiox-
idutsläpp kort därefter. Det ska ske genom att utsläppsminsk-
ningarna påskyndas och kolsänkorna stärks. Det är tydligt att 
klimatneutraliteten tolkas som att också skogssänkan ingår (LU-
LUCF), en tolkning som skiljer sig från det svenska målet. Ett 
långt avsnitt i regeringsprogrammet handlar om olika åtgärder 
för att förstärka kolsänkorna i skog och mark, inklusive torvmar-
ker. Koldioxidavskiljning och lagring nämns, men får inte ersätta 
utsläppsminskningar. 

Torven ska ”förbli ett bränsle för försörjningsberedskapen” men 
användningen av torv som energikälla ska ”åtminstone halveras” 
fram till 2030. Avvecklingen av fossilolja för uppvärmning ska ske 
gradvis fram till början av 2030-talet, och oljeuppvärmning av 
statliga och kommunala fastigheter ska avvecklas före 2024. An-
vändningen av stenkol som energikälla upphör senast i maj 2029 
och särskilda incitament införs för energibolag som senast 2025 
slutar använda kol. Om fjärrvärme skriver man bland annat: ”In-
förande och pilottestning av nya former för produktion och lag-
ring av fjärrvärme som inte baseras på förbränning främjas”. 

Man skriver också om elektrifiering av samhället och integra-
tion av olika energisystem. När det gäller kärnkraft skriver man att 
”inställningen till fortsatta tillstånd för existerande kärnkraftverk 
är positiv”. 

Finland har fått en ny regering efter riksdagsvalet 19 
april. Den nya regeringen är en rödgrön vänster/center-
regering som leds av Socialdemokraterna där också 
Finlands gröna parti ingår, men även Centerpartiet, 
valets stora förlorare, Vänsterförbundet och Svenska 
Folkpartiet. 

På energiskatteområdet skrivs en hel del om omläggning av en-
ergiskatterna och höjning av skatter på fossila bränslen. Men här 
återstår arbete. Man ska göra en total översyn av energibeskatt-
ningen före budgetförhandlingarna 2020. 

När det gäller styrningen på transportområdet ställer man upp 
ett mål om 30 procent biobränsle i flygbränsle 2030. Men det ang-
es inga detaljer om hur snabbt denna kvot ska införas, hur upp-
trappningen ska ske eller om den omfattar både inrikes och utrikes 
tankning. Man skriver också följande om biodrivmedel: ”Hållbart 
producerade flytande biobränslen ska styras särskilt till den tunga 
trafiken och flygtrafiken”. 

Svebio kommentar: 

Genom ställningstagandet om en ett 30-procentsmål för biojet-
bränsle 2030 finns det nu en gemensam politisk inriktning i tre av de 
nordiska länderna om att införa en betydande andel biobränsle i flyget 
till 2030. Det norska Stortinget har redan beslutat om en kvot på 20 
procent 2030, med start 2020 med 0,5 procent. Norge har ett villkor 
om att allt bioflygbränsle ska vara ”avancerat”, dvs komma från cellu-
losa- och avfallsbaserade råvaror enligt definitionen i EU:s förnybartdi-
rektiv. Den svenska utredningen om biojetbränsle är nu ute på remiss 
och målet är 30 procent 2030, med start 2021 med 1 procent och 
ökning till 5 procent 2025. Förslaget innebär en reduktionskvot precis 
som i vägtrafiken, men inget förord för vissa råvaror. I januariöverens-
kommelsen har regeringen och mittenpartierna redan bundit sig för att 
införa en biobränslekvot i flyget. Det finska ställningstagandet är än så 
länge inte preciserat utöver målet 2030. Tillsammans ger de nordiska 
ländernas besked en bra grund för investerare och drivmedelsprodu-
center att trappa upp planerna för produktion av biojetbränsle. 

Också i Danmark pågår regeringsförhandlingar för en ny regering 
under socialdemokratisk ledning, och klimatfrågan var stor i valrörelsen. 
Vi får se om det också i Danmark kommer förslag om biobränsle i flyget. 

Finlands nya regering proklamerar att man strävar efter att bli ”värl-
dens första fossilfria välfärdssamhälle”. Det låter ungefär som det 
svenska målet. Finland har lagt ett mål om klimatneutralitet 2035, ti-
digare än Sveriges mål 2045. Men skillnaden i målsättning är stor ef-
tersom man inkluderar skog- och marksektorn. Finland ligger ganska 
långt efter Sverige och har fortfarande en betydande användning av kol 
i fjärrvärme- och kraftproduktion, liksom oljeeldning i uppvärmning. 

IF Metall om svensk industri och klimatet

Rapporten är på 36 sidor och ger en positiv bild av möjligheterna 
att ställa om industrin till fossilfrihet och låga utsläpp. Rapporten 
lyfter fram många av de utvecklingslinjer som beskrivits av färdpla-
nerna inom Fossilfritt Sverige och av IVA. 

Det här är de frågor som IF Metall vill prioritera inom klimat-
politiken: 

• Behåll och utveckla industriklivet. Det är ett bra stödsystem 
för att bidra till industrins investeringar i högriskprojekt. Det är 
viktigt med långsiktighet och tillförlitlighet för stödet. 

• Säkra tillgången på klimatvänlig el i Sverige. Industrier och 
transporter kommer att öka sitt elbehov och det ställer krav på 
leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser. 

Fackförbundet IF Metall har gett ut en rapport med titel 
svensk industri för klimatet som ger en samlad bild 
av hur man ser på klimatomställningen i den svenska 
industrin. 

• Premiera produktion av svenska biobränslen. Precis som 
med el kommer biobränslen att behövas både inom industrin och 
transportsektorn. Flera prognoser pekar på att efterfrågan minst 
kommer att fördubblas. Priset behöver vara konkurrenskraftigt 
gentemot fossila bränslen för att detta ska ske. 

• Strategi för CCS och bio-CCS. Sverige bör ta fram en strategi 
för koldioxidavskiljning och lagring och samarbeta med Norge. 

• Effektiva tillståndsprocesser. Industriföretag i Sverige möter 
ofta utdragna och svårförutsägbara tillståndsprocesser som skapar 
osäkerhet kring investeringar. 

Svebio kommentar: 

Det är mycket positivt att IF Metall lyfter fram bioenergin liksom bio-
CCS och att man ser att det finns potential att fördubbla användningen. 
Här har facket en mer offensiv syn än många andra aktörer. 
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Årets rapport om koldioxidstyrmedel från Världsbanken

Brist på biobränslen och kall vinter syns i fjärrvärmestatistiken

Gynnsamt väder ökade skörden av energitorv

Rapporten används av CPLC, Carbon Pricing Leadership Coali-
tion som är ett globalt projekt för att sprida styrmedel som sätter 
pris på utsläppen av koldioxid: koldioxidskatter och utsläpps-
handel. 

Årets upplaga innehåller inte så många stora nyheter, men är 
en bra uppdatering av läget. Världsbanken skriver att de styrmedel 
som idag finns är långtifrån otillräckliga för att uppnå Parisavtalet. 
Det finns idag 46 nationella och 28 delstatliga system för ”carbon 
pricing”. De omfattar ungefär 20 procent av de globala utsläppen 

Fjärrvärmens lokala miljövärden för olika fjärrvärmenät för 2018 är 
nu insamlade och publicerade på Energiföretagen Sveriges webb-
plats. De lokala miljövärdena är beräkningar som gjorts enligt en 
överenskommelse i Värmemarknadskommittén, VMK, och som 
räknar ut miljöpåverkan från energianvändning i fjärrvärmevärm-
da fastigheter.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:
1. hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktions-

kedjan

Efterfrågan på energitorv har ökat under 2018, vilket har lett till 
ökade skördenivåer. Dock blev det ingen rekordskörd då brandris-
ken begränsade skördemöjligheterna.

Skörd av Energitorv 1981-2018

Världsbanken har publicerat årets upplaga av rapporten 
State and Trends of Carbon Pricing 2019, som man tar 
fram varje år tillsammans med Ecofys. 

Efterfrågan på fjärrvärme ökade under 2018, till stor del 
på grund av den kalla vårvintern. Samtidigt rådde brist 
på biobränslen, och mer plast skickades till energiåter-
vinning. Alla dessa faktorer ledde sammantaget till en 
ökning av koldioxidutsläppen från fjärrvärmen.

Energitorvskörden ökade med 72 procent under 2018. En 
av orsakerna var det varma och torra vädret sommaren 
2018, vilket var gynnsamt för torven. 

av växthusgaser (men en större andel av koldioxiden, den vikti-
gaste växthusgasen). Sverige har den högsta nivån, som anges till 
127 USD/ton koldioxid. På andra plats finns Schweiz med 96 dol-
lar/ton. Sedan följer Finland på 70 dollar i transportsektorn och 
60 dollar i övriga sektorer, Norge på 59 USD i vissa sektorer och 
Frankrike på 50 dollar/ton. Det här är de enda länderna som lig-
ger på den nivå som krävs för att klara Parisavtalet, enligt Världs-
banken. Mer än hälften av de koldioxidskatter som tas ut idag 
ligger under 10 dollar, nivåer som är helt otillräckliga. Flera länder 
i Latinamerika och Asien har planer på att införa koldioxidskatt. 
Sydafrika har nyligen fattat beslut, men nivån är låg. Kanada är 
det land där det sker mest just nu. Världsbanken noterar också att 
EU-ETS har fått högre prisnivå. 

Oförändrad skörd av odlingstorv
Skörden av odlingstorv var 1 604 000 kubikmeter 2018. Skör-

den var kvar på samma nivå som året innan, trots det gynnsamma 
vädret. En förklaring till det är att den ökade brandrisken fick kon-
sekvenser för skörd av odlingstorv. Precis som i skogsbruket måste 
skörden ske på kvällar och nätter samt mer begränsat.

Odlingstorv används främst som jordförbättringsmedel i träd-
gårdsnäringen.

Användningen av torv vände uppåt

Torv och torvbriketter förbränns nästan uteslutande för pro-
duktion av el och fjärrvärme. Under 2018 ökade torvförbränningen 
med 33 procent. Orsaken var en kall vinter samt brist på biobräns-
len i Sverige och närområdet. Torv eldas främst i biobränslepannor 
så det blev en ökad efterfråga på torv.

Av de totala växthusgasutsläppen stod torv- och torvbriketts-
förbränningen för cirka 1 procent av alla nationella (territoriella) 
utsläpp år 2017.
(Pressmeddelande från SCB 12 juni)

2. hur effektivt energin används
3. hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvär-

menät

Ökad efterfrågan

Efterfrågan på fjärrvärme ökade år 2018 på grund av en kallare 
vinter än 2017. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade från 
48,3 TWh (2017) till 49,1TWh (2018) vilket gav upphov till ökad 
bränsleanvändning.

Brist på biobränsle ledde till mer fossilt

De sammanlagda koldioxidutsläppen ökade med 0,37 miljoner 
ton CO2-ekvivalenter vilket är en ökning med 12 procent. Delvis 
beror det på att mer bioavfall blir biogas och mer plastavfall skickas 

FORTS 4
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Elmarknaden: rekordstor elexport och mycket låga priser

Oljemarknaden: återigen motigt för E85

MARKNADERNA

Vecka 23 exporterade Sverige 881 GWh el, alltså nära en terawat-
timme. Det är sannolikt den högsta export Sverige någonsin haft 
under en vecka, och den gick i alla väderstreck. Hittills under året 
har elexporten varit 11,4 TWh, och under den senaste 52-veckors-
perioden var elexporten 20,2 TWh. Priserna har den senaste tiden 
tidvis varit mycket låga och fluktuerat kraftigt. Under första veck-
an i juni var elpriset i prisområde 4 (sydligaste Sverige) nio gånger 
nära noll, men några gånger över 50 öre/kWh och vid ett tillfälle 

Försäljningen av E85 har hittills i år sjunkit med 11 procent, 
fram till och med april. I april var nedgången hela 19 procent 
jämfört med ett år innan. Detta trots att priset under året varit 
konkurrenskraftigt gentemot bensin. Försäljningen av bensin 
ökade i april med en procent medan dieselförsäljningen sjönk 
med ett par procent. Det är nya trender jämfört med tidigare år. 

över 70 öre. Tyskland hade den 7 juni negativt elpris omkring 60 
€/MWh (ungefär detsamma i öre/kWh). Forwardpriserna på el 
har också sjunkit under slutet av maj. 

Priset på elcertifikat ligger under 5 öre/kWh både på spotmark-
naden och forwardmarknaden för 2020, och ännu lägre för åren 
därefter. Priset på utsläppsrätter ligger relativt stabilt kring 24 – 26 
€/ton. 

 

Råoljepriset på världsmarknaden, som i början av maj steg 
till en bit över 70 dollar/fat, har därefter sjunkit kraftigt till 
omkring 60 dollar, men steg åter efter attacken mot oljefartyg 
i Omanviken.  

 

till energiåtervinning. En del av utsläppsökningen beror också på 
svårigheter att få fram biobränslen när efterfrågan varit hög, vilket 
har lett till en ökad användning av fossila bränslen. Andelen fossilt 
ökade med 0,7 procentenheter (ca 0,5 TWh), från 4,4 procent år 
2017 till 5,1 procent år 2018. Samtidigt ökade även den totala an-
vändningen av biobränslen och biooljor med 0,9 procentenheter.

Ökningen berodde alltså på en kombination av flera faktorer, 
där en kall vinter var den ena. Bristen på biobränslen var den an-
dra, och biobränslebristen hade i sin tur flera orsaker, bland annat 
omfattande nederbörd i södra Sverige som ledde till problem att 
komma fram med maskiner för skogsavverkning och transporter. 
Liknande omständigheter rådde i våra grannländer Finland och 
Litauen. Mycket snö i norra Sverige försvårade också uttaget av 
grenar och toppar som blir över vid avverkning, så kallad grot, som 
brukar användas som bränsle i fjärrvärmeverken.

Här kan du se fjärrvärmens bränslemix 2018

Plasten ger störst klimatpåverkan

När det gäller den totala klimatpåverkan så står avfallet för 50 
procent av den beräknade klimatpåverkan eller 35,2 g CO2ekv/
kWh. Anledningen till detta är plastinnehållet i avfallet. De fossila 
bränslena kommer därefter, med 24 procent eller 17,1 g CO2ekv/
kWh. Därefter kommer torv, med ett bidrag på 15 procent eller 
10,5 g CO2ekv/kWh. Resterande 11 procent är utsläpp från för-
brukning av biobränslen och el.

Utfasning av fossilt på gång

De företag som står för en stor del av ökningen av fossila bräns-
len har redan börjat vidta åtgärder för att säkerställa minskad an-
vändning av fossila bränslen under 2019. Bland annat har Vatten-
fall i Uppsala använt sitt sista kollager. Mälarenergi i Västerås sätter 
en ny biobränslepanna i drift hösten 2019 och slutar därmed med 

koleldning helt. Tekniska verken i Linköping eldade sin sista kolbit 
i februari 2019. Stockholm Exergi planerar att fasa ut sin sista kol-
panna 2022. Andra exempel på pågående investeringar inom bran-
schen är fortsatt konvertering till fasta biobränslen och bioolja, 
fortsatt samarbete för ökad användning av industriell spillvärme 
och lagring av värme för att jämna ut produktionen under kallare 
perioder och därmed minska behovet av fossila bränslen.

Glädjande ökning av restvärme

Årets utsläppssiffror får ses som ett hack i en kurva som gått 
stadigt neråt ända sedan 80-talet. Fjärrvärme är en av de viktigaste 
anledningarna till att Sverige har nått sina klimat- och miljömål.  
Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på att 
det används allt mer förnybara bränslen och att energin används 
på ett mer effektivt sätt. Många fjärrvärmeföretag producerar el 
och värme samtidigt, så kallad kraftvärme (8 TWh el, 2018). Un-
der 2018 producerades cirka 50 procent av fjärrvärmen i landet i 
kraftvärmeanläggningar. Och på många håll i landet återvinner 
fjärrvärmeföretagen restvärme från industri eller energin ur avfall. 
Användningen av restvärme från industrin ökade med 5 procent 
under 2018.

Fjärrvärme är resurseffektivt

Fjärrvärmeföretagen hade en fortsatt mycket hög verkningsgrad 
i sina pannor. 96 procent av den tillförda energin levererades till 
slutkund. Dessutom hade branschen en mycket låg användning 
av primära resurser för att leverera fjärrvärme till slutkund.  I ge-
nomsnitt omvandlades varje kWh primärenergi till minst 6 kWh 
fjärrvärme som kunde levereras till kund, en omvandlingsfaktor 
betydligt högre än konkurrerande värmesystem.
(Pressmeddelande Energiföretagen 11 juni)

FORTS FRÅN SID 8.
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För första gången sedan vi började använda biodrivmedel på 
1990-talet minskade leveranserna av biodrivmedel i Sverige 2018. 
Andelen biodrivmedel av drivmedel för vägtransport räknat på en-
ergiinnehåll minskade från 20,8 procent 2017 till 19,1 procent 2018. 
Störst var minskningen för biodieseln HVO och totalt användes 
16,4 TWh biodrivmedel. Det är en kraftig nedgång från de 19,1 
TWh som användes rekordåret 2017. Det visar preliminär statistik 
från SCB som sammanställts av Svebio.

– Siffrorna visar att regeringens införda reduktionsplikt blivit 
ett tak för biodrivmedel där incitamentet att öka användningen 
förnybara drivmedel uteblivit. Vi har tidigare i Sverige lyckades 
dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år. Nu går utveck-
lingen starkt bakåt. Vi tappade ungefär 2,7 TWh från 2017. Den 
här nedgången mellan åren orsakar mer koldioxidutsläpp än vad 
hela inrikesflyget står för. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Den kraftiga tillbakagången för biodrivmedel beror på in-
förandet av reduktionsplikt från 1 juli 2018 och att politikerna 
satte reduktionskvoten för lågt. Företagen som levererar driv-
medel måste blanda in biodrivmedel så att man åstadkommer 
den reduktion av koldioxidutsläpp från bensin och diesel som 
fastställs i kvoten. Uppenbarligen sattes kvoten för lågt så att 
biodrivmedelanvändningen minskade och vi har fått kraftiga 
utsläppsökningar.

Även om biodrivmedelsanvändningen minskade 2017 gäller 
det inte alla biodrivmedel. För första gången sedan 2011 ökade 
leveranserna av E85 med 13 procent jämfört med 2017. Även an-
vändningen av rapsdiesel så kallad B100 ökar för första gången 
sedan 2015 och med hela 39 procent. Slutligen ökar andelen bio-
gas i fordonsgas till 92 procent.

Fakta (2017 års siffror inom parentes):

Under 2018 användes totalt 16,4 TWh (19,1 TWh) biodrivmedel, 
varav 10,6 TWh (13,7 TWh) var HVO-diesel, 3,3 TWh (3,1 TWh) 
var FAME (rapsdiesel), 1,4 TWh (1,3 TWh) var biogas och 1,1 
TWh (1,2 TWh) var etanol. Biodrivmedlen svarade för 19,1 pro-
cent av drivmedel för vägtransporter, och 24,9 procent av all diesel, 
räknat på energiinnehåll.

Biodrivmedel är alla drivmedel som har ursprung i biomassa. 
Koldioxid från biodrivmedel bidrar inte till ökningen av växt-
husgasutsläpp. Utsläpp från transportsektorn står för en stor del 
av de svenska utsläppen av koldioxid. Riksdagen har beslutat att 
utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 
2030 jämfört med 2010. EU:s mål är att minst 14 procent av 
alla transportbränslen ska vara förnybara 2030. Då tillåts dubbel-
räkning för andelarna för biodrivmedel från avfall och cellulosa. 
Sverige klarade EU-målet redan 2015. 

LEVERANSER AV DRIVMEDEL 
FÖR VÄGTRANSPORTER 2018

TWh

Bensin 27,4

Diesel 42,0

Etanol 1,1

Biodiesel 13,9

Biogas 1,4

Fossilgas 0,1

Totalt 85,9

LEVERANSER AV DRIVMEDEL 
FÖR VÄGTRANSPORTER 2018

Volym (m3)

Fossil diesel 4 283 683

Låginblandad FAME 271 000

Ren FAME (B100) 91 983

Totalt FAME 362 983

Låginblandad HVO 728 946

Ren HVO (HVO100) 394 743

Totalt HVO 1 123 689

Totalt biodiesel 1 486 672

Totalt dieselbränslen 5 770 355

Fossil bensin 2 735 461

Biodrivmedel i bensin (etanol, HVO-bensin) 141 123

Totalt bensinbränslen 2 876 584

Högkoncentrerad etanol (E85, exkl. ED95) 55 113

Biogas i fordonsgas (1000 Nm3) 141 254

Observera, tidigare års statistik byggde på serie vilken var driv-
medel för fordonsdrift där även stationära maskiner, entreprenad 
samt maskiner i exempelvis jordbruk och skogsbruk ingick. Detta 
års statistik använder data för vägtransporter enbart. 

Pressmeddelande 2019-05-13 
Rekordminskning av biodrivmedel 2018

PRESSMEDDELANDEN
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– Jag är fantastiskt glad för den här utmärkelsen. David och jag 
hade aldrig klarat att komma hit där vi är idag utan våra fantastiska 
medarbetare på Aganity. Vi är idag tio personer på kontoret och 
i verkstaden i Norrköping och de är alla en extremt viktig del för 
att vi ska kunna göra det vi gör. Jag vill också tacka de värmebolag 
som stått i framkant och vågat satsa på den här tekniken, sa Elin 
Ledskog när hon tog emot priset på Svebios årsmöte i Stockholm 
den 8 maj.

Againity har utvecklat och kommersialiserat en patenterad tek-
nik som gör det möjligt för biovärmeverk runt om i Sverige att 
uppgraderas till biokraftvärmeverk och producera grön, förnybar 
och väderoberoende el. Idag har Aganity installerat tio anlägg-
ningar i Sverige och bygger den elfte i Norge. Fortfarande finns 
omkring 400 biovärmeverk i Sverige som skulle kunna börja pro-
ducera el.

Så här lyder motiveringen till varför priset i år tilldelats 
David Frykerås och Elin Ledskog:

”Företaget Againity har på kort tid etablerat sig som en viktig 
leverantör av utrustning för småskalig elproduktion som kan an-

vändas vid befintliga värmeanläggningar. Tekniken är ORC-turbin 
som kan utnyttja energin i hetvatten. David Frykerås är konstruk-
tören bakom anläggningarna och Elin Ledskog är en entusiastisk 
och tekniskt kunnig marknadsförare. Det finns idag Againity an-
läggningar på en rad orter och nya tillkommer. En av de första an-
läggningarna finns i Bräkne-Hoby och ingår i Energikontor Syd-
ost projekt för småskalig kraftvärme. Den visar på mycket positiva 
driftdata och med hög tillgänglighet. Anläggningar finns också i 
drift i Norrköping Katrineholm, Örkelljunga, Hörby och Töre-
boda. En ny anläggning tillkommer i Moheda.”

Againity startade 2013 i Norrköping. David Frykerås är vd, 
grundare och hjärnan bakom uppfinningen, ORC-turbinen, till-
sammans med Joakim Wren från Linköpings Universitet. Elin 
Ledskog utförde sitt kandidatarbete vid Aganity och är idag delä-
gare och arbetar med Againitys marknadsutveckling. De enheter 
som är byggda och håller på att byggas har en kapacitet på 50-500 
kW el. 

Pressmeddelande 2019-05-09 
 David Frykerås och Elin Ledskog är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

REMISSVAR FRÅN SVEBIO

Synpunkter på utvärderingen av EU:s riktlinjer 
för statligt stöd till miljöskydd och energi 

Syftet med gruppundantagsförordningen och riktlinjerna för 
statligt stöd till miljöskydd och energi är att bidra till att uppnå 
EU:s mål inom klimat- och energipolitiken genom de undantag 
som görs från de generella statsstödsreglerna. Dessa mål upprepas 
bland annat i punkterna 3, 4 och 5 i riktlinjerna. 

Vi instämmer i den generella inriktningen av statsstödsreglerna, 
att undvika skadliga stöd och subventioner, men vi anser att re-
gelverket i vissa avseenden motverkat sitt syfte att understödja de 
mål som finns för klimatpolitiken. Problemen är väl kända av den 
svenska regeringen och de svenska myndigheterna och gäller fram-
för allt tillämpningen av regelverket när det gäller beskattningen 
av biodrivmedel. 

Sverige har redan genomfört en omfattande och nästan total 
omställning av värmesektorn, bort från fossila bränslen och till för-
nybara bränslen och energisystem. Det har lett till att utsläppen av 
växthusgaser från uppvärmning minskade med 90 procent mellan 
1990 och 2017 (Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimat-
politiska handlingsplan, mars 2019). Det viktigaste styrmedlet var 
den svenska koldioxidskatten, och utvecklingen bekräftar att skat-
teinstrumentet är ett effektivt styrmedel i en marknadsekonomi.  

En liknande omställning måste ske inom transportsektorn för 

att Sverige ska nå målet om netto noll-utsläpp 2045, och delmålet 
om att reducera utsläppen i transportsektorn till 2030 med 70 pro-
cent jämfört med 2010.

Fram till 2017 skedde en mycket snabb ökning av användningen 
av biodrivmedel och motsvarande minskning av användningen av 
fossila drivmedel. Sverige nådde en andel förnybara drivmedel på 
38% 2017 (Eurostat), inklusive dubbelräkning, räknat med För-
nybartdirektivets beräkningsmetod (senare reviderat till 32% efter 
omklassificeringen av PFAD), och med 21%, utan dubbelräkning. 
Den svenska nivån ligger mer än dubbelt så högt som något annat 
EU-land, och långt över det gemensamma EU-målet 10 procent 
2020.  

Det främsta skälet till den snabba ökningen för biodrivmedel 
fram till och med 2017 var att Sverige tillämpade koldioxidbeskatt-
ning kombinerat med skattebefrielse för biodrivmedel. Denna po-
litik gjorde biodrivmedel konkurrenskraftiga på marknaden. 

Genom EU-kommissionens tolkning och tillämpning av stats-
stödsreglerna i kombination med energiskattedirektivet hölls dock 
utvecklingen tillbaka, och omställningen fördröjdes. Det här har 
varit de främsta negativa effekterna av denna tillämpning: 

• Den svenska regeringen har fått rätt att använda skattebefriel-
sen endast genom tidsbegränsade undantag, ofta på bara 2 år. Det 
har resulterat i en stor osäkerhet bland marknadens aktörer om de 
långsiktiga villkoren. 

• Ofta har beskeden om skatteundantag kommit mycket sent, 

Svebio lämnade den 10 juni synpunkter till Finansdeparte-
mentet med anledning av den EU-konsultation som genom-
förs fram till 10 juli 2019.

FORTS 4
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vilket har skapat ytterligare osäkerhet. 
• Osäkerheten om de långsiktiga villkoren har lett till svårig-

heter att genomföra investeringar i produktion av biodrivmedel i 
Sverige. En följd är att Sverige blivit allt mer beroende av import 
av biodrivmedel.

• Genom statsstödsreglernas bestämmelse om att inte tillåta 
överkompensation har i praktiken de fossila drivmedlen skyddats 
från priskonkurrens, genom att den svenska regeringen har tving-
ats beskatta förnybara och klimatpositiva drivmedel. Det har också 
försenat omställningen. 

• Genom tolkningen att skattebefrielse är ett driftstöd medan 
kvoteringen inte är ett driftsstöd (trots att detta ger en garanterad 
marknad) har Sverige tvingats införa ett kvotbaserat system för 
att gynna förnybara drivmedel. Detta har lett till en långsammare 
omställning och mindre tillväxt för biodrivmedel från och med 
2018, eftersom kvotsystemet till skillnad från skattebefrielsen inne-
bär att det finns ett begränsande tak. 

Vi anser att den tillämpning av statsstödsreglerna som skett un-
der perioden direkt har motverkat omställning av transportsektorn 
och lett till större utsläpp än som hade varit tekniskt och mark-
nadsmässigt möjligt. 

Vi anser att tillämpningen av regelverket direkt strider mot 
punkt 3, 4 och 5 i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och 
energi och särskilt mot punkt 5c om att bekämpa klimatföränd-
ringen. EU-kommissionens hållning i frågan har sannolikt lett till 
utsläpp som är flera hundra tusen till miljoner ton CO2 högre än 
som skulle varit möjligt med en långsiktig politik med skattebe-
frielse. Inte minst har investeringarna i produktionsanläggningar i 
Sverige hållits tillbaka.  

Om samma system tillämpas under den kommande perioden 
2022 – 2030 kommer det att bli mycket svårt att uppnå det ambi-
tiösa svenska målet för 2030 om att minska klimatpåverkan från 
transportsektorn med 70 procent. Med det höga svenska målet är 
det nödvändigt att använda både kvotering för stegvis ökad in-
blandning och skattebefrielse för högblandade eller rena biodriv-
medel. 

Förhållandena på den svenska marknaden är speciella genom 
att vi redan nått en mycket hög andel fossilfria drivmedel, och inte 
enbart kan förlita oss på ökad inblandning i de fossila drivmedlen. 
Vi måste för att nå målet också använda rena och högblandade 
biodrivmedel och dessa måste hanteras genom separat skattebe-
frielse vid sidan av kvotsystemet. Att detta är den bästa vägen att 
öka användningen av biodrivmedel klargörs på ett bra sätt i Ener-
gimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för reduktionsplik-
ten (4 juni 2019).

Det finns ett stort antal aktörer som gjort ett fullständigt bräns-
lebyte, både inom kollektivtrafiken och i åkerinäringen. Det har 
också många stora företag gjort, som Arla, Axfood, Spendrups m 
fl. Ett system där vi inte kan tillämpa skattebefrielse kommer att 
leda till att dessa aktörer tvingas minska sina ambitioner genom 
övergång till bränslen med hög fossil andel. Enligt Energimyndig-
hetens rapport kan det handla om att bussarna i kollektivtrafik kan 
gå från 86 procent fossilfrihet ner till 20 procent.

En beräkning som Svebio gjort visar att utsläppen av växthus-
gaser från den svenska transportsektorn skulle kunna öka med 1,23 
miljoner ton CO2 om året vid utebliven skattebefrielse för jord-
bruksbaserade högblandade eller ren biodrivmedel. De biodrivme-
del som berörs är E85, ED95, B100 och HVO100. Vid utebliven 

skattebefrielse kommer dessa bränslen att bli omöjliga att sälja på 
marknaden och konkurreras ut av fossila drivmedel. 

Produktionskapacitet måste avvecklas med förlorade arbetstill-
fällen som följd, både i råvaruproduktion och förädling. De inves-
teringar som gjorts i distributionsnätet kan inte tas tillvara, med 
åtföljande ekonomiska förluster. 

Statsstödsreglerna innehåller ett antal punkter som direkt mot-
verkar användningen av grödebaserade biodrivmedel. Dels i avsnitt 
7 i förordningen (artikel 41.2), dels i punkterna 113 och 121 i rikt-
linjerna. De här punkterna formulerades under en period då man 
från EU:s sida såg mycket negativt på användningen av grödeba-
serade biodrivmedel och på olika sätt försökte begränsa stödet till 
dessa. EU-kommissionens förslag till reviderat Förnybartdirektiv 
innehöll en fullständig utfasning av grödebaserade biodrivmedel 
till 2030. Denna linje underkändes vid behandlingen av direktivet 
och det nya direktivet innebär att medlemsländerna kan använda 
upp till 7% ”food-based” biodrivmedel ända fram till 2030, utan 
avtrappning, men med vissa begränsningar utifrån användningen 
2019. Utfasning gäller nu bara biodrivmedel med stor ILUC-risk, 
vilket med den tolkning som kommissionen gjort i sin delegerade 
akt enbart innebär palmolja från storskalig produktion. 

Det är med denna politik inte rimligt att genom statsstöds-
reglerna strypa alla möjligheter att ge stöd till biodrivmedel som 
framställs av åkergrödor, även om dessa skulle kunna vara använd-
bara som mat eller foder (stärkelse-, socker- eller oljerika). Att via 
statsstödsreglerna minska volymerna från dessa drivmedel leder till 
högre användning av fossila drivmedel och större klimatpåverkan. 
Att strypa stödet leder inte automatiskt till större användning av 
så kallade avancerade biodrivmedel (tillverkade av råvara från An-
nex IX). Effekten blir den motsatta. Konventionella biodrivmedel 
bygger upp den marknad som avancerade biodrivmedel behöver 
för att kunna växa. Det är viktigt att skapa stora volymer för att ge 
underlag för utveckling av fordon och motorer. 

Förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken sig-
nalerar att man vill ge större utrymme för energiproduktion och 
större handlingsutrymme för de enskilda medlemsländerna att be-
stämma inriktningen. EU-kommissionens egen Klimatvision från 
november 2018 visar också att man räknar med att mycket stora 
arealer odlingsbar mark kommer att finnas tillgängliga för odling 
av energigrödor – även om man i de olika scenarierna begränsar 
denna odling till cellulosahaltiga grödor. Det är hög tid att om-
pröva EU:s negativa inställning till biodrivmedel från åkergrödor, 
och den svenska regeringen bör gå i bräschen för en sådan om-
prövning. 

FORTS FRÅN SID 11.
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BIOENERGI I PRESSEN

NORRBOTTENS LÄN

Planen: Att spränga in ett  
vätgaslager i Svartöberget
Miljövänlig pellets i Vitåfors och vätgaslager i Svartöberget. Ett år 
efter första spadtaget börjar Hybrit nu ta form.

Vätgasen är en central del den process som är tänkt att användas 
för framtagning av fossilfritt stål. Lagret i Svartöberget skulle vara 
temporärt mellan 2022-2024 och motsvara 50 megawattimmars 
vilket motsvarar två oljetankar för villor. 

Under våren har det också gjorts klart att delarna i Hybritpro-
jektet hamnar vid LKAB:s anläggning i Vitåfors i Malmberget. 
Där ska LKAB uppföra en pilotanläggning för produktion av järn-
malmspellets med bioolja istället för fossila bränslen. Planen är att 
starta bygget i sommar och i maj 2020 trycka på startknappen - 
förutsatt att tillgången på bioolja är tillfredsställande. 
Ur Norrländska Socialdemokraten 2019-05-28  

Räcker biooljan?
LKAB har gjort sitt val. Det blir i Vitåfors som testanläggningen, 
för att tillverka pellets med bioolja från skogsindustrin, ska byggas.

SSABs, LKABs och Vattenfalls gemensamma initiativ Hybrit 
består av tre pilotprojekt; en pilotanläggning vid gamla NJA-kajen 
där direktreduktion av järnmalm med hjälp av vätgas ska prövas, 
ett temporärt vätgaslager inuti Svartöberget (se annan artikel) samt 
en pilotanläggning i Malmberget, där LKAB ska testa att använda 
bioolja i stället för fossil olja vid tillverkningen av järnmalmspellets. 

– Utmaningen som vi ser det är tillgången på bioolja, finns det 
tillräckliga mängder? säger Markus Petäjäniemi, chef för marknad 
och teknik på LKAB. 

– Om det finns tillgång på bioolja så konverterar vi om verken. 
Ur Norrbottens-Kuriren 2019-05-28  

Bönder vill investera i biogasanläggningar
Det blir inget storskaligt biogasprojekt i Piteå. Istället vill Björn 
Olofsson, Lillpite, och sju andra bönder driva småskaliga biogas-
anläggningar på gårdarna.

I en rad artiklar har PT skrivit om planerna hos Piteå biogas AB. 
Där skulle 17 lantbrukare producera och leverera biogas från 

egen gödsel. 
Biogasanläggningen uppskattades kosta omkring 60 miljoner 

kronor.  
Men kommunen trodde inte på en storskalig anläggning.
– Vi hade fått ett miljötillstånd men det kostade drygt 30 000 

varje år och vi valde att dra tillbaka det redan i februari. Då behöv-
de vi inte betala för det här året, säger Björn Olofsson, ordförande 
i biogasprojektet. 

Just nu tittar han att bygga en gårdsanläggning i mindre skala. 
– Det vi nu funderar på är att var och en som är intresserade 

bygger sin egen anläggning, säger han och fortsätter: 
Ur Piteå-Tidningen 2019-05-24  

Grans vill producera biogas
Grans naturbruksgymnasium i Öjebyn vill köpa in en anläggning 
som producerar biogas.

Bo Wiberg är verksamhetsutvecklare och projektledare vid 
Grans naturbruksgymnasium. Han vill absolut att skolan får den 
biogasanläggning flera lantbrukare i Piteåbygden vill sätta upp på 
sina gårdar. 

Grans har ett 100-tal djur som producerar drygt 2 000 ton göd-
sel per år. 

I dag läggs den ut på åkrarna. I framtiden skulle den kunna 
bidra till att sänka kostnaderna för elförbrukningen på gymnasie-
skolan. 

Det belgiska företag som tillverkar nyckelfärdiga biogasanlägg-
ningar har två enheter utanför Göteborg, och de har lantbrukare 
i Piteå tittat på. 
Ur Piteå-Tidningen 2019-05-24  

Piteås skogliga värdekedja ska inspirera andra
Världens länder utmanas av klimatförändringar. Då försöker Piteå 
vara en förebild. "Här finns hela den skogliga värdekedjan och det 
vill vi visa upp", säger Helena Karlberg, vd för Piteå science park.

Därför har Piteå science park i veckan bjudit in till konferensen 
Biobase, som är en del av regeringens samverkansprogram kring 
cirkulär och biobaserad ekonomi. 

Konferensen genomförs i samarbete med näringsdepartementet 
och en rad olika aktörer. 

Omkring 250 personer inom näringslivet, akademiker och po-
litiker deltar. De kommer hitresta från hela landet, men även från 
Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Öst-
errike, Indien, Vietnam och Kuba. 
Ur Piteå-Tidningen 2019-06-12

VÄSTERBOTTENS LÄN

EU-miljoner till utveckling  
av nytt sätt att avverka skog
Miljontals kronor betalas ut från EU varje år för att stärka Väster-
bottens näringsliv. Skogsmaskinsföretaget Cintoc har fått nästan 
40 miljoner kronor.

Pengarna används till en ny metod och en ny maskin som ska 
klara av att avverka träd med väldigt klena stammar, träd som i dag 
inte är lönsamma i skogsbruket. De här träden blir sen biomassa, en 
efterfrågad råvara i dag när många är på jakt efter förnybar energi. 

– Det har varit jättesvårt att få finansiärer. Att få EU-stöd gör 
att vi har möjlighet att ta fram något så här avancerat, säger kon-
struktören Erik Lindberg.
Ur Sveriges Radio P4 Västerbotten 2019-05-03
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Så ska Västerbotten nå  
mål om fossilfria transporter
Det är fullt möjligt att minska transporterna med 70 procent på 
drygt tio år. Det anser länsstyrelsen och initiativet Fossilfritt Sve-
rige, som nyligen höll ett seminarium om hur Västerbotten ska 
lyckas ställa om för att nå riksdagens mål.

I veckan hade Fossilfritt Sverige ett seminarium i Umeå för att 
diskutera hur ska omställningen till fossilfria transporter se ut i 
Västerbotten. 

Seminariet i Umeå handlade mest om hur industrin, företag 
och kommuner i länet jobbar för att minska utsläppen. Det var 
många som efterfrågade bättre tillgång till vätgas.
Ur SvT Nyheter Västerbotten 2019-05-24

Flygplatschef: ”Debatten  
om flygskam är osaklig”
Debatten om flygskam får konsekvenser för flygtrafiken i Väster-
botten. 

– Personligen tycker jag att det är en märklig företeelse, säger 
B-O Lindgren som är flygplatschef på Umeå Airport.

Umeå Airport har förlorat drygt 7 procent av sina passagerare 
mellan januari och april i år, jämfört med samma period i fjol.

Jämfört med 2015 är minskningen 4,5 procent.
– Det finns en stor potential i biobränsle och den utvecklingen 

sker i en rasande fart. Jag tror också mycket på elflyg som det forskas 
mycket om och som testas i skarpt läge.

– Inrikesflyget står för omkring 1 procent av allt koldioxidut-
släpp i Sverige. Det är bra med debatt, men jag tycker att den ska 
ske i ett större sammanhang. Jag tycker att det finns andra frukter 
som är mer lättplockade, exempelvis skotertrafiken och båttrafiken.
Ur Folkbladet Västerbotten 2019-05-23

JÄMTLANDS LÄN

Nu flyger du från Östersund miljövänligare
Ett lokalt samarbete i Jämtland initierar ett renare flygbränsle till 
flygplanen som lyfter från Åre Östersund Airport. Under månda-
gen presenterades initiativet på en presskonferens på flygplatsen 
just som man fyllde på med det nya flygbränslet.

Det nya bio jet-bränslet kommer att blandas ut med det vanliga 
flygbränslet och göra att ungefär 40 procent av tanken blir betyd-
ligt mer miljövänlig. 

Jämtkraft har i samarbete med ett antal större aktörer från nä-
ringslivet samt organisationer som Östersunds kommun, Han-
delskammaren och Jämtland Härjedalen Turism tagit initiativet. 

– Nu köper vi biojetbränslet men vi vill gärna få igång en egen 
biogasanläggning, säger Erik Brandsma, vd för Jämtkraft. 
Ur Jämtlands Tidning 2019-05-23 

Förnybar energi bakom rekordvinst
2018 blev det starkaste för Jämtkraft hittills, med en vinst på 447 
miljoner kronor före skatt.

Det framgår av årsbokslutet där styrkan i resultatet kopplas till 
en kombination av vädret, energipolitik i Sverige och EU samt 
medarbetarna.

– Jämtkrafts tydliga positionering inom förnybar energi är 
nyckeln till årets resultat. Värdet på vår fossilfria produktion steg, 
bland annat på grund av att priset på utsläppsrätter mer än tre-
dubblades och drev upp elpriset i hela Europa, säger Erik Brand-
sma, vd och koncernchef för Jämtkraft AB.
Ur Länstidningen Östersund 2019-05-22

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Ska göra flyg fossilfria – med hjälp av svamp
Hos Örnsköldsviksföretaget RISE Processum pågår just nu ett 
projekt för att göra flygtransporterna fossilfria i framtiden. Med 
hjälp av jästsvamp utvinns olja från sågverksrester. - Vi skulle utan 
problem kunna förse inrikesflygen med flygbränsle, säger Björn 
Alriksson, gruppchef bioteknik på RISE Processum.

– Det är ett relativt nytt projekt som vi precis dragit igång. Det 
går ut på att omvandla såg- och kutterspån från träindustrin till 
flygbränsle, säger Björn Alriksson, som tillsammans med Sekab, 
RISE, och Umeå universitet driver projektet. 
Ur Örnsköldsviks Allehanda 2019-05-23  

Här är labbet där sågspån  
blir till flygbränsle 
Forskare i Örnsköldsvik blickar mot en fossilfri flygtrafik – med 
hjälp av olja från jästsvampar. 

Enligt Björn Alriksson finns kapaciteten att förse hela det 
svenska inrikesflyget med den här typen av flygbränsle. Än så länge 
odlas dock svampen i liten skala i labbmiljö. 

– Vi måste utgå från vad vi har här i Sverige – mycket skog 
och stor skogsindustri som det kommer mycket rester ifrån som är 
underutnyttjade idag, säger Björn Alriksson. 
Ur SvT Nyheter Västernorrland 2019-06-17 

Mångmiljardinvestering planeras i Husum
Metsä Board har genomfört en förstudie med syfte att stegvis för-
nya Husums massabruk. I första steget kommer de två existerande 
gamla sodapannorna att ersättas med en ny sodapanna och de 
gamla turbinerna att ersättas med en ny turbin.

Investeringsbeslutet kommer att tas tidigast under fjärde kvar-
talet 2019.

Kapaciteten för den planerade sodapannan kommer att mot-
svara en årsproduktion av upp till 750 000 ton massa. 

Den planerade investeringen i sodapannan kommer att minska 
brukets energikostnader. Den egengenererade elektriciteten, helt 
baserad på förnybar biomassa, fördubblas och ökar självförsörj-
ningsgraden av det integrerade brukets elbehov till över 80 pro-
cent. Dessutom kommer Husums användning av fossil olja att 
minska med ca 5 000 ton per år.  
Ur Packmarknaden 2019-04-30



15

Bioraffinaderi är rätt satsning
Den planerade satsningen på ett bioraffinaderi Örnsköldsvik för 22 
miljarder får inte dö, säger statsminister Stefan Löfven till Nord-
sverige när han i lördags besökte Husum och Örnsköldsvik. Ett 
fullskaligt bioraffinaderi är rätt i tiden. Råvaran bör också gå att 
lösa med tanke på att vi har en tillväxt i de svenska skogarna på 
uppåt 30 miljoner kubikmeter mer än vad vi tar ut.

– Jag kan inte det aktuella planeringsläget men jag hoppas verk-
ligen att planerna går att förverkliga. 
Ur Nordsverige 2019-05-02 

Start för sanering av giftiga fiberbankar
Snart ska ett av de största miljöproblemen i Västernorrland börja 
att saneras. Det handlar om de mycket giftiga fiberbankarna utan-
för våra industrier i länet.

– Vi kommer att börja att ta upp en mindre del av fiberbanken, 
säger Erik Hedenström som håller i projektet för Mittuniversitetet. 

Efter att forskarna analyserat innehållet i de första proverna 
kommer man redan i sommar ta upp större mängder av fiberban-
ken till en pilotanläggning som byggs på plats.

Saneringen av fiberbankarna anses som viktig eftersom de ofta 
innehåller höga halter av till exempel kvicksilver och dioxiner.

Men innehållet i en fiberbank, till exempel tungmetaller och 
lignin från fibrer, kan ha ett stort värde för industrin.

– Till exempel kan fettsyror från fiberbanken användas till att 
framställa biodiesel, säger Erik Hedenström professor i organisk 
kemi.  
Ur Sveriges Radio P4 Västernorrland 2019-05-31

Föreslår medel till förstudie
Arbetet mot en biobränsleterminal fortsätter i Ånge. På tisdag kan 
ett eventuellt inriktningsbeslut komma där medel för en förstudie 
föreslås. 

Det har gått lite drygt en månad sedan ST berättade om pla-
nerna på en utvidgad omlastningsterminal på södra sidan av ban-
gården i Ånge, och där visionen är en helt ny biobränsleterminal. 
Något som dels skulle innebära en betydligt större markyta för 
upplag. 

Enligt uppgifter i möteskallelsen beräknas kostnaden för för-
studien till totalt 400 000 kronor, varav Region Västernorrland är 
tänkt att stå för halva beloppet.
Sundsvalls Tidning 2019-05-13

GÄVLEBORGS LÄN

Rekordår för Mellanskog – delar ut miljoner
Höga virkespriser och ovanligt många affärer bidrog till ett rejält 
överskott för Mellanskog i fjol. Vid stämman beslutade föreningen 
att dela ut nästan 40 miljoner kronor varav 2,3 miljoner går till 
medlemmarna i Gästrikland.

Mellanskog har totalt 26 000 skogsägare som medlemmar och 
omsätter ungefär tre miljarder kronor per år. Sågtimmer, massaved 
och biobränsle är de huvudsakliga produkterna. 

Produkterna säljs även till pappersbruk som Billerud Korsnäs i 
Gävle och kraftvärmeverk som Stockholm exergi i Värtahamnen. 
Ur Gefle Dagblad 2019-05-24

Klubbat: 40 miljoner extra till Gästrike Ekogas
Det kommunala bolaget Gästrike Ekogas AB, som bland annat 
säljer biogas till stadsbussarna i Gävle, behöver mer pengar. Och i 
dag, måndag, klubbade kommunfullmäktige ett beslut som skju-
ter till 40 miljoner kronor extra till bolaget. 

Det handlar om Forsbacka biogasanläggning där regionens 
matavfall omvandlas till fossilfri biogas. 

SD begärde återremiss igen och M och KD röstade nej.
Gästrike Ekogas ägs av Gävle kommun via bolaget Gävle En-

ergi och Gästrike återvinnare är ett förbund av fem kommuner.
Ur SvT Nyheter Gävleborg 2019-05-27

Nu ska alla stadsbussar i  
Gävle drivas med biogas
Det kommunägda biogasbolaget i Forsbacka fick dubbla glädje-
besked i veckan: 1. Politikerna skjuter till 40 extra ägarmiljoner. 2. 
Alla stadsbussar i Gävle blir biogasbussar nästa sommar. 

– Jätteroligt! Nu andas vi ut, säger bolagets vd Jonas Stenfelt 
efter de politiska strider som varit.

Gästrike ekogas ledning gläds över beslutet som - under förut-
sättning att det inte överklagas - ger bolaget ett pengatillskott på 
40 miljoner kronor. 

– Det är jättetroligt! En nödvändighet som skapar möjligheter 
för oss expandera, säger bolagets vd Jonas Stenfelt. 

Pengarna ska bland annat användas till att bygga en ny biogas-
mack vid Teknikparken i Gävle. Bolaget ska även investera i en 
ny anläggning för så kallad "långsamtankning" av stadsbussarna 
i Gävle. 
Ur Gefle Dagblad 2019-06-02

ÖREBRO LÄN

Stor del av Gyttorps centrum blir fossilfritt
Nu ska stora delar av Gyttorps centrum bli fossilfritt. Norabostä-
ders fastigheter i Gyttorp ansluts till fjärrvärmenätet vid Orica. 
Med satsningen ska utsläppen av koldioxid minskas med minst 
100 ton per år.

Det kommunala bostadsbolaget Norabostäder har drygt 140 lä-
genheter och ett antal kommersiella fastigheter i Gyttorp. 

– Värmepannan förser i dag Oricas industriområde samt yt-
terligare ett antal fastigheter i nära anslutning till industriområdet 
med fjärrvärme. Och nu ansluter vi Norabostäders fastigheter i 
Gyttorps centrum med fjärrvärme via en kulvert som vi bygger 
med stöd från Klimatklivet, säger Johan Lagerqvist, affärsansvarig 
inom energi på Solör Värme. 
Ur Nerikes Allehanda 2019-05-31
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VÄSTMANLANDS LÄN

Biokol ska göra miljönytta i planteringar 
Västerås Stad har börjat använda biokol i flera av stadens plante-
ringar, bland annat längs Vasagatan som just nu byggs om.

Biokol är trä, sly eller annat organiskt material som genomgått 
en förkolningsprocess, pyrolys, där det hettas upp till hög värme 
utan syretillförsel.

Enligt Yvonne Högberg, landskapsingenjör på Västerås Stad, 
bidrar biokolet till att minska mängden koldioxid i luften och det 
ger samtidigt en bättre jordmån för växterna.
Ur Sveriges Radio P4 Västmanland 2019-05-35

STOCKHOLMS LÄN

Bioflygbränsle blandas i tankarna
Med början i onsdags och några dagar framöver tankas planen på 
Stockholm Arlanda Airport med inblandat bioflygbränsle. Årets 
leverans av biobränsle är framställt av använd frityrolja. 

Tanken med Swedavias projekt, som pågått sedan 2016, är att få 
till en mer storskalig användning av dessa bränslen. 

Sammanlagt är det fem av Swedavias flygplatser som kommer 
blanda i 36 procent bioflygbränsle i det vanliga flygbränslet under 
några dagar i juni. 

Varje år köper Swedavia cirka 450 ton bioflygbränsle, för att 
kompensera den mängd koldioxidutsläpp som blir av företagets 
anställdas flygresor i tjänsten. 
Ur Upsala Nya Tidning 2019-06-08

Så blir Vallentunas nya miljövänliga bussar
De nya bussarna går på biodiesel och etanol och fem bussar drivs 
helt på el, berättar Malin Fordham som är affärsutvecklare på 
Transdev. 

Resenärerna får också gratis wifi och USB-uttag vid sätena, nå-
got som tidigare inte funnits på bussarna. 
Ur VallentunaDirekt 2019-06-01

Stockholms koldioxidmål  
på 2,2 ton till 2020 är redan nått
Stockholm ser ut att klara utsläppsmålet på 2,2 ton koldioxid per 
person i förtid. Men ett fossilfritt Stockholm är fortfarande fjärran.

– Från 1990 har vi totalt minskat utsläppen med 40 procent, 
framför allt när det gäller uppvärmning och el, men trafiken står 
still. Vi går åt rätt håll men vi borde gå snabbare framåt, säger Ka-
tarina Luhr (MP), klimat- och miljöborgarråd.

Värmeutsläppen har halverats och elutsläppen har minskat med 
en tredjedel.

– Den nya biobränslepannan i Värtaverket gör den stora skill-
naden för fjärrvärmen. Vi har också cirka 1.500 oljepannor som 
värmer hus som ska vara borta senast 2025. 

Trafikutsläppen har knappt minskat på 30 år och utgör ett ton 
av Stockholmarnas klimatavtryck per person. 
Ur Dagens Nyheter 2019-05-15

Värmeverket testar ny avskiljning
Biokraftvärmeverket i Värtahamnen i Stockholm ska börja avskilja 
koldioxid ur rökgaserna. Satsningen kan bli ett första steg på vägen 
mot så kallad bio-CCS.

Till hösten ska Stockholm Exergi, som äger kraftvärmeverket i 
Värtan, installera en pilotanläggning för att avskilja koldioxid un-
der åtta månader. Den kommer att avskilja koldioxid från en yt-
terst liten del av verkets rökgaser, mindre än en procent, men 700 
kilo koldioxid ska fångas in per dygn. 

Den avskiljningsteknik som kommer att användas kallas för hot 
potassium carbonate, HPC, och innebär att varmt kaliumkarbo-
nat används för att fånga in koldioxiden. 

Under testfasen i Värtan kommer koldioxiden att släppas ut i 
luften. 

– Vi blir bland de första i världen att installera koldioxidavskilj-
ning vid ett biokraftvärmeverk, säger Fabian Levihn, utvecklings-
ansvarig på Stockholm Exergi. 

Hela 800 000 ton koldioxid skulle kunna fångas in vid bio-
kraftvärmeverket varje år om avskiljning görs i full skala. 
Ur Ny Teknik 2019-05-09 

Värtaverket stänger en av sina kolpannor
Stockholm Exergi tidigarelägger utfasningen av kolkraftvärmever-
ket KVV6 i Värtahamnen. Anledningen är de höjda kraftvärme-
skatterna som enligt Stockholm Exergi kommer innebära ökade 
globala utsläpp.

2017 fattades ett inriktningsbeslut om att tidigarelägga utfas-
ningen av kolet till 2022. Men den kraftvärmeskatt som regeringen 
infört innebär att det sker tidigare än så. 

I ett pressmeddelande skriver energibolaget att den ersättande 
elproduktionen sker med sämre klimatprestanda och att de globala 
utsläppen av växthusgaser i själva verket kommer att öka. 
Ur Östermalmsnytt 2019-05-04 

Södertälje kommun: Söderenergi  
får köpa Nykvarns tågterminal
Det kommunalt ägda bolaget Söderenergi får grönt ljus att köpa 
Nykvarns tågterminal för 85 miljoner kronor. Det beslutade Söder-
täljes kommunfullmäktige under gårdagskvällen. Nu väntar man 
bara på svar från de andra två ägarna, Botkyrka och Huddinge 
kommun.

Nykvarns järnvägsterminal invigdes 2009 och är en stor del av 
Söderenergis verksamhet. Detta då en stor det del av biobränslet, 
där bland skogsflis från skogsområden utanför Södertälje, trans-
porteras därigenom till deras fjärrvärmeverk i Igelsta. Dessutom 
fungerar terminalen som ett lager.

Terminalen byggdes av företaget Catena AB (tidigare Brinova) 
och Söderenergi har sedan dess hyrt terminalen, för 10 miljoner 
kronor om året. 
Ur SvT Nyheter Södertälje 2019-05-03
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SÖDERMANLANDS LÄN

Nödvändigt med minusutsläpp
Stora minusutsläpp kan bli ett måste i EU där klimatet är en av de 
stora valfrågorna. Mitt i Sörmland finns en anläggning som redan 
ger minusutsläpp. 

På gården vid Hallbosjön har Julia Lindeborg och hennes man 
skapat inte bara en utsläppsfri, utan till och med en koldioxidnega-
tiv retreat och konferensanläggning. Värmesystemet på gården ger 
kol som binds i marken i stället för att släppas ut som koldioxid. 

Här förbränns pellets i värmeanläggningen med mycket låg sy-
retillförsel. Gaserna som utvinns omvandlas till värme och det som 
blir kvar kallas biokol. Biokolen grävs ner i marken som jordför-
bättrare och gör så att kol motsvarande 36 ton koldioxid årligen 
stannar i marken i stället för att släppas ut i atmosfären. 
Ur Eskilstuna Kuriren 2019-05-25 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Bolagen kräver bättre elnät
Eon och Tekniska verken i Linköping vill tillsammans få politi-
kerna att skaffa sig en helhetssyn på energiförsörjningen i stället för 
att fatta ett beslut i taget.

– Det är starka elnät och stark lokal produktion av kraftvärme 
som krävs, annars leds Sverige in i fel riktning, sa Marc Hoffmann, 
koncernchef för Eon Norden vid ett besök i Norrköping på tisdagen. 

Tillsammans med landshövding Carl-Fredrik Graf var han på 
plats för att inviga Eons nya kontor vid Händelöverket. 

På sistone har vi fått signaler som inte stöttar kraftvärme eller 
lokal elproduktion, säger Marc Hoffmann. 

Signalerna är både höjd koldioxidskatt på kraftvärme från 1 
augusti och återinförandet av skatt på avfall. I Norrköping blir 
följden att elproduktionen vid Händelöverket minskas under 
vintertid. 
Ur Östgöta Correspondenten 2019-06-03 

"Ett systemfel att det är  
dyrare att köra fossilfritt"
Om motorsågen gick på HVO skulle Pernilla Salevids och Inge-
mar Svenssons lantbruk i Horn vara helt fritt från fossila drivme-
del. Här går allt som rullar på HVO - förutom elbilen.

– Vi vill verkligen inte skriva andra lantbrukare på näsan. Men 
vi vill och har möjlighet att göra vad vi kan för att inte öka utsläp-
pen av växthusgaser, säger Pernilla Salevid. 

Två traktorer finns på gården. Två Valtror, en 6200 och en 
N101. Dessutom ingår en minilastare i maskinparken. Tillsam-
mans förbrukar de omkring 6 kubikmeter drivmedel per år. 

Gården har också två personbilar som går på HVO. 
– Att använda HVO i stället för diesel har kostat oss omkring 

10 000 kronor per år. 
– Det är ett systemfel när det är dyrare att köra fossilfritt. Då 

finns inga ekonomiska incitament att gå över från diesel, säger 
Pernilla Salevid. 

Några problem med traktorerna har inte bränslebytet inneburit. 
– Nu godtar Valtra att man kör på HVO. 

Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2019-06-07

Ökat intresse för etanol
Det stigande bensinpriset gör att intresset för etanol som drivme-
del ökar.

Etanoltillverkaren Agroetanol i Norrköping vädrar morgon-
luft efter en lång period av dåligt intresse för E85 när bensinpriset 
stiger.

– Jag tror att vi kommer att kunna se en återstart av E85, säger 
Martin Engström affärschef på Agroetanol i Norrköping.
Ur Sveriges Radio P4 Östergötland 2019-06-06

Per Karlsson utsedd till årets företagare
Per Karlsson startade företaget Sonstorps Åkeri med två lastbilar 
som han övertagit av sin far. 

Företaget transporterar med lastbilar sågat virke till byggvaru-
hus, pellets och biprodukter från skogsindustrin till värmeverk och 
massaindustrin. Transporter sker även med grus, sand och jord-
produkter.  

– Vår omsättning ökade med tio miljoner kronor förra året, to-
talt omsatte vi 68 miljoner kronor. Vi har nyanställt två chaufförer, 
så att vi är 25 anställda plus timpersonal i dagsläget. Vi har tagit 
över lastbilar från en av våra större kunder och vi har fått stora jobb 
i biobränslebranschen, säger han. 
Ur Folkbladet Östergötland 2019-06-13

Mer fossilfri värme till  
Mjölbyborna framöver
Kraftvärmeverkets kapacitet ökas kraftigt med en rökgaskondensor 
som ger 32 GWh ytterligare fossilfri fjärrvärmeproduktion per år.

Värmeverket eldas med biobränsle, företrädesvis flis, som har 
relativt hög fuktighet. Ju mer fukt i bränslet desto mer vattenånga 
bildas ihop med rökgaserna. Det är värmen i ångan och röken som 
tas till vara med den nya anläggningen som kostar 30 miljoner 
kronor. 

Under 2018 producerade kraftvärmeverket 137,2 GWh samt 39,5 
GWh el. 83 procent av bränslet kom från skogsflis i närområdet. 
Resten kom från sågverk i regionen. När kondensorn är igång har 
värmeverket en kapacitet på 30 MW fjärrvärme och drygt 10 MW el.
Ur Östgöta Correspondenten 2019-06-14

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Fjärrvärmen byggs ut ytterligare
Det kommunala fjärrvärmebolaget kommer att investera 24 mil-
joner under åren 2019-2021 på bland annat en utbyggnad av led-
ningsnäten för nya kunder, men också en utbyggnad av fjärrvär-
meverket.

Stenungsunds Energi vill bygga ut produktionskapaciteten både 
i fjärrvärmeverket i Stenungsund och vid fastbränsleanläggningen i 
Stora Höga. En av de befintliga naturgaspannorna vid fjärrvärme-
verket kommer till exempel att bytas ut. 

Fjärrvärmeverket i Stenungsund får i dag huvuddelen av sin rå-
vara via spillvärme från de petrokemiska industrierna Borealis och 
Perstorp. 

– Vi hade under 2018 en spillvärmeandel på 95 procent. 
Ur Lokaltidningen Stenungsund 2019-06-01
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Preem delägare i SunCarbon
Preem går in som delägare i SunCarbon och planerar för en ytter-
ligare ligninanläggning för biodrivmedel. Den nya anläggningen 
beräknas producera cirka 45 000 ton lignin per år och vara i drift 
i början av 2022.

– Lignin kommer, precis som tallolja, bidra till att vi kan fasa 
ut de fossila drivmedlen och samtidigt minska koldioxidutsläppen 
inom transportsektorn, säger Petter Holland, vd på Preem. 

Preems ambition är att producera tre miljoner kubikmeter för-
nybart drivmedel år 2030. Det motsvarar den totala volymen driv-
medel som Preem säljer på den svenska marknaden idag. 

SunCarbon ägs av KIRAM, Arkell Innovations, Hultebergs 
Chemistry & Engineering, Sveaskog och Preem. 
Ur Lysekilsposten 2019-05-02

Ja till satsning på biogas
Konfliktlinjen var klar: M och SD vill inte satsa mer på biogasen. 
Men majoriteten sa ja till att kommunen skjuter in nästan 19 mil-
joner i anläggningen vid Hulesjön.

Mottagningshall och förbehandlingsanläggning har byggts ut. 
Rötningskapaciteten är den trånga sektorn på kommunens biogas-
anläggning vid Hulesjöns reningsverk, för att kunna ta emot mer 
matavfall från andra kommuner. 

Elva miljoner, finansieras med statliga Klimatkliv-pengar. 
Kommunalrådet Dag Gabrielsson konstaterade att biogasen i 

Falköping för första gången gått med överskott, 1,4 miljoner kro-
nor i fjol. 
Ur Falköpings Tidning 2019-05-02

Leverans av två Thun-fartyg
Thun Lidköping är den första av totalt fem tankfartyg i L-klassen 
från kinesiska varvet Avic Dingheng Shipbuilding. 

Thun Evolve är den andra i en serie av fyra beställda fartyg i 
E-klassen som levereras från nederländska varvet Ferus Smit i Gro-
ningen. Det 115 meter långa fartyget har en dödvikt på 8.000 ton 
och är anpassat för att kunna transportera Preems alla miljöbräns-
len. Thun Evolve har en dual fuel-huvudmaskin och drivs med 
flytande naturgas (LNG) eller biogas (LBG).
Ur Sjöfartstidningen 2019-05-10

Hönöledens utsläpp mångfalt mindre
Färjerederiets Vision 45 siktar mot klimatneutralitet, i enlighet 
med klimatlagen. Denna vision innefattar en verksamhet fri från 
fossilt bränsle, och ett steg i den riktningen var införandet av 
HVO-bränsle till Hönöledens färjor år 2018. 

Införandet av HVO-bränsle på Hönöleden har totalt sett mins-
kat dess koldioxidutsläpp med 5600 ton om året, jämfört med die-
seln som tidigare användes. 

Fredrik Almlöv är Teknikoch miljöchef på Färjerederiet. Enligt 
honom finns det många fördelar med användningen av HVO-
bränsle. 

– Fördelarna är framförallt klimatprestandan, nettoutsläppen 
blir så mycket bättre. Sen är det också en fördel att den är så snarlik 
diesel, då man inte behöver göra några ändringar av motorn. 
Ur Torslanda Tidningen 2019-06-12

INTERNATI NAL

ADVANCED
BI    FUELS
17–19 SEPTEMBER 2019, STOCKHOLM, SWEDEN

EUROPE IS READY FOR ADVANCED BIOFUELS!
17–19 September, Elite Hotel Marina Tower, Stockholm, Sweden

Stay updated on: ADVANCEDBIOFUELSCONFERENCE.ORG

ORGANISED BY: SILVER SPONSORS: 

https://www.svebio.se/evenemang/advanced-biofuels-conference-2/
https://advancedbiofuelsconference.org/#home
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Boråsföretag i konkurs  
– med tre miljoner i skulder
Sweden Power Chippers AB i Borås har försatts i konkurs av 
Borås tingsrätt. Företaget tillverkar och säljer maskiner för trä-
förädling och bioenergi. Totalt har bolaget skulder på över tre 
miljoner kronor.

Bolaget ägs av Miwa Invest AB och bedriver sin verksamhet i 
hyrda lokaler i Ljungby. 

Branka Stojkovic på Ackordscentralen är utsedd till konkurs-
förvaltare. 

– Jag har varit på besök hos verksamheten i Ljungby i Småland 
och jag håller på att sammanställa vilka tillgångar som finns för att 
värdera dem, säger hon. Men såvitt jag kan se redan nu finns det 
inte tillgångar så att det räcker till mer än på sin höjd de priorite-
rade fordringsägarna. 
Ur Borås Tidning 2019-06-11

Mjölkbil med gas i tanken
Bröderna Kullingsjös mjölkgård är välkänd i Vårgårdatrakten. Nu 
vet Sveriges energiminister också var den ligger ... Anders Ygeman 
var en av många gäster då den första biogasdrivna mjölkbilen rull-
lade in på gården igår.

Arlas mjölkbil, en splitterny från Volvo, drivs med biogas som i 
sin tur tillverkas av gödsel från gårdar i trakten. En av gårdarna är 
just Tobias och Kristoffer Kullingsjös. 

– Arla har 240 000 kor, berättar hon. Den gödsel de levererar 
skulle kunna ersätta 54 miljoner liter diesel varje år. Det är mycket 
mer drivmedel än vad Arla själv har behov av, så visst finns det 
potential.
Ur Alingsås Tidning 2019-06-13

Vätgasanläggning invigd i Göteborg
På onsdag den 12 juni invigde energi- och digitaliseringsminister 
Anders Ygeman Preems nya anläggning för produktion av vätgas 
vid raffinaderiet i Göteborg, tillsammans med Preems vd Petter 
Holland.

Investeringen uppgår till 635 miljoner kronor och kommer att 
öka produktionen av förnybara drivmedel. 

Med anläggningen på plats ökar Preem den förnybara produk-
tionen till cirka 220 000 kubikmeter årligen. 

Samtidigt skapas förutsättningar för att nå 320 000 kubikmeter 
under 2020. 

Det långsiktiga målet är att producera tre miljoner kubikmeter 
förnybara drivmedel till 2030. 
Ur  Lysekilsposten 2019-06-13 

JÖNKÖPINGS LÄN

Ny biogasanläggning påbörjad i Hult
Bygget av den biogasanläggningen i Hult är i full gång. Om allt går 
enligt plan kommer anläggningen att vara klar för produktion om 
ungefär ett och ett halvt år.

Anläggningen kommer att bli klar för driftsättning i februari 
2021. 

Biogasen produceras av matavfall och trädgårdsavfall, och an-
vänds till fossilfritt bränsle för personbilar, lastbilar och bussar. 

Genom torrötning kommer 40 000 ton organiskt avfall varje 
år kunna omvandlas till biometan och högkvalitativa gödnings-
medel. 
Ur Jönköpings-Posten 2019-05-20

Nya bussar drivs med biogas
De nya bussarna ska vara luftigare, ha en ljusare interiör och en ny 
design jämfört med dagens bussar. Fordonen drivs på biogas men 
har även en kompletterande elmotor. 

Bussens rörelseenergi lagras med kondensatorteknik och vid 
start, tomgång och körning med låg belastning går den på eldrift, 
vilket totalt minskar utsläppen med ytterligare 15-20 procent från 
biogasdriften. Bussen har en tystare teknik som gör att det blir 
lägre ljud både inne i bussen och utanför den. 
Ur Jönköping Nu 2019-05-24

KRONOBERGS LÄN

Regionen föreslår elbussar  
för Växjös stadstrafik
Efter flera års utredning ska Region Kronoberg nu ta beslut om 
vilken typ av bussar som ska köras i länet från och med 2023. 

Och det ser ut att bli ett större teknikskifte igen, förslaget är att 
all stadstrafik i Växjö elektrifieras medan alla bussar i regiontrafi-
ken som utgår från Växjö körs med biogas medan den större delen 
av regiontrafiken, närmare 70 procent, som startar utanför Växjö 
drivs med biodiesel eller annan fossilfritt drivmedel. 

– Men beslutet som kommer att fattas är inte tvingande, det 
är ett inriktningsbeslut, säger Patrik Tidåsen, länstrafiken Krono-
bergs trafikchef. 

Elbussar i stadstrafik är nu på stark frammarsch runt om i Sve-
rige, många kommer att hinna före Växjö som har trafikstart 2023. 
Ur Smålandsposten 2019-05-29
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Fordonsbränsle eller inte  
– politikerna vill utreda biogas
Kommunledningen ska starta en utredning kring biogasen i Växjö. 

Bland annat ska det undersökas vilka konsekvenserna blir om 
ansvaret för biogasen flyttas från tekniska förvaltningen till ener-
gibolaget Veab. De ska också utrönas om biogasen möjligtvis kan 
användas till annat än drivmedel. 

Mycket lutar åt att åtskilliga elbussar kommer att rulla i stads-
trafiken. Frågan är då vad som händer då med biogasen. 

Erik Tellgren, Veabs vd, vill inte föregå utredningen men säger: 
– Biogas har stora förtjänster som lokalt producerat drivmedel i 

fordon exempelvis i kollektivtrafiken, en fantastisk tanke för håll-
bar utveckling. 

Skulle Veab kunna använda biogas för att producera el och 
fjärrvärme? 

– Det går ju. Men det är synd på ett sådant förädlat bränsle som 
man kan använda för omställning av fordonsflottan. 
Ur Smålandsposten 2019-05-20

Flygets omställning kan börja i Småland
Småland har förutsättningar att bli föregångare inom produktio-
nen av bioflygbränsle från skogsråvaror. Södra talar om en mång-
miljardsatsning. Entusiasmen är stor kring projektet "Från flis till 
flygplan i Småland". Men projektledaren, Johanna Mossberg, är 
dämpad när det gäller vilken konkret klimatnytta man kan nå.

När GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, höll kon-
gress våren 2016. 

När Södra tre år senare presenterar ett bioflygbränsleprojekt på 
ett seminarium i Växjö står det "Framtiden är gjord av träd" på en 
stor skärm. 

Skogsjätten ingår i "Från flis till flygplan i Småland" tillsam-
mans med Småland Airport, Växjö kommun, Växjö Energi, flyg-
bolaget KLM, SkyNRG, Fores och Luleå Tekniska Universitet. 
Projektet leds av det statliga forskningsinstitutet RISE. 

När förstudien "Från flis till flygplan i Småland" blir klar den 
30 juni nästa år ska det finnas en färdig affärsplan med allt från 
råvaruförsörjning till logistik. 

Vilka summor kan det handla om för att bygga en sådan här 
anläggning? 

– Det är lite tidigt att säga exakt var vi hamnar men ett par 
miljarder, vi måste bygga en storskalig anläggning. 
Ur Smålandsposten 2019-05-24

Protester hjälpte inte
Klartecken för kritiserad torvbrytning i Mjärydsmossen.

Oro för förfulad och förstörd natur, damm, buller och sämre 
vatten. Sex hushåll, två fiskeföreningar och kommunstyrelsen i 
Markaryd har motsatt sig planerna. Trots detta får Södra ja av läns-
styrelsen till att bryta en miljon kubikmeter torv i Mjärydsmossen.

Enligt Länsstyrelsens bedömning kommer inte verksamheten 
att ge upphov till störningar av betydelse för människors hälsa och 
miljön, om det vidtas skäliga försiktighetsmått. 

Det rör sig nu om ett 80 hektar stort område, väster om Rishult 
och norr om Mjäryd, som Södraföreningen vill bryta torv i. 

Mjärydsmossen har ett lågt naturvärde enligt länsstyrelsens våt-
marksinventering, men för människorna som bor i området har 
naturen ett högt värde som friluftsområde. 

Sex hushåll i närheten motsätter sig torvbrytning av olika skäl. 
Efterbehandling är planerad och för Mjärydsmossen blir det 

troligen en kombination av skog och öppna våtmarker. År 2049 
löper tillståndet ut. 
Ur Smålänningen 2019-06-11

Miljövårdsdirektör Martin Sjödahl:  
Vi är trygga i vårt beslut
Markaryds kommun överklagar beslutet att Södra ska få bryta en 
miljon kubikmeter torv på Mjärydsmossen. 

– Men vi är trygga i vårt beslut, som vi landat i efter en lång 
process, säger miljövårdsdirektör Martin Sjödahl på länsstyrelsen.

Sex fastighetsägare och Markaryds kommun har motsatt sig 
planerna på en torvtäkt utanför Strömsnäsbruk. Det finns oro för 
förfulad och förstörd natur, damm, buller och sämre vatten men 
de fick inget gehör när beslutet togs nyligen. 
Ur Smålänningen 2019-06-13

KALMAR LÄN

Gemensam satsning för många miljoner  
– ”Långsiktigt projekt”
Vimmerbyföretaget Nilsbuss och Hagelsrums Gård upprättar den 
nya biogasmacken i Vimmerby tillsammans och investerar många 
miljoner för att minska användandet av fossila bränslen. 

Nilsbuss drog hem många nya sträckor i den senaste trafikupp-
handlingen i Region Kalmar. 

Bolaget har nyligen beställt 20 nya fordon som kommer att dri-
vas med biogas.

Hagelsrums Biogas AB arbetar för fullt med att bygga biogas-
mackar i Högsby, Målilla, Hultsfred och Vimmerby. Nilsbuss fär-
digställer markarbetet och sedan tar Hagelsrum över och bygger 
upp den publika macken som man sedan äger och driver. 
Ur Dagens Vimmerby 2019-05-26

Stram tidsplan för biogasmackarna – 
arbetet är igång: "Kommer på sikt"
Vid årsskiftet 2019-2020 ska fyra stycken biogasmackar stå klara 
för drift i Målilla, Hultsfred, Vimmerby och Högsby. Det är en 
stram tidsplan som Hagelsrums Gård måste förhålla sig till. 

Hagelsrums Gård har tredubblat sin produktion av biogas med 
hjälp av ytterligare en rötkammare, som är dubbelt så stor som 
den förra kammaren som driftsattes 2011. Den ökade produktio-
nen gör att gasen blir drivmedelsgodkänd och ett nytt reningsverk 
förädlar och gör det till drivmedelsgas. 

Hur ser intresset ut för att köra bilar med biogas?
– Det är som ägget och hönan. Först måste gasen finnas på plats 

och sedan får vi se hur vi kan utveckla det. 
Ur Dagens Vimmerby 2019-05-09



21

Uppspolad tång kan bli till biogas 
Tången som sköljs upp på våra stränder luktar och stör badgäster. 
Men i ett nytt forskningsprojekt på Linnéuniversitetet är förhopp-
ningen att göra släken, som den kallas, till biogas.

På Gotland har man tidigare använt släke, den massa och sörja 
av alger, ålgräs och andra havsväxter som gödsel. 

Det hela är egentligen ett nordeuropeiskt forskningsprojekt, 
där Linnéuniversitetet ingår tillsammans med forskare från lärosä-
ten i Danmark, Polen, Tyskland och Estland.
Ur SvT Nyheter Småland 2019-05-26

Här blir tåget en stor miljöbov
Järnvägstrafiken på Stångådalsbanan förbrukar årligen omkring 2 
miljoner liter diesel. Och det handlar om den vanliga fossildieseln, 
med utsläpp därefter, beräknad till 5 189 ton koldioxidekvivalenter.

Utsläppen motsvarar ungefär 2 700 medelstora bilar som kör 
1000 mil om året. 

Dagens tåg kan bara använda diesel. Motorerna är inte certi-
fierat för annat bränsle. Men även om de byggs om och kan köra 
på miljödiesel stoppar ekonomiska faktorer det, Den miljövänliga 
och fossilfria HVO-dieseln är skattebefriad och det gör att priset 
ungefär motsvarar det som betalas för den vanliga fossildieseln. 
Men när fossildiesel tankas i tågen blir den också skattebefriad och 
alltså betydligt billigare. 
Ur Östra Småland 2019-05-24

De vill få fler att välja fordon med biogas
På fredagen arrangerades en biogasdag vid tankstället i Mörby-
långa. Där hade man möjlighet att få veta mer om biogas, tanka 
till rabatterat pris och titta på biogasfordon.

Kommuner och företag i Kalmar län har gått samman i projek-
tet Biogasboost där ett av målen är att fördubbla antalet fordon 
som drivs på biogas i länet till år 2021. 

– Det är för få biogasbilar i länet mot vad det skulle kunna vara. 
Marknaden har börjat komma igång men det går för sakta, säger 
Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg på Mörbylånga kommun. 
Ur Östra Småland 2019-05-11

GOTLANDS LÄN

Gotland ska nå klimatmålen i förtid
Nu ser Trafikverket över hur färjetrafikens utsläpp kan minska. 

För att Gotland ska nå klimatmålet 2030 måste kraven på Got-
landstrafiken skärpas i nästa avtal som ska börja gälla i januari 
2027, och det absolut enklaste sättet att minska utsläppen är att 
köra långsammare.

Förutom sänkt hastighet handlar det om särskilda godsfärjor 
och ändrad rutt; till bara den närmaste fastlandshamnen, Väster-
vik. Att istället byta till biobränslen skulle bli väldigt dyrt och det 
finns inte bränsle så att det räcker. 

I höst räknar man med att börja diskutera framtidens trafik 
med Region Gotland. 
Ur Sveriges Radio P4 Gotland 2019-05-12

Bergkvara får trafiken
Gotlandsbuss förlorar kollektivtrafiken och skolskjutsarna på Got-
land i juni nästa år. Ny entreprenör blir Bergkvarabuss som ska 
köra med fossilfria drivmedel. Kollektivtrafik och skolskjutsar kos-
tar i dag 120 miljoner kronor om året. 

– Kostnaden blir ungefär en miljon kronor lägre per år. Och då 
kommer 70 procent av fordonen att vara drivna med biogas och 
det är vi väldigt nöjda med, säger Birgitta Lidman som är projekt-
ledare för upphandlingen. 

Eftersom Gotlandsbuss tyckte att villkoren i upphandlingen var 
orimliga avstod de från att lämna anbud och överklagade i stället. 
Domstolarna har gått på regionens linje - men deras beslut kan 
ännu överklagas. 
Ur Gotlands Allehanda 2019-05-23

Regionen: "Det nya avtalet inte dyrare"
Upphandlingen för skolskjutsarna och kollektivtrafiken har varit 
en infekterad historia. Bolaget Gotlandsbuss, som har trafiken i 
dag, valde att överklaga till kammarrätten. Men där fick de inget 
gehör.

Under onsdagen beslutade Region Gotland att ge Bergkva-
rabuss AB ansvaret för den framtida kollektivtrafiken och skol-
skjutsarna. 

I och med att det nya avtalet träder i kraft kommer man att 
använda fossilfria drivmedel - 70 procent av bussarna ska även an-
vända biogas som drivmedel. 

Gotlandsbuss vd Göran Hult är inte nöjd över att bolaget för-
lorat kollektivtrafiken och skolskjutsarna. 

– Vi hade väldigt gärna velat ha den här trafiken och vi ville 
få till en ny upphandling. Vi är besvikna över de höga krav som 
ställdes och att vi inte kunde vara med på den här upphandlingen. 
Ur Gotlands Tidningar 2019-05-23

Renad släke kan bli biogas
Nu ska man i ett nytt projekt på Linnéuniversitetet i Kalmar ta 
reda på ifall släke kan fungera som biogas. 

– Släke har ju länge varit ett känt problem runt om hela Öst-
ersjön och något behöver göras. Ett problem är exempelvis att det 
stinker och att man inte kan bada på sommaren, säger William 
Hogland, professor i miljöteknik på Linnéuniversitetet i Kalmar.  

På Gotland har många bönder tidigare använt släke som göd-
ningsmedel, men av oro för att det innehåller för mycket tungme-
taller och kadmium har de flesta övergett släken och gått över till 
konstgödsel. 
Ur Gotlands Tidningar 2019-06-03
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HALLANDS LÄN

Halland stod värd för  
"den perfekta flygturen"
I dagarna gjorde flygbolaget Bra och Halmstads flygplats ett am-
bitiöst försök att nyansera bilden av flyget som miljöbov. Och 
åtminstone några ville vara med på "den perfekta flygturen" till 
Stockholm.

– Genom att flyga på lägre höjd och med inblandning av bio-
bränsle i tanken så minskar koldioxidutsläppen avsevärt. Vår mål-
sättning är att vara helt fossilfria år 2030, berättar Anna Soltorp, 
hållbarhetschef på Bra. 

– Vid den här flygningen kommer det att blandas in 40-50 
procent biobränsle, men till vardags handlar det om 5 procent. 
Andelens storlek är en kostnadsfråga, eftersom biobränslet kostar 
fyra gånger så mycket, men vi och Bra tittar på hur vi kan utveckla 
användningen, berättar flygplatschefen Magnus Edman. 

Förutom den ovanligt höga inblandningen av biobränsle inne-
bar torsdagens "perfekta flygresa" att det fullsatta planet fick till-
delat sig rakast möjliga flygväg och att man flög på en höjd som 
inte ger så kallad höghöjdseffekt, som är extra farlig för klimatet. 
Ur Hallands Nyheter 2019-05-20

Foodhills ska minska koldioxidutsläppen 
med 2 900 ton per år
Hållbar och miljövänlig uppvärmning av livsmedelsproduktionen 
är framtidens melodi på Foodhills. En ny biovärmeanläggning ska 
nämligen göra att koldioxidutsläppen här sänks med 2 900 ton per 
år från och med i höst. 

– Vi valde att ingå samarbete med Neova eftersom det är ett 
stort företag med etablerad verksamhet i Bjuv och som delar idén 
om hållbar produktion, säger Mikael Halling, vd på Foodhills 
Fastighets AB, i ett pressmeddelande.

En ny anläggning kommer att byggas av Neova. Istället för som 
tidigare vara naturgasbaserad kommer den nya anläggningen att 
producera värme med träflis som bränsle. En rökgaskondensor 
kommer dessutom att installeras för att kunna utvinna maximalt 
med energi.
Ur Lokaltidningen Söderåsen 2019-05-27

Hässleholms nya landmärke  
– en stor termos
Idag invigs bygget av Hässleholm miljös nya ackumulatortank vid 
fjärrvärmeverket i Hässleholm.

Tanken kommer bli 60 meter hög och med en volym på 15 000 
kubikmeter vatten. Förenklat så kommer den att fungera som en 
stor termos som kan lagra värme och ge en mer effektiv fjärrvär-
meproduktion.

Den beräknas vara färdig i slutet av 2019.
Ur Sveriges Radio P4 Kristianstad 2019-05-09

SKÅNE LÄN

Högt elpris gav klirr i kassan till kommunen
Det höga elpriset under 2018 bidrog till att C4 Energi gjort ett 
av sina bästa resultat någonsin. Men inte bara elpriserna bidrar -  
fibernätet gick med 30 miljoner i vinst.

Omsättningen ökade från 547 till 606 miljoner kronor. Rörel-
seresultatet blev 131 miljoner kronor. 

En bidragande orsak är att elpriset i Sverige under 2018 var 
högt, med ett snittpris på 47,6 öre per kilowattimme (kwh) i el-
område 4 som vi tillhör. 2017 landade det på 31 öre. 

Höga elpriser innebär bland annat att C4 Energi kan köra  
Allöverkets turbiner och producera mer el som säljs. 

värme (fjärrvärme) gav ett rörelseresultat på 60 miljoner kronor 
och biogasen bidrog med 10,6 miljoner (4,3). Det beror bland an-
nat på ökade priser på biogas till fordon.
 Ur Kristianstadsbladet 2019-06-14 


