
IPCC publicerar rapport om mark och odling

IPCC publicerar rapport om mark och odling 1

Skogsindustrierna publicerar rapport om skogsnäringens klimatnytta 4

Energimyndighetens drivmedelsrapport 4

Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder  
trots högkonjunktur 5

Fortsatt dominans av HVO drop in på marknaden 6

Nordiska statsministrarna antar klimatvision 6

Skogsstyrelsen ger underlag om hållbarhetskriterierna 
för skogsbränsle 7

Marknaderna 7

Lägre elanvändning 7

Lägre oljepriser 7

 Bioenergi i pressen 8

Nr 7-8 / 2019 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Hur vi hanterar markanvändning, skogar och odlingar 
har stor betydelse för klimatet. Men slutsatserna är 
inte lika entydiga som för koldioxidutsläppen från för-
bränning av fossila bränslen. 

Men en del slutsatser är entydiga: jordbruk och skogsbruk 
måste bedrivas på ett hållbart sätt, kolrika ekosystem måste 
skyddas, förlusterna måste minskas i produktionskedjorna för 
livsmedel och avskogade områden behöver återbeskogas. Så 
kan man kort sammanfatta budskapet i den rapport om kli-
matförändring och mark (Climate Change and Land) som pu-
blicerades 9 augusti av den vetenskapliga klimatpanelen IPCC. 

Rapporten är en beställning från klimatmötet i Paris, där 
diskussionerna ledde till önskemål om tre specialrapporter från 
IPCC. Den första kom redan förra hösten och handlar om för-
utsättningarna för att nå ett klimatmål på maximalt 1,5 °C ök-
ning av den globala medeltemperaturen (8 oktober, refererad i 
Bioenerginytt 10/2018). En tredje rapport ska handla om ocea-
nerna och kryosfären (is och snö). 
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Andelen biogas med 
ursprung i Danmark ökade 
från 11 procent 2017 till 
24 procent 2018. 

BIOENERGI I PRESSEN

SSAB har testat att blanda in biokol i sitt stålverk Brahestad i 
Finland. Jämtkraft vill undersöka om man kan tillverka flygbränsle 
av koldioxid i rökgasen tillsammmans med vätgas. Mälarenergi 
har slutat elda kol och norr om Malung har man återupptagit 
tågtrafik på Västerdalsbanan för att bland annat kunna frakta 
bränsleflis. SID 8.    

Energimyndighetens drivmedelsrapport
Energimyndigheten publicerade på försommaren sin rapport Driv-
medel 2018. Den innehåller uppdaterad statistik över den svenska 
användningen av drivmedel, och är särskilt intressant när det gäller 
biodrivmedelsutvecklingen. SID 4. 

Källa: Energimyndighetens rapport Drivmedel 2018 (ER 2019:7). 
Läs mer på sid. 4. 

TYSKLAND
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DANMARK 
24%
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FORTS FRÅN SID 1.

Rapporten innehåller en lång rad viktiga budskap och ger ett 
faktaunderlag för den globala klimatdebatten. Den har tagits fram 
av 107 författare från 52 länder som läst 7 000 forskningsrappor-
ter och andra vetenskapliga underlag och tagit emot över 28 000 
kommentarer under processen med att ta fram rapporten. Syftet 
med IPCC:s rapporter är att de ska vara ”policyrelevanta men inte 
policyföreskrivande”. De ska alltså ge ett vetenskapligt underbyggt 
underlag men inte lämna förslag om politiska åtgärder; det är en 
sak för politiker, media och allmänhet att utveckla. Men den här 
gränsdragningen är svår att tillämpa, inte minst när vetenskaps-
männen ska sammanfatta och presentera innehållet. 

Vi refererar här några av de viktigaste punkterna i IPCC-rap-
porten, hämtade ur sammanfattningen ”Summary for policyma-
kers”. Den totala rapporten omfattar cirka 700 sidor i ett antal 
huvudkapitel.

Markanvändningen globalt

Mänskligheten påverkar direkt mer än 70 procent av den globala 
markytan, och hur vi använder marken är viktigt för klimatet. 
Mänskligheten använder en fjärdedel till en tredjedel av den po-
tentiella produktionskapaciteten (”potential net primary produc-
tion”) för produktion av mat, foder, fibrer, timmer och energi. 
Marken är både en källa och en sänka för växthusgaser. Jordbruk 
står idag för ungefär 70 procent av den globala sötvattensanvänd-
ningen (här råder dock bara måttlig enighet). 

Den ökade produktionen i jord- och skogsbruk har lett till ökad 
konsumtion och bättre tillgång till mat. Ändrade konsumtions-
mönster har lett till att omkring två miljarder vuxna människor 
idag är överviktiga eller kraftigt överviktiga (obese). Uppskatt-
ningsvis 821 miljoner människor är fortfarande undernärda. Per 
capita-tillgången på vegetabilisk olja och kött har mer än fördubb-
lats sedan 1961. Ungefär 25 – 30% av de producerade livsmedlen 
förloras som matsvinn (också här är underlaget osäkert). 

Sammanfattningen om mänskligt påverkad markförsämring 
(land degradation) är också osäkert i slutsatserna. Det finns nå-
gorlunda enighet (medium confidence) om att en fjärdedel av den 
isfria landytan är föremål för mänskligt orsakad markförsämring. 
Man pekar bland annat på att överdriven jordbearbetning orsakar 
erosion – odlingsjord bryts ner i högre grad än den kan återbildas. 
Under perioden 1961 – 2013 har arealen mark med torka ökat med 
i genomsnitt 1 procent per år. 2015 levde omkring en halv mil-
jard människor i områden med ökenspridning. Här verkar dock 
enigheten vara låg inom forskningen. Klimatförändringen orsakar 
markförsämring främst i lågt liggande kustområden och deltaland-
skap, i torra regioner och i områden med permafrost. 

Diagram i sammanfattningen visar den här utvecklingen mel-
lan 1961 och 2017: 

• Världsbefolkningen ökade med knappt 150%
• Livsmedelsproduktionen (spannmål) ökade med 240%
• Fiberproduktionen (bomull) ökade med 162%
• Antalet överviktiga nästan fördubblade (1980 – 2017)
• Användningen av kvävegödsel 8-dubblades
• Det totala antalet idisslare (kor och får) ökade med drygt 50%

Växtlighetens och odlingens klimatpåverkan 

Satellitobservationer visar på att stora delar av världen blivit grö-
nare (greening), medan andra regioner blivit brunare (browning). 
De områden som blivit grönare finns främst i stora delar av Asien, 

i Europa, i Sydamerika, i delar av Nordamerika och i sydöstra Aus-
tralien, medan brunare områden finns bland annat i Centralasien 
och i Kongobäckenet. Förgröningen beror på förlängda växtpe-
rioder, ökad CO2-halt, ökad kvävetillgång och bättre marksköt-
sel, medan förbruningen beror främst på vattenstress, dvs torrare 
klimat. Det råder här stor enighet om att jorden generellt blir 
grönare, eftersom förgröningen sker över större områden än för-
bruningen. Det stämmer också med den uppmätta land-sänkan, 
nettoinbindningen av kol, som ligger på omkring 11,2 miljarder 
ton CO2 per år, vilket motsvarar 29 procent av de globala utsläp-
pen av koldioxid. 

Avskogning och annan ändrad markanvändning kopplad till 
skogsbruk och jordbruk ger samtidigt ett utsläpp av koldioxid på 
5,2 miljarder ton CO2. Det motsvarar 13 procent av de globala 
CO2-utsläppen. När det gäller metan anses jordbruket stå för 44% 
av utsläppen och för lustgas är andelen hela 82%, nära kopplat till 
användningen av gödsel. Totalt betyder det att AFOLU-sektorn 
(jordbruk, skogsbruk och markanvändning) står för en klimatpå-
verkan som motsvarar 23% av alla växthusgasutsläpp. Samtidigt 
ska noteras att det ökade förrådet av kol i växtlighet (främst i sko-
gar) ligger på samma nivå. 

Vetenskapen har också försökt uppskatta klimatpåverkan från 
hela livsmedelskedjan. Här har man tagit med alla aktiviteter, in-
klusive produktionsmedel, transporter, förädling och distribution. 
Uppskattningarna ligger i ett spann mellan 21 och 37 procent av de 
mänskligt påverkade utsläppen. Osäkerheten är relativt stor. 

Rapporten betonar den komplexa bilden. Vi citerar punkt A3.1 
i sammanfattningen: 

”Mark är samtidigt både en källa och en sänka för koldioxid, på 
grund av både mänskliga (antropogena) och naturliga drivkrafter, 
vilket gör det svårt att skilja på antropogena och naturliga flöden 
(mycket säker bedömning). Globala modeller räknar med ett ut-
släpp på 5,2 +/- 2,6 miljarder ton CO2 från förändrad markan-
vändning, främst orsakade av avskogning, men delvis kompense-
rade av beskogning och av andra markaktiviteter. Det finns ingen 
tydlig trend för dessa utsläpp sedan 1990.”

Risker och åtgärder

Rapporten innehåller därefter en omfattande analys av risker för de 
olika landbaserade systemen när medeltemperaturen stiger. Man 
konstaterar att temperaturhöjningen blir ungefär dubbelt så stor 
över land som över hav. Redan nu är höjningen av medeltempera-
turen över land jämfört med förindustriell tid (början av 1800-ta-
let) omkring 1,5 °C i genomsnitt över land, medan den är knappt 
1 °C globalt för både land och hav. När medeltemperaturen stiger 
upp mot och över 2 °C räknar man med problem i första hand för 
störningar i livsmedelsförsörjningen, ökad frekvens av skogs- och 
gräsbränder och påverkan på permafrost. Därefter påverkas också 
vattentillgång i torra regioner och förlust av vegetation. Man skri-
ver mycket om påverkan på ekosystem och biodiversitet. Asien 
och Afrika löper de största riskerna när det gäller ökenutbredning. 
Så här skriver man i en allmän slutsats: 

Nivån på risk orsakad av klimatförändring beror dels på hur stor 
uppvärmningen blir, men också på hur befolkning, konsumtion, 
produktion, teknisk utveckling och ”management” utvecklas. 

Man har jämfört effekterna av en rad olika utvecklingsvägar 
(pathways), som fanns med redan i 1,5-gradsrapporten förra året. 
Alternativen har olika fokus på åtgärder, teknikval, ekonomisk ut-
veckling osv. 

FORTS 4
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ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE 
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BOKA IN VÅRA AKTIVITETER I HÖST!

»» LÄS MER PÅ SVEBIO.SE

Synen på bioenergi

När det gäller åtgärder finns det en stark slagsida till förmån för 
skydd, och mindre fokus på att använda de biologiska systemens 
produktionsförmåga. Man skriver mycket om att motverka öken-
spridning och markförsämring (land degradation), om att vårda 
marker och ekosystem för att bibehålla kolinnehållet, minska av-
skogning och minska svinn i livsmedelshanteringen. Man lyfter 
gärna fram beskogning och återbeskogning, agroforestry och kol-
lagring i träprodukter, för att öka upptaget av koldioxid ur atmos-
fären, men nämner inte samtidigt ökad avkastning.

Det finns en stor oro för att ökad produktion i jordbruk och 
skogsbruk ska leda till ökad konkurrens om markresurser. Synen 
på bioenergi är ambivalent. Man ser vissa potentialer, men lyfter 
mest fram risker. Man skriver att ”om man vill ta upp flera miljar-
der ton CO2 ur atmosfären genom beskogning och användning 
av marken för att producera bioenergi med eller utan kollagring 
(CCS) eller för biokol, kan det leda till omfattande krav på mark-
förändring”. Vidare: ”Även om mark kan ge värdefullt bidrag till 
klimatåtgärder finns det gränser för hur mycket mark som kan ut-
nyttjas för sådana åtgärder som bioenergigrödor och beskogning. 
Omfattande användning i storleksordningen flera miljoner kva-
dratkilometer kan öka risken för ökenspridning, markförsämring, 
livsmedelssäkerhet och hållbar utveckling.” Men om man använ-
der mindre arealer blir riskerna mindre. 

Också när det gäller ”biomass for bioenergy” (fasta biobräns-
len) nämner man risker med markförsämring, livsmedelssäkerhet, 
växthusgasutsläpp och andra hållbarhetsmål. Men man nämner 
också ”co-benefits” utan att exemplifiera. När det gäller avfall och 
restprodukter säger man att de har fördelar, men att volymerna 
är begränsade och att användningen kan ha negativa effekter på 
markkvalitet om man inte återför skörderester till marken. 

När det gäller klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen ges 
en rad exempel på hur man kan reducera påverkan. Stor enighet 
råder om att minskad svinn (reduction of food loss and waste) ger 
positiva klimateffekter. När det gäller näringsintaget i stort skriver 
man en hel del positivt om ”diversifiering av livsmedelssystemet” 
och ”balanserad diet” med större andel grönsaker, frukt och nötter 
och animaliska produkter från ”hållbara system med låga växthus-
gasutsläpp”. 

Svebio kommentar: 

Times i London hade rubriken ”Eat less meat to save the planet” 
som rubrik på sin nyhetsartikel om IPCC:s rapport. Liknande rubriker 
fanns i många andra tidningar. När svenska forskare presenterade rap-
porten vid ett seminarium i Stockholm anordnat av SMHI, som är den 
svenska representanten i IPCC, lyfte de tvärtom fram att vi inte räddar 
planeten genom att bara sluta äta kött eller ”rädda skogen”. Fortfa-
rande gäller att mer än 85 procent av utsläppen av koldioxid kommer 
från förbränning av fossila bränslen och cementproduktion. Men vad vi 
gör med skogen och marken har ändå stor betydelse, särskilt som de 
gröna produktionssystemen kan erbjuda positiva lösningar på klimat-
problemen, om vi handlar rätt.

Men precis som journalisterna på Times kan var och en hitta stöd för 
sina egna förutfattade meningar i IPCC-rapporten. 

Tyvärr är synen på bioenergins roll alltför negativ. Forskarna har i 
sin sammanfattning inte lyft fram den stora potential som finns för att 
ersätta fossila bränslen med biobränslen. Och de ser odling och skörd 
av biobränslen främst som ett hot gentemot andra miljövärden. Man 
skriver en del om BECCS, men tycks utgå från att det anläggas nya 
separata plantager som sedan ska användas för infångning och lagring 
av koldioxid. Det finns ingen tydlig koppling till att denna bioenergi ska 
användas för att substituera fossila bränslen. Man lyfter inte heller fram 
skörden av bioenergi som en integrerad del av ett hållbart skogsbruk 
eller som ett tillskott för jordbruket. Man gör inte heller någon koppling 
mellan återbeskogning och skogsbruk. Vem kommer att vilja investera i 
ny skogplantering på avskogade marker om man inte kan odla skog och 
i framtiden tjäna pengar på att skörda? 

En förklaring till att det blivit så här kan vara ett snett urval av forska-
re till IPCC:s panel. Var finns jägmästarna och agronomerna när IPCC 
skriver sina rapporter?  

https://www.svebio.se/evenemang/
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Skogsindustrierna publicerar rapport om skogsnäringens klimatnytta

Energimyndighetens drivmedelsrapport

Klimatnyttan består dels av kolbindning i växande skog (netto 
efter avverkning) och i produkter, samt substitutionseffekter när 
skogsprodukterna ersätter fossilt baserade produkter eller fossil 
energi. För att ge en rättvisande totalbild drar man av de fossila 
utsläpp som skogsnäringen orsakar, exempelvis genom transporter 
och insatsvaror, men det avdraget är bara 4 miljoner ton CO2. De 
svenska skogsindustrierna är idag i det närmaste fossilfria. 

Till skillnad från en del tidigare rapporter om minskad använd-
ning av biodrivmedel 2018 skriver Energimyndigheten att den to-
tala volymen biokomponenter ökade från 19,4 TWh 2017 (förra 
årets rapport) till 20,8 TWh 2018. Störst ökning noteras för FAME, 
rapsdiesel, från 2,7 TWh till 4 TWh. Den kraftiga ökningen för 
HVO under en följd av år har brutits, och användningen av HVO 
låg i stort sett stilla. För etanol och biogas noteras små ökningar. 
De fossila komponenterna minskade från 71,9 TWh till 70 TWh. 

Den ökade volymen biodrivmedel och minskande volymen fos-
sila drivmedel resulterade i att andelen biodrivmedel ökade från 
21 procent 2017 till 22,9 procent 2018, enligt Energimyndigheten. 

Andelen biogas i fordonsgasen ökade ytterligare under 2018, till 
90 procent räknat som energi. Det innebär en ökning med 35 pro-
centandelar på fem år; 2013 var andelen 55 procent.  

När det gäller råvarorna för HVO ökade andelen PFAD från 39 
procent till 46 procent, medan andelen palmolja minskade från 5 
procent till 3 procent. Avfall från slakterier stod för 37 procent och 
råtallolja 10 procent. Bara 5 procent av råvaran till HVO kom från 
Sverige. Stora ursprungsländer för HVO-råvara var i tur och ord-
ning: Indonesien, Malaysia, Tyskland, Sverige och USA, medan 
råvara kom från ytterligare 34 länder. 

Råvaran till FAME var till nästan 100 procent rapsolja. Den 
kom från en lång rad länder där Tyskland (20 procent), Danmark 
(17 procent), Australien (10 procent), Frankrike (9 procent), Lett-
land (7 procent) och Rumänien (6 procent) låg före Sverige, som 
svarade för 6 procent av rapsoljan för RME-produktion. Förra året 
var Litauen största leverantör av rapsolja och Sveriges andel var 
bara någon procent.

När det gäller råvaran för den etanol som såldes i Sverige skedde 
en förskjutning från vete till majs mellan 2017 och 2018. Under 
2018 kom 50 procent av etanolen från majs, 34 procent från vete 
och 14 procent från sockerbetor. Året innan var fördelningen 66 
procent vete, 29 procent majs och 4 procent sockerbetor. Råvaran 
kom till 37 procent från Ukraina, 19 procent från Frankrike, 9 

Skogsindustrierna gav i början av sommaren ut en rap-
port med titeln ”Så stort ör skogsnäringens bidrag i kli-
matarbetet”. Slutsatsen i rapporten är att den svenska 
skogsnäringen ger en total klimatnytta på 93 miljoner 
ton CO2, vilket kan jämföras med det svenska rapporte-
rade utsläppet av växthusgaser som är 53 miljoner ton. 

Energimyndigheten publicerade på försommaren sin rap-
port Drivmedel 2018. Den innehåller uppdaterad statistik 
över den svenska användningen av drivmedel, och är sär-
skilt intressant när det gäller biodrivmedelsutvecklingen. 

Rapporten har skrivits av Peter Holmgren, som tidigare gjort 
en liknande analys av skogsföretaget SCA:s totala klimatnytta till-
sammans med SCA:s hållbarhetschef Katarina Kolar. Peter Holm-
gren har tidigare varit chef för det internationella skogsforsknings-
organet CIFOR och dessförinnan varit ansvarig för FAO:s globala 
klimatarbete. 

Svebio kommentar: 

Skogsindustriernas rapport är ett bra bidrag till att ge en riktig bild 
av det svenska skogsbrukets klimatnytta. Svebio har också medverkat 
till en liknande rapport för en global publik (länk till IRENA-rapporten). 

procent från Storbritannien och 8 procent från Spanien. Sverige 
stod för 16 procent av råvaran. Den låga andelen råvara från Sve-
rige återspeglar att det finns en handel i bägge riktningar. Sverige 
exporterar etanol som till stor del tillverkas av svensk råvara, och 
importerar samtidigt stora volymer.

För biogasen ökade andelen gödsel som råvara från 9 procent 
till 22 procent, och andelen import från Danmark ökade från 11 
procent till 24 procent. Statistiken avspeglar ett inflöde av subven-
tionerad dansk biogas framställd främst av gödsel.

I slutet av rapporten finns ett kapitel med rubriken ”en fram-
tidsspaning”. Där redovisas fyra olika scenarier för användningen 
av drivmedel för inrikes transporter i Sverige. Scenarierna utgår 
från att vi ska klara målet om 70 procents reduktion av CO2-
utsläppen från inrikes transporter till 2030 och gör därefter fram-
skrivningar till 2050. De fyra alternativen visar all att användning-
en av biodrivmedel måste öka kraftigt fram till 2030, med mellan 
45,1 TWh och 53,6 TWh. Då har man ändå inte räknat med någon 
omställning inom flyg och sjöfart. 

Svebio kommentar: 

Positivt att Energimyndigheten nu noterar ökad användning av bio-
drivmedel 2018. Men statistik från SCB, som Svebio tidigare citerat, 
och SPBI (se nedan) ger en motsatt bild, att volymen biodrivmedel 
minskade 2018. Det är nödvändigt att man enas om vilken statistik som 
gäller, inte minst för att kunna göra en riktig utvärdering av hur reduk-
tionsplikten fungerat under det första året. Statistiken kommer också 
att vara underlag för klimatrapporteringen, som måste blir rätt. 

Vi kan notera att det stora importberoendet för råvaror för biodriv-
medel på den svenska marknaden består. Det illustrerar hur viktigt det 
är att få till stånd investeringar i svenska produktionsanläggningar, 
både sådana som kan använda råvara från skogen och från jordbruket, 
liksom från avfallsströmmar. 

Energimyndighetens framtidsspaning anger en mycket kraftig tillväxt 
för biodrivmedel. Den har inte uppmärksammats tillräckligt. Den stri-
der mot de förslag till svensk energi- och klimatplan som utarbetats 
av myndigheten, där man räknar med en stagnerande utveckling för 
biodrivmedel. 
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Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Avfallstrenden 2018

– Det är väldigt glädjande att se att trots att BNP ökat med 2,4 
procent så har avfallsmängderna minskat. Samtidigt har insamlade 
mängder matavfall ökat med 4 procent och grovavfallet har mins-
kat med lika mycket, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

34 procent, drygt 1,6 miljoner ton, gick till materialåtervinning, 
inklusive återvinning av konstruktionsmaterial. Det motsvarar 160 
kg/person. Mängden grovavfall har minskat med 9 kg/person, 4 
procent. En orsak är en minskad mängd trädgårdsavfall på grund 
av den torra och varma sommaren. Drygt 740 000 ton, gick till 
biologisk återvinning. Det motsvarar 72 kg/person. Det är i stort 
sett oförändrat sedan 2017. Det betyder att 15,5 procent av hus-
hållsavfallet behandlades genom biologisk återvinning 2018. En-
ergiåtervinningen minskade med 2 procent till cirka 2,4 miljoner 
ton, 231 kg/person. 49,5 procent av hushållsavfallet gick till ener-
giåtervinning 2018. Deponering av hushållsavfall utgjorde knappt 
33 000 ton 2018, 3 kg/person. Deponering står för 0,7 procent av 
den totala behandlingen. 

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hus-
hållsavfall i Sverige. Förra året behandlades knappt 4,8 
miljoner ton, 466 kg/person, en minskning med sju kilo 
per person från 2017 till 2018. 

Mål för minskande avfallsmängder

Avfall Sverige har tillsammans med kommunerna antagit det så 
kallade 25/25-målet, vilket innebär att år 2025 ska den totala mäng-
den mat- och restavfall ha minskat med 25 procent per person, 
jämfört med år 2015. Målet är frivilligt för alla kommuner att an-
sluta sig till. 

År 2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per 
person nationellt. 25 procent innebär en minskning med i snitt 56 
kilo. Till 2018 hade mängden mat- och restavfall minskat med 4 
procent, 9 kilo/per person, till 216 kilo. 

– Vårt mål tillsammans med förordningarna för förpackningar, 
returpapper och matavfall kommer förhoppningsvis leda till en 
kraftig minskning av våra avfallsmängder mot förverkligandet av 
vår vision ”Det finns inget avfall”. De långsiktiga målen är att till-
växt inte ska generera mer avfall och att Sverige ska klättra mätbart 
högre upp i avfallshierarkin, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

Den fullständiga statistiken över behandlingen av hushållsavfall 
i Sverige 2018 finns i årsskriften Svensk Avfallshantering.
(Pressmeddelande från Avfall Sverige 15 augusti)

Svebio kommentar: 

Återigen bekräftas att det går utmärkt att klara materialåtervinning 
och energiutvinning från avfallet så att bara bråkdelar av en procent 
behöver deponeras. Här finns en modell som andra länder kan ta efter. 
Med en effektiv energiutvinning kombinerad med höggradig rening av 
förbränningsgaser och lakvatten blir också plastfrågan och andra frågor 
kring oönskade material enklare att hantera. Att avfallet också ger el, 
värme och biogas är bonus i systemet. 

https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/avfallsstatistik/
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Nordiska statsministrarna antar klimatvision

”Hållbarhetsfrågor och oron för klimatförändringens effekter stod 
i centrum för samtalen under de nordiska statsministrarnas möte i 
Reykjavik den 20. augusti. I en förnyad vision för Nordiska minis-
terrådet uttrycker statsministrarna tydligt att de vill att det nord-
iska samarbetet blir ett effektivare instrument än tidigare i arbetet 
för att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade re-
gion fram till år 2030. 

Klimatfrågan präglade också i övrigt diskussionerna på statsmi-
nistermötet. 

De utmaningar som vårt jordklot står inför och den oro för kli-
matet som framförallt de yngre generationerna i allt högre grad ger 
uttryck för måste tas på allvar, skriver statsministrarna i visionen.

– De nordiska länderna har möjlighet att ta globalt klimatledar-
skap, och vi är beredda att ta den rollen, sade Islands statsminister 
Katrín Jakobsdóttir, som ledde mötet.

Det nordiska samarbetet är värdebaserat, och de gemensamma 
värderingarna gör det lättare för regionens beslutsfattare att enas 
om vad som är viktigast. 

Statsministrarna betonade att alla delar av samarbetet bör an-
passa sig till de nya och tydligare prioriteringarna för att Norden 
skall uppnå målsättningarna; att göra regionen grönare, mer kon-
kurrenskraftig och socialt och kulturellt hållbarare förvaltad än 
hittills. Förutsättningar för detta är bland annat gemensamma 
satsningar på innovation, utbildning och forskning.

– Vi vet att prioritering är svårt, säger Katrín Jakobsdottír, 
men vi måste ta vårt ansvar. Vi måste visa människorna, inte 
minst de yngre generationerna, att vi menar det vi säger, att vi 
lever som vi lär.

De nordiska statsministrarna antog 19 augusti en ge-
mensam vision i klimatfrågan. Så här beskrev man i ett 
pressmeddelande de gemensamma ambitionerna under 
rubriken ”statsministrarna vill ha större nordiskt fokus 
på klimatfrågan”:

Läs: Statsministrarnas vision 2030 
Statsministrarna har redan i början av året enats om att arbeta 

för att Norden skall bli en CO2-neutral region och den målsätt-
ningen ligger högt bland förväntningarna på vad det nordiska 
samarbetet skall medverka till. De åtgärder som krävs för att upp-
nå målet kommer att påverka de flesta samhällsområden. 

Nordiska näringslivsdirektörer vill ta sitt ansvar

Det är inte bara den offentliga sektorn i Norden som håller hög 
profil när det gäller hållbarhets- och miljöfrågor. I samband med 
sitt möte träffade statsministrarna därför också direktörerna för 
en rad nordiska storbolag, Nordic CEOs for a Sustainable Future.

I en gemensam deklaration efter mötet presenterar statsminist-
rarna och direktörerna en omfattande lista över nödvändiga och 
brådskande åtgärder för att Norden ska uppnå både Parisavtalets 
målsättningar och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Helt i linje med den nya visionen för samarbetet, uppmanas 
Nordiska ministerrådet i deklarationen att utveckla förslag till 
konkreta åtgärder för att nå målsättningarna på nordisk nivå.

Svebio kommentar: 

Det är naturligtvis bra att de nordiska länderna samordnar sin kli-
matpolitik. Länderna ligger i täten när det gäller att reducera utsläppen 
från verksamheter i de egna länderna. Men en sak berörs inte alls i 
texterna: den stora norska oljeutvinningen. Det är inte trovärdigt att anta 
en målsättning om att bli en ”CO2-neutral region” om man samtidigt 
producerar fossila bränslen som ger flerdubbelt större utsläpp runtom i 
världen. Utsläppen från den norska oljan är tolv gånger så stort som de 
samlade svenska utsläppen av växthusgaser. Se även Svebiobloggen 
21 augusti. 

Fortsatt dominans av HVO drop in på marknaden

När andelen förnybara drivmedel i transportsektorn på energibas 
beräknas för 2018 så sjunker andelen förnybart till 19,5 % jäm-
fört med föregående år 21,4 %. Siffrorna är dock inte jämförbara 
med föregående år pga omfattande förändringar i rapporterings-
systemet. 2018 års volymer av biodrivmedel fördelas utöver trans-
portsektorn även till andra arbetsområden såsom arbetsmaskiner, 
traktorer och fasta installationer, vilket inte gjordes i den tidigare 
rapporteringen.

Reduktionsplikten infördes som styrmedel 1 juli 2018. HVO 
drop in är fortfarande dominerande på marknaden med 7,8 % eller 

Volymen biodrivmedel i transportsektorn inklusive ar-
betsmaskiner uppgick under 2018 till ca 1,7 Mm3. Störst 
på marknaden är HVO drop in, följt av HVO 100. Allt 
enligt preliminär statistik från SPBI. 

680 000 m3, därefter kommer HVO 100 med 4,5 % eller 395 000 
m3 följt av låginblandad FAME med 3 % eller 271 000 m3.

Globalt uppgick biodrivmedelskonsumtionen under 2017 en-
ligt IEA till 150 Mm3, av detta utgörs ca tre fjärdedelar av etanol. I 
IEA:s prognos förväntas användningen av biodrivmedel öka med 
5 % per år fram till 2025 och därefter med 3,5 % fram till 2040.

I slutet av 2018 fanns det 4,9 miljoner personbilar i Sverige, 
varav 99 % av dessa hade en förbränningsmotor för flytande driv-
medel. Antalet elhybrider, laddhybrider och elbilar ökade med 36 
% 2018 och utgjorde 3 % av personbildsflottan i slutet av 2018.

Allt enligt preliminära siffror från SPBI. Källor; SCB, Ener-
gimyndigheten, Trafikanalys, BILSweden. Med bearbetning av 
SPBI.
(Pressmeddelande från SPBI 1 juli)

https://www.norden.org/sv/deklaration/var-vision-2030
https://www.svebio.se/press/blogginlagg/den-nordiska-klimatdubbelmoralen-demonstrerad-pa-island/
https://www.svebio.se/press/blogginlagg/den-nordiska-klimatdubbelmoralen-demonstrerad-pa-island/
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Skogsstyrelsen ger underlag om hållbarhetskriterierna för skogsbränsle

Regeringen gav ett uppdrag till Skogsstyrelsen i slutet av april, 
som gällde att ta fram underlag som beskriver befintlig lagstift-
ning, övervakning, kontroll och andra åtgärder som är relevanta 
när det gäller hållbarhetskriterierna för skogsbaserad bioenergi i 
enlighet med artikel 29.6 i Europaparlaments och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av använd-
ningen av energi från förnybara energikällor (Förnybartdirektivet). 
Underlaget skulle omfatta följande punkter: 

a)  Avverkningars laglighet. 
b)  Återbeskogning av avverkade områden. 
c)  Utpekande och skydd av områden för naturvårdsändamål, 

inklusive sådana 
områden inom våtmarker och torvmarker. 
d)  Hänsyn till markkvalitet och biodiversitet vid avverkning. 
e)  Upprätthållande eller förbättring av skogens långsiktiga 
produktionskapacitet. 

Skogsstyrelsen presenterade under sommaren ett under-
lag till regeringen om hur de antagna hållbarhetskriteri-
erna i Förnybartdirektivet hanteras i svensk lagstiftning. 

Underlaget skulle också innehålla en redogörelse avseende di-
rektivets artikel 29.7 om Sveriges ratificering av Parisavtalet. na-
tionellt fastställda bidrag till Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar, hur markanvändning, förändrad markan-
vändning och skogsbruk ingår samt hur förändringar i upptag och 
utsläpp relaterat till skörd av biomassa räknas in i det nationellt 
fastställda bidraget. 

Alla de här punkterna anknyter direkt till de kriterier som finns 
listade i artikel 29 i direktivet. Sverige är skyldigt att implemen-
tera direktivet inom 18 månader efter att det antagits, och det är 
nu upp till regeringen att bedöma om de svenska regelverken är 
tillräckliga för att motsvara direktivets krav eller om det måste 
ske några förändringar av den svenska lagstiftningen. Man måste 
också avvakta slutliga besked från EU-kommissionen om hur till-
lämpningen ska ske. 

Skogsstyrelsens rapport är på 48 sidor och finns här.

Lägre elanvändning 

Lägre oljepriser

MARKNADERNA

Trots att alla talar om ökade behov av el för en växande befolk-
ning, bra konjunktur, nya datahallar och laddning av elfordon, 
samt relativt låga elpriser, ligger elanvändningen under 2019 klart 
under elanvändningen 2018. Fram till och med vecka 33 var elan-
vändningen 3 procent lägre än 2018. Det beror delvis på att 2018 
var ett kallare år, men även med temperaturkorrigering minska-
de elanvändningen med 2 procent, vilket motsvarar ungefär lika 
mycket i TWh. Elproduktionen har däremot ökat med 3 procent 
under året hittills. Det innebär ett kraftigt ökat exportöverskott 
– i årstakt (de gångna 52 veckorna) ligger elexporten på 23 TWh. 
Vindkraftsproduktionen har hittills i år ökat med 36 procent 
jämfört med 2018, medan kärnkraftsproduktionen minskat med 
4 procent. Produktionen av ”övrig värmekraft” (främst biokraft 

Just när vi trodde att oljepriset etablerat sig kring 70 dollar, en 
balanserad nivå som också stimulerar till att byta bränslen, sjönk 
priset under sommaren tillbaka kring 60 dollar/fat. Vi är åter nere 
på prisnivåer i närheten av den som nåddes efter det stora prisfallet 
i slutet av 2018. Opecländerna och Ryssland försöker etablera en 
högre prisnivå. De behöver den för att klara sina inhemska ekono-
mier. Men den expansiva olje- och gaspolitik som infördes i USA 
efter att Trump tog över för snart tre år sedan pressat priserna glo-
balt. De svenska priserna på diesel, bensin och eldningsolja påver-
kas inte lika mycket, dels på grund av den svaga kronan, dels på 
grund av att en huvuddel av priset är skatt och moms. 

i kraftvärme och industri) ökade med 8 procent. Under sensom-
marn har dock vindarna varit svaga, och produktionen av vind-
kraft har flera veckor legat under 200 GWh. 

Elpriserna på Nordpool har varit relativt volatila under augusti. 
Terminspriserna har sjunkit under augusti. Medelpriset för 2020 
ligger kring 35 öre/kWh. Tyskland hade i början av augusti åter 
några timmar med negativa elpriser. Priset på utsläppsrätter har 
varit stigande under hela 2018 – 2019, och kulminerade i början av 
augusti kring 30 €/ton, men har därefter fallit tillbaka till omkring 
26 – 27 €. Priset på elcertifikat har stigit något på forwardmark-
naden för 2020, men ligger för 2022 på bara 2 öre/kWh, och de 
aktuella priserna ligger kring 5 – 6 öre/KWh. 

Den samlade försäljningen av diesel (inkl. inblandning) 
ökade med 0,5 procent fram till och med juli, jämfört med året 
innan. Bensinförsäljningen sjönk med 2 procent, medan för-
säljningen av E85 sjönk med 20 procent (under 2018 steg dock 
försäljningen på grund av förmånligt pris), allt enligt SPBI. 
I siffrorna finns inte försäljningen av rena biodrivmedel som 
HVO100 och B100 med. 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-15-underlag-for-genomforande-av-direktivet-om-framjande-av-anvandningen-av-energi-fran-fornybara-energikallor.pdf
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BIOENERGI I PRESSEN

INTERNATIONELLT

SSAB Brahestad testade  
biokol i masugnsprocessen
Kan biokol ersätta fossilt kol som råvara i masugnsprocessen?  
Detta har SSAB i finska Brahestad tagit reda på. 

Man har vid två tillfällen provat att tillsätta biokol i processen. 
Vid det första tillfället ersattes fyra procent av det fossila injek-
tionskolet med biokol och vid det andra tillfället tio procent.

Slutsatsen blev att det idag skulle fungera tekniskt att ersätta 
tio procent av det fossila kolet med biokol. Men det finns en hake, 
nämligen svårigheten idag att få fram biokol i tillräckliga mängder. 
Ur Bergsmannen.se 2019-08-12

NORRBOTTENS LÄN

Norrbottniskt initiativ kring fossilfritt bränsle
En testanläggning för tillverkning av bioflygbränsle kan snart stå 
klar i Piteå. Det regionala samarbetet Treepower jobbar för att full-
skalig produktion ska vara igång redan 2023.

I förgasningsanläggningen vid Kappa, tidigare ägd av Chemrec, 
bedriver LTU just nu en förstudie kring produktion av bioflyg-
bränsle. I anslutning till detta har aktörer från Piteå och Luleå star-
tat initiativet Treepower, för att undersöka möjligheten för pro-
duktion med säte i Norrbotten. I samarbetet ingår Piteå kommun, 
Piteå Science Park, LTU, Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Luleå 
Energi och Sparbanken Nord. Förhoppningen är att storskalig 
produktion av fossilfritt flygbränsle skall vara igång i Norrbotten 
redan till 2023.

Just nu står projektet inför en demofas, där tekniken funktions-
mässigt ska utvärderas. 
 Ur Piteå-Tidningen 2019-07-12

Läckage vid pappersfabriken
Sedan vårstoppet har SCA Munksund haft problem med pum-
par vid renseriet som gjort att vatten svämmat över och runnit ut 
bakom fabriken.

SCA Munksund har tidigare lagt en miljard kronor i flera pro-
jekt. En ny mesaugn har byggts som inneburit att bolaget gått från 
oljeeldning till eldning med biobränsle. Fabriken har också reno-
verat sodapannan och byggt om pappersmaskinen för att ge den 
ökad kapacitet. I den slutliga etappen har bolaget lagt 200 miljoner 
kronor. 
 Ur Piteå-Tidningen 2019-08-09

Ännu ett biovärmeföretag med problem
Bodenföretaget Nya Swebo Bioenergy försattes i konkurs vid Luleå 
tingsrätt den 19 juni.

Företaget utvecklar och producerar bioenergisystem för större 
fastigheter, industrier och närvärmeanläggningar, bland annat pel-
letspannor, i effektområdet 50 kW till 50 MW. 

Det brutna räkenskapsåret 2017/2018 omsatte Swebo cirka 45 
miljoner kronor med nio anställda.
 Ur VVS-Forum 2019-08-29

VÄSTERBOTTENS LÄN

Ökad växthusodling både i norr och syd
Den ekologiska växthusodlingen i Sverige har tredubblats sedan 2012. 

Den största grödan i växthusodling idag är tomat, följt av gurka. 
Men på senare år har paprika och chili ökat mycket. 

Björn Isacsson, vd på Hällnäs handelsträdgård, menar att ut-
maningarna i växthusodling är färre än på friland. När det blir ont 
om vatten så har vi ett recirkulerande vattensystem i våra växthus. 

Hällnäs handelsträdgård, utanför Vännäs i Västerbotten odlar 
ekologiska kryddor och sallat i växthus som drivs av biobränsle.
Ur Jordbruksaktuellt 2019-07-09

Inlandsbanan satsar på fossilfritt
Inlandsbanan AB håller nu på att bygga upp tankstationer för fos-
silfri diesel, HVO, efter banan. Den första anläggningen står på 
plats i Östersund och i en kommande upphandling under 2019 
planeras ytterligare tankanläggningar i Mora, Sveg, Hoting, Storu-
man och Arvidsjaur. 

Inlandsbanan AB är först ut i järnvägsbranschen att i stor skala 
tanka sina järnvägsfordon med HVO. Då Inlandsbanan inte är 
elektrifierad drivs fordonen, förutom några undantag, idag mes-
tadels på fossil diesel.
Ur Norran Affärsliv 2019-08-28

Nya avfallsregler oroar inlandskommuner
Nya bestämmelser innebär att Sveriges kommuner senast vid års-
skiftet 2020–2021 måste tillhandahålla ett system för att samla in 
hushållens matavfall. Hittills har det varit frivilligt.

I Västerbottens inland skapar de nya bestämmelserna desto mer 
huvudbry. 

Kommunerna är små med långa avstånd samtidigt som hus-
hållen producerar jämförelsevis små mängder matavfall. Att varje 
kommun på egen hand ska hitta lösningar för att hantera matavfal-
let är inte rimligt, menar inlandsföreträdare.

En nybyggd mellanlagringsstation någonstans i inlandet kan 
vara en lösning, med de extrakostnader en sådan skulle innebära.

Kommuner ska kunna söka dispens från det nya kravet. Återstår att 
se hur renhållningstaxan kommer att påverkas av de nya föreskrifterna. 
 Ur Folkbladet Västerbotten 2019-08-22
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BIOENERGI I PRESSEN JÄMTLANDS LÄN

Höjt dieselbidrag gör lite för lönsamheten
En av de cirka 30 000 bönder som får höjd dieselsubvention från 1 
juli i år är mjölkbonden Karl-Erik Dahlgren. Han driver en Krav-
gård i östra Jämtland med 150 mjölkkor. 

Dieselstödet som staten betalar ut har höjts från 1 krona och 43 
öre per liter till 2 kronor och 43 öre per liter. 

Lantbrukets maskiner släpper ut mer växthusgaser än hela in-
rikesflyget. 

På Karl-Erik Dahlgrens jordbruk i Krångede har de redan gjort 
en del för att minska dieselanvändningen. Bland annat bytt ut en 
dieseldriven blandarvagn för ensilage mot en elektrisk. Han har 
också försökt att byta till en fliseldad spannmålstork och gjort ett 
försök att producera eget biobränsle. Det skulle bli dyra investe-
ringar som inte skulle generera någon lönsamhet. 
Ur Östersunds-Posten 2019-06-27

Unik forskning med flygbränsle ur 
skorstenen
Ett nytt forskningsprojekt ska visa om det går att utvinna fossilfritt 
flygbränsle ur röken från kraftvärmeverket i Lugnvik.

Tanken är att koldioxid ska samlas upp från kraftvärmeverkets 
skorstenar och blandas med vätgas, för att framställa flytande flyg-
bränsle.

Energimyndigheten ger projektet 4,5 miljoner kronor, Jämt-
kraft kommer att bidra med 1 miljon kronor, och i slutet av 2020 
ska resultaten redovisas. 

Elimineras koldioxiden från värmeverket i Lugnvik i den här 
processen?

– Den används till flygbränslet. Vi tar bort utsläppen från Öst-
ersund och flyttar det till flygplanen istället. 

– Det behövs mycket el i den här processen, både från vatten- 
och vindkraft, säger Jonas Vestun.
Ur Länstidningen Östersund 2019-06-26

Kraftig brand vid värmeverket i Lugnvik
Vid 12.45-tiden kom larm om brand på Jämtkrafts värmeverk i 
Lugnvik i Östersund. Det var en flishög som brann. Släcknings-
arbetet kom att ta många timmar under söndag eftermiddag och 
kväll.

– Det var en brand som startade i en flishög, säger Karin Bodén 
som är pressansvarig på Jämtkraft.

Branden utbröt alltså i en bränslehög där flis och bark lagras, 
och på grund av vind spreds elden snabbt vidare mellan högarna.
Ur SvT Nyheter Jämtland 2019-08-25

”Vi måste separera bränslena”
Barkhögen där gårdagens kraftiga brand blossade upp inne på 
kraftvärmeverkets område i Lugnvik i Östersund är nu på väg att 
grävas bort. 

–Vi har aldrig haft något så här stort förut, säger Jonas Vestun, 
bränslechef, på Jämtkraft.

Räddningstjänst från Östersund och Brunflo kallades in och 
lyckades tillsammans med personal på plats under eftermiddagen 
få kontroll på branden. 

– Jag har jobbat med biobränsle i tio år och den här är den 
största jag varit med om, instämmer Daniel Ivarsson, terminal-
ansvarig.

Kommer ni att vidta några åtgärder efter det som hänt?
- Det vi har lärt oss av det här är att vi har brandgator här i mel-

lan men att det inte räcker. Vi måste lagra bränslet mer åtskilt och 
att vi måste separera de olika bränslena mera, säger Jonas Vestun.
Ur Östersunds-Posten 2019-08-27  

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Monica Sekabs nya vd
Sedan juni månad är Monica Normark tillförordnad vd för cle-
antechföretaget Sekab E-Technology. Hon har arbetat i företaget 
under två års tid.

Sedan 2017 arbetar hon på Sekab E-Technology med utveckling 
av teknologiplattformen Celluapp, som kan användas för att ut-
vinna socker och lignin från trä, halm och annan biomassa. Sock-
ret och ligninet kan i nästa steg användas för att producera bland 
annat gröna kemikalier och biobränsle till fordon och kraftverk. 
Ur Nordsverige 2019-07-04

Här forskar man på hur sågspån  
blir till miljövänligt flygbränsle
I laboratoriet på RISE Processum i Örnsköldsvik blir sågspån och 
kutterspån till miljövänligt flygbränsle. Enligt gruppchef Björn 
Alriksson har bränslet stor kapacitet att försörja såväl inrikes som 
utrikesflyg i Sverige. 

Omvandlingsprocessen går ut på att skapa oljor av sågspånet. 
Forskningsprojektet är ett samarbete mellan RISE Processum, 

Umeå universitet, RISE och SEKAB-E Technology och pågår från 
början av 2019 till slutet av 2020. 

– En utmaning framöver blir dock att detta bränsle kommer 
att vara dyrare än de fossila bränslena, åtminstone inledningsvis. 
Ur Land Skogsbruk 2019-06-30

Biogasfabrik kan bli till - efter ny lag
En biogasfabrik i Korsta för 100-tals miljoner fick nobben - och 
splittrade Sundsvalls politiker. Nu kan ny lagstiftning tvinga den 
omtalade planen att dammas av, enligt ST:s uppgifter. 

Regeringen har beslutat att alla kommuner senast 2021 måste 
erbjuda system för separat insamling av matavfall från hushållen. 

Motståndare till jättesatsningen, som utretts i åratal för stora 
skattepengar, hänvisade till att det hela utgjorde ett för stort eko-
nomiskt risktagande - det pekades på en osäkerhet dels om till-
räckliga mängder matavfall går att samla in och dels över vilken 
efterfrågan biogas har på marknaden i framtiden. 
Ur Sundsvalls Tidning 2019-08-18
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Lovordad satsning
De högsta företrädarna för en arbetsgivarorganisation och två 
branschorganisationer besökte under tisdagen SCA. 

Trion bestod av Industriarbetsgivarnas vd, Per Hidesten, Skogs-
industriernas vd, Carina Håkansson och Transportföretagens dito, 
Mattias Dahl. 

Företaget har nyligen investerat åtta miljarder i Östrandsfabriken, 
som invigdes i februari av kungen. 

De tre är rörande överens om att tillståndsprocesserna för byggen 
och investeringar rent generellt är för långa i landet. 

– När det gäller utbyggnaden av kombiterminalen i Petersvik 
så har man inte kommit till någon färdig lösning ännu. När man 
förstår att det tagit tio år och att SCA fortfarande inte fått klarhet 
i om de får göra den här investeringen, så känns det inte rimligt, 
säger Per Hidesten. 

En annan gemensam utmaning är kompetensförsörjningen, där 
det för tillfället råder stor brist på chaufförer på åkerier i regionen, 
hävdar Mattias Dahl. 
Ur Sundsvalls Tidning 2019-06-27

GÄVLEBORGS LÄN

Skogen ska göra oss oberoende av olja
Gävleborgs län med 80 procent skog har den största skogstäck-
ningen i landet.

Företaget Colabitoil i Norrsundet såg den möjligheten tidigt 
och säljer nu fossilfritt dieselbränsle HVO med mål att själv till-
verka diesel, bensin och flygbränsle av skogsråvara.

– Det går väldigt bra just nu, konstaterar vd Jan Nordlöf.
Samtidigt är han tveksam till om det verkligen går att befria sig 

från oljeberoendet på den korta tidsrymd som politikerna önskar.
Ur Sveriges Radio P4 Gävleborg 2019-07-11

Förvaltningsrätten stoppar  
miljonöverföring till Gästrike Ekogas
Det är Gästrike återvinnares förbundsfullmäktiges beslut från i 
juni i år, att satsa 20,4 miljoner via Gästrike Ekogas AB för utbygg-
nad av tankstationer för biogas, som överklagats och nu stoppats 
av Förvaltningsrätten i Falun.

Beslutet överklagades av Sverigedemokraterna och rätten finner 
att ärendet som rörde de 20 miljonerna inte var utlyst på korrekt 
sätt.

Man ska nu läsa domen, göra ett omtag, och ändå gå vidare 
med ärendet; att satsa de 20,4 miljonerna i Gästrike Ekokgas.
Ur Sveriges Radio Gävleborg 2019-08-28 

DALARNAS LÄN

Stora Enso i Fors är unikt och fossilfritt
Stora Enso i Fors är ett av få bruk i Sverige och världen som har en 
helt fossilfri tillverkningsprocess.

Richard Morén är tillförordnad brukschef på kartongbruket i 
Fors och förklarar vad noll användning av fossila bränslen i till-
verkningsprocessen innebär. 

– Vi är fossilfria i vår eloch ångproduktion. All energitillverk-
ning görs på biobaserat bränsle. 

– Hösten 2017 ersatte vi också startoljan med bioolja. Nästa 
steg är att jobba med transportsidan. 

Är tanken att alla transporter ska köras på HVO i framtiden? 
– Ja, eller det är åtminstone ett alternativ. 

Ur Avesta Tidning 2019-08-12

Nu rullar tågen igen
Nu rullar det virkestransporter igen på järnvägen mellan Rågsve-
den och Malungsfors. På tisdagen var infrastrukturminister Tomas 
Eneroth (S) på plats vid den upprustade virkesterminalen i Ma-
lungsfors och klippte bandet vid återinvigningen av den nya Väs-
tersdalsbanan. Totalt har det investerats runt 100 miljoner kronor 
för att projektet skulle vara möjligt.

Naturvårdsverkets investeringsstöd genom det lokala investe-
ringsstödet Klimatklivet, har varit en förutsättning för att genom-
föra projektet. 

– Att kunna transportera sågverksflis, biobränsle och sågade 
trävaror på järnväg innebär ett klimatsteg helt i linje med våra 
miljömål, säger initiativtagaren Olle Larsson. 

På sikt räknar han till exempel med att man kan ersätta 75 last-
bilar per vecka med transport med tåg. 
Ur Falu Kuriren 2019-08-21

Biobränsle ska värma växthusen
Vid Svenska Skogsplantors plantskola i Grangärde, utanför Lud-
vika, pågår just nu arbetet med att byta ut de gamla oljepannorna 
som värmt växthusen. Istället installeras pannor för biobränsle i 
form av träpellets som ska värma de 27 miljoner skogsplantor som 
odlas årligen i plantskolan.

Uppvärmningen av växthusen är det mest energikrävande i 
Svenska Skogsplantors verksamhet och genom den här klimatin-
vesteringen i Grangärde på ungefär 11 miljoner kronor räknar de 
med att kunna reducera det fossila koldioxidutsläppet med hela 
93 procent.  
Ur Land Skogsbruk 2019-08-20 

VÄRMLANDS LÄN

Värmeverket byggs ut
Säffle Fjärrvärme AB vill bygga ut det befintliga fjärrvärmeverket 
för att säkerställa framtida fjärrvärmeleveranser till Säffle stad.  
Miljö- och byggnadsnämnden är positiv till utbyggnaden.

Säffle Fjärrvärme bildades 1998 och försörjer både östra och väs-
tra innerstaden med spillvärme från Nordic Paper Seffle. 

Produktionen sker i samarbete med NordicPaper Seffle. Bränslet 
består av spillvärme, biobränslebaserad överskottsånga, pulver, 
bark, flis samt två biobränslepannor som eldas med pellets. Verket 
har även två oljepannor för spets och reserv. Värmeverket levererar 
totalt 55 GWh.
Ur Säffle-Tidningen 2019-06-27
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ÖREBRO LÄN

Stororder av lokal biogas
Lyckan har vänt för biogasfabriken i Mosserud. Till hösten börjar 
leveranserna av biogas till Örebros nya stadsbussar. 

– Vi är väldigt stolta, det har legat hårt arbete bakom det, säger 
företagets vd, Sebastian Cabander.

Under förra året vann Biogasbolaget upphandlingen mot 
Gasum om att förse Länstrafiken i Örebro med biogas. 

Den 15 augusti börjar leveranserna av biobränsle till bussgaraget 
i Odensbacken och första oktober till de nya blå-vita stadsbussarna 
i Örebro. 
Ur Karlskoga Tidning 2019-07-12

VÄSTMANLANDS LÄN

Mälarenergi har slutat elda kol
Mälarenergi planerade att fortsätta elda kol i höst och kanske fram 
till årsskiftet, men har nu valt att sluta i förtid.

En vanlig dag är det nu bara förnyelsebara och återvunna saker 
som biobränsle, trä och sopor som ska brinna i bolagets kraftvär-
meverk.

Kolhögen som fortfarande finns kvar hos Mälarenergi kommer 
att säljas och troligen eldas upp av den nya ägaren.
Ur Sveriges Radio P4 Västmanland 2019-08-21

UPPSALA LÄN

Stadsbussarna körs helt fossilfritt
 Under det första halvåret har det drivmedel som Gamla Uppsala 
Buss tankat sina dieselbussar med lett till en minskning av koldi-
oxidutsläppen med 293 ton.

Totalt är det 102 av bolagets bussar som körs på hvo. Resterande 
bussar körs på biogas, vilket innebär att stadsbusstrafiken i dag är 
helt fossilfri. 
Ur Upsala Nya Tidning 2019-08-18

STOCKHOLMS LÄN

Holst: Stöd kraftvärmeverken
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) anser att staten ska 
stödja kraftvärmeverken.

Enligt en debattinsändare som Helst skrivit tillsammans med 
andra moderatkollegor så bör regeringen dra tillbaka höjning av 
skatten på koldioxidutsläpp och den föreslagna skatten på avfalls-
förbränning.

– Kraftvärmen har många positiva sidor och är av betydelse för 
kapaciteten i det lokala elnätet, eftersom den har en dämpande 
inverkan på effektuttaget, står det i debattartikeln.
Ur Märsta.nu 2019-06-25

Ökade krav på förnybart i färjor
Region Stockholm skärper kraven på andelen förnybart bränsle i 
båtar. Från och med årsskiftet är målet att hälften av all sjötrafik 
ska drivas med förnybart. Två år senare ska andelen ligga på 90 
procent.

– Vi driver kravet på förnybart i alla upphandlingar, men är 
teknikneutrala, säger Peter Kristiansson, affärsförvaltare för teknik 
och fartyg på Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

I dag löser de flesta rederier kravet på förnybart genom att blan-
da vanlig diesel med HVO (biodiesel, tillverkat av fett och feta 
restprodukter).
Ur Skärgården 2019-08-14 

McDonald's stoppas  
– ville göra bränsle av frityrolja
Snabbmatsjätten McDonald's tvingas foga sig efter Stockholm 
stads fettmonopol. Detta kan göra det omöjligt för kedjan att nå 
sina långsiktiga miljömål. Beslutet går tvärt emot Naturvårdsver-
kets rekommendationer.

Efter många turer beslutade Mark- och miljödomstolen att fri-
tyroljan ska ses som hushållsavfall och att ansvaret därmed ligger 
hos kommunen. 

Domstolen hävdar att man inte kan göra skillnad på avfall som 
uppstår i köket, respektive i matsalen och att allt avfall från restau-
ranger därför är att likställa med hushållsavfall.

McDonald's är, trots Mark- och miljödomstolens dom, inte 
redo att lägga ner kampen.

– Vår förhoppning är att kunna överklaga den här domen då vi, 
och många andra, anser att den är felaktig, säger Henrik Nerell på 
McDonald's.

Enligt det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall 
omfattas även fettavfallet av det kommunala monopolet, vilket 
innebär att ingen annan än kommunen får ta hand om avfallet.
Ur Dagens Nyheter 2019-07-04

Vad är det som låter och  
puffar ånga vid Högbytorp?
Sedan 2017 bygger Eon det nya kraftvärmeverket på Högbytorps 
industriområde. I dag går bygget in i en ny fas där man bland an-
nat kommer blåsa vattenånga i hög fart genom systemen. Detta för 
att rengöra dem från partiklar. Detta skriver Eon i ett pressmed-
delande.

I slutet av året ska hela anläggningen stå klar och tanken är att 
den ska förse regionen med återvunnen el, värme och biogas.
Ur Lokaltidningen Mitt i 2019-07-23
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Södertälje gästhamn säljer förnybar diesel
Som första sjömack i Sverige har Södertälje gästhamn börjat sälja 
det förnybara dieselbränslet HVO. 

– På sjön är det lite tänk på miljön, säger Mathias Dillman på 
Ekerö rederi AB.

Mathias Dillman är vd på Ekerö rederi AB som äger Södertälje 
gästhamn. Han har arbetat länge för att kunna börja sälja bränslet. 

Det förnybara bränslet är lite dyrare än fossil diesel, men mack-
en ska försöka hålla samma pris, eller något lägre, på HVO för att 
skapa intresse. 

Många båtägare har, enligt Dillman, varit skeptiska till HVO, 
men han försöker lugna dem med att alla maskiner, båtar och for-
don på Ekerö rederi redan gått på bränslet i fem år. 
Ur Länstidningen Södertälje 2019-07-04

Ny båtanpassad diesel ska  
minska utsläppen i skärgården 
– Våra kunder och en stor andel av skärgårdens båtägare har länge 
frågat efter hur de kan sänka sina koldioxidutsläpp och redan i 
sommar kommer alltså stora sänkningar att kunna ske ute i skär-
gården, säger Marcus Robell som är vd för Petrobell. 

Den nya dieseln består den av 20 procent fossilfritt bränsle av 
typen HVO. Den går att använda i alla dieselmotorer – nya som 
gamla.

Produkten går under namnet OKQ8 GoEasy Diesel Marine. 
Produkten har testats på många båtar och skepp under ett års 

tid i Sverige tillsammans med Petrobell som levererar bränslet till 
sjömackarna i Stockholms skärgård. 
Ur Hamnen 2019-07-11

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Hållbart samarbete för miljön
Siemens Industrial Turbo-machinery AB i Finspång tillverkar gas-
turbiner, som när de testas körs på flytande naturgas (LNG). 

Från och med 1 januari 2020 kommer en del av naturgasen att 
ersättas av biogas (LBG) i ett utvecklingsprojekt. Biogasen levere-
ras från Svensk biogas och kommer att produceras på Tekniska ver-
kens nya produktionsanläggning för flytande biogas i Linköping. 

– Bränsleflexibilitet är en viktig del i den globala energiom-
ställningen och något som vi på Siemens har jobbat aktivt med 
i många år. Våra gasturbiner kan redan idag köras på biogas och 
även vätgas utöver naturgas, säger Hans Holmström, vd Siemens 
Industrial Turbomachinery AB. 
Ur Länstidningen Östergötland 2019-07-05

Bonden Peter:  
”Har inte råd att avstå pengarna”
Bönder som tankar fossil diesel får pengar av staten – men inte de 
som väljer biodiesel som är betydligt bättre för klimatet. Det borde 
ändras, anser lantbrukaren Peter Borring.

Han vill gärna tanka sina traktorer hemma på gården i Skän-
ninge i Östergötland med biodiesel gjord på raps, den gröda han 
själv odlar, och som är mycket bättre för klimatet. Den första juli 
höjs dieselstödet med en krona till 2 kronor och 43 öre per liter. 
Peter Borring säger att han inte har råd att avstå från pengarna. 

Peter Borring hoppas att politikerna framöver kan hitta nya sätt 
att stödja jordbruket så att fler börjar tanka förnybara drivmedel 
istället för fossil diesel. 
Ur SvT Nyheter 2019-06-24

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

De tar över konkursdrabbade Ariterm
Åmålsföretaget Janfire har köpt rörelsen i konkursdrabbade Ari-
term. Tillverkningen av pelletsbrännare för villamarknaden kom-
mer nu att integreras i Janfires verksamhet i Åmål 

Genom köpet får Janfire nu halva svenska marknaden av vil-
labrännare för pellets.

Ariterms försäljning och tillverkning av större biobränslesystem 
för fastigheter kommer dock inte att drivas vidare av Janfire.

Janfire bedömer att klara nytillskottet med nuvarande organisa-
tion i Åmål, men det kan bli någon nyanställning. I dag har före-
taget 15 anställda. 

Ariterm försattes i konkurs den 29 maj. Bakgrunden var bland 
annat leveransproblem från det finska systerbolaget samt föränd-
ringarna av det statliga investeringsprogrammet Klimatklivet. 

Janfirekoncernen omsätter cirka 40 miljoner kronor och vinsten 
har de senaste åren legat kring tre miljoner kronor.
Ur VVS Forum 2019-07-11  

Högre soptaxa när äggskalen  
ska bli till biogas
Avfallsavgiften väntas bli upp mot 1 314 kronor högre när Munke-
dal och Sotenäs ska ställa om sin avfallshantering. 

90 procent av Sveriges matavfall ska tas till vara, enligt mål från 
miljödepartementet. För att uppnå detta mål måste nu alla Sveri-
ges kommuner senast år 2021 kunna erbjuda ett system för hante-
ring av hushållens matavfall. 

Munkedal och Sotenäs är de enda kommunerna i området 
som inte erbjuder separat hantering av matavfall. Munkedals nya 
system sätts i bruk redan 1 oktober i år och Sotenäs väntas börja 
samma datum, fast 2020. 

Avfallet körs till en rötgascentral i Linköping, 4,5 timme bort, 
där det antingen blir biogas eller gödning för Krav-odlingsmark i 
området. 
Ur Bohusläningen 2019-08-02
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Prövningen av Preemraffs  
utbyggnad välkomnas
Fredagens besked att regeringen kommer att pröva om utbygg-
naden vid Preemraff Lysekil ska tillåtas eller inte välkomnas från 
flera håll. Både Preem och miljöorganisationerna ser positivt på att 
regeringen tar över prövningen. 

Jan-Olof Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lyse-
kil menar att det är väldigt viktigt att det görs en grundlig genom-
gång av ärendet innan slutligt beslut tas. 

– För oss är det viktigt att den här frågan utreds noggrant - vi 
välkomnar därför beskedet från regeringen att de kommer att ta 
över ärendet och ser fram emot en konstruktiv dialog om detta, 
säger Petter Holland, vd för Preem. 

– Vår planerade utbyggnad är tänkt att användas i kombination 
med infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS(Carbon 
Capture and Storage), och andra åtgärder som bidrar till minskade 
utsläpp på sikt, säger Petter Holland. 

Preem menar, trots den stora utsläppsökningen av bland annat kol-
dioxid och svavel, att den planerade utbyggnaden är ett viktigt steg för 
att snabba på omställningen från fossila till förnybara råvaror. 
 Ur Lysekilsposten 2019-08-26

Ny skorstenspipa vid 
fjärrvärmeverket Eldaren
En del undrar varför det är en stor lyftkran vid fjärrvärmeverket 
Eldaren. Svaret är att en av skorstenspiporna byts ut till den stora 
pannan. 

– Det hör till normalt underhåll. Pipornas livslängd varierar, 
säger fjärrvärmechefen Erik Graaf.

Vid en besiktning i vintras såg man att en av skorstenspiporna 
började bli dålig och den har nu bytts ut. 
Ur Västgöta-Bladet 2019-08-23

Läckande metan på Sobacken
Tillverkningen av biogas på Sobacken har inte varit helt okej 
för klimatet. Uppgraderingsanläggningen har spridit för mycket 
metan till atmosfären. Nu ska läckaget åtgärdas för 3,8 miljoner 
kronor.

Spillet i form av läckor i systemet på uppgraderingsanläggningen 
som pågått ända sedan starten 2012 har varit för stort. 

Det har ibland uppgått till fem procent av den tillförda volymen 
metangas. 

Den enhet som installeras i höst eliminerar det metan som 
finns kvar i luften efter produktionsprocessen genom en slags 
oxidation. Gasen bränns sedan för att inte slippa ut och bidra till 
växthuseffekten. 
Ur Borås Tidning 2019-08-03

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

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

Programme and registration: ADVANCEDBIOFUELSCONFERENCE.ORG

SILVER  
SPONSORS: 

ORGANISED BY: 

INTERNATI NAL

https://sv-se.invajo.com/event/svebio%2Cswedishbioenergyassociation/advancedbiofuelsconference2019
https://advancedbiofuelsconference.org/#home
https://www.neste.com/en
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Världens största hybridskepp  
till Bohuslän på jungfruturen
Den 26 juli kommer jungfrufärden för världens största plug-in 
hybridskepp M/S Color Hybrid gå från norska Sandefjord till 
svenska Strömstad. 

Skeppet är en plug-in hybrid, där batterierna på fem megawatt 
laddas med miljövänlig ström från kajen i Sandefjord. 

På däck kommer ett växthus som drivs av spillvärme finnas. 
Här kommer odlas grönsaker som serveras ombord. Förutom att 
segla mer miljövänlig, är skeppet anpassat för en effektiv och god 
avfallshantering (WHR) ombord med leverans ett biomassakraft-
verk som producerar el och värme.
Ur Lysekilsposten 2019-07-10

Nytt raffinaderi blir största  
biojet-producenten i landet
Med Preems nya raffinaderi på Hisingen får Sverige sin största an-
läggning för flygbränsle, som ska producera biojet för det svenska 
inrikesflyget efter 2023. Men koldioxidutsläppen blir 260 000 ton.

– Huvudsyftet är att tillverka biobränslen för drivmedelsmark-
naden, men vi bygger en anläggning med flexibilitet så att vi har 
kapacitet att producera upp till 300 000 kubikmeter biojet per år, 
och då kommer vi att producera lite drygt 600 000 kubikmeter 
förnybar diesel, säger Mattias Backmark, chef för affärsutveckling 
på Preem.

SAS och Preem har ingått samarbetsavtal, där biojet- bränslet ska 
användas för SAS inrikesflyg för att minska koldioxidutsläppen.

Men i dag råder det ingen brist på råvaror för att tillverka bio-
jet, konstaterar Mattias Backmark.

– Om man ser till hela Göteborgs biobränsleproduktion så be-
står råvarorna dels av tallolja, olika typer av avfallsolja från slakt-
produktion och använd matolja. Och sedan kan man addera raps-
olja till exempel. 

Preem söker nu nya samarbetspartners för energiodling av raps 
och andra typer av oljeväxter.
Ur Göteborgs-Posten 2019-07-22

Gratis miljötratt minskar  
fettpropparna på Orust
Matfett i avloppet orsakar proppar och lukten drar till sig råttor 
och annan ohyra. Nu uppmanas invånarna på Orust att samla in 
fett.

Lösningen på problemet stavas miljötratt. Dessa kan avhämtas 
på kommunens återvinningscentraler, Timmerhult och Månse-
myr, och i kommunhusets reception. 

Med hjälp av miljötratten samlar man in det överblivna matfet-
tet eller matoljan i en vanlig pet-flaska. 

Flaskorna lämnas in utan kostnad på återvinningscentralerna. 
Det insamlade fettet återvinns för att framställa biodiesel.
Ur ST tidningen 2019-07-03

Västtrafik storsatsar på  
elbussar i stadstrafik
– Detta är den största satsningen på elbussar i Sverige, säger Väst-
trafiks hållbarhetschef Hanna Björk. All stadstrafik i Västra Gö-
taland ska år 2030 drivas på el. Samtidigt ska biogas användas för 
övriga busslinjer.

På tisdagen invigdes elbussarna i Lidköping, där alla linjer i 
stadstrafiken nu körs med eldrivna bussar. 

På onsdagen skedde nästa invigning. Den var i Borås där elva 
elbussar presenterades. Där handlar det om ledbussar. 

Inom kort öppnas även en elbusslinje i Uddevalla och därefter 
en linje i Göteborg. 

I framtiden kommer vi köra el i tätorterna, och istället styra om 
till gasbussar i övrig trafik, säger hon. 

– Sedan finns det självklart en del linjer där det inte fungerar 
med biogas, och där kommer vi behöva flytande bränslen, säger 
Hanna Björk. Då handlar det om biodiesel. 
Ur Skaraborgsbygden 2019-08-16

JÖNKÖPINGS LÄN

Nu rustas fjärrvärmen upp
Det största underhållsarbetet någonsin är nu i startgroparna på 
fjärrvärmeverket Stickan i Vetlanda. Kostnaden för underhållet 
beräknas till drygt tio miljoner kronor.

Peter Nilsson, affärsområdeschef på Njudung Energi, berättar 
att underhållsarbetet pågår från juni till juli och att det ska stå 
färdigt i början av augusti. 

Just nu byter de ut stora delar av det rörmaterial som används 
i värmeöverförande ytor inne fjärrvärmeverket. Det är så kallade 
överhettare och economizers där rökgaser strömmar på utsidan av 
rören och vattenånga strömmar inuti dem. 

– Enligt tillverkaren skulle vi ha behövt gör det här redan efter 
cirka tre år, men vi har ju kört på i sju år. 
Ur Vetlanda-Posten 2019-06-29

De köper 90 procent av stort Sävsjöföretag
Biond (fd OX2 Bio) köper 90,5 procent av aktierna i Sävsjö Bio-
gas av Vrigstad Fjärrvärme AB. Målet är att fortsätta expandera 
verksamheten. Sedan september 2017 har Biond haft driftansvar 
för Sävsjö Biogas. 

– Vi fortsätter vårt nära samarbete med lantbrukare i regionen. 
Vi kommer att teckna avtal med fler leverantörer och även börja 
hantera annat slags organiskt material, säger Stefan Wennerström, 
vd på Biond, i ett pressmeddelande.

Sävsjö Biogas är en samrötningsanläggning som producerar 
biogas och biogödsel, huvudsakligen av flytgödsel som hämtas 
ifrån lantbruk i Sävsjö med omnejd. Produktionen omfattar ca 15 
GWh biogas årligen.
Ur Höglandsnytt 2019-07-02 
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Egerhag: ”Det är inte plastens  
fel att den ligger i havet”
Plastindustrin i regionen står för en majoritet av svensk plastpro-
duktion, och hoppas på tät dialog med politiker för att säkerställa 
att lagar och regleringar möjliggör, snarare än hindrar, den gröna 
utvecklingen.

Uppemot 80 procent av Sveriges plast- och polymerindustri lig-
ger i och runt Gislaved.

– Biomassa som görs av restprodukt av skogsavverkning är en 
intressant möjlighet som utforskas just nu, säger Mikael Heinig 
som är ordförande för Polymercentrum, ett kompetenscentrum 
inom plastindustrin med cirka 700 anslutna företag i plastbältes-
regionen.

Torbjörn Egerhag, vd på K.D. Feddersen Norden, understryker 
att beteendet är viktigare än själva plasten, och att det dessutom är 
många olika material som skräpar ned i naturen.

– Det är inte plastens fel att den ligger i havet, utan problemet 
är människan som kastat den. Vi måste se plast som en råvara med 
ett värde som ska tas tillvara på.
Ur Värnamo Nyheter 2019-07-10

KALMAR LÄN

Grusföretag gör grön satsning
Sedan ett år tillbaka genomför AB Nybrogrus en omfattande miljö-
omställning. Koldioxidutsläppen från företagets maskiner har 
minskat med 80 procent.

AB Nybrogrus bryter berg- och grusmaterial i fyra täkter i Kal-
mar län - tre bergtäkter och en naturgrustäkt. Bolaget producerar 
bland annat makadam, grus och sand och är den ledande aktören 
i Kalmar län. 

För att verksamheten i täkterna ska bli mer fossilfri har en om-
fattande omställning gjorts till grön el och att bara använda förny-
elsebara bränslen. 

Målet har varit att ställa om så många maskiner som möjligt till 
eldrift. Men med flera av maskinerna, exempelvis grävmaskiner 
och hjullastare med dieselmotorer är det inte tekniskt möjligt. Där 
har man valt en annan väg och använder det förnyelsebara bränslet 
HVO, som ger 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört 
med fossil diesel.

Klimatsatsningen innebär betydligt högre kostnader för bolaget. 
– På ett år kostar det oss cirka en halv miljon mer i bränsle och 

alla investeringar i att dra elnät har kostat såklart, men vi ser lång-
siktigt på satsningen, säger Mårten Johansson. 
Ur Östra Småland 2019-08-17

Biogas och el kommer inte att räcka
Ölands bilägare kan rent teoretiskt bli självförsörjande på bränsle 
från biogas. Trots det så finns det inte nog med gödsel för mer 
än sju procent av fordonen i länet, även om biogasen byggs ut så 
mycket man tror det går.

Och även om elbilarna börjar ta allt mer mark, är det rimligt att 
tro att målet att bli kvitt fossila bränslen i länet kommer att missas 
ordentligt, visar länsstyrelsens analys. 

Mer exakt tror man att 3,5 procent av bilarna och 21 procent av 
de tunga fordonen i framtiden kan gå på biogas. 

I dagsläget produceras 50 gigawattimmar biogas, och fullt ut-
byggt med två nya stora anläggningar i Mönsterås och på Öland 
samt en mindre anläggning i Vimmerby så räknar man med att 
taket hamnar på 300 gigawattimmar. 

Då återstår elbilar och laddhybrider, som väntas öka rejält de 
kommande tio åren för att 2030 vara helt dominerande i nybils-
försäljningen. 

Ett alternativ är biodiesel, och ska man nå något mål måste 
produktionen av biodiesel öka. 
 Ur Östra Småland 2019-08-26

Södra: Skogen kan göra  
oss fria från fossilbränsle
Henrik Brodin från Södra var under onsdagen i Kalmar för att 
prata om biobränslen gjorda på trä. 

Skogskoncernen Södra satsar stort på biobränslen. 
I Mönsterås pågår ett hundramiljonersprojekt för att framställa 

biometanol. Tanken är att 5 000 ton biometanol ska framställas 
varje år. Biometanolen ska kunna användas både till personbilar, 
lastbilar och sjöfart. 

I Piteå gör man diesel av tallolja. En halv miljard satsas på en 
fabrik i Norge. Den ska kunna få fram 4 000 liter bränsle per dag. 

Sedan något år tillbaka har Södra också ett projekt ihop med 
bland andra KLM och Air France för att skapa en ny fabrik för 
flygbiobränsle. 

Brodin menar att Sverige kan bli självförsörjande på inhemskt 
bränsle. 
Ur Östra Småland 2019-08-29

GOTLANDS LÄN

Miljösatsning ger dyrare  
färjebiljett för gotlänningar
Destination Gotland måste göra miljardinvesteringar i nya färjor 
för att kunna minska sina koldioxidutsläpp med 70 procent till 
2030, vilket den nya klimatlagen kräver. Nu höjer man biljettpri-
serna för gotlänningar och gods som en följd av detta.

Fartygen drivs idag med flytande naturgas (LNG), men mål-
sättningen är att de ska drivas med biogas (LBG). Överången till 
biogas kräver investeringar och ger höjda driftskostnader, menar 
Destination Gotland. 
Ur SvT Nyheter Öst 2019-08-14
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Höjda biljettpriser för gotlänningar och gods
Destination Gotland höjer biljettpriserna rejält för dem som är 
folkbokförda på Gotland. Som skäl till höjningen, som ligger på 13 
procent, uppger företaget ökade kostnader för klimatomställningar.

För en vuxen passagerare som är folkbokförd på Gotland ökar 
biljettpriset från 186 kronor till 214 kronor, en ökning med 13 
procent. Höjningarna träder i kraft redan från och med måndag 
nästa vecka. 

Destination Gotland menar att höjningen är nödvändig för att 
finansiera bolagets satsning på gasfärjor. 

– Det innebär att investeringen istället för 1,5 miljard blir över 
3 miljarder för att bedriva trafiken. Det är klart att det påverkar 
kostnaden i verksamheten, säger Destination Gotlands vd Christer 
Bruzelius. 

Destination Gotland planerar också börja använda sig av biogas 
för att driva färjorna, vilket enligt Christer Bruzelius kostar uppe-
mot tre gånger så mycket som LNG, som är baserat på naturgas. 
Ur Gotlands Allehanda 2019-08-15

Klimatomställningen i  
Slite ingen enkel fråga
Cementas fabrik i Slite ska bli helt fossilfritt till 2030. Hur målet 
ska nås är ännu inte bestämt. Under onsdagen besökte näringsmi-
nister Ibrahim Baylan fabriken.

Cementa, som idag är ett av de företag i landet som släpper ut 
mest koldioxid, har satt som mål att bli helt fossilfria till år 2030. 
En av lösningarna för att uppnå detta, som tidigare presenterats, 
har varit att elektrifiera hela fabriken i Slite. Något som skulle kräva 
en större eltillförsel till ön, menar Fred Grönwall, fabriskchef på 
Cementa i Slite. 

– Ett annat alternativ är en så kallad CCS-teknik, där vi tar 
utgående rökgaser, behandlar dom så vi får koldioxiden i ren form, 
sätter den under tryck i vätskeform och lagrar den i uttjänta olje-
fält, primärt i Norge, i Nordsjön. 

Ett alternativ för fabriken som Grönwall tar upp är att kombi-
nera en elektrifiering av fabriken med CCS-tekniken. 
Ur Gotlands Allehanda 2019-07-04

Utsläpp från Cementa kan lagras i Nordsjön
Forskare vid Chalmers har tittat på hur koldioxid från Cementa i 
Slite kan forslas för lagring under havsbottnen i Nordsjön.

– Norge har med erfarenheterna från olje- och gasutvinning 
de kunskaper som behövs, och Norcem har visat att vi har teknik 
som fungerar. Jag tror att vi kan vara igång med lagring av koldi-
oxid i stor skala till 2024, säger Cementas hållbarhetschef Karin 
Comstedt Webb. 

Karin Comstedt Webb ser koldioxidlagring i Nordsjön som det 
mest realistiska alternativet för Slitefabriken för tillfället. 

– Uppvärmning med el är en mer omogen teknik. Vi vet inte 
ännu om den fungerar i stor skala, säger hon. 

På längre sikt kan lagring av koldioxid från Slite ske på närmare 
håll. Sydöst om Gotland, och även östra delen av ön, har områden 
som lämpar sig för lagring.
Ur Gotlands Allehanda 2019-08-21

Energiexport från Vänge till Norge
Det gotländska företaget Gotfire designar värmecentraler, som 
drivs av flis och pellets, utifrån kundernas önskemål. Därefter 
tillverkas de nyckelfärdiga värmecentralerna, som består av både 
pannrum och bränsleförråd, i verkstaden i Vänge. 

– Det enda kunderna behöver göra är egentligen att cementera 
en plats för värmecentralen, sen är det bara att koppla in och köra 
igång, vilket är väldigt smidigt, säger Annika Wiman som driver 
Gotfire tillsammans med sin man. 

Gotfire är ett litet företag med fem anställda i dagsläget. Att de 
har möjlighet att vara så få trots stora projekt beror på att de tar in 
extern hjälp från andra företag på Gotland, exempelvis rörmokare 
och plåtslagare. 

Näst på tur står en större beställning från ett företag i Norge 
som Gotfire haft ett längre samarbete med. 
Ur Gotlands Tidningar 2019-06-25

BLEKINGE LÄN

Kobajs ska ge bondgården energi
Per Brunberg miljonsatsar på en biogasanläggning som ska förse 
Björketorps gård med energi. Gödsel från gårdens egna kor ska 
med start i höst värma den nya eventhallen.

Varje år på vårkanten anordnar han ett stort kosläpp för all-
mänheten, som brukar locka flera tusen besökare. Det är bajset 
från just dessa kor som nu ska bli närproducerad energi på gården. 

– Först och främst vill vi skapa vår egen el och använda den. I 
processen blir det också en betydande spillvärmerest som motsva-
rar årsförbrukningen för tre villor. 

– Tanken är att vi ska värma upp den eventhall som vi numera 
har hos oss. 

Där anordnas musikevenemang samt privata fester som ex-
empelvis bröllop. Per Brunberg räknar med att investeringen för 
biogasanläggningen, cirka fem miljoner kronor, ska kunna räknas 
hem under en tioårsperiod. 
Ur Sydöstran 2019-07-05

Biogas ska göra gården självförsörjande på el
Drygt en mil norr om Karlshamn ligger Gungvala gård som hu-
vudsakligen bedriver konventionell mjölkproduktion. Gårdens 
220 kor levererar 2,3 miljoner kilo mjölk till Arla per år. 

I mitten av juni togs en biogasanläggning från belgiska Biolec-
tric i bruk. Anläggningen har en kapacitet på 44 kilowatt. 
 Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2019-08-09

De vill ha ditt matfett - kan bli till bränsle
Istället för att proppa igen avloppsnätet ska överbliven matolja nu 
återvinnas. Västblekinge miljö AB har kört igång ett pilotprojekt och 
förhoppningen är att matfett ska kunna omvandlas till biobränsle.

– Det finns fat på återvinningsstationerna i Hällaryd och Tub-
baryd. De tas sedan omhand av Svensk fettåtervinning. Vi kör ett 
test under ett år för att se hur stora volymer vi kommer upp i. 

Förutom att matfettet är möjligt att använda som en resurs som 
kan bli bränsle finns det andra incitament till att ta hand om matfet-
tet. Att hälla ut fettet i vasken kan nämligen ställa till stora bekymmer. 

– Det kan orsaka stopp i avloppen. 
 Ur Sydöstran 2019-06-24i
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HALLANDS LÄN

Anrika Wapnö blev ett modernt matföretag
– Man behöver vara en stor primärproducent för att vara ett litet 
matföretag, säger Lennart E Bengtsson, vd på Wapnö AB, som 
med 1 400 mjölkkor vuxit till ett varumärkesbyggande matföretag. 
Nu skapar Wapnö AB sitt eget kretslopp med mjölk, biogas, raps-
diesel, bryggeri och en växande grönsaksodling. 

Raps och biogasproduktion är viktiga delar i företagets ambi-
tion att skapa ett eget kretslopp. Biogasen ger värme, el och inte 
minst kyla till mejeriet. 

Gården ersätter 40 procent av den diesel man använder med 
RME. 

– Rapskakorna som blir över blir foder till korna - men jag ser 
i stället RME-oljan och de 125 000 liter glycerol vi också får fram 
som restprodukter och fodret som huvudprodukt, säger Lennart 
E Bengtsson. 
Ur Land Lantbruk 2019-07-26

SKÅNE LÄN

De visar skogens nytta
I Osby kommun finns 408 skogsföretag vilket innebär att en stor 
del av kommunens yta är täckt av skog. Men få tar på allvar upp 
vilken resurs skogen är, inte minst i klimatarbetet. 

Skogsprodukternas bidrag glöms bort i klimatdebatten och i 
skogspolitiska beslut. Det hävdas i en ny rapport. I Osby kom-
mun finns 408 skogsföretag som omsätter cirka 70 miljoner kro-
nor (2016), vilket motsvarar omkring 170 000 kronor per företag. 
41 000 hektar utgörs av skogsmark. Skogsnäringen i Osby kom-
mun sysselsätter cirka 160 förvärvsarbetare. Cirka 80 procent av 
tillväxten avverkas. 

14 bilar lämnar Osby kommun fullastade med timmer per 
dygn, 365 dagar om året. 
Ur Norra Skåne 2019-07-11

Skogen används till värme
– Vi satsar på att köpa bränsle så lokalt som möjligt, säger Carl 
Magnus Nilsson, vd för Gullarpsverket, för att inte slösa energi på 
massa transporter.

– Vi köper flis från i huvudsak tre leverantörer i närområdet och 
råvaran kommer från områden i huvudsak från nordöstra Skåne och 
kommunerna Osby, Östra Göinge och Älmhult. 

Grenar och toppar flisas på plats i skogen. Bränsleved i form av 
stockar flisas vid värmeverket efter behov. Gullarpsverket startade 
1984 med en värmepanna. Snart tillkom ytterligare en liten panna 
där de eldade med spån från Brios tillverkning av träleksaker i Kil-
leberg. 2004 köptes en till panna in och 2015 var det dags för inköp 
av ytterligare en. Med de två pannor som nu är i drift produceras 
cirka 50 000 MWh som distribueras via fjärrvärmeledningar un-
der mark till bostäder i Osby tätort. 

I Osby tätort är flerfamiljshus, villor, företag och offentliga 
verksamheter, som skolor och badhus, anslutna. 
Ur Norra Skåne 2019-07-25

Lång väntan på att få elda mer sopor
Drygt fyra år har processen tagit när det gäller att få ett tillstånd till 
en ökad förbränning av avfall på Beleverket i Hässleholm. 

Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen har under som-
maren sagt ja till både den ökade förbränningen samt en utökad 
effekt i en av fjärrvärmeverkets pannor. 

Det innebär att Hässleholm miljö får öka förbränningen från 
50 000 ton till 70 000 ton avfall per år. De får också tillåtelse att 
utöka effekten på den aktuella pannan. 
Ur Norra Skåne 2019-08-06 

Så ska grön gas minska stålindustrins utsläpp
Med drygt 200 000 ton förra året är Höganäs AB det företag som 
släpper ut näst mest fossil koldioxid i hela Skåne, enligt Natur-
vårdsverkets utsläppsstatistik.

Orsaken är användningen av naturgas och fossilt kol i framställ-
ningen av metallpulver. I en helt nybyggd anläggning ska man, 
tillsammans med företaget Cortus energy, framställa en förnybar 
gas gjord på biomassa.

– Bara den här anläggningen skulle kunna minska våra utsläpp 
med 10 000 ton per år. Men den stora vinsten blir ju om vi kan 
visa att tekniken fungerar, säger Höganäs ABs energisamordnare 
Magnus Pettersson.
Ur Sveriges Radio P4 Malmöhus 2019-06-20

Så ska Eons fjärrvärme i  
Malmö bli klimatvänlig
Eons produktion av fjärrvärme i Malmö orsakar stora koldioxidut-
släpp. Men om sex år ska bränslena vara helt förnybara.

Naturvårdsverkets siffror visar att Heleneholmsverket förra året 
släppte ut 143 000 ton koldioxid, vilket placerar Eon på tredje plats 
på listan över de aktörer i Skåne med störst utsläpp.

Men enligt bolaget ska fjärrvärmen vara helt förnybar om sex 
år, tack vare att man successivt byter till nya förnybara biobränslen 
pannorna.

– I dagsläget är delar av vår produktion fossilgasbaserad. 
Ur Sveriges Radio P4 Malmöhus 2019-06-28

Kommunen utreder biokol som klimatinsats
Lundakvintetten vill att Lund ska undersöka möjligheterna för 
att skapa och använda sig av biokol. Metoden innebär en kli-
matkompensation då man kommer att nyttja sitt eget organiska 
restmaterial.

De organiska resterna ska genom så kallad pyrolysbränning an-
vändas för att skapa biokol. 

Biokolen binder koldioxid, tar bort läkemedelsrester och kad-
mium samt har en vattenhållande kapacitet motsvarande den som 
finns hos lera. 

På så vis kan biokol i sandiga jordar öka jordens vattenhållande 
kapacitet. 

Projektet heter "Rest till bäst" och fortgår till och med år 2020, 
men eventuell förlängning på ytterligare två år. 
 Ur Skånska Dagbladet 2019-06-28
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Klartecken för biogasanläggning
Bygglov har beviljats till mångmiljonsatsningen på en biogasan-
läggning på Nymölla bruks område. Företaget Gasum meddelar 
att byggstart kommer ske inom kort.

Gasum investerar 270 miljoner kronor och Stora Enso 50 miljo-
ner. Utöver det har Naturvårdsverket beviljat 121,5 miljoner i bidrag. 

– Vår tanke är att anläggningen ska gå upp i kommersiell drift 
hösten 2020. Så vi jobbar mot den tidplanen och med bygglovet 
kommer vi ganska snart inleda byggnationen på marken där, säger 
Markus Olsson, vd för Gasum AB. 

När den står klar kommer den att producera flytande biogas på 
70-90 GWh per år. 
Ur Kristianstadsbladet 2019-07-02

Biogasmacken kan hamna  
i Kristianstad istället
En biogasanläggning ska det bli i Nymölla. Men biogasmacken, 
som bolaget också ska satsa på, ser ut att inte hamna i Bromölla. I 
stället riktas blicken mot Kristianstad.

Gasum AB beviljades 4,4 miljoner kronor i Klimatklivet 2018 
för att bygga en biogasmack. 

Nu ser det ut som att biogasmacken trots allt inte hamnar i Bro-
mölla. I stället riktar företaget sina tentakler mot grannkommunen. 
Ur Kristianstadsbladet 2019-07-02

Öresundskraft säljer fjärrvärmeverk  
i Ängelholms kommun
Cirka 200 abonnenter i Vejbystrand och Hjärnarp får ny leveran-
tör av fjärrvärme. Öresundskraft har sålt de två lokala fjärrvärme-
anläggningarna till Neova, som också har nät i Bjuv, Åstorp och 
Billesholm.

Anläggningen i Hjärnarp producerar 2 gigawattimmar om året. 
Neova AB är dotterbolag till finska Vapo OY och har 15 mindre 

anläggningar med fjärrvärmenät över hela Sverige, närmast i Ås-
torp, Bjuv och Billesholm. Alla drivs med med biobränsle, främst 
egenproducerad torv och avfall från träindustrin.

Anläggningen i Vejbystrand producerar cirka 12 GWh fjärr-
värme om året, och i Hjärnarp är produktionen bara 2 GWh – att 
jämföra med Åkerslundsverkets i Ängelholm 200 GWh om året.
Ur Helsingborgs Dagblad 2019-07-08

De kompenserar utsläppen
– Vi följer utvecklingen i samhället med större miljöansvar och vi 
måste anpassa oss. Det säger Michael Lindemann chef på Stora 
Enso Nymölla. Det är med den utgångspunkten de producerar 
Multicopy Zero, ett koldioxidneutralt papper. Det innebär att 
Multicopy Zero kompenserar utsläppen från distributionsledet.

Vad innebär ett koldioxidneutralt papper? 
– Det innebär att alla utsläpp är beaktade, svarar Michael 

Lindemann, allt från de maskiner vi använder till utskicken till 
kunderna. 

Nymölla har köpt utsläppsrätter i tre utvecklingsprojekt som 
syftar till att minska koldioxidutsläppen i de regioner där projek-
ten bedrivs: Kina, Vietnam och i Afrika, söder om Sahara. 
Ur Norra Skåne 2019-07-18

Biogasprojekt nerlagt – nu satsas på nytt
Subventionerad biogas i Danmark och problem med för höga 
halter av kadmium i rötresterna satte stopp för Trelleborgs bio-
gasprojekt. Men nu vill kommunen, tillsammans med ett företag 
i Hammenhög, prova att omvandla de stinkande massorna från 
Trelleborgs stränder till biokol.

Nu finns det nytt hopp om att det ska gå att göra något bra av 
den mörkbruna sörja som regelbundet rensas bort från stränderna 
längs sydkusten. 

– Nu har vi gått med i ett annat projekt där man tittar på möj-
ligheten att göra biokol av det. Då förbränner man ett organiskt 
material under hög temperatur i en syrefattig miljö. Det blir ett 
poröst material med hög fosforhalt som håller vatten och attra-
herar mikroorganismer. Och ett ton biokol motsvarar ungefär 1,7 
ton koldioxid i atmosfären så det fungerar också som en kolsänka. 

Det nya projektet drivs av Lunds kommun tillsammans med 
bland annat företaget Skånefrö i Hammenhög och SLU Alnarp. 
Ur Trelleborgs Allehanda 2019-07-25i

12 september, Svea Konferens & Matsal, Stockholm
Program och anmälan på svebio.se

VÄLKOMMEN PÅ SVEBIOS  
BRÄNSLEMARKNADSDAG
– Förstå vad som händer på bränslemarknaden!

https://sv-se.invajo.com/event/svebio%2Cswedishbioenergyassociation/svebiosfuelmarketday

