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Nr 10 / 2019 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige presenterade 
den 28 oktober ett 27-punktsprogram med ”reformer 
för ett fossilfritt Sverige” grundat på förslag som kom-
mit fram i de 13 Färdplaner som hittills tagits fram 
inom projektet Fossilfritt Sverige. 

Listan lämnades över till energiminister Ibrahim Baylan och 
klimatminister Isabella Lövin vid ett presseminarium, och 
Svante Axelsson utvecklade också en del av förslagen i en de-
battartikel på DN Debatt samma dag. Programmet innehåller 
både förslag på olika subventioner, andra typer av styrmedel 
och krav på utredningar och strategier. En del av förslagen finns 
redan med bland januariavtalets 73 punkter och är under be-
redning eller genomförande. Annat är nya idéer och förslag. 

I debattartikeln i DN lyfter Svante Axelsson fram att det 
svenska näringslivet genom färdplanerna själva presenterat lös-
ningar på hur man kan bli fossilfria till 2045. Han refererar 
också till att Sverige tillsammans med Indien tagit på sig en 
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Många företag funderar nu på bio-CCS efter att tekniken 
uppmärksammats i riksmedia. Det gäller t ex Tekniska verken i 
Linköping och Stora Enso. Eon vill bygga ut fjärrvärmeverket i 
Åkersberga och Västerviks kommun vill bygga om värmeverket i 
Gamleby, eventuellt med elproduktion.  SID 10.    

Tillfällig lösning för eltillgången  
i Stockholm och Malmö 
Infrastrukturminister Anders Ygeman presenterade den 25 oktober 
kortsiktiga lösningar för kapacitetsproblemen i elförsörjningen för 
Stockholm och Malmö.  SID 4. 

Växtodlingen i svenskt 
jordbruk ger produkter med 
53,4 TWh energiinnehåll, 
genom en insats av 5,8 TWh 
energi. Dessutom tillkom-
mer cirka 20 TWh halm. 
Om man inkluderar halm 
och blast är produktionen 
74 TWh. Se sidan 6.

Ur IVA:s rapport Så 
klarar det svenska jord-
bruket klimatmålen.
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Enkel energibalans för jordbruket
Svenska åkrar producerar biomassa inklusive vall med ett 
energiinnehåll på 53,4 TWh. I odlingen inklusive torkning 
används 5,8 TWh direkt och indirekt i form av drivmedel, 
mineralgödsel, el med mera. Det innebär en energikvot på 
9,2 (varje kWh som sätts in i växtodlingsdelen ger 9,2 kWh 
tillbaka) något som är unikt för jordbruket (3, 8, 10) (Figur 5).

Jordbruksverket har uppskattat utsläppen från produktio
nen av mineralgödsel som används i svenskt jordbruk till 
0,8 miljoner ton CO2e. Idag pågår flera industriella forsk
ningsprojekt för att kunna producera kvävegödselmedel 
baserat på förnybara energikällor. En förutsättning för att 
dessa ska kommersialiseras i större skala avgörs av lant
brukets betalningsförmåga. Styrmedel som innebär krav 
på gödselmedel framställda med bästa tillgängliga tek
nik (Best Available Technology, BAT) kommer att medföra 
ökade kostnader. De utsläpp av växthusgaser som hän
förs till den produktionen ingår inte i beräkningarna av det 
 svenska jordbrukets utsläpp, och ingår därmed inte heller 
i jord brukets åtagande för 2045.

Det bör framhållas att det bara är en begränsad del av all 
jordens biomassa som kan nyttjas som ”drivmedel” (mat) 
för människokroppen, vilket är huvudsyftet med jordbruk, 
och det är just den kvaliteten som gör jordbruket till ett 
samhällsintresse. Många jordbruksprodukter används även 
som biobränslen och för framställning av drivmedel, men 

merparten används direkt eller indirekt via animalieproduk
tionen till livsmedelsproduktion. Därutöver finns en poten
tial för produktion av biobaserade råvaror från jordbruket. 
Denna uppskattas enligt Pål Börjesson, Lunds universitet, 
till 35 000–40 000 GWh år 2050 beroende på årsmån, 
styrmedel och teknisk utveckling (8). Hur stor del av detta 
som kan bli tillgängligt regleras av EU:s förnyelsedirektiv 
(se avsnittet om tillgänglig biomassa i kapitlet om åt gärder 
för att minska jordbrukets klimatpåverkan, sid 38) och iLUC 
(indirect Land Use Change). Sådana indirekta effekter upp
kommer exempelvis när produktion av biodrivmedel träng
er undan livsmedelsproduktion, vilket i sin tur leder till att 
ny mark tas i anspråk och därmed leder till ökade utsläpp 
av klimatgaser.

Inverkan av dieter
Denna rapport har avgränsats till att omfatta det som in
går i sektorn jordbruk, lokaler och arbetsmaskiner och LU
LUCF i det svenska åtagandet om nettonollutsläpp. Där 
inkluderas endast produktionen och inte konsumtionen 
av livsmedel. Att mer utförligt ta upp konsumtion och råd 
kring detta skulle innebära att behöva skifta över från terri
toriella utsläpp till LCAfokus (se sid 25). Men det finns ändå 
anledning att kort nämna något om konsumenters val av 
livsmedel, eftersom det har bäring på både klimatpåverkan 
och försörjningsgrad.

Figur 5: Energiinnehåll i växtbiomassa 
från svenskt jordbruk, exklusive halm 
och skörderester och tillförd energi.
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FORTS FRÅN SID 1.

särskilt global roll att transformera den tunga industrin till fos-
silfrihet. Det behövs förebilder. Han skriver:

”En viktig orsak till att de globala utsläppen inte minskar är att 
många länder tror att det krävs stora uppoffringar för att bli fos-
silfria. Många länder tycks vara mer rädda för samhällsförändring 
än klimatförändring.” 

I debattartikeln har Svante Axelsson lyft fram sex av de 27 för-
slag som finns i rapporten till regeringen: 

• Inför snabba och effektiva tillståndsprocesser. Han lyfter sär-
skilt fram nya kraftledningar, som det kan ta tio år att få tillstånd 
för. 

• Bredda ekobonusen. Här handlar det om stöd för omlastning 
mellan trafikslag för att gynna transporter med tåg och båt.  

• Utred en ekoskatt för lastbilar inom ramen för en skatteväx-
lingsreform. En avståndsbaserad miljörelaterad skatt istället för 
dagens drivmedelsbeskattning. 

• Utveckla reduktionsplikten till minst 50 procents reduktion 
av klimatpåverkan jämfört med bensin och diesel, och inför en 
reduktionsplikt också för flyget.  

• Förändra definitionen av avfall så att bergmaterial- och bygg-
industrin kan använda bergkross, gammal betong och asfalt direkt 
i nybyggnation.

• Inför en strategi för koldioxid¬infångning, användning och 
lagring, för att göra cementindustrin klimatneutral, och utveckla 
även en marknad för negativa utsläpp.

Bland de förslag som inte nämns i debattartikeln finns exem-
pelvis differentierade flygplatsavgifter, stöd för teknik som minskar 
utsläppen i sjöfart och hamnar, klimatdeklaration av byggnader ur 
ett livscykelperspektiv, en bioekonomisk strategi, en strategi för 
elektrifiering av flyget, mm. 

Svebio kommentar: 

Det är oklart vilken status det här programmet har. I massmedia pre-
senterades det som ett utspel från näringslivet, men urvalet av förslag 
ur färdplanerna verkar ha skett på Fossilfritt Sveriges kansli. I många 
fall relaterar förslagen till andra dokument än färdplanerna. Man får nog 
säga att det snarast är Svante Axelssons egen önskelista på åtgärder. 
Det första förslaget i listan, införandet av en vägavgiftsskatt/ekoskatt 
relaterar till en punkt i 73-punktsprogrammet och finns även med i kli-
matpolitiska rådets rapport. Det är långtifrån självklart att denna variant 
på kilometerskatt kommer att uppskattas av näringslivet, även om det 
skulle gå att utforma ett system som gynnar transporter i glesbygds-
regioner. 

Förslaget om att öka reduktionsplikten till 50 procent reduktion av 
klimatpåverkan känns märkligt passivt för att komma från en myndig-
het som ska verka för fossilfrihet. Målet måste väl vara att utforma ett 
styrmedel som innebär att de fossila drivmedlen försvinner så snart det 
är möjligt. Ett förslag om att införa en reduktionsplikt också för sjöfar-
ten, dvs för inlands- och kustsjöfart, är bra förutsatt att man kan hindra 
”läckage” genom bunkring i något grannland.  

Vissa förslag känns onödiga, som förslaget att införa en skrotnings-
premie för fossila bränslepannor. De företag som fortfarande eldar med 
fossila bränslen, trots hög koldioxidskatt, stigande pris på utsläppsrät-
ter och möjlighet att söka stöd via Klimatklivet kan säkert också ta kost-
naden för att skrota sin gamla panna. Generellt är det för mycket direkta 
subventioner och stöd i Svante Axelssons lista. Vi tror inte att det är en 
typ av politik som de flesta i näringslivet önskar sig. 

Energimyndigheten rättar rapport om reduktionsplikten

Den tidigare rapporten kom ut före sommaren och innehöll för-
slag om kvoter för den fortsatta reduktionsplikten (se Bioenergi-
nytt nr 5 – 6). Frågan om hur utformningen ska bli efter 2021 
utreds nu vidare i departementen. 

Så här skriver Energimyndigheten under rubriken ”Komplet-
tering till Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten”

”Energimyndigheten rapporterade i juni en utvärdering av 
systemet med reduktionsplikt. Vi har nu tagit fram ett korrigerat 
reduktionspliktsscenario med reduktionsnivåer som är högre än 
de som tidigare presenterats. I kompletteringen ingår även käns-
lighetsanalyser av olika elektrifieringstakt av fordonsflottan, samt 
en analys där skattebefrielsen för rena och höginblandade biodriv-
medel försvinner efter 2020.

I rapporten Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten har 
Energimyndigheten dessvärre använt felaktiga emissionsfaktorer 
i modellen för klimatutsläpp från vägtrafik. Vi har i komplette-
ringen korrigerat dessa indata. Vi har också valt att använda en-
ergianvändning enligt utsläppsstatistiken, eftersom målet om 70 
procent utsläppsminskning år 2030 utgår från utsläppsstatistiken. 
Denna skrivelse kompletterar rapporten ”Kontrollstation 2019 för 
reduktionsplikten” och bör därför läsas tillsammans.”

Energimyndigheten gav den 25 oktober ut en rapport 
med korrigerade siffror för kontrollstation 2019 om re-
duktionsplikten. 

Svebio kommentar: 

Marknadens aktörer, både producenter och användare, väntar otåligt 
på besked från regeringen om villkoren för biodrivmedel från 2021 till 
2030. När man införde systemet med reduktionsplikt var ett av motiven 
att skapa ett stabilare styrmedel än den tidigare skattebefrielsen, som 
ofta beviljades bara ett par år i taget och med mycket dålig framförhåll-
ning. Nu har vi hamnat i samma läge med reduktionsplikten. Situationen 
kompliceras av att EU-kommissionen vill förlänga statsstödsreglerna 
med två år utan att ge möjlighet för skatteundantag under dessa två år. 
Följden kan bli att mattan dras undan för de företag som nu levererar 
rena eller högblandade biodrivmedel (E85, ED95, B100 och HVO100) 
liksom för alla de kunder, främst åkerier och offentligägda trafikföretag, 
som idag använder fossilfria drivmedel. Det är mycket angeläget att den 
svenska regeringen agerar så att den här marknaden kan fortsätta växa, 
annars blir det mycket svårt att nå de ambitiösa svenska klimatmålen 
på transportområdet. 
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IEA spår snabb tillväxt för förnybar energi

Skatt på avfallsförbränning trots hård kritik

Framför allt ser IEA nu ett stort genombrott för solkraft, och 
särskilt för decentraliserad solkraftsproduktion. Förnybara ener-
gikällor utgör redan den näst största elproduktionskällan globalt 
och allt större del av investeringarna görs i förnybar teknik för 
elproduktion. Den förnybara elproduktionskapaciteten kommer 
att öka med 50 procent under de kommande fem åren, eller med  
1 200 GW (1,2 miljoner MW). Av den här utbyggnaden kommer 
60 procent att vara solceller, medan landbaserad vindkraft kommer 
att stå för 25 procent, enligt IEA. Biokraft och havsbaserad vind 
kommer vardera att stå för 4 procent av kapacitetsutbyggnaden. 
Resten, omkring 7 procent, står vattenkraften för. Obs! Siffrorna 
gäller installerad effekt. När det gäller elproduktion blir relationer-
na andra eftersom de olika energislagen har olika långa driftstider 
per år. Då ökar vattenkraftens och biokraftens betydelse. IEA har 
ett högre alternativ på 1 500 GW, men utvecklingen kan bromsas 
av svårigheter med reglering och tillstånd, höga investeringskost-
nader särskilt i utvecklingsländer, och på många håll svårigheter att 
integrera så mycket variabel elproduktion i elsystemen. 

Hela 40 procent av utbyggnaden av förnybar elproduktion 
kommer att ske i Kina. På andra plats kommer EU, på tredje plats 
USA och på fjärde Indien. När det gäller solceller ligger ”övriga 
Asien” på andra plats efter Kina.

Tillväxten för förnybart i värmesektorn är sämre än i elproduk-
tionen, och den förnybara andelen av värme kommer bara att öka 
från 10 procent till 12 procent av totalen 2024. Det är inte i över-
ensstämmelse med klimatmålen och regeringarna måste göra mer 
för att stimulera förnybar värmeproduktion. ”Modern bioenergi” 
står för den särklassigt största delen av förnybar värme 2024, och 
tillväxten sker i första hand i industrisektorn med störst tillväxt i 
Indien, Kina och EU. 

”Regeringens förslag om att införa en skatt på avfallsförbränning 
lämnas nu till riksdagen. Förslaget aviserades i budgetpropositio-
nen för 2020 och är en del av samarbetet mellan regeringsparti-
erna, Centerpartiet och Liberalerna. 

Förslaget innebär att en avfallsförbränningsskatt införs med en 
skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton 
avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton 
avfall 2022. 

Undantag från skatten införs för farligt avfall, animaliska bipro-
dukter, biobränsle och viss produktion av material.

Den nya skatten är en del av regeringens arbete för att nå 
de nationella klimat- och miljömålen. Regeringen bedömer att 
skatten är en åtgärd som kan ge effekt på sikt. Förslaget påver-
kar lönsamheten av investeringar och reinvesteringar i avfallsför-
bränningskapacitet.

Förslaget syftar även till att på lång sikt uppnå en mer resursef-
fektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med den så kallade 
avfallshierarkin.

Skatten föreslås träda i kraft 1 april 2020 och bedöms öka skatte-

International Energy Agency, IEA, publicerade den 21 
oktober Renewables 2019, en prognos för utvecklingen 
av förnybar energiteknik 2020 – 2024.

Regeringen lade 24 oktober den i budgeten utlovade 
propositionen om skatt på avfallsförbränning. Detta trots 
den omfattande kritik som förts fram mot förslaget och 
trots ett kritiskt yttrande från lagrådet. Så här skriver 
regeringen i sitt pressmeddelande: 

Produktionen av biodrivmedel kommer att öka med 25 procent 
till 2024, spår IEA. Den snabbaste ökningen sker i Kina, som för 
första gången kommer att vara ledande i investeringarna i biodriv-
medelsproduktion, och utbyggnaden gäller i första hand etanol. 
Provins efter provins i Kina kommer att införa E10. Även resten 
av Asien får en snabb ökning, men det gäller främst biodiesel, 
utom för Indien, som liksom Kina satsar på etanol. I USA sjunker 
utbyggnaden kraftigt jämfört med 2013 – 2018. Även i Brasilien 
minskar investeringarna, men den brasilianska biodrivmedelspro-
duktionen behåller sin andel av världsproduktionen. För EU spås 
ökad produktion av HVO men minskad produktion av biodiesel 
och etanol. 

Svebio kommentar: 

IEA:s rapport bekräftar det vi redan känner till; EU har den särklas-
sigt sämsta politiken för biodrivmedel, vilket leder till sjunkande produk-
tion särskilt av konventionella biodrivmedel som biodiesel och etanol. 
Detta trots att Europa har stora överskott av mark och inga problem 
att klara livsmedelsförsörjningen. Här har den europeiska miljörörelsen, 
EU-kommissionen och EU-parlamentet ett stort ansvar för onödigt 
stora utsläpp från transportsektorn i Europa. 

Kina tar över stafettpinnen som ledande inom biodrivmedel. IEA 
bekräftar också att värmemarknaden är underskattad, trots den omfat-
tande användningen av fossila bränslen inom uppvärmning och indu-
striella processer med stora koldioxidutsläpp som följd. IEA har under 
de senaste åren alltmer börjat fokusera på bioenergins potential och 
lyfte för ett år sedan fram bioenergin som ”Modern bioenergy is the 
overlooked giant of renewables”. 

IEA är ett samarbetsorgan för OECD-länderna med säte i Paris, 
och har en mycket bra överblick över utvecklingen på energiområdet. 
Bland annat publicerar IEA varje höst den omfattande rapporten World 
Energy Outlook.

intäkterna med 0,24 miljarder kronor för 2020, vilket är en del-
årseffekt.”

Lagrådet lämnade den 10 oktober ett yttrande med skarp kri-
tik av skatteförslaget. Lagrådet konstaterar att den utredning som 
fick i uppdrag att utforma förslaget om skatten själv konstaterade 
”att en skatt på avfall som förbränns inte utgör ett ändamålsenligt 
styrmedel för att kostnadseffektivt bidra till uppfyllandet av de 
klimat-, energi- och avfallspolitiska målen” och att utredningens 
slutsats var att skatten skulle bli en rent fiskal skatt. Utredningen 
föreslog skatten trots att den själv ansåg den vara olämplig, enbart 
grundat på att man fått ett direktiv om att föreslå en skatt.

Lagrådet konstaterar att förslaget mötts med en kraftig kritik 
från de flesta remissinstanser. 

Lagrådets slutsatser uttrycks bland annat så här: 
”Lagrådet konstaterar att det inte anförts något konkret stöd 

för att det angivna syftet med förslaget skulle uppnås; vad som 
anges som stöd är snarast antaganden om effekter som kan komma 
att uppstå under vissa förhållanden. Omfattningen av de potenti-
ella positiva effekterna har inte ställts i relation till risker och till 
förutsebara negativa effekter.”

”Utöver att lagförslaget bygger på punkt 35 i den s.k. janua-
riöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de 
gröna, Centerpartiet och Liberalerna saknas en mer konkret för-
klaring till varför lagförslaget nu läggs fram.”
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Tillfällig lösning för eltillgången i Stockholm och Malmö 

I Stockholm hölls en presskonferens tillsammans med Ellevios vd 
Johan Lindehag och i Malmö en presskonferens tillsammans med 
Eon Energidistributions vd Johan Mörnstam och Pågens vd An-
ders Carlsson Jerndal. På regeringens hemsida finns ingen redovis-
ning av vad överenskommelserna mellan regeringen och de lokala 
elnätsägarna går ut på, men på respektive bolags hemsida finns 
pressmeddelanden.

Stockholm satsar på kraftvärme med bioolja

Ellevio skriver under rubriken ”krisen för Stockholms elförsörj-
ning avvärjd på kort sikt” bland annat följande: 

”Det akuta problemet med kapacitetsbrist i statliga stamnätet 
i Stockholmsregionen har avvärjts. Ellevio har tillsammans med 
regeringen hittat ett sätt att kortsiktigt lösa de mest akuta block-
eringarna för elförsörjning och utveckling i Stockholms stad.

- Den mest akuta krisen kan anses avblåst. Dialogen med reger-
ingen lägger dessutom grunden för att fortsätta lösa de långsiktiga 
kapacitetsutmaningarna, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Kapacitetsproblematiken för Svenska kraftnät i Stockholmsre-
gionen är en fråga som flera inblandade aktörer har arbetat in-
tensivt med under en lång tid, men läget blev akut under våren. 
Problemet består i att efterfrågan på eleffekt i Stockholm ökar mer 
än vad Svenska kraftnät klarar av att leverera, samtidigt som den 
lokala elproduktionen är på väg att försvinna. Konsekvenserna 
riskerade att stoppa Stockholms utveckling mot en elektrifierad, 
digitaliserad, fossilfri och hållbar stad. 

Men nu har Ellevio och regeringen hittat en gemensam lösning 
där Ellevio möjliggör fortsatt elproduktion i Stockholm Exergis 
kraftvärmeverk i Värtan. Den lokala elproduktionen kommer där-
med att täcka elbehovet i Stockholm under de närmaste åren.” 

”Lösningen med regeringen adresserar behovet av investeringar 
genom att de outnyttjade intäkterna från tidigare år får användas 
till investeringar framåt.”

På Stockholm Exergis hemsida kan vi läsa: 
”Den 24 oktober har Stockholm Exergi och Ellevio inlett ett 

samarbete som under de kommande 12 åren säkrar tillgången på 
320 MW förnybar eleffekt i Stockholm.

Genom samarbetet kommer 320 MW eleffekt från förnybara 
bränslen att tillföras. Rent konkret sker det genom en totalre-
novering av ett kraftvärmeverk som byggs om för att drivas med 
bioolja, samt genom reinvesteringar i ett par andra produktions-
anläggningar som även de drivs med bioolja. Detta innebär att 
Stockholm får en lokal eldriftsförmåga vilket ökar leveranssäker-
heten för de som lever och verkar i staden.

– Tillgången på eleffekt i landets storstäder är en kritisk frå-
ga och vi är väldigt nöjda att vi kommit fram till en gemensam  

Infrastrukturminister Anders Ygeman presenterade den 
25 oktober kortsiktiga lösningar för kapacitetsproblemen 
i elförsörjningen för Stockholm och Malmö. 

lösning för att säkerställa Stockholms nuvarande elbehov. Det 
kommer dock att krävas fler initiativ för att säkerställa eleffekt i 
regionen i takt med att staden och regionen växer och elektrifie-
ringen går framåt.” 

Malmö satsar på elproduktion från biogas

Eon Eldistribution skriver så här på sin hemsida under rubriken 
”Nu kan alla i södra Skåne få el”:

”Elnätbolaget Eon Energidistribution kan säga ja till alla kända 
önskemål om nya anslutningar till lokal- och regionnätet i södra 
Skåne. Det är möjligt bland annat genom en ny handelsplats för 
flexibilitet.

Den senare tiden har flera företag luftat sin oro över en framtida 
elbrist. Det är trångt i elnäten, framför allt i stamnätet som ägs av 
Svenska kraftnät, samtidigt som det på vissa ställen är ont om lokal 
elproduktion.

Det gör att flera företag som vill öka sitt effektuttag från region- 
eller lokalnät har fått nej. Brödföretaget Pågen i Malmö har till 
exempel inte kunnat gå vidare med sina utbyggnadsplaner.

Men under fredagen meddelade Eon Energidistribution att si-
tuationen är löst i södra Skåne. Alla önskemål om ökat effektuttag 
som bolaget känner till fram till 2024 ska kunna tillgodoses.

Lösningen omfattar tillförsel av 255 MW genom tre olika åt-
gärder: En handelsplats för flexibilitet, möjlighet för elnätbolaget 
att köpa effekt som kapacitetsreserv från Heleneholmsverket samt 
vissa åtgärder i stamnätet.”

När det gäller Heleneholmsverket skriver man så här:
”Heleneholmsverket drivs i dag av naturgas men ska framöver 

drivas av svensk biogas. När regeringen i somras höjde skatten på 
fossileldad kraft slutade Eon att leverera el från kraftvärmeverket 
och fortsatte endast med att producera värme.

Nu har Eon Energidistribution fått klartecken från Energi-
marknadsinspektionen att bolaget får köpa effekt från Helene-
holmsverket för att ha tillgängligt i bristsituationer.

– Med skattepålagan blev det inte lönsamt att producera el för 
marknaden för elproduktion. Men nu har vi som elnätsoperatör 
fått rätt att köpa upp kapacitet i en så kallad kapacitetsreserv. Det 
innebär att vi kan betala kostnaden trots skattepålagan, säger Jo-
han Mörstam.”

Svebio: 

Lösningarna av de akuta kapacitetsproblemen i Stockholm och Mal-
mö innebär att man måste använda relativt dyra biobränslen. På längre 
sikt är det bättre att bygga nya kraftvärmeverk för billigare bränslen, 
som skogsflis eller rt-flis. 

Vi är inte helt klara över hur den valda modellen för att finansiera 
åtgärderna fungerar och vem som i slutändan betalar, eller om de mo-
deller som valts kan tillämpas också för alla andra orter där man har 
kapacitetsproblem eller möjlighet att bygga ny biobaserad kraftvärme. 

Svebio kommentar: 

Lagrådet pekar på att inte ens regeringen själv tycks tro på några 
positiva effekter av lagen. Den förväntas inte leda till ökad materialå-
tervinning eller till minskad import av avfall. Däremot kommer skatten 
att påverka lönsamheten för den energiåtervinning som sker genom 
avfallsförbränning och kommer därmed att på längre sikt påverka re-
investeringar och nyinvesteringar i kapacitet för avfallsförbränning. Det 
är alltså, som lagrådet påpekar, en riktigt dålig lag, som inte uppfyl-
ler rimliga krav på effektiva styrmedel. ”En grundregel för miljöpolitisk 

styrning är att styrmedel bör sättas så nära problemkällan som möjligt. 
En skatt på förbränning av avfall innebär att en skatt införs i slutet av 
avfallsströmmen” (citat ur lagrådsremissen). 

Skatten blir i praktiken en ekonomisk belastning för alla de fjärr-
värmeföretag som investerat i energiutvinning ur avfall. De får sämre 
lönsamhet och sämre konkurrenskraft gentemot andra uppvärmnings-
alternativ. Vår prognos är att skatten kommer att avskaffas om några år, 
precis som hände med 2006 års avfallsförbränningsskatt. 

FORTS FRÅN SID 3.
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Uppdrag till fyra landshövdingar och Energimarknadsinspektionen 

Uppdrag till fyra länsstyrelser

I dag har regeringen beslutat att ge länsstyrelserna i Skåne, 
Stockholms, Västra Götalands och Uppsala län i uppdrag att, uti-
från ett lokalt och regionalt perspektiv, analysera förutsättningarna 
för en trygg elförsörjning i respektive region. Syftet är att finna 
möjligheter till bättre samordning mellan regionala och lokala ak-
törer som kan bidra till en mer effektiv nätförsörjning.

– Elnätsbolagen, Svenska kraftnät, kommunerna och regioner-
na måste samverka för att hantera effektbehovet. Nu ger vi läns-
styrelserna i uppdrag att leda arbetet, säger energi- och digitalise-
ringsminister Anders Ygeman.

Länsstyrelserna ska i utförandet av uppdraget ta in information 
och synpunkter från relevanta lokala och regionala aktörer, exem-
pelvis kommuner och elnätsföretag, för att få en god grund för sin 
analys av de lokala och regionala effektbehoven. Länsstyrelserna 
ska också identifiera och samordna uppdraget med nationella ini-
tiativ, projekt och arbeten som har betydelse för länsstyrelsernas 
bedömningar för respektive område.

Förutom de akuta åtgärderna för Stockholm och Malmö 
har regeringen gett utredningsuppdrag kring kapaci-
tetsfrågan, dels till fyra länsstyrelser, dels till Energi-
marknadsinspektionen. Så här ser uppdragen ut, enligt 
regeringens pressmeddelanden 24 oktober: 

Uppdraget ska resultera i en slutrapport där länsstyrelserna ur 
ett regionalt perspektiv beskriver hur effektsituationen i regioner-
na ser ut idag och vilka befintliga eller möjliga framtida problem 
och risker som finns i länen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 7 au-
gusti 2020.

Uppdrag till Energimarknadsinspektionen

Regeringen har idag gett Energimarknadsinspektionen ett upp-
drag om analys och förslag till åtgärder avseende kapacitetsbrist i 
elnäten.

Den senaste tiden har samhällets ökade efterfrågan på el lokalt 
medfört att nätkapacitetsbrist uppstått på flera platser och regio-
ner i Sverige.

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att 
undersöka omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten, utreda hur 
problematiken sett ut över tid samt analysera förutsättningar och 
åtgärder kopplat till de problem som identifieras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 ok-
tober 2020. En delredovisning av uppdraget ska göras senast den 
30 april 2020.

Svensk tillämpning av energieffektiviseringsdirektivet

Nej till Swedegas i Göteborg

Sverige måste tillämpa det nya direktivet inom loppet av 18 måna-
der, precis som alla andra EU-direktiv. Regeringen har utarbetat 
en promemoria om den här tillämpningen, som publicerades 3 
oktober. 

Det omarbetade EED är ett snårigt direktiv. Avsikten är att 
medlemsländerna ska uppnå en vissa ackumulerad energibespa-
ring i slutanvändarledet, och huvudalternativet är att tillämpa ett 
kvotpliktsystem. Länderna kan också använda ”alternativa policy-
åtgärder”. 

”Regeringen har beslutat att avslå ansökan om koncession för en 
naturgasledning mellan Swedegas terminal för flytande naturgas i 
Göteborgs hamn och stamledningen för naturgas. 

Senast år 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser. 
Regeringen anser i nuläget att den föreslagna anslutningen riske-

Som en del av Energiunionen och EU:s energi- och kli-
matpolitik 2021 – 2030 beslutade EU om en revidering av 
energieffektiviseringsdirektivet (EED). 

Regeringen gav 10 oktober besked om att man avslår Swedegas ansökan om att få ansluta bolagets terminal 
för flytande naturgas till stamnätet. Så här skriver regeringen i sitt pressmeddelande:

Sveriges linje är sedan länge att tillämpa generella styrmedel 
som energi- och koldioxidskatter och därefter låta marknadens 
aktörer välja åtgärder. I promemorian skriver regeringen att man 
avser att fortsätta den politiken och ”tillämpa andra styrmedel än 
kvotpliktssystem”. Regeringen anser att de generella styrmedlen 
ger den effektivisering som krävs i direktivet, och tänker därför 
inte tillämpa några av de flexibiliteter som är möjliga enligt di-
rektivet. Genom modellberäkningar visar man att de svenska styr-
medlen ger en total ackumulerad effektiviseringseffekt på lågt räk-
nat 172 TWh under perioden 2021 – 2030. Det motsvarar ungefär 
46 procent av slutanvändningen av energi idag (genomsnitt 2015-
2017). En tillämpning av direktivets krav ger 163 TWh, så Sverige 
bedöms överträffa kravet med gällande styrmedel. 

rar att försvåra övergången från naturgas till biogas och därmed 
försena omställningen. Regeringen har därför bedömt att kraven i 
naturgaslagen inte är uppfyllda och beslutat att avslå ansökan om 
koncession.”
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Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner SKB:s ansökan om utökat slutförvar 

”I december 2014 lämnade SKB in en ansökan till Strålsäkerhets-
myndigheten om att få bygga ut det befintliga slutförvaret SFR 
som ligger i Forsmark i Östhammars kommun. Syftet med ut-
byggnaden är att kunna ta emot rivningsavfall från avvecklingen 
av kärnkraftverk. Ansökan gällde att få driva det befintliga slut-
förvaret tillsammans med den utbyggda delen som en integrerad 

Den 22 oktober gav Strålsäkerhetsmyndigheten klartecken för SKB:s lager för låg- och medelaktivt radioaktivt 
avfall, som ska bygga vid Forsmark. Obs! Det handlar alltså inte om lagret för högaktivt avfall utan om mindre 
farligt avfall från rivningen av kärnkraftverk. Vi citerar ur pressmeddelandet från SSM: 

anläggning för slutförvar av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall. 
Strålsäkerhetsmyndigheten har nu slutfört granskningen av ansö-
kan och bedömer att SKB har visat att långsiktig strålsäkerhet kan 
uppnås med den i an¬sökan redovisade referensutformningen av 
utbyggnaden samt att utbyggnad och drift av anläggningen kan 
genomföras på ett strålsäkert sätt.”

Jordbruket kan bli fossilfritt och producera mycket bioenergi

Rapporten har titeln ”Så klarar det svenska jordbruket klimatmå-
len” och har tagits fram i samverkan med KSLA, Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien.  

Rapporten konstaterar att svenskt jordbruk har hög produktivi-
tet och utnyttjas resurser effektivt. Dagens svenska växtodling, på 1,3 
miljoner hektar, producerar tillräckligt med energi och protein för 
att försörja 26 miljoner människor. Ändå är Sverige idag till hälften 
beroende av import av livsmedel. 

Mer än hälften av de bokförda utsläppen av växthusgaser från det 
svenska jordbruket kommer från animalieproduktionen. Samtidigt 
har svensk mjölk-, kött- och äggproduktion bland de lägsta klimat-
utsläppen i inom EU och Europa har lägre utsläpp än globala med-
elvärden. Insatser som fodertillsatser och täckning av gödselbrunnar 
kan minska utsläppen med 14 procent fram till 2050 vid oförändrad 
produktion. 

Eftersom den svenska produktionen har relativt låga utsläpp 

Som en del av IVA:s projekt Vägval för klimatet publice-
rade IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) i mitten 
av oktober en rapport om hur jordbruket kan sänka sina 
utsläpp av klimatgaser och bidra till klimatpolitiken. 

skulle en ökad självförsörjning med livsmedel leda till lägre globa-
la utsläpp, även om de bokförda utsläppen från svenskt jordbruk 
skulle öka. 

Odlingen ger produkter med ett energiinnehåll på 53,4 TWh 
medan direkta och indirekta energii9nsaster för odlingen kräver 5,8 
TWh (både fossil och förnybar energi). Varje insatt kWh ger alltså 
9,2 kWh tillbaka. Då har man inte räknat med idag outnyttjade 
restprodukter som halm och blast. 

Jordbruket kan lagra mer kol i marken. Redan idag sker en inlag-
ring av 1,2 – 1,5 miljoner ton CO2 i landets mineraljordar, men det 
finns möjligheter att öka den inlagringen. 

Jordbruket har en betydande potential att producera mer bio-
massa för energiändamål. Idag produceras bara 2,5 – 3 TWh bioen-
ergi från jordbruket, medan potentialen är ytterligare 35 – 40 TWh 
till 2050. Sverige har redan idag en hög användning av jordbruksba-
serade biodrivmedel, men den inhemska produktionen är låg. 

Det svenska jordbruket kan bli fossilfritt. Koldioxidutsläppen 
från den diesel som används för traktorer och andra arbetsmaskiner 
är cirka 0,6 miljoner ton CO2. Att ersätta denna diesel med egen-
producerade biodrivmedel skulle kräva 2,4 – 3,6 TWh bioråvara, 
vilket skulle kräva en areal av 100 000 – 330 000 hektar. 
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Jordbruket i klimatrapporteringen 

Jordbrukets utsläpp av växthusgaser rapporteras till FN:s 
klimat konvention under flera olika rubriker (se Figur 2): Sek
torn jordbruk som innefattar djurproduktion och gödslad 
mark. Jordbrukets arbetsmaskiner och uppvärmning av 
 lokaler rapporteras som en del av dessa för landet som helhet. 
I figuren redovisas jordbrukets del. Markanvändning (Land 
Use, Land Use Changes and Forestry, LULUCF) är ett separat 
beräkningssystem som inte ingår i de territoriella utsläppen.

Importerade insatsvaror, som mineralgödsel, soja och kalk, 
räknas inte in i territoriella utsläpp från svenskt jordbruk, 

efter som de produceras i andra länder och belastar ut
släppsstatistiken i exportlandet. 

Både jordbruks och rapporteringssystemen är komplexa. 
Det uppstår dessutom lätt förvirring, i den allmänna de
batten, om vilka klimateffekter som går att uppnå genom 
ändra de konsumtionsvanor, och vilka åtgärder som är möj
liga att göra inom produktionen. 

Utgångspunkten i rapporten har varit de territoriella utsläp
pen, men att trots allt ge inblick även i närliggande utsläpp 
trots att de ligger utanför de svenska klimatmålen.

Figur 2: Jordbrukets utsläpp av växthusgaser, nuläge 2017.
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Elöverskottet blir mer än 25 TWh i år

Lugn oljemarknad

MARKNADERNA

Den svenska elmarknaden kommer innan årets slut att ha ett ex-
portöverskott på mellan 25 och 30 TWh, den högsta elexporten 
någonsin. Detta samtidigt som det genomförs akuta åtgärder för 
att lösa kapacitets- och effektproblem i Stockholm och Malmö. 
Vindkraftsproduktionen ligger för den senaste 52-veckorsperio-
den på 19 TWh. Både vattenkraft och kärnkraft har producerat 
på normal nivå och värmekraften, i praktiken mest biokraft, ligger 
kring 15 TWh. Den inhemska elanvändningen ligger på 137 TWh 

Trots ständig oro i Mellanöstern är oljepriserna relativt stabila 
kring 60 dollar/fat. En förklaring kan vara att den politiska osä-
kerheten, som borde höja priset, motverkas av allt dystrare prog-
noser om den globala ekonomiska utvecklingen, som istället håller 
nere priset. Den senaste World Economic Outlook från IMF och 
Världsbanken, som publicerades 15 oktober, visade en betydande 
nedskrivning av den globala ekonomiska tillväxten, från tidigare 
3,2 procent till 3 procent. Det är den lägsta tillväxten sedan finans-
krisen 2008/2009. 

Inte heller på den svenska marknaden sker några stora föränd-
ringar. Användningen av bensin minskade till och med augusti 
med 2 procent medan användningen av diesel ökade med 0,4 pro-

i årstakt (temperaturkorrigerat 142 TWh), en minskning med 2 
procent. Trots all diskussion om elektrifiering syns ännu inget av 
detta i statistiken. 

Elprismarknaden visar nu stora prisskillnader mellan norra och 
södra Sverige, med kraftigt avvikande högre priser i prisområde 4 
(Malmö). I övriga prisområden priser kring 40 öre/kWh medan 
område 4 ofta legat kring 70 öre. Elcertifikaten ligger kring 5 öre/
kWh och utsläppsrätterna kring 26 euro/ton. 

 
 

cent. I bägge fallen inkluderas inblandat biodrivmedel. Använd-
ningen av E85 har minskat med 23 procent jämfört med förra året, 
då vi däremot såg en uppgång. Användningen av eldningsolja lig-
ger 10 procent under förra året fram till och med augusti. 

Den europeiska etanolorganisationen ePure berättar att 
klimatnyttan med europeisk etanol, dvs reduktionen av växt-
husgasutsläpp i förhållande till bensin (livscykel enligt EU:s 
beräkningsmodell) har förbättrats från 52 procent 2009 till 71 
procent under 2018, och siffran har förbättrats varje år de se-
naste sju åren. Det sker alltså en fortgående förbättring av eta-
nolens klimatprestanda. 

När: 5–6 november 2019

Plats: First Hotel Grand, Falun | Studiebesök: Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi

Tema: Kris och beredskap | Fjärrvärme som en del av den hållbara lösningen | Fjärrvärme  
och kommunikation | Biobränslemarknaden | Framtidens biokraftteknik och mycket mer!

Program & anmälan: svebio.se/evenemang

I samarbete med:Arrangeras av:

VÄLKOMMEN PÅ SVEBIOS

STORA BIOKRAFT &
VÄRMEKONFERENS
– Konferens, utställning och studiebesök

https://www.svebio.se/evenemang/stora-biokraft-och-varmekonferensen-2019/
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Remissyttrande över Handlingsplan för hållbara transporter i Örebro län

Rapporten innehåller ett stort antal förslag till åtgärder för re-
gionen, kommunerna samt företag och privatpersoner. Vi in-
stämmer med inriktningen av åtgärderna och behovet av att 
ställa om transportsektorn och mönstra ut fossila drivmedel, 
men vi avstår från att kommentera åtgärdsförslagen i detalj. 

Vi vill emellertid ge några synpunkter på frågor som tas upp 
i planen direkt kopplade till biodrivmedel. 

I den så kallade drivmedelstrappan (figur 1) betonas mycket 
starkt värdet av närproducerade biodrivmedel. Det ges ingen 
definition av begreppet närproducerat. Ur klimatsynpunkt har 
närproduktion sällan någon större betydelse, eftersom trans-
porter av den färdiga produkten bara står för en bråkdel av 
klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Närproduktion kan 
givetvis ha ett intresse ur regional synvinkel, för att utveckla 
näringslivet och för lokal försörjningstrygghet, men detta är 
inte en klimatfråga. För flera typer av biodrivmedel kan det 
vara fördelaktigt att bygga mycket stora produktionsanlägg-
ningar, vilket gör det svårt att prioritera närproduktion. För 
andra drivmedel är småskalig produktion möjlig, men ofta till 
priset av högre kostnad per liter. 

Vi har svårt att följa argumentationen för att nedprioritera 
biodiesel som bränsle på sidan 8 – 9. I texten framhålls ett stort 
antal fördelar med biodiesel, men detta bränsle har ändå getts 
låg prioritet, främst därför att det redan är framgångsrikt på 
marknaden. 

Valet av bränsle utgår åtminstone på kort sikt från vilka for-
don som används, och dieselbränslen används i en stor del av 
fordonsflottan. Det gäller förutom för dieselbilar även de flesta 
tunga lastbilar och arbetsmaskiner. Biodiesel är i många fall det 
enda möjliga förnybara bränslealternativet. 

Det är för oss oklart varför man över huvud taget ska göra 
en prioriteringsordning mellan de olika fossilfria alternativen, 
eftersom de alla kommer att behövas, i olika typer av fordon.

Det finns en betydande risk i att från politisk eller adminis-
trativ nivå bestämma teknikval. Teknisk utveckling och mark-
nadsutveckling kan snabbt ändra förutsättningarna för de olika 
tekniska lösningarna. 

När det gäller kollektivtrafiken och biogasen är det viktigt 
att slå vakt om och utveckla den infrastruktur som byggts upp. 

Svebio lämnade den 4 oktober remissvar över handlings-
planen för hållbara transporter i Örebro län.

Region Örebro län bör påpeka för statsmakterna det olämpliga 
i att subventionera elbussar, som slår undan benen för busstra-
fik med biogas. 

Kommentarer till beskrivningen av olika förnybara 
drivmedel

HVO

Vi ser inte några risker för tillgången på hållbar råvara för 
HVO-produktion. Och vi anser inte att körning med HVO 
(eller B100) ”tenderar att ge högre hälsofarliga utsläpp jämfört 
med andra förnybara alternativ vid korta körsträckor”. Jäm-
förelsen bör göras med den diesel som ersätts, och alla fordon 
ska uppfylla högt ställda miljökrav (dieselfordon miljöklass 6).

När det gäller frågan om PFAD och palmolja måste EU:s 
hållbarhetskriterier och den svenska hållbarhetslagstiftningen 
gälla. Region Örebro kan inte ställa egna, högre krav. 

FAME/RME

Den svenska FAME-dieseln är uteslutande rapsbaserad, RME. 
Tillgången på oljegrödor och mark där man kan odla oljeväxter 
är god och formuleringen om begränsad potential är felaktig. 
Beträffande utsläpp vid korta körsträckor, se ovan. 

Etanol 

Det mycket god tillgång på råvaror för etanolproduktion, både 
i Sverige, i Europa och globalt, liksom tillgång på mark där 
man kan odla energigrödor för etanolproduktion. Formule-
ringen om begränsad potential är därför felaktig. Etanol kan 
produceras både från ett stort antal odlade grödor (sockerrör, 
sockerbetor, majs, vete, annan spannmål, etc) och från olika 
cellulosahaltiga råvaror och avfallsprodukter. 

Etanolen har ett lägre energiinnehåll per liter, vilket ger en 
högre bränsleförbrukning i liter, men inte ”högre drivmedels-
förbrukning” i energienheter (kWh, MJ). Tvärtom kan etanol 
förbrännas med hög verkningsgrad. 

Det finns idag personbilar för etanoldrift att köpa (Ford 
Kuga), och fler märken är att vänta. Särskilt som E85-markna-
den växer snabbt i Frankrike, vilket ger underlag för europe-
isk produktion av flexifuelbilar. Det finns idag också konver-
teringssatser som gör att man till låg kostnad kan konvertera 
bensinbilar till etanoldrift. 

FORTS 4

REMISSVAR FRÅN SVEBIO

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Svebio stödjer förslaget om att införa viktningsfaktorer istället 
för de nu gällande primärenergifaktorerna. 

• Svebio föreslår att viktningsfaktorn för biobränslen sänks från 
0,6 till 0,5. 

Remissyttrande över Förslag till ändring av Boverkets byggregler 
– föreskrifter och allmänna råd BFS 2020:xx

Svebio lämnade den 25 oktober remissvar över förslag till 
ändring av Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna 
råd BFS 2020:xx

• Svebio anser att frågan om eleffektbehov i nya småhus behö-
ver analyseras vidare för att eventuellt sänka riktvärdet för instal-
lerad eleffekt. 

• Svebio stödjer den föreslagna nivån för genomsnittlig vär-
megenomgångskoefficient. 

• Hur det nya regelverket slår i praktiken bör följas noga av 
Boverket, och förslagsvis bör man redan nu planera en kontrollsta-
tion för uppföljning. 
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Svebios uppfattning i sammanfattning

• Svebio stödjer de föreslagna ändringarna i plan- och byggför-
ordningen.

• Undantaget från energiprestanda för energi som produceras 
från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller 
på dess tomt i §3 bör tas bort.  

• Ändringarna bör följas upp med en kontrollstation efter några 
år för att bedöma om de fått avsedd effekt beträffande teknikneu-
tralitet.

• Effektproblematiken måste utredas vidare med inriktning att 
återkomma med konkreta förslag till åtgärder. 

• Uppdraget till Boverket och Energimyndigheten att ta fram 
kompletterande krav som utgår från byggnaders energibehov, ”an-
vänd energi”, bör genomföras skyndsamt. 

Bakgrunden till de föreslagna förändringarna är att uppfylla 
intensionerna i Energiöverenskommelsen när det gäller nybyggna-
tion och uppvärmning av bostäder och lokaler. Dessutom måste 
Sverige implementera det bearbetade EU-direktivet om byggna-
ders energiprestanda. 

Energiöverenskommelsen, Energikommissionens och Klimat-
beredningens betänkanden pekade alla på samma behov av att 
justera byggreglerna så att de bättre styr mot teknikneutralitet 
mellan olika förnybara alternativ, gynnar fjärrvärme och hanterar 
effektutmaningen. Ett gemensamt förslag var att gå från begrep-
pet levererarad eller inköpt energi till ”använd energi”. Regeringen 
har nu valt att stå kvar vid begreppet levererad energi, men istället 
efter förslag från Boverket införa nya viktningsfaktorer som ger en 
likartad effekt. Vår bedömning är att de nya viktningsfaktorerna i 
kombination med skärpta krav på värmeprestanda i byggnadernas 
klimatskal ger en bättre balans mellan olika energislag i nybebyg-
gelsen och inte minst ger fjärrvärmen en bättre konkurrenssitua-
tion. 

Det nya regelverket bör utvärderas efter några år för att bedöma 
om det gett den avsedda effekten om bättre teknikneutralitet.

Allmänna synpunkter

Svebio noterar att Boverket har lyssnat på de synpunkter som 
kommit in från energibranschen och under de remissmöten som 
hållits. Det förslag som lagts har förutsättningar att nå de mål som 
satts upp om teknikneutralitet, gynnande av förnybar värmepro-
duktion och förbättrade villkor för fjärrvärmen. När det gäller 
effektfrågan är det mer osäkert om man når målet att minska ef-
fektbelastningen, särskilt för småhus. Vi anser att den frågan bör 
analyseras vidare. 

Vi anser att förslaget om ”levererad energi” med de föreslagna 
viktningsfaktorerna gör att man kan nå målen ungefär så samma 
sätt som om man använt begreppet ”använd energi”, som Energi-
kommissionen och Klimatberedningen uttalat sig för.  

Remissvar på PM Byggnaders energiprestanda – förslag på 
ändringar i plan- och byggförordningen

Svebio lämnade den 25 oktober remissvar på PM Bygg-
naders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och 
byggförordningen

FORTS FRÅN SID 8.

Undantaget för energi producerad på huset eller tomten

Vi anser att undantaget från energiprestanda för energi producerad 
på byggnaden eller tomten för energi från sol, vind, mark, luft eller 
vatten är principiellt felaktigt, strider mot kravet på likabehand-
ling av olika energislag och styr fel från ett energisystemperspektiv. 
Undantaget öppnar möjligheter att använda ett kompletterande 
energisystem för att minska kraven på klimatskärmen. Om det 
gäller solenergi innebär det dessutom att energitillskottet bara sker 
under en del av året, varför man får ett förstärkt problem med 
effektbalansen. Följden blir också en sämre konkurrenssituation 
för fjärrvärmelösning och en ökad användning av el. Vi anser att 
utformningen av det nya energiprestandadirektivet gör det möjligt 
att stryka detta undantag. 

Effektfrågan fortfarande inte hanterad

Den del av energiöverenskommelsen som inte är slutligt hanterad 
gäller effektfrågan, särskilt med avseende på befintlig bebyggelse. 
I överenskommelsen framhålls behovet av att avveckla direktver-
kande elvärme. En avveckling av elvärme och av värmepumpar 
som är dimensionerade så att elpatroner tar över under kalla dygn 
är en angelägen åtgärd för att klara effekt- och kapacitetsproblem, 
inte minst i våra större tätorter. Den här frågan måste bli föremål 
för fortsatt analys med målet att komma med konkreta förslag till 
styrmedel och åtgärder. 

En tänkbar åtgärd kan vara att sänka den maximala installerade 
eleffekten för småhus. En annan kan vara att införa någon typ 
av effektavgift eller effektskatt. En tredje möjlighet är att införa 
ett stöd för åtgärder som reducerar effekttopparna, exempelvis in-
stallation av högeffektiva pelletskaminer i småhus med direktver-
kande elvärme eller med värmepump där effekttoppen i dagsläget 
klaras med direktverkande elvärme.

Viktningsfaktorn för biobränsle

Som framgår av konsekvensutredningen produceras fjärrvärme 
idag med 66 procent förnybar energi, på nationell nivå. Om man 
inkluderar spillvärme från skogsindustrin, vars processer idag näs-
tan helt bygger på förnybar biomassa, blir andelen 70 procent. 

Direkt användning av bioenergi, med pellets, flis eller ved, är 
100 procent förnybart. För att den relationen ska återspeglas i vikt-
ningsfaktorn bör viktningsfaktorn för biobränslen sänkas från 0,6 
till 0,5. När fjärrvärmen i framtiden får en ännu högre andel för-
nybart kan också faktorn för fjärrvärme sänkas. 
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BIOENERGI I PRESSEN

INTERNATIONELLT

Här omvandlas slam till biobränsle
Det svenska företaget C-Greens första industriskaliga anläggning 
är nu på plats på Stora Ensos bruk i finska Heinola för att omvandla 
bioslam till biokol, som kommer att användas som biobränsle i 
brukets egna värmepanna och för att värma staden Heinola.

Företaget C-Green har utvecklat en process som kan omvandla 
stora mängder slam till biobränsle. Processen bygger på en teknik 
som kallas hydrotermisk karbonisering. 
Ur Energinyheter.se 2019-10-02

NORRBOTTENS LÄN

Avtal klart om användning av  
spillvärme från gruvan i Kiruna
Tekniska verken och LKAB har tecknat avtal om användning av 
spillvärme från gruvverksamheten. Det innebär att spillvärme 
kommer att användas för fjärrvärmeproduktion under totalt fyra 
månader per år.

Det nya avtalet innebär att spillvärmen från nästa år kommer 
att stå för en större del i produktionen av fjärrvärme. Det i sin tur 
innebär att mindre avfall behöver förbrännas i Kiruna.

–Avtalet är starten på avvecklingen av avfallsförbränningen i  
Kiruna – det blir en milstolpe i Tekniska Verkens historia, säger Jan 
Fjordell, vd Tekniska Verken.
Ur SvT Nyheter Norrbotten 2019-10-23

Kungen: "Det här är viktigt för framtiden"
Under onsdagen besökte kungen Piteå och Luleå på temat "Nya 
högteknologiska initiativ för minskade utsläpp av klimatgaser". 
Första stoppet var på Sunpines fabrik på Haraholmen. 

– Det här är viktigt för framtiden. Det är ett bra komplement 
till allt annat vi har som hjälper till att skapa en så bra framtid som 
möjligt, säger han. 

Sunpines vd Magnus Edin var nöjd med besöket. 
– Det är mycket uppskattat att Hovet hör av sig och vill besöka 

Sunpine. 
Ur Piteå-Tidningen 2019-10-10 

VÄSTERBOTTENS LÄN

Boliden får kraftig elrabatt  
– trots stora utsläpp
Smältverket hamnar på en tionde plats bland industrier som släp-
per ut mest koldioxid. När SVT granskar de bolag som får mest 
el-rabatt hamnar Boliden också på tio-i-topplistan med minst 288 
miljoner kronor.

En stor anledning till koldioxidutsläppen är att när bolaget 
framställer koppar i smältverket tillförs idag kol. Där försöker Bo-
liden nu hitta andra alternativ för att bli av med sitt fossilberoende. 
Det kan handla om till exempel vätgas eller biokol.

– Alla former av biobränsle finns också självklart med i den 
portfölj vi tittar på, säger energidirektören.
Ur SvT Nyheter Västerbotten 2019-10-22

Kommunen tillstyrker drift i fabrik för biokol
Den stora fabriken för biokol bör få starta i Bureå. Det tyckte 
bygg- och miljönämnden vid senaste mötet.

Envigas vill få göra max 16 000 ton biokol per år. I försöks-
anläggningen, som redan är igång, får man göra 250 ton per år. 
Dessutom vill man göra max 16 000 ton bioolja per år. Värmen 
ska värma upp de egna lokalerna och det finns funderingar på att 
leverera värme till Bureås fjärrvärmenät. 

Envigas AB vill helst starta sin produktion redan nu vid nyår.
Ur Norran 2019-10-30

Martinsons investerar 120 miljoner
Martinsons investerar i sina sågverksanläggningar i Bygdsiljum och 
Kroksjön. Den enskilt största investeringen är en ny huvudpanna 
till anläggningen i Bygdsiljum. Totalt omfattar investeringspro-
grammet 120 miljoner kronor.

Huvudpannan i Bygdsiljum byggs under nästa år och driftsätts 
hösten 2020. Pannan byggs för att klara en övre gräns för utsläpp 
av stoft på 30 milligram per kubikmeter, att jämföra med 50 mil-
ligram på kubikmeter hos den nuvarande.
Ur Norran 2019-10-30

JÄMTLANDS LÄN

Östersund först med en  
station för flytande gas
Östersund blir först ut i Norrland med en gasstation med flytande gas. 
– Det som också är unikt med Östersund är att den stationen även 
kommer att ha möjlighet att tanka komprimerad gas.

Det säger Mikael Antonsson, trafikansvarig i Sverige för 
Gasum. Bolaget planerar att bygga 50 gasstationer i Norden varav 
25 stycken placeras i Sverige. Och Torvalla/Östersund blir först ut 
i Norrland.

– Det är inte så att det finns ett enda bränsle som kommer att ta 
över dieseln, det är naivt att tro. Det kommer finnas flera lösningar 
där elektrifieringen finns, HVO och gas är några andra.
Ur Länstidningen Östersund 2019-10-07
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BIOENERGI I PRESSEN Biogas och agroforestry på Trägsta mjölkgård
Eva och Torgny Widholm är entusiasterna som köpte ett gammalt 
andelsjordbruk från 50-talet och blev lantbrukare. Familjeföretaget 
har producerat mjölk och hållit markerna öppna vid Storsjön 
sedan 1996.

Torgny och Eva byggde upp besättningen på nytt, från 32 till 
160 kor, och är i dag uppe i 10 000 kilo mjölk i snitt om året jäm-
fört med hälften när de startade. 

Idag har familjen investerat drygt 65 miljoner i gården. 2012 var 
det dags för en biogasanläggning.

– Idag är anläggningen färdigställd och ger cirka 400 kubikmeter 
gas per dygn av den gödseln vilket ger 800 000 kilowattimmar per år.

– Bygget var ju en stor investering och tog lång tid, men käns-
lan att duscha första gången med värmen från våra egna kor var ju 
otrolig, berättar Eva.

När besättningen utökas till 200 kor som stallet idag rymmer 
finns även målet att producera mer el.
Ur Jordbruksaktuellt 2019-10-13

Förändra världen genom Jämtkraft
Jämtkraft har ändrat inriktning och anställt klimatexperten  
Andreas Gyllenhammar för att det ska märkas. 

– Jämtkraft har haft flera projekt och vi ska se vad som är stort 
och vad som är smått, säger han och menar att om solcellsparken 
bara blir en ensam företeelse gör den inte så stor nytta.

Han nämner också Jämtkrafts initiativ att köpa in en viss 
mängd biobränsle för flyget som lokala företag kan vara med och 
dela på. Den forskning som pågår på kraftvärmeverket om att helt 
sluta tillverka el och i stället producera biobränsle till flyget; det 
kan bli något.

– Vi har ett stort elöverskott här. Om vi i stället kan producera 
flygbränsle till allt flyg som tankas i Sverige skulle det betyda något. 
Ur Östersunds-Posten 2019-10-23 

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Investerar stort i miljövänlig uppvärmning
En helt ny bioenergianläggning håller på att växa fram i Junsele. 

Det är Ådalen Fastigheter med Peter Andersson som motor som 
just nu iordningställer 10 000 kvadratmeter mark, varav 4 000 
kvadratmeter slutförs denna vecka. 

– Till att börja med kommer vi att tillverka 2 000 kubikmeter 
flis för vårt eget behov. Men det är bara början. 

Ådalen Fastigheter är en av Sollefteå kommuns största privata 
fastighetsägare med ett 20-tal fastigheter med bostäder, kontor, af-
färer och verkstadslokaler. De flesta finns i Junsele men bolaget har 
också ett stort hyreshus i Sollefteå. 

Det som redan är klart är att en flislada kommer att byggas för 
årsbehovet av flis för Ådalen Fastigheters behov. 

– Vi kommer att bygga vår första flislada med taklutning och 
geografisk orientering mot söder för maximal instrålning till de 
solceller vi kommer att installera. 

Investeringarna har gjorts med bidrag från Naturvårdsverket. 
Ur Nordsverige 2019-10-17 

Satsning på forskning ger nya jobb i Ö-vik
Bioekonomi är ett komplicerat forskningsområde som kan vara 
svårt att sätta sig in i för gemene man. Örnsköldsvik är högt ansett 
inom fältet. Ett bevis på det är att storföretaget Rise nu har valt att 
satsa stort i stan. 

– Det ger oss en jättemöjlighet att göra Örnsköldsvik till inter-
nationellt ledande inom området, säger Magnus Hallberg, tillträ-
dande avdelningschef för bioraffinaderi på Rise. 

Företaget MoRe Research i Örnsköldsvik står inför stora för-
ändringar. Sveriges Forskningsinstitut (Rise) har gått in som ägare.  

De tidigare ägarna Eurocon, Kempestiftelserna, Metsä Board 
Sverige och Domsjö Fabriker behåller 40 procent av aktierna i 
företaget. 
Ur Örnsköldsviks Allehanda 2019-10-26 

"Frågan om klimatet är löjligt lätt att lösa"
Aulan på Örnsköldsviks folkhögskola var fullsatt till sista plats och 
mer därtill när Johan Ehrenberg äntrade den lilla scenen. Med 
okuvligt gott humör förklarade han direkt sin inställning - allt 
kommer att bli bättre, och det kommer inte att dröja länge. 

– Varje dag ser jag tecken på att vi närmar oss brytpunkten för 
den fossila eran. 

Hur ska man då lösa mänsklighetens glupande energibehov? 
Johan Ehrenberg är tvärsäker. 

• Solenergi. Sol och vind ersätter den fossila elindustrin. 
• Elbilar. Kommer att ersätta den fossila fordonsparken 
• Bromsa bioenergin. 
Ur klimatsynpunkt är det bästa att låta skogen stå kvar eller brukas 
i kontinuitetsskogsbruk, men då måste skogsägarna få betalt för 
att spara skogen. 
• Bygg i trä. Inte i betong. 
• Gör biokol i pyrolysugnar. Syrefri förbränning kan användas i vil-
lor eller fjärrvärmeverk och är också en koldioxidlagrande metod. 
Ur Tidningen Ångermanland 2019-10-25 

Tuff start för nya vd:n i Domsjö
Den 1 augusti blev Björn Vedin vd på Domsjö Fabriker. 56 dagar 
senare meddelade han att 50 tjänster ska bort. 

– Mitt tyngsta beslut hittills.
Fabriken ska spara inte mindre än 100 miljoner kronor med 

hjälp av ett omstruktureringsprogram. 
Kostnader ska ses över, och intäkter ska ökas genom förbättrad 

kvalitet på de tre huvudprodukterna cellulosa, lignin och bioetanol. 
Han lämnade Nouryon (före detta Akzo Nobel) efter cirka 30 

år i den koncernen. 
– Jag har lärt mig mycket om fabriken, och träffat många 

människor. Ganska snabbt har jag fått klart för mig att vidta åtgär-
der för att Domsjö Fabriker ska finnas i morgon. 

Hur mycket har ägarna i Indien varit inblandade i besparings-
paketet? 

– Indierna har inte haft med det att göra. 
– Vi har redan i dag bra verksamhet som är helt rätt i tiden. 

Cellulosan lever vi högt på, men även lignin och etanol är super-
viktiga för oss. 
Ur Örnsköldsviks Allehanda 2019-10-25 
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GÄVLEBORGS LÄN

12 000 ton matavfall samlades  
in under förra året i Gävleborg
– Invånarna i Gävleborg gör en stor insats för planeten genom att 
lämna matavfall till insamling, så att det till exempel kan bli bio-
gas, säger Karl Andersson, vd på Matsmart som låtit sammanställa 
statistiken från Avfall Sverige. 

Totalt samlades 12 000 ton mat in i länet under 2018. I snitt 
lämnade invånarna i Gävleborg sammanlagt 40 kilo matavfall per 
person, vilket är en ökning med fem kilo per person sedan 2015. 
Ur SvT Nyheter Gävleborg 2019-10-03

Bollnäs Energi lägger  
miljoner på utsläppsrätter
Värmeverket i Bollnäs är Hälsinglands näst största koldioxidbov. 
Förra året släppte det ut nästan dubbelt så mycket som den tillde-
lade kvoten. Nu kommer Bollnäs Energi tvingas köpa utsläppsrät-
ter för flera miljoner kronor om året. 

I Säverstaverkets pannor eldar Bollnäs Energi varje år upp drygt 
60 000 ton sopor. I värmeverket förvandlas soporna till fjärrvärme 
och el. 

Men det generar också utsläpp av ungefär 25 000 ton fossilt 
koldioxid i luften - nästan lika mycket som Iggesunds bruk, etta 
på listan över de anläggningar i Hälsingland som släpper ut mest 
koldioxid. 

Det fossila koldioxidutsläppet kommer framför allt från plast 
som slängts i soporna. 

I våras steg priserna på utsläppsrätter kraftigt till drygt 300 kro-
nor. Årets utsläpp kommer därmed att kosta Bollnäs energi unge-
fär 3,5 miljoner kronor. 

Nästa år måste hela 25 000 utsläppsrätter köpas in. Notan för 
det väntas bli över 6 miljoner kronor. 
Ur Ljusnan 2019-10-22 

"Ett gott betyg på industrierna i Hälsingland"
Under 2010-talet har Iggesunds bruk minskat sitt utsläpp av fossil 
koldioxid med nästan 75 procent. Att de fortfarande är den anlägg-
ning som släpper ut mest i Hälsingland tycker företagets miljöchef 
visar på att miljöarbetet i landskapet kommit långt. 

– Att vi är den största utsläppskällan är ett gott betyg på indu-
strierna i Hälsingland, säger Johan Granås.

Mellan 2012 och 2014 minskade brukets utsläpp av fossil koldi-
oxid från över 91 000 ton om året till 10 000 ton. Huvudorsaken 
var investeringen i en sodapanna, som kostade hisnande 2,3 mil-
jarder kronor. 

Efter 2014 har utsläppen ökat, men ligger fortfarande långt 
under de tidigare nivåerna. Enligt Anna Mårtensson, miljö- och 
hållbarhetschef på Iggesunds bruk, beror det på ett EU-direktiv, 
som från och med 2015 hindrar dem från att använda beckolja. 
Beckoljan släpper nämligen ut för mycket partiklar i luften när 
den förbränns. 

– Då måste vi använda fossil eldningsolja i stället. 
Ur Ljusdals-Posten 2019-10-21  

Brynäs ordförande blir  
ny vd för Gästrike Ekogas
Brynäs ordförande Jürgen Lorenz blir Gästrike Ekogas AB:s nya 
vd vid årsskiftet. Företaget har som mål att öka biogasproduktio-
nen i regionen med 400 procent. Gästrike Ekogas startades 2010 
av Gävle kommun för att producera lokal biogas till fordon och 
lokalt biogödsel gjort på matavfall till jordbruket. 

Idag är företaget dotterbolag till Gävle Energi och Gästrike 
återvinnare. Trenden för biogas i samhället är allt mer positiv en-
ligt Gästrike Ekogas. 

Anläggningen har tillstånd att röta upp till 30 000 ton orga-
niskt avfall per år och kan producera 2,7 miljoner normalkubik-
meter. Det motsvarar drivmedel för ungefär 2 300 personbilar som 
kör 1 500 mil per år. 
Ur Arbetarbladet 2019-10-06 

4 000 ton matavfall från Härnösand till Gävle
Matresterna från Gästrike återvinnare räcker inte. Därför ska  
4 000 ton från Härnösands kommun transporteras till ekogasan-
läggningen i Forsbacka. 

– Det är ett rejält tillskott på 40 procent, säger Jonas I Stenfelt, 
vd för Gästrike ekogas.

Matrester från Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älv-
karleby samlas ihop av Gästrike återvinnare och transporteras till 
Forsbacka. 

Sammanlagt handlar det om 11 000 ton så kallat "substrat" 
men det räcker inte. Efter många år med dålig efterfrågan och 
miljonunderskott börjar bolaget få snurr på verksamheten. 

Ett helt nytt avtal med Härnösand innebär att Gästrike ekogas 
tar emot ytterligare 4 000 ton matavfall som sedan "behandlas" 
mot en avgift. 
Ur Gefle Dagblad 2019-10-19 

Ny teknik kan fånga koldioxid i skorstenen
Stora Enso ska undersöka om det är möjligt att samla in och lagra 
den koldioxid, som släpps ut vid fabrikerna i Skutskär och Skog-
hall i Värmland.

– I Skutskär har vi gjort bränslebyten och tagit bort 99,99 pro-
cent av de fossila bränslen vi använder och nu vill vi ta nästa steg, 
säger Conny Johansson, energichef Stora Enso.

Utsläppen från massafabriken i Skutskär är i huvudsak biogena 
och kommer från förnyelsebara källor. Det innebär att CCS-tekni-
ken skulle kunna leda till minusutsläpp för fabriken.
Ur Sveriges Radio P4 Gävleborg 2019-10-22
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DALARNAS LÄN

Pelletsförråd och fabrik stod i lågor
Räddningspersonal larmades under natten mot lördag till en befa-
rad brand i en pelletsindustri i Märbäck söder om Älvdalen.

Enligt initiala uppgifter hade det börjat brinna i fabriken och 
sedan spridit sig till en silo och ett pelletsförråd. 

Pelletsfabriken var igång när branden bröt ut. Det är i nuläget 
oklart vad som orsakat branden. 

– Det är glöd i transportörer som vi håller på och släcker nu, det 
är en del skador så det lär nog bli produktionsstopp i några dagar, 
sa Per-Erik Jonsson.
Ur Mora Tidning 2019-10-09 

Ny delägare klar för fjärrvärme
Efter en längre tids process är det nu klart att Värmevärden går in 
som delägare i Leksands och Rättviks fjärrvärme. 

Värmevärden har förhandlat fram ett avtal med Dala Energi AB 
och Rättviks kommun där man förvärvar 51 procent av fjärrvärmen 
i Leksand och Rättvik, skriver Dala Energi i ett pressmeddelande. 

Fjärrvärmen i Leksand och Rättvik bedrivs i dag som två en-
skilda verksamheter, och dagens ägare ser behov av en större verk-
samhet för att kunna fortsätta utveckla fjärrvärmen. 

Därför slår man nu ihop sina verksamheter och tar samtidigt in 
en ny delägare. 

I pressmeddelandet står att Värmevärden tar över det operativa 
ansvaret för verksamheten, medan de nuvarande ägarna kommer 
att finnas kvar som aktiva ägare. 

Fjärrvärmeverksamheten i Leksand och Rättvik har i dag totalt 
sex anställda och levererar cirka 90 GWh/år. En stor del av Rätt-
viks tätort är ansluten till fjärrvärmenätet. Varmvattnet distribu-
eras från det biobränsleeldade fjärrvärmeverket.
Ur Falu Kuriren 2019-10-21 

VÄRMLANDS LÄN

Skogen lyfts i ny klimatstrategi
I mitten av november ska Värmlands nya energi- och klimatstrate-
gi vara klar. Länsstyrelsen bearbetar nu remissvaren som har kom-
mit in. I slutversionen får troligen skogen större plats.

Flera av dem som har hört av sig med synpunkter tycker att 
skogens möjligheter att skapa klimatnytta ska lyftas fram mer. 

Det gäller även jordbruket. 
Tanken är att den nya strategin ska beslutas i mitten av novem-

ber. Enligt det förslag som gick ut på remiss före sommaren ska 
den följas upp varje år. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2019-10-01 

Sprider aska för en friskare skog
Under slutet av oktober månad kommer kommunen börja sprida 
aska norr om E18 mot Strandmossen och i Presterudskogen. Askan 
höjer pH-värdet i skogen och motverkar försurning.

Askan som kommunen sprider ger arter som har svårt att klara 
sig i en försurad miljö bättre överlevnadsmöjligheter. 

– Aska från biobränsle är ju ett helt naturligt ämne så då slipper 
vi använda gifter eller andra metoder som bidrar till farliga avfall, 
säger Mikael Olsson, kommunens skogsförvaltare. 
Ur Nya Kristinehamns-Posten 2019-10-18 

VÄSTMANLANDS LÄN

Efter bottennappet - nu är skörden normal
2018 var inget bra år för lantbrukarna i trakten. Desto mer nöjda 
är de allra flesta med årets skörd. 

– I fjol var det ett bottennapp. I år känner vi att vi har hamnat 
på en god normalskörd, säger Tobias Johansson. 

Åby Agro investerade hösten 2017 i en ny spannmålstork med 
biobränsleeldad varmluftspanna. De kunde ta den i drift till fjol-
årets skörd men då var det väldigt lite spannmål att köra den med. 

Desto mer har det varit i år. 
– Jag är fullt belåten med torken. 
– Man tröskar inte gärna om vattenhalten är över 20 procent, 

i år var den 25-28 procent. När man levererar spannmålet ska det 
vara under 14 procent, säger Tobias Johansson. 
Ur Sala Allehanda 2019-10-11 

STOCHOLMS LÄN

Nu invigs klimatkansliet:  
”Kommer att bjuda in Greta”
Nu får klimatarbetet i Region Stockholm ett eget högkvarter. I 
dag tisdag invigs klimatkansliet, som ska samordna kommuner, 
näringsliv och andra aktörer för att nå klimatmålet om netto-noll 
utsläpp av växthusgaser senast 2045.

– Stockholmsregionen har stor betydelse i klimatarbetet, här 
bor ju en fjärdedel av Sveriges befolkning, säger Malin Fijen Pacsay 
(MP), ordförande i regionens klimatberedning.

Enligt den klimatfärdplan som regionen antagit ska en halv-
ering av utsläppen, även för konsumtion, klaras redan till 2030, 
och energiproduktionen ska vara 100 procent förnybar.

SL kör numera helt fossilfritt (utom sjöfarten), men godstrafi-
ken och privatbilismen står för en stor del av växthusgasutsläppen.

– Det handlar om att byta ut bränslet mot el, biogas, etanol 
eller biodiesel. 

Greta Thunberg är inte inbjuden när klimatkansliet invigs.  
Malin Fijen Pacsay skrattar till över frågan.

– Nej, hon är ju på annat håll nu. Men vi tänker bjuda in henne!
Ur Mitt i Stockholm
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Nya kraftvärmeverket lockade 
Håboföretagarna
Det blev många frågor när Håbo Företagare och Håbo Rotary-
klubb besökte Högbytorp kraftvärmeverk.

– Det här är en fantastisk anläggning för hela miljöoch klima-
tarbetet. Här tar vi hand om restresurser, avfall av olika slag, och 
gör energi av det. El, värme och biogas. Då kan vi minska använd-
ningen av olja för fordon och även fjärrvärmen är något vi behöver 
i stället för att använda oljan till sådant vi inte behöver, säger Lena 
Berglund, regionchef för E.On Nord. 

Vad är anledningen till att vi i Håbo inte får fjärrvärme härifrån, 
undrade någon, till exempel. 

– Den tarmen finns, men den finns på ritningar än så länge, 
svarade Antonio Abizzo.  
Ur UpplandsbroDirekt 2019-10-05 

Gården som har full fart mot fossilfritt
Under hösten byts dieseln mot HVO på Menhammar gård. Men 
resan mot ett fossilfritt lantbruk slutar inte där. 

Totalt rör det sig om ett tjugotal traktorer, lastmaskiner och 
hästbussar. Satsningen är ett samarbete mellan Lantmännen Ma-
skin, Valtra och bränsletillverkaren Neste MY Förnybar Diesel. 

– Visionen är att gå mot eldrivna mindre fordon och självsty-
rande system. Men den tekniken är fortfarande i sin linda, säger 
Ulf Segerström, driftsledare på Menhammar gård. 

– Vi förbrukar ungefär 48 kubik diesel per år med alla våra for-
don, och genom att byta ut dieseln mot HVO kan vi reducera 
utsläppen väsentligt. 

Biobränslet levereras till gården av återförsäljaren Energifabri-
ken, och enligt företagets uträkning kommer koldioxidutsläppen 
att minska med 148 ton koldioxid per år. 

Med nuvarande skatteregler är kostnaden för HVO drygt 3 kro-
nor högre per liter jämfört med vanlig diesel. 
Ur Land Lantbruk 2019-10-04 

Fjärrvärmeverk i Åkersberga kan byggas ut
Sandkilsverket i Åkersberga har ansökt om att få bygga ut för att 
klara fler kunder när kommunen växer.

– Det finns ett stort intresse från kommunen och från byggherrar 
att få ansluta till fjärrvärme, säger Lena Berglund är regionchef på Eon.

– Vi tittar därför på möjliga alternativ för att komplettera befintliga 
anläggningar varav en är att bygga en ytterligare pelletsanläggning.

Om allt går enligt planerna är det tänkt att den nya pelletsan-
läggningen ska kunna vara installerad och klar för drift om cirka 
två och ett halvt år.

Eon överväger också att bygga en ackumalator. 
Sedan tidigare består Sandkilsverket av en flisanläggning, en 

pelletsanläggning och två biooljepannor. Verket drivs med träflis, 
pellets och bioolja, främst majsolja.
Ur Mitt i Stockholm 2019-10-04

De tycker till om nya gröna påsen
Den 2 september startade Telge återvinning ett test med en ny påse 
för matavfall. 779 hushåll i Järna och Ronna har valts ut till testet 
som pågår till den 1 december. 

LT beger sig till ett kafé i centrum, för att höra vad Södertälje-
borna tycker om den nya påsen. 

– Vad händer när det blir blött? Kommer man behöva ställa den 
i en plastpåse? funderar Gun Stenborg. 

– Kan de inte förstärka botten? frågar sig Bibbi Andersson. 
– De är inte så stora. Skalar man potatis har man snart fyllt 

halva påsen. 
På Telge återvinning märker man att intresset för den nya påsen 

är stort. Den gröna plastpåsen består till 40 procent av fossil plast, 
och behöver bytas ut för att Telge återvinning ska klara av att bli 
fossiloberoende. 

Papperspåsarna går samma väg som de gröna plastpåsarna. Mat-
avfallet blandas till en slurry, som körs till Syvab (Himmerfjärds-
verket) där slurryn blir till biogas. 
Ur Länstidningen Södertälje 2019-10-10 

Solör Bioenergi expanderar i Nacka
På Henriksdalsberget i Stockholm ligger bostadsrättsföreningarna 
Svindersvik i Nacka och Utsikten 1-35. De två föreningarna äger 
tillsammans den värmeanläggning som Solör Bioenergi nu fått 
förtroendet att sköta om. Värmeanläggningen består av en pellets-
panna och två biooljepannor. 

Totalt förser anläggningen 900 lägenheter och en förskola i när-
heten med värme och varmvatten.

Solör har sedan tidigare ansvaret för energiförsörjningen hos 
fler bostadsrättsföreningar i just Nacka.
Ur Energinyheter.se 2019-10-10

SÖDERMANLANDS LÄN

Gimmersta Energi i ny fjärrvärmesatsning
Gimmersta Energi AB bildades 2011 och producerar fjärrvärme 
av flis och pellets från egen skog i Sörmland. Genom samarbete 
med KFAB har man tagit över fjärrvärmeförsörjningen i bland an-
nat Bie, Björkvik, Forssjö, Julita, Sköldinge, Strångsjö och Valla. 
Främst värmer man skolor, dagis, äldreboenden och flerfamiljshus, 
men även privata villor. 

Nu går man ihop med Lantmännen Agrovärme och bildar det 
gemensamma bolaget Gimmersta Agrovärme. Fjärrvärmeverksam-
heten flyttas till det nybildade bolaget, som samägs 50/50 av de två 
parterna. 
Ur Katrineholms-Kuriren 2019-10-18 
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Energibolaget hoppas  
bli fossilfria redan nästa år 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö tror sig nå målet att bli 
fossilfria redan nästa år. Idag är energiföretagets anläggningar fos-
silfria till 99 procent.

Omställningen påbörjades redan 1986 då den första biobräns-
lepannan togs i bruk i Eskilstuna som man eldade skogsflis i. Den 
är fortfarande i bruk.

Sedan dess har man bytt ut fossilt bränsle, som eldningsolja av 
olika slag till biooljor.
Ur Sveriges Radio P4 Sörmland 2019-10-22 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Ett viktigt mål för miljön
Den 19 september var en speciell dag för Tekniska verken, Svensk 
Biogas och Toyota. Svensk Biogas första anläggning för distribu-
tion av flytande biogas till fordon inte långt från E4an i Mjölby 
invigdes. Samtidigt firades det att Toyota ställer om till fossilfritt i 
sitt truckmåleri då gasolen ersätts med förnyelsebar biogas.

– Detta är verkligen en milstolpe då det gäller vår vision att sälja 
flytande biogas. Vår ambition är att bli världsledande när det gäller 
resurseffektiva bränslen, kommenterar Charlotta Sund, koncern-
chef och vd för Tekniska verken samt styrelseordförande i Svensk 
Biogas. 
Ur Länstidningen Östergötland 2019-10-11 

Fåddman investerar och satsar på export
Svenska kött- och charkföretaget Fåddman gör sig redo för ex-
pansion och investerar i en helt ny produktionslinje in en av sina 
fabriker i Mantorp. Produktionslinjen ska bland annat tillverka 
yakiniku, carpaccio och vitello tonnato. I fabriken passar även 
Fåddman på att byta ut sin oljeeldade panna mot en modern bio-
bränslepanna som drivs av träpellets.
Ur Food Supply 2019-10-10  

Tekniska verken utreder koldioxidlagring
Att lagra koldioxid är en teknik av flera som Tekniska verken i Lin-
köping undersöker för att minska utsläppen från Gärstadverket.

Linköpings kommun, som har som mål att vara koldioxidneu-
trala 2025, har gett företaget i uppdrag att hitta lösningar.

– Att lagra koldioxid går, men vilken teknik som ska användas 
och vad kostar, det är något som måste utredas mer, säger Mile 
Elez som är teknisk direktör.
Ur Sveriges Radio P4 Östergötland 2019-10-21

Fossilfri tank för alla på bygget
En mobil tankstation fylld med HVO ska minska utsläppen och 
öka effektiviteten på en av Linköpings största byggarbetsplatser. 

Genom att ställa upp en stor bränsletank som alla på bygget 
kan dela på ska behovet av bränsletransporter minska och effek-
tiviteten öka. 

– Det här är en smidig lösning, ett sätt att underlätta för entre-
prenörerna, förklarar Energifabrikens grundare och delägare Karin 
Varverud. 

Energifabriken levererar bränslet och den tio kubikmeter stora 
tanken. De övervakar dessutom stationen så att den aldrig ska 
stå tom. 

Tankningen ska kunna ske smidigt tack vare en nyutvecklad 
app, som gör det möjligt för flera aktörer använda samma tank. 
Ur Motor-Magasinet 2019-10-23 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Först i världen: Husen som drivs med vätgas
Företaget är nu världsunikt genom att med hjälp av vätgas, solpaneler 
och bränsleceller göra flerfamiljshus självförsörjande på energi.

– Ja, vi är först. Men när jag lade fram mitt förslag för styrel-
sen visste jag att den här tekniken är känd inom industrin och 
fungerar. Jag tror helt enkelt att tiden är mogen för ett sådant här 
koncept nu! 

Jan Thorsson är sedan 2013 vd för Vårgårdabostäder, ser nöjd 
och trygg ut. Företagets renovering och tillbyggnad av de sex fler-
familjshusen på Backgårdsgatan, har genom med sitt energisystem 
skapat ett enormt intresse. 

Vätet driver under höst- och vinterperioden via bränsleceller 
kvarterets värmepumpar och värmeväxlare. Processvärmen från 
bränslecellerna används till varmvatten och inomhusvärme. 

Fjärrvärmeabonnemanget har sagts upp, vilket till stor del finan-
sierar den merkostnad på 15 procent som vätekonceptet medförde. 
Ur Borås Tidning 2019-10-27 

Stora mängder biogas eldas upp helt i onödan
Omfattande tekniska problem med rötningen av avloppsslam har 
gjort att stora volymer biogas eldas upp till ingen nytta i facklan på 
Sobacken. Problemen har lett till att Borås Energi och Miljö tvingats 
blanda in naturgas i fordonsgasen, trots att man inte längre säljer 
något bränsle till stadsbussarna.

Det är inga små mängder av den klimatvänliga biogasen som 
facklas bort vid rötningsanläggningen intill det nya avloppsre-
ningsverket på avfallsanläggningen söder om Borås. 

Under 2018 handlade det om inte mindre än halva den totala 
rågasproduktionen, eller 1,45 miljoner kubikmeter, enligt bolagets 
egen miljöstatistik. 

Problemen på Sobacken började direkt i samband med att det nya 
reningsverket och rötningskammaren intill kopplades på under som-
maren 2018, berättar bolagets kommunikationschef Jonas Holmberg. 
Ur Borås Tidning 2019-10-09 
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Teab eldar bara med förnybart bränsle
I kraftvärmeverket som förser Tidaholmsborna med fjärrvärme  
eldas det till 99,95 procent förnybara bränslen. 

Snart kommer Teabs utsläpp vara 100 procent förnybara! 
– Vi har köpt en RME-tank, en investering för ca en halv mil-

jon, som kommer fyllas med RME-olja som består till största de-
len av majsolja. Vi räknar med att spara 90 ton fossila utsläpp per 
år på det här. Och när vi eldar med RME-olja, då kommer vi nå 
målet på 100 procent förnybara CO2 utsläpp, säger Mattias An-
dersson, VD för Tidaholms Energi AB. 

– Nu lägger vi i nästa växel och ska "nolla" våra fordonsutsläpp, 
tankarna till vår HVO diesel är på plats. 
Ur Västgöta-Bladet 2019-10-23 

Bygger ut biogastekniken
I sommar ska Sötåsens gårdsbaserade bioraffinaderi börja testköras. 
Genom ny teknik blir gräs och klöver betydelsefulla råvaror till 
bioenergi och högvärdigt proteinfoder.

Sötåsen ingår som en del i den svensk-danska satsningen Green 
Valleys, ett treårigt projekt som finansieras ifrån EU och Västra 
Götalandsregionen. 

Det gårdsbaserade bioraffinaderiet på Sötåsen kommer att om-
vandla gräs och klöver till fiberfraktion, grönt proteinkoncentrat 
och brun restjuice. Restjuicen kan sedan användas för att produ-
cera biogas, som kan utnyttjas som motorbränsle. 

– Vi får mycket hjälp av Aarhus Universitet, där det redan finns 
en uppskalad version för forskning och utveckling av tekniken, 
säger Andrea von Essen, verksamhetsutvecklare på Naturbruksför-
valtningen. 
Ur Mariestads-Tidningen 2019-10-23 

Regeringen säger nej till påkoppling  
i Göteborg till stamnätet
Planerna på att Göteborgs hamns anläggning för flytande natur-
gas ska kopplas på det svenska stamgasnätet kommer idag få ett 
nej från regeringen. Det säger miljö- och klimatminister Isabella 
Lövin (MP).

– Det här är en viktig signal. Det betyder att Göteborg inte 
kommer att vara en inkörsport för fossilgas, säger Karin Pleijel 
kommunalråd i opposition i Göteborg i ett pressmeddelande.

Anläggningsplanerna har fått godkänd av fler instanser, bland 
annat från länsstyrelsen 2010, men har väntat på ett avgörande på 
regeringsnivå.

Nu säger regeringen nej till tillståndet som Swedegas har ansökt om.
En anslutning till gasnätet går stick i stäv med klimatlagen och 

riksdagens klimatmål eftersom det ökar tillgängligheten till fos-
silgas, skriver Karin Pleijel, kommunalråd i oppositionsråd (MP) i 
Göteborg i ett pressmeddelande.
Ur SvT Nyheter Väst 2019-10-10

Unikt klimatprojekt i Edsvära
Halla gård i Edsvära ska bli bland de första klimatpositiva gårdarna 
i landet med frigående utegrisar. 

– Tänk om fotosyntesen är den enda energikällan vi behöver 
tillsätta. Det är något som bara lantbruk och skog kan göra, det 
kan inte bli annat än miljösmart, säger lantbrukaren Anders Gun-
narsson.

Satsningen ingår i HKS-cans projekt Gårdsinitiativet, och pre-
senterades vid en stor samling för branschfolk och media under 
fredagen. 

I det nybyggda, 4 500 kvadratmeter stora stallet, finns 3 500 
slaktsvinsplatser och utanför finns åtta hektar inhägnad gräsyta där 
grisarna växelvis ska kunna böka i olika fållor året runt. 

I biogasanläggningen finns en stor rötslamstank som ger gas till 
en värmepanna och en generator. 

– Det är en satsning på mellan 30 och 40 miljoner kronor. Men 
då ingår allt, stall, utlastning, biogasanläggning, fjärrvärme och 
nätverk. 
Ur Skaraborgs Läns Tidning 2019-10-14 

Snart start för landets största  
insamlare av koldioxid
I ett litet hörn av Preems jättestora raffinaderi i Lysekil byggs just 
nu landets största pilotanläggning för avskilja koldioxid som ska 
lagras i berggrunden. Uppförandet av den lilla, helt oansenliga an-
läggningen, sammanfaller i tid med raffinaderiets stora revision, 
där samtliga trycksatta rör och kärl inspekteras, lagas och under-
hålls. 

Pilotanläggningen ska klara att avskilja cirka 25 procent av raf-
finaderiets årliga koldioxidutsläpp och byggs vid raffinaderiets vät-
gasenhet. Allt ska vara klart för driftstart en bit in på nästa år. 

Vid raffinaderiets vätgasanläggning byggs just nu en speciell 
absorbent som fångar in cirka 90 procent av koldioxiden i rökga-
serna. Den infångade gasen komprimeras till ca 15 bar samt kyls till 
ca minus 15, vilket gör den flytande. 

Gasen hämtas, enligt planerna, av specialfartyg och förs till 
Heröya, Bergen för mellanlagring och senare slutdeponering un-
der havsbotten utanför norska kusten. 

Den infångade volymen koldioxid beräknas uppgå till 420 000 
ton per år, totalt 1,7 miljoner ton. Kostnaden för CCS bedöms 
idag ligga på 600-1 000 kronor per ton koldioxid. 
Ur Borås Tidning 2019-10-19 

Eidar klimatpilot och miljöprisfinalist
I dagarna har kommunala bostadsbolaget Eidar i Trollhättan ut-
setts till en av tre finalister till Sveriges allmännyttas hållbarhets-
pris. I juryns motivering nämns att Eidar förra året blev landets 
första fossilfria allmännyttiga bostadsbolag, men det är framför allt 
en upphandling av åkgräsklippare som lyfts fram. 

– Först fick vi höra av leverantörerna att det inte fanns gräsklip-
pare för fossilfri diesel. Men vi gav oss inte, och när de fick klart för 
sig att det handlade om ett större antal gick det plötsligt bra, säger 
Henrik Patriksson, drifts- och miljöchef i Eidar. 

Vd Urban Blom tycker att det är "jätteroligt" att bolagets mil-
jöarbete uppmärksammas. På tio år har Eidar minskat utsläppen 
av koldioxid med 75 procent. 
Ur TTELA 2019-10-21 
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En bra idé blir verklighet  
när de gör biogas av fiskrens
2012 fick tre entreprenörer en idé: att bygga en biogasanläggning i 
Kungshamn för att ta hand om fiskrenset från de tre stora fiskfa-
brikerna vid kusten. Denna idé mynnade ut i företaget Rena hav.

– Rena hav påbörjade sin miljötillståndsansökan 2012 och först 
nu står biogasanläggningen klar. 

På Klevs gård har man förberett för att kunna ta emot 
rötresterna. 

– Vi har byggt hela sommaren och har nu kapacitet att ta emot 
5 000 kubikmeter. Vi kommer troligtvis behöva bygga mer, rötres-
terna kommer att förse hela vår växtodling med växtnäring, säger 
Johan Christensson. 
Ur Land Lantbruk 2019-10-25 

JÖNKÖPINGS LÄN

Miljödag i Vireda - Gud  
vakar över alla komposter
– Vi måste ha något program för miljön, tyckte församlingsrådet i 
Haurida-Vireda, när man skulle planera en termin. Kyrkohedern 
Peter Andreasson och övriga församlingsråd samtyckte och plane-
ringen har varit igång under ett halvår.

I lördags var det dags för en temadag kring olika miljöfrågor 
förlagd till Vireda sockenstuga med avslutning i medeltidskyrkan. 

Aneby kommuns miljöambassadör Emma Eriksson var först i 
raden på talarlistan. 

– Min utmaning är att hela tiden försöka sänka mitt koldioxid-
avtryck. Bilåkandet har minskat rejält och flyg använder jag sällan. 
Jag vägrar att slänga någon mat, resterna går att använda vid annat 
tillfälle. Det är mitt boende som ger största avtrycket, här finns 
mycket att göra. 

Deltagarna satt inte tysta, utan bidrog hela tiden med kom-
mentarer och frågor. 
Ur Tranås-Posten 2019-10-09 

KALMAR LÄN

Förslag: Gör skogen till kolsänka
Fem kommunmedborgare har i ett gemensamt medborgarförslag 
framfört att kommunen utreder hur den egna skogen kan maxi-
mera kolinlagringsförmåga.

För att minska utsläppen i Kalmar menar förslagsställarna att 
kommunen ska ge Södra, som sköter skogen, i uppdrag att utreda 
hur den egna skogen kan maximera kolinlagringsförmågan och 
utifrån resultatet upprätta en skötselplan för att nå målet. 

De vill också se att kommunen identifierar skogspartier som 
växer på utdikad torv- eller sankmark och återställa områdena till 
våtmark.
Ur Barometern 2019-10-22 

Kommunen satsar 100 miljoner  
på värmeverket
Det snart 40 år gamla värmeverket i Gamleby står inför en förny-
else. Investeringen beräknas till 100 miljoner kronor.

Värmeverket byggdes 1982 och börjar enligt bolaget bli ålders-
stiget. Drift- och underhållskostnader har stigit, samtidigt som 
verket har svårt att uppfylla miljökraven. 

När verket byggdes utrustades det med två biobränslepannor, 
och en oljepanna. Därefter har verket moderniserats bland annat 
med rökgaskondensering och en ny oljeledad panna. 

Med den nya investeringen vill man få ner utsläppen av kol-
dioxid, kväveoxid och stoft, och nå en fossilfri värmeförsörjning. 

Det investeringsalterrnativ som man fastnat för innefattar två 
biobränslepannor, på 5 respektive 2 MW, med tillhörande rökgas-
kondensering. 

Verket ska även innehålla en generator för att kunna producera el. 
Ur Västerviks-Tidningen 2019-10-25 

GOTLANDS LÄN

Otestad påse väcker känslor
Kompostpåsar i papper vållar reaktioner - innan testprojektet ens 
är igång. 

– När vi har frågat folk är de ganska fifty-fifty kring papper eller 
plast. Och båda sidor har sina poänger, det finns för- och nackde-
lar. Därför vill vi testa oss fram, säger regionens avfallsutvecklare 
Lisa Larsson. 

– Det har hänt mycket inom utvecklingen av papper, så kvali-
tetskraven är desamma, säger Lisa Larsson. 

– Numera skickar vi vårt matavfall via Roma till Bro, för att 
bli biogas. Och i den processen sorteras plastpåsen bort och slängs 
som brännbart. Så skulle det inte behöva bli med pappret. 

– Teorin är att fibrerna i de påsarna kan bli biogas. Den processen 
mår också bra av sådana fibrer, förklarar Lisa Larsson. 
Ur Gotlands Tidningar 2019-10-02 

"Trodde folk skulle inse klimatallvaret fortare"
Magnus Ahlsten är lantbrukaren som satsat stort på biogas på Got-
land. Trots att det gått trögt drivs han av en övertygelse om att 
projektet var nödvändigt. 

– Någon var tvungen att göra det, säger han.
På gården i Alva på södra Gotland har han även växtodling 

och föder upp kycklingar. I början av 2000-talet bestämde han sig 
dessutom för att satsa stort på biogas. 

Han bildade företaget Biogas Gotland AB och var även med 
och grundade företaget Brogas. Brogas står för själva tillverkning-
en av biogasen medan Biogas Gotland AB står för distributionen. 
Totalt har de båda företagen nu investerat 150 miljoner kronor i 
biogas på Gotland och i dagsläget producerar de ungefär 30 GWh 
gas per år, vilket motsvarar cirka 3 000 kubikmeter olja. 
Ur Land Lantbruk 2019-10-04 
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HALLANDS LÄN

Skanskas asfaltverk i Valinge fick 
miljonbelopp till klimatsatsning
En nysatsning på klimatklivet gör det lättare för företag att göra 
kloka miljöval. Asfaltverket i Valinge fick flera miljoner i bidrag för 
att ställa om till ett fossilfritt bränslesystem. 

I och med de rödgrönas vårändringsbudget fick klimatklivet ett 
uppsving, där anslaget till och med ökade med 1,1 miljarder för 2020. 

Hittills har 111 miljösmarta åtgärder beviljats i Halland till en 
prislapp på 157 miljoner. Enligt länsstyrelsen har de klimatsmarta 
satsningarna bidragit till 33 400 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) 
i minskade klimatgasutsläpp varje år. 

Asfaltverket i Valinge är ett av 20 företag i Varbergs kommun 
som har beviljats stöd från klimatklivet. Inom kort ska deras bräns-
lesystem bli fossilfritt. Gasol och olja, det sistnämnda används i dag 
enbart som backup, är ett minne blott. I stället ska träpulver samt 
bioolja alternativt biogas vara det som gör att fabriken går runt. 
Ur Hallands Nyheter 2019-10-05 

Halland klimatsatsar  
- så ska målen nås till 2030
För första gången någonsin har Länsstyrelsen i Halland satt tyd-
liga mål vad gäller klimatfrågan. Den nya strategin presenterades 
under torsdagen av landshövding Lena Sommestad, tillsammans 
med länsstyrelsens energioch klimatsamordnare Patrik Ekheimer. 

– För Hallands del har bostadssektorn fasat ut det fossila och 
även industrisektorn har minskat sina utsläpp. Men det räcker 
inte. Den stora boven och det som pekas ut som den största ut-
maningen är transportsektorn, och den behöver, fram till år 2030, 
minska med minst 70 procent sett till 2010 års siffror. 

– Den samlade bedömningen är att vi vinner mycket genom att 
vi går över till elbilar. 

För att uppnå målen är en del av strategin att över tid enbart an-
vända fossilfria energisystem. Detta ska man göra genom att bland 
annat öka produktionen av förnybar energi och biobränslen. 
Ur Hallandsposten 2019-10-18 

Nu reser Varberg Energi  
världens högsta träbygge
Varberg Energi ska samarbeta med företaget Modvion för att byg-
ga världens högsta träkonstruktion - ett 150 meter högt vindkraft-
verk av laminerat trä. 

Vindkraftverket kommer att mäta hela 150 meter över marken. 
Tornet som stöttar upp maskinhuset och de enorma rotorbladen 
är 110 meter högt och gjort helt och hållet av laminerat trä. 

Och när vindkraftverket är färdigt kommer det att vara den 
högsta träbyggnaden i världen. 

– Man släpper ut 2 000 ton mindre koldioxid när man byg-
ger med det här materialet. Kraftverken väger också mindre, vilket 
underlättar transporterna, säger Björn Sjöström. 

Han menar också att materialet är starkare än det man brukar 
bygga vindkraftverk av - stål och betong. 
Ur Hallands Nyheter 2019-10-28 

SKÅNE LÄN

Intresset för bioenergi blev affärsidé
Redan under sina studier på agronomlinjen började Sven Norup 
intressera sig för bioenergi.

2009 fick han och hustrun Anne också praktisk nytta av Svens 
intresse då de byggde en egen biogasanläggning på Norups gård 
som ligger i norra Skåne. Sedan dess har de byggt f lera - antalet är 
snart uppe i 18 - anläggningar till andra, främst lantbrukare, och 
dessutom åtta biodieselfabriker. Anläggningen producerar el men 
också värme till egna byggnader och till spannmålstorken. 
Ur Norra Skåne 2019-10-09 

Eon och regeringen lovar  
att elbristen är löst för Skåne
Bristen på el i Skåne har den senaste tiden varit en het potatis. 
Många företag, bland annat Polykemi i Ystad, har klagat på att 
elen inte räcker till. 

Vid en presskonferens i Malmö presenterade Anders Ygeman 
tillsammans med Eons ledning och Pågens Vd Anders Carlsson 
Jerndal en lösning som man räknar med ska fungera fram till 2024. 

Heleneholmsverket i Malmö ska producera energi upp till 95 
MW, ska användas som kapacitetsreserv. 

– Verket drivs på biogas och kan användas när det blir vissa 
toppar i elproduktionen i Skåne. Och vi tycker att det är en spe-
ciellt bra lösning eftersom det är hållbar energi som bland annat 
produceras av hushållsavfall, säger säger Eons vd Johan Mörnstam. 

Lösningen som nu tagits fram ska täcka behovet fram till 2024 
för Skåne. 
Ur Ystads Allehanda 2019-10-26 

STORA BIOKRAFT- OCH  
VÄRMEKONFERENSEN 
5–6 november, Falun

BYGG NYA BIORAFFINADERIER – EN  
WORKSHOP OM HUR NYA SVENSKA  
FABRIKER SKA KUNNA FINANSIERAS 
13 november, Stockholm

NÄTVERKSTRÄFF – SÅ FÅR VI FJÄRRVÄRMEN  
PÅ INNELISTAN, för medlemmar i Svebio 
28 januari, Stockholm - OBS, NYTT DATUM!

NORDIC PELLETS 2020 
4–5 februari, Uppsala 

ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE 
15–17 september, Stockholm

 

BOKA IN VÅRA KOMMANDE AKTIVITETER!

»» LÄS MER PÅ SVEBIO.SE

https://www.svebio.se/evenemang/
https://www.svebio.se/evenemang/

