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Regeringen lade fram sin budgetproposition för 2020 
den 17 september. Det är den första helårsbudgeten 
som förhandlats med partierna bakom januariavtalet. 

Det finns en hel del förslag inom klimat och energi, men också 
angelägna frågor som saknas. De viktigaste förändringarna gäl-
ler att man fullföljer förslagen om avfallsförbränningsskatt och 
skatt på plastpåsar, ökar anslagen till Klimatklivet och Indu-
striklivet och satsar ännu mer på subventioner till elektrifiering. 
Däremot sägs inget om reduktionsplikten eller den akuta frå-
gan kring effekt och kapacitet i elförsörjningen i storstäderna, 
som är en direkt följd av tidigare beslut om beskattningen av 
kraftvärmen. Det finns inte heller något tydligt ställningsta-
gande om kvot för biojetbränsle, där förslaget från Maria Wet-
terstrands utredning nu är ute på remiss. 

Vi går igenom alla viktigare besked i budgeten, som berör 
bioenergisektorn. 
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Borås nya kraftvärmeverk har invigts och pyrolysanläggningen  
Gävle börjar byggas. St1ska investera 2 miljarder för kan produk-
tion av biodrivmedel i Göteborg och en ny järnvägssträcka  
i Dalarnas kan användas för att leverera biobränslen.  SID 15.    

Klimatpaket från Berlin
Tysklands regeringspartier, Angela Merkels kristdemokrater och 
socialdemokraterna, enades den 20 september om ett klimatpa-
ket. Förhandlingar har pågått under en längre tid, och slutspurten 
blev en 18 timmar lång nattmangling mellan partiernas ledande 
politiker.  SID 5. 

Användningen av biogas ökade kraftigt mellan 2017 och 2018, men hela 
ökningen bestod av import. det visar den officiella biogasstatistiken, se sid 7. 

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

Skatt på avfallsförbränning

En skatt på avfallsförbränning kommer att införas från 1 april 
2020. Det kommer en separat proposition om skatten, men det 
finns också ett kort stycke i budgeten. ”den som bedriver verksam-
heten på en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning 
ska vara skattskyldig”. Skatt ska dock inte betalas för farligt avfall, 
biobränsle, animaliska biprodukter eller ”avfall som förs till en 
samförbränningsanläggning som huvudsakligen producerar mate-
rial, där avfallsförbränningen ingår i produktionen av materialet”. 

Skatten ska vara 125 kr per ton avfall. Under 2020 ska skatten 
dock vara 75 kr/ton och under 2021 ska den vara 100 kr/ton. Sedan 
ska skatten räknas upp med inflationen (KPI). 

Som motiv för skatten anger regeringen klimatmålet att minska 
de territoriella utsläppen av växthusgaser med 85 procent till 2045, 
och att Sverige ska uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfalls-
hantering i enlighet med avfallshierarkin. Man skriver också att 
”skatten förväntas leda till att avfallsförbränningskapaciteten i Sve-
rige minskar efter 2030 och därmed bidrar till att minska Sveriges 
territoriella fossila växthusgasutsläpp”. 

Skatten bedöms ge skatteintäkter till staten på 240 miljoner 
2020, 420 miljoner 2021 och 530 miljoner 2022. 

Svebio kommentar:

Regeringen går vidare med avfallsförbränningsskatten trots massiv 
kritik från remissinstanserna på de förslag som lades av den statliga 
utredningen Brännheta skatter (SOU 2017:83). Inte ens utredarna själva 
ansåg att en skatt på avfallsförbränning är effektiv miljöpolitik. Men 
frågan om avfallsförbränning har under lång tid varit en symbolfråga 
för vissa miljöorganisationer och politiker, som anser att förbränning 
av avfall motverkar materialåtervinning. Det finns också kvardröjande 
föreställningar om att avfallsförbränning ger risk för emissioner av far-
liga ämnen, ett miljöproblem som vi idag kan hantera med rätt förbrän-
nings- och reningsteknik. Klimatargumentet har tillkommit på senare år. 
Avfallet innehåller en hel del plast och annat fossilt material, som ofta är 
svårt eller olämpligt att materialåtervinna. Det ger utslag i klimatstatisti-
ken. Om Sverige genom en skatt stoppar framtida import av avfall med 
visst fossilt innehåll hamnar de fossila utsläppen i något annat lands 
klimatstatistik. För det globala klimatet har det ingen betydelse. 

Avfallsförbränningsskatten blir ytterligare en pålaga för fjärrvärmen, 
som försämrar konkurrenskraften mot andra uppvärmningsalternativ.  
 

Skatt på plastbärkassar

Från och med 1 maj kommer Sverige att få en skatt på plast-
bärkassar. Den blir 3 kronor på ”tjocka plastkassar” och 30 öre på 
de tunna plastpåsar som kunderna packar frukt och grönsaker i 
(väggtjocklek under 30 mikrometer). 

Regeringen anger två skäl för skatten. Det ena är att den höga 
förbrukningen av plastbärkassar ”leder till ett ineffektivt utnytt-
jande av resurser och nedskräpning i naturen, som i sin tur leder 
till spridning av mikroplaster i naturen”. Det andra skälet är ett 
EU-direktiv, enligt vilket Sverige ska minska den årliga förbruk-
ningsnivån av tunna plastbärkassar till 40 per person senast 31 
december 2025. Den svenska förbrukningen ligger idag på 67 mil-
joner tjocka plastkassar per år (6,7 kassar per invånare) och 1 020 
miljoner tunna kassar (102 kassar per invånare). 

Plastpåseskatten ger staten en intäkt på 2,08 miljarder för 2020 
och 2,76 miljarder under följande år från och med 2021. En separat 
proposition kommer senare under riksdagsåret. 

Svebio kommentar: 

Undersökningar som genomförs regelbundet visar inte att plastpåsar 
utgör någon större del av nedskräpningen i naturen. Mikroplaster kom-
mer i huvudsak från andra källor, t ex från tvättning av kläder med syn-
tetiska fibrer, plastgräsplaner mm. Plastpåsarna används till stor del för 
att packa sopor i hushållen och hamnar därmed i sopförbränningen. 
Plastpåsarna i svenska livsmedelsbutiker är dessutom till mycket stor 
del tillverkade av återvunnen plast eller biobaserade (etylen från sock-
errör). Sverige måste följa EU-direktivet, men inte ens regeringen tycks 
tro att en skatt reducerar användningen av plastpåsar, eftersom man 
räknar med oförändrade skatteintäkter från skatten under kom-
mande år. 

Skatten på drivmedel 

Skatten på bensin och diesel är politiskt känslig. De beslut som 
riksdagen tidigare tagit kring indexering och uppräkning av skat-
terna i relation till den ekonomiska tillväxten, samt ökade kostna-
der som följer av att kvoterna ökar inom reduktionsplikten leder 
till höjt pris vid pumpen. För att motverka den höjningen sänks 
koldioxid- och energiskatterna med motsvarande belopp. Det 
handlar om 0,5 miljarder på energiskatten och 0,4 miljarder på 
koldioxidskatten. Regeringen hävdar att det innebär att pumppriset 
inte påverkas. 

När det gäller drivmedel för de areella näringarna sker inga för-
ändringar jämfört med tidigare riksdagsbeslut. Här finns beslut 
om att öka återbetalningen av skatt på diesel. Det innebär i prakti-
ken att skillnaden i kostnad mellan fossil diesel och biodiesel ökar 
för den enskilde lantbrukaren eftersom biodiesel är skattebefriad. 
Att köra på biodiesel är alltså en betydande kostnad jämfört med 
att köra på vanligt diesel med skatterabatt. 

Klimatklivet och Industriklivet

Anslaget ”Klimatinvesteringar” ökar från 1 508 miljoner under 
2019 till 1 955 miljoner 2020. Anslaget används för att finansiera 
Klimatklivet. I den M-KD-budget som riksdagen antog i decem-
ber 2018 för i år avskaffades Klimatklivet, men i vårbudgeten åter-
ställde partierna bakom januariavtalet Klimatklivet och tillförde 
nya pengar. Nu räknas avslaget upp med ytterligare några hundra 
miljoner och ett bemyndigande att kunna göra åtaganden under 
2020 på 2,1 miljarder. Pengarna får användas till ”klimatinveste-
ringar på regional och lokal nivå samt för stöd till installation av 
laddinfrastruktur för elfordon”. Man skriver också att stödet ska 
”utvecklas och effektiviseras”, utan att precisera på vilket sätt detta 
ska ske. 

Anslaget till Industriklivet fördubblas från 300 miljoner om 
året till 600 miljoner per år, en nivå som ska ligga kvar också under 
2021 och 2022. Regeringen skriver också att man får göra åtagan-
den på högst 1,8 miljarder för perioden 2021 – 2027.

Industriklivet får användas för ”utgifter kopplade till åtgärder 
som minskar industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser, 
såsom forskning, förstudier och investeringar. Anslaget får också 
användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till negativa 
utsläpp av växthusgaser, såsom forskning, utveckling, test, demon-
stration och investeringar.”

En del av Klimatklivets medel går till investeringar i biogas-
produktion. Biogasen får också ett ”metanreduceringsstöd ” för 
produktionen av biogas från gödsel. Stödet betalas ut via anslaget 
”miljöförbättrande åtgärder i jordbruket”. Här gör regeringen ett 
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FORTS FRÅN SID 2.
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påslag på 100 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Frågan 
om det framtida stödet för biogas utreds av en särskild statlig 
utredning. 

Svebio kommentar: 

Uppräkningarna av Klimatklivet och Industriklivet ger utrymme för att 
stödja många olika typer av projekt som ger klimatvinster. Klimatklivet 
har utnyttjats exempelvis för demonstration av ny teknik i relativt stor 
skala, exempelvis har stöd beviljats för pyrolys av sågspån i Gävle, för 
metanolutvinning i massabruket i Mönsterås, för ligninoljeproduktion 
i Vallvik och för biogas från fiberslam i Nymölla. Men ramarna räcker 
inte för att kunna genomföra ännu större projekt, exempelvis inom för-
gasning av biomassa. Industriklivet har fokus på processer inom redan 
etablerade branscher och företag, och är designat i första hand för att 
stötta hybrit-projektet där man vill använda vätgas för stålproduktion. 
När stödet nu utvidgas borde man utforma reglerna så att stöd kan ges 
till stora anläggningar som demonstrerar produktion av drivmedel av 
skogsbiomassa.

Stöd till solceller och elektrifiering

Redan i vårbudgeten gjordes betydande ökningar av anslagen 
till solceller och elektrifiering. I den höständringsbudget som lades 
tillsammans med budgetpropositionen finns ytterligare ökningar 
av anslagen under innevarande budgetår. Anslaget ”energiteknik”, 
som används för att ge stöd till installation av solceller ökas med 
500 miljoner. I våras tillfördes anslaget 300 miljoner. Ökningen 
av anslaget motiveras med den stora ökningen av ansökningar om 
stöd. 

Förutom att Klimatklivet till stor del kan användas för att stödja 
laddinfrastruktur, vilket betonas i regeringens allmänna motivtext, 
ges också separata stöd till elfordon, dels genom omfattande an-
slag till bonus för miljöbilar, motsvarande den tidigare supermil-
jöbilspremien, dels ett separat anslag till elbussar och andra tunga 
elfordon. Det senare sker genom ett anslag som nu döpts om till 
”klimatpremier”. Det får användas för att ”främja marknadsintro-
duktion av fordon med låga utsläpp av växthusgaser”. Man ökar 
anslaget från 80 miljoner till 170 miljoner och vidgar stödet till att 
förutom elbussar också omfatta ”ellastbilar och andra miljölastbilar 
samt eldrivna arbetsmaskiner”.

Regeringen ska också tillsätta en elektrifieringskommission ”för 
att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtranspor-
terna och transportsektorn som helhet”. 

Bonus/malus

Regeringen skriver en del om förändringar i bonus-malus. Sys-
temet har funnits på plats sedan 1 juli 2018. Vid årsskiftet sker 
en betydande förändring av systemet genom att man övergår från 
mätmetoden NEDC till mätmetoden WLTP för fordonens bräns-
leförbrukning. Mätmetoden ligger till grund för beskattningen 
och beräkningen av bonus och malus inom systemet. Effekterna 
av den ändrade mätmetoden blir mycket större än man förutsåg 
när systemet infördes, skriver regeringen. Det innebär också att 
skillnaderna inom systemet ökar, och regeringen tvingas justera 
gränsen för vad som anses vara en klimatbonusbils och öka an-
slagen till bonusbilar. När det gäller justeringar i systemet skriver 
regeringen att man avser att bredda den nuvarande definitionen av 
klimatbonusbil till att också omfatta ”enskilt godkända gas- och 
elbilar”. Däremot sägs inget om flexifuelbilar, som idag inte får 
något extra stöd motsvarande det som ges till gasbilar. 

Svebio kommentar: 

Övergången från en mätmetod till en annan, och de stora konse-
kvenserna av denna förändring, illustrerar de grundläggande bristerna 
i bonus-malus. Istället för att beskatta utifrån verkliga utsläpp, kopplat 
till förbrukning av fossila bränslen, har vi ett administrativt system med 
stora brister där man utgår från teoretiska utsläpp grundade på kör-
ningar i test-laboratorier. Bonus-malus gynnar och missgynnar på ett 
ofta ologiskt sätt. En dieselbil som alltid körs på HVO100 belastas med 
malus. En flexifuelbil som alltid körs på E85 får inte samma stöd som 
en biogasbil. Laddhybrider, som ofta är tunga och stora, får samma 
bonus vare sig de körs huvudsakligen på bensin eller på el. Kopplingen 
mellan klimatnytta och stöd är ofta mycket svag. Och i Tenhult måste 
Kabe, som tillverkar husbilar, permittera eftersom husbilarna belastas 
med en hög malus.

Enligt Svebios uppfattning bör man styra genom beskattningen av 
drivmedel och deras miljöpåverkan, och belasta fossila bränslen i för-
hållande till deras utsläpp av koldioxid. Valet av teknik för att minska 
användningen av fossila drivmedel – effektivisering, elektrifiering eller 
biodrivmedel – bör vara en uppgift för marknaden och konsumenternas 
fria val. 

https://www.svebio.se/evenemang/
https://www.svebio.se/evenemang/
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Stefan Löfvens regeringsförklaring

IPCC-rapport om haven och isarna

Löfven inledde klimatavsnittet med att notera näringslivets ambi-
tioner i färdplanerna för fossilfritt Sverige, och lyfte särskilt fram 
dagligvaruhandeln, gruv- och mineralbranschen och cementindu-
strin, liksom utvecklingen av koldioxidfri stålproduktion. Han sa 
också så här:

”Sveriges råvaruresurser ska nyttjas mer effektivt och hållbart. 
Prövningsprocesser och regelverk behöver ses över så att hänsyn 
tas till både samhällsnytta och lokal miljöpåverkan när ett projekt 
prövas.”

Rapporten uppmärksammades stort i svenska media men ham-
nade globalt i mediaskugga av utvecklingen i USA och Storbritan-
nien. Donald Trumps och Boris Johnsons förehavanden slog ut 
klimatet, än en gång. 

Rapporten från IPCC ingår i en serie specialrapporter som pu-
blicerats det senaste året som en uppföljning till klimatmötet i Paris. 
Den första rapporten handlade om vilka utsläppsreduktioner och 
åtgärder som krävs för att hålla den globala temperaturökningen 
under 1,5°C. Den andra rapporten handlade om markfrågor och 
skog. 

Rapporten om haven och kryosfären innehåller inga stora ny-
heter, utan understryker allvaret i det vi redan tidigare känt till, 
och ger nya siffror och uppdatering av forskningsresultat. Man kan 
generellt säga att forskarna blir allt mer säkra på sina slutsatser, 
även om de på vissa punkter betonar att det råder osäkerhet. 

Det här är de viktigaste slutsatserna: 

• Det är helt säkert att havens medeltemperatur har ökat se-
dan 1970. Haven har tagit upp omkring 90 procent av den energi 
som tillförts genom den globala uppvärmningen. Den ökade vat-
tentemperaturen leder till att havens volym ökar, vilket bidrar till 
höjning av havsytan. Denna värmeexpansion ger en höjning av 
havsytan med 1,4 mm per år eller 14 cm på ett århundrade om den 
fortsätter i samma takt som idag. 

• Höjningen av havsytan har åren 2006 – 2015 legat på i genom-
snitt 3,6 mm per år. Det är 2,5 gånger så snabb ökning som mellan 
1900 och 1990. Den övervägande delen beror på smältande glaciä-
rer och polaris. Det största bidraget har kommit från glaciärer jor-
den runt, därnäst smältande Grönlandsis och i tredje hand förlust 
av is i Antarktis. Osäkerheten är störst beträffande Antarktis.

Den regeringsförklaring som statsminister Stefan Löfven 
läste upp när riksdagen öppnade den 10 september inne-
höll få nyheter på energi- och klimatområdet. 

Den 24 september publicerade den vetenskapliga 
klimatpanelen IPCC en specialrapport om haven och 
kryosfären (snö, is och permafrost). 

Avsnittet om infrastruktur var mycket kort, utan några besked 
om om reduktionspliktens utveckling eller om bonus/malus. Om 
flyget sa han bara: ”Utsläppen från flyget ska minska”. Inget be-
sked om det ska komma ett förslag om kvot för biojetbränsle. 

I avsnittet om energi markerade Stefan Löfven att energiöver-
enskommelsen utgör grunden för att Sverige i framtiden ska ha 
ett robust energisystem med låga elpriser. Han sa att ”kapaciteten 
att överföra el ska förbättras för att möta växande behov” och lyfte 
därefter upp vindkraft, solceller, elbilar och laddinfrastruktur för 
att underlätta elektrifiering av fordonsflottan.  

• Havsnivåhöjningen väntas fortsätta och förstärkas. Jämfört 
med medelnivån 1986 - 2005 räknar forskarna med en höjning 
med 43 cm 2100 i ett alternativ där man lyckas begränsa utsläppen 
i enlighet med Parisavtalet, och en höjning på 84 cm 2100 i ett 
alternativ där utsläppen fortsätter att öka ungefär som idag. Havs-
nivåhöjningen kommer sedan att fortsätta öka efter 2100 – i det 
högre alternativet upp till 2,5 – 5,5 meter om ett par århundraden. 

• Havet har absorberat mellan 20 och 30 procent av utsläppen 
av koldioxid sedan 1980. Det har lett till sänkt pH när koldioxiden 
omvandlas till kolsyra. Den här effekten har inträffat i mer än 95 
procent av alla havsområden. Effekten av försurning och varmare 
vatten har redan orsakat stora skador på världens korallrev. På den 
här punkten råder stor vetenskaplig enighet. 

• Den arktiska havsisen har minskat kraftigt, med i genomsnitt 
13 procent per årtionde. De snötäckta områdena har också mins-
kat i polarregionerna. Permafrosten minskar också och tempera-
turerna har stigit sedan 1980-talet i de frusna områdena. Detta är 
oroande eftersom permafrosten innehåller 1460 – 1600 Gigaton 
kol, dubbelt så mycket som allt kol i atmosfären. 

Rapporten ger en rad fakta om hur ekosystem, djurliv och 
människor påverkas av klimatförändringarna i havsnära områden, 
kalla regioner och i bergsregioner. 65 miljoner människor på i de 
länder som ingår i SIDS-gruppen (Small Island Developing Sta-
tes). Flera av dessa länder hotas av att bli obeboeliga. 680 miljo-
ner människor bor i lågt liggande kustområden och 670 miljoner 
människor bor i bergsområden, där is och snö är viktiga förut-
sättningar för ekonomin. Sammantaget är omkring 20 procent av 
världsbefolkningen direkt berörda av klimateffekter för hav, is och 
snö. Alla effekter är inte negativa. 
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Klimatpaket från Berlin

Rapport om energisystemet från IVA

Paketet presenterades samtidigt som hundratusentals ungdomar 
genomförde fredagsdemonstrationer för klimatet i Berlin och an-
dra städer. Klimatpaketet mottogs utan större entusiasm av miljö-
organisationer och media, men förbundskansler Angela Merkel sa 
att ”politik är det som är möjligt att genomföra”, och betonade att 
paketet går ihop ekonomiskt. Här är några huvudpunkter: 

• Tyskland inför ett koldioxidpris inom de sektorer som ligger 
utanför utsläppshandeln ETS. Det sker inte genom en rak koldi-
oxidskatt utan med ett certifikatsystem. 

• Priset på koldioxidutsläpp sätts till 10 euro/ton vid starten 
2021, för att sedan fördubblas till 20 euro 2022, och därefter öka 
med 5 euro per år till 35 euro 2025. Därefter ska man genomföra 
en auktionering 2026, som ska ge ett pris mellan 35 och 60 euro 
per ton. 

• Effekten har beräknats innebära en höjning av bensin- och 
dieselpriserna med 12 eurocent per liter, alltså drygt en krona. För 
att kompensera bilister som pendlar från landsbygd och mindre 
orter höjer man värdet på reseavdragen i beskattningen. 

• Ökade subventioner ska ges till köp av elbilar, särskilt mindre 
elbilar. Staten ska också bekosta en omfattande utbyggnad av lad-
dinfrastrukturen – en miljon laddstationer till 2030. 

• Momsen sänks på tågbiljetter, från 19 procent till 7 procent, 
och de tyska järnvägarna får en miljard euro extra per år fram till 

”Energi har Sverige gott om. Men politisk styrning, stora investe-
ringar och samarbete krävs för att energisystemet ska nå klimat-
målen. Det enligt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 
fjärde rapport i serien Vägval för klimatet. 

– Föreställ dig att fjärrvärme kan bidra med mer el när det är 
brist på vind. Politikerna behöver mer insikt i behovet av samord-
ning kring vår energiförsörjning och lösa upp krångliga regler. Vi 
vill höja kunskapsnivån inför beslut om långsiktigt hållbara inves-
teringar för framtiden, säger Karin Byman, energiexpert IVA.

I IVA-rapporten rekommenderas bland annat följande:
• Stora investeringar krävs. Till exempel för förstärkta elnät och 

nya energianläggningar.
• Produktion och användning av el, fjärrvärme och bränslen 

måste hanteras som en helhet, för att klara ett flexibelt energisys-
tem som svarar mot samhällets behov.

• Regelverken måste göras om för att skapa förutsättningar för 
nya lönsamma affärsmodeller. 

• Tillståndsprocesser för etableringar behöver effektiviseras och 

Tysklands regeringspartier, Angela Merkels kristdemo-
krater och socialdemokraterna, enades den 20 septem-
ber om ett klimatpaket. Förhandlingar har pågått under 
en längre tid, och slutspurten blev en 18 timmar lång 
nattmangling mellan partiernas ledande politiker. 

Ingenjörsvetenskapsakademien IVA har gett ut ytterli-
gare en rapport i sin serie Vägval för klimatet. Rappor-
ten handlar om det svenska energisystemet i stort, och 
handlar en hel del om bioenergins roll. Så här skriver IVA 
i sitt pressmeddelande 26 september under rubriken ”Så 
klarar det svenska energisystemet klimatmålen”: 

2030 för investeringar i höjd kvalitet och snabbare tåg. Avgiften 
på flyg höjs. 

• Vägtullarna ska höjas för lastbilar och fordonsskatten ska hö-
jas för bilar med höga koldioxidutsläpp. Köpare av elbilar får däre-
mot skatteundantag fram till 2025. 

• Tyskland ska minska sina utsläpp av klimatgaser med 38 
procent till 2030, jämfört med 2005, enligt EU:s klimatdirektiv. 
Genom det antagna klimatpaketet har man fastlagt mål och mål-
kurvor för olika samhällssektorer. Om dessa inte uppnås måste de 
ansvariga ministerierna inom tre månader lägga fram förslag till 
åtgärder.  

• På värmemarknaden införs ett förbud mot att installera ol-
jeuppvärmning från 2026, och en utbytespremie för att byta ut 
oljepannor på 40 procent av kostnaden. Man nämner inte bio-
bränslesystem, men hybridsystem gas/förnybar el ska vara tillåtna 
att byta till. 

• I ett avsnitt om stadsplanering nämns ”åtgärder för värmenät-
planering” utan att specifikt peka ut fjärrvärme. 

Svebio kommentar: 

Det är ett genombrott för ”carbon pricing” att Tyskland nu inför en 
kostnad för koldioxidutsläpp utanför ETS, men en brist att man valt 
ett krångligt system med certifikat istället för en rak skatt på fossila 
bränslen. Detta kan också krångla till det i eventuellt kommande EU-
förhandlingar om ett nytt energiskattedirektiv där man borde införa en 
EU-gemensam lägsta koldioxidskatt. Det är också en brist att man lagt 
sig på en relativt låg nivå i starten. Först efter flera år kommer man upp 
i den nivå som Sverige valde när vår koldioxidskatt introducerades för 
28 år sedan. 

handläggningstider förkortas.
• Nya lösningar behöver utvecklas i samklang med andra län-

der, primärt genom EU.
IVA-rapporten är den fjärde av totalt fem delrapporter som 

publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för kli-
matet. IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli 
lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra.

Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram för-
slag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt 
som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem 
delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en 
syntesrapport. Delrapporterna belyser hur klimatmålen nås inom 
industri, transport, samhälle, energi och jordbruk.”

Rapporten bedömer att användningen av bioenergi ökar med 
75 TWh mellan 2017 och 2045, till totalt 221 TWh, med de största 
ökningarna inom transporter (+31 TWh), industrin (+24 TWh) 
och elproduktionen (+18 TWh). I rapporten Bioenergi på rätt sätt, 
som citeras av IVA, bedömer myndigheterna (Energimyndighe-
ten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket) att det 
finns en potential att ta ut 200 - 220 TWh biomassa för energi från 
svenskt skogs- och jordbruk. 

Svebios Gustav Melin har ingått i gruppen som tagit fram den 
här rapporten. 
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Finskt initiativ för nytt energiskattedirektiv

EI avslår kraftledning i sydost 

Finansieringsförordning och taxonomi

Frågan är besvärlig eftersom ändrade villkor på skatteområdet krä-
ver politisk enighet mellan medlemsländerna; beskattningsrätten 
är exklusivt nationell och ett EU-direktiv kan bara ge gemensamma 
utgångspunkter, som ska tillämpas i medlemsländerna, exempelvis 
miniminivåer för att förhindra skattekonkurrens. Sverige verkar 
för att man ska införa en gemensam lägsta nivå för koldioxidskatt 
i alla länder. På mötet rapporteras Polen och Estland ha motsatt 

I mitten av 2017 lämnade Svenska kraftnät in ansökan om konces-
sion att få bygga en luftledning på sträckorna Ekhyddan-Nybro 
och Nybro-Hemsjö till Energimarknadsinspektionen (Ei).” 

”Kraftledningen är ett så kallat PCI-projekt (Project of com-
mon interest). Det innebär att ledningen finns med i EU:s förteck-
ning över projekt som är av gemensamt intresse för flera länder i 
Europa.” 

”Ett stort antal fastighetsägare och samtliga berörda kommuner 
har motsatt sig ledningens sträckning och utformning. Bland an-
nat anser man att den medför en stor påverkan på boendemiljöer, 
friluftsliv, områdets karaktär och naturmiljö samt skyddsvärda ar-
ter (för en del av sträckan).”

”Ei:s uppgift är att pröva Svenska kraftnäts ansökan enligt 
främst ellagen och miljöbalken, att beakta de remissvar som kom-
mit in och därefter göra en sammantagen bedömning. 

Svenska kraftnäts ansökan om tillstånd att bygga ledningen var 
inte tillräckligt utförlig för att Ei skulle kunna göra en fullstän-
dig bedömning. Många remissinstanser har också haft synpunkter 
på ansökan. Ei begärde därför kompletteringar i ärendet. Svenska 
kraftnät valde att inte följa Ei:s begäran i alla delar. Svenska kraft-
nät har därför inte visat att den ansökta ledningen i det aktuella 

Taxonomin är en redovisning av tekniska lösningar som man vill 
särskilt gynna. Det finns en teknisk rapport på 414 sidor där man går 
igenom och beskriver ett antal teknikområden som man vill gynna, 
med villkor för vad som ska anses vara önskvärda lösningar. Taxo-
nomin, som publicerades i sin slutliga version i juni 2019, har varit 
föremål för en konsultation på nätet, där tiden gick ut den 13 sep-
tember. Svebio gav ett svar och lämnade detaljerade synpunkter till 
Bioenergy Europe, som också svarade. Finansieringsförordningen är 
nu också föremål för förhandlingar, där det funnits betydande mot-

Finland är ordförandeland i EU under hösten, och ägna-
de ett finansministermöte (Ecofin-rådet) åt att diskutera 
en revidering av Energiskattedirektivet. 

Energimarknadsinspektionen, EI, avslog den 9 septem-
ber Svenska Kraftnäts ansökan om att få bygga nya 400 
kV kraftledning mellan Ekhyddan, nära Oskarshamns 
kärnkraftverk, vid Nybro till Hemsjö i västra Blekinge. 
Projektet är en del av förstärkningen av nätet för förbin-
delser mot Baltikum och mot Sydsverige. Vi saxar ur EI:s 
pressmeddelande: ”

Inom EU pågår ett arbete mer att utforma ett regelverk 
för att gynna investeringar i klimat- och miljövänliga en-
ergilösningar. Genom en finansieringsförordning och en 
så kallad taxonomi vill man gynna ”gröna investeringar”. 

sig den idén. Den polska linjen var väntad, medan motståndet 
från Estland var mer oväntat. Den finske finansministern kommer 
från ett högernationalistiskt parti som inte uppfattar klimatför-
ändringen som ett problem. 

Inställningen i den estländska regeringen kan möjligen bli ett 
problem för den nya energikommissionären, estländskan Kadri 
Simson, som tillträder 1 november. Kadri Simson är från det est-
ländska centerpartiet och har bland annat varit infrastruktur. Och 
ekonomiminister. 

utförandet och i den aktuella sträckningen uppfyller kraven på 
lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik. Ei 
har därför avslagit ansökan.

– Vi är väl medvetna om att ledningen är av europeiskt och 
svenskt intresse och tycker att det är tråkigt att behöva ta det här 
beslutet, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. Vi har 
dock inte fått in tillräckligt med underlag från Svenska kraftnät 
och kan därför inte utesluta att det finns alternativ som är bättre 
ur ett samhällsperspektiv.”

EI:s beslut kommer att överklagas av Svenska kraftnät. 

Svebio kommentar: 

Trots att kraftledningen i detta fall är ett prioriterat EU-projekt har 
Energimarknadsinspektionen valt att säga nej. Sannolikt kommer reger-
ingen så småningom att ge tillstånd för ledningen. Men exemplet visar 
att upprustning av kraftledningsnätet är en besvärlig och tidskrävande 
procedur där man måste ta hänsyn till motstående intressen och natur-
vård. Skogsbruk anses inte vara ett motstående intresse enligt lagstift-
ningen, trots att en ledning genom högproduktiva skogsmarker minskar 
skogsproduktionen under kraftledningens hela livslängd. 

De planer som finns för det svenska elsystemet kommer att kräva 
mycket stora investeringar i elnäten, inte minst i stamledningsnätet, un-
der de närmaste tjugo åren. Man räknar i planer och prognoser i allmän-
het med ideala ledtider för projekten. Erfarenheten från detta projekt 
och från Sydvästlänken är att man inte kan räkna med att utbyggnaden 
kan ske utan komplikationer och motstånd från markägare och berörda 
kommuner. Ett alternativ som föreslagits är att man ska förenkla till-
ståndsprocesserna. Men resultatet kan bli att man tar mindre hänsyn 
till de motstående intressena.  

sättningar mellan EU-länderna. Frankrike vill exempelvis inkludera 
kärnkraft bland de tekniker som ska gynnas och kolberoende länder 
vill inte ha för negativa skrivningar om kol. 

Svebios synpunkter har främst gällt tre områden: 

• Regelverket får inte ställa andra och hårdare villkor för håll-
bart skogsbruk än de villkor som förhandlats fram i Förnybartdi-
rektivet. Det skapar stora problem om man har olika krav. 

• Det saknas avsnitt om el- och värmeproduktion från avfall. 
Att utnyttja restavfallet efter materialåtervinning är en mycket 
viktig del av ett förnybart energisystem och en cirkulär ekonomi. 

• Trots att Förnybartdirektivet medger omfattande användning 
av grödebaserade biodrivmedel fram till 2030 har man i taxono-
min valt att exkludera investeringar i produktionen. 



7

Biogasstatistik för 2018: Kraftigt ökad användning och import

”Användningen av biogas gick upp med 29 procent mellan 2017 
och 2018. Trots att biogasproduktionen i Sverige var nästan oför-
ändrad så steg användningen kraftigt på grund av en fördubblad 
import. Det visar Energimyndighetens rapport om produktion av 
biogas och användning av rötrester.

Produktionen av biogas i Sverige 2018 är i princip oförändrad 
mot 2017 och uppgår till strax över två terawattimmar. Under 2018 
användes omkring 3,7 terawattimmar biogas i Sverige, att jämföra 
med cirka 2,9 terawattimmar 2017.

Trots oförändrad biogasproduktion 2018 fortsatte användning-
en att stiga kraftigt. Ökningen beror på en fördubblad import un-
der året, varav två tredjedelar från Danmark. Den svenska bioga-
sen används huvudsakligen till fordonsgas. Av importen användes 
omkring en tredjedel som fordonsgas, medan resten framförallt 
ersatte naturgasanvändning i industri och uppvärmning.

Vid svenska biogasanläggningar producerades under 2018 även 
2,8 miljoner ton näringsrik rötrest där 86 procent (2,4 miljoner 
ton) användes som gödningsmedel i jordbruket. Det ersatte där-
med stora mängder mineralgödsel, med minskade utsläpp som 
följd.

Biogas minskar utsläppen på flera sätt. Främst för att den ersät-
ter fossila bränslen, men också för att biogödsel ersätter mineral-
gödsel i jordbruket. Utsläppen minskar också när stallgödsel rötas 

Den 1 oktober publicerade Energimyndigheten den of-
ficiella biogasstatistiken för 2018. Så här sammanfattade 
man utvecklingen:

till biogas eftersom metanutsläpp från gödselhanteringen minskar, 
säger analytiker Johan Harrysson på Energimyndigheten.

Statistiken har tagits fram av Energigas Sverige i nära samarbete 
med Avfall Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt Vat-
ten. Du hittar hela rapporten under Dokument.

Användning av svensk biogas

Tabellen nedan visar hur användningen av svenskproducerad bio-
gas ser ut i Sverige 2018.

Område
Användning  

(GWh)
Fördelning  

(%)
Förändring 

mot 2017 (%)

Uppgradering 1296 63 -1

Värme 401 20 4

El 43 2 -20

Industriell 
användning

52 3 7

Övrig  
användning

27 1 16

Fackling 211 10 3

Saknad data/ 
Värmeförluster

14 1 -5

Summa 2044 100 0,2

Den svenska produktionen har stagnerat under de senaste åren, trots det stöd för nya anläggningar som utgår från Klimatklivet.  
Skälet är konkurrensen från importerad biogas, främst från Danmark, där det finns ett generöst produktionsstöd.  

Utveckling av biogasproduktionen i Sverige per anläggningstyp (GWh)
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Stort överskott i elproduktionen

Attacker i Saudi-Arabien höjer oljepriset

MARKNADERNA

Samtidigt som det kommer larmrapporter om kapacitetsbrist i 
storstäderna och i Skåne noteras rekordstora överskott i elproduk-
tionen – innan året är slut kommer vi att kunna notera omkring 25 
TWh elexport 2019. Hög total produktion, men brist på kapacitet 
och effekt i vissa regioner; samtidigt både elöverskott och lokal 
elbrist. Det kan vara svårt för allmänheten och politiker att förstå 
att bägge kan råda samtidigt. 

Vattentillrinningen har varit god under hösten och det finns nu 
normalt med vatten i magasinen. Vindkraftsproduktionen har sla-
git nya rekord och produktionen i årstakt ligger nu kring 20 TWh 
(den gånga 52-veckorsperioden). Elförbrukningen ligger ett par 
TWh under nivån för ett år sedan, trots god industrikonjunktur 
och relativt låga elpriser. Sammantaget ger detta en elexport som 

Drönarattacken mot oljeinstallationer i Saudi-Arabien den 14 sep-
tember uppgavs stoppa halva oljeexporten från landet och ledde 
till en kraftig prisuppgång på oljan. Den bortfallande exporten 
motsvarar cirka 5 procent av den globala oljeförsörjningen. Priset 
steg som mest med nära 20 procent, men föll sedan tillbaka, och 
hamnade efter några dagar kring 66 dollar/fat efter att tidigare le-
gat kring 60 dollar/fat. I ett längre perspektiv är uppgången mått-
lig och många av producentländerna vill se ett högre pris. Attacken 

hittills i år varit 19,4 TWh, och i årstakt ligger över 24 TWh. Utfas-
ningen av Ringhals 2 inleddes i början av september och reaktorn 
ska tas ur drift vid årsskiftet. Ett år senare tas också Ringhals 1 ur 
drift. Reaktorerna har en effekt på 885 respektive 881 MW. Det 
betyder att de kan producera tillsammans cirka 14 - 15 TWh el, om 
de har hög tillgänglighet. 

Spotpriserna på Nordpool har under september varierat mellan 
10 öre och 70 öre/kWh, med genomsnittliga priser kring 35 – 40 
öre. Terminspriset för helår 2020 ligger kring 35 öre. Priset på el-
certifikaten ligger kring 5 öre och forwardpriset för 2021 på bara 2 
öre. Utsläppsrätterna ligger stabilt på en nivå kring 26 euro/ton. 

 

är främst en illustration av hur beroende världsekonomin fortfa-
rande är av en säker tillförsel av olja från Gulf-regionen. Attacken 
är också en del av det ställningskrig som pågår mellan rivalerna 
Saudi-Arabien och Iran. En utvidgad konflikt kan få stora konse-
kvenser för världsekonomin. Sverige påverkas mindre än många 
andra länder av stigande oljepriser eftersom vi redan kraftigt mins-
kat vårt oljeberoende.  

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:

BIOENERGI 
– SVERIGES 

STÖRSTA 
ENERGISLAG!

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 SOU 2019:11 Biojet för flyget

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Svebio stödjer förslagen om att fastställa mål för minskad kli-
matpåverkan från flyget och införandet av en reduktionskvot för 
flygbränsle som tankas i Sverige. 

• Svebio anser att kvotkurvan bör vara linjär från 2021 till 2030, 
dvs öka snabbare under åren 2021 – 2025 än utredningen föreslår. 
Inom ramen för reduktionskvoten bör en viss andel reserveras för 
biobränsle från ligno-cellulosa. 

• Svebio stödjer förslaget om en reduktionspliktsavgift på 6 kro-
nor per kg CO2. 

För att stimulera svensk produktion av biojetbränsle kan man 
redan idag avdela medel från Klimatklivet och Industriklivet, sär-
skilt för medelstora utvecklings- och demonstrationsprojekt. För 
mycket stora produktionsanläggningar kan ytterligare stöd vara 
behövligt.

Målet att göra flyget fossilfritt

Vi stödjer utredningens förslag om mål till 2030 och det långsikti-
ga målet att helt avveckla användningen av fossilt flygbränsle 2045. 
Det finns enligt Svebios uppfattning inget hinder för att helt ersät-
ta fossila flygbränslen med förnybart bioflygbränsle. Man kommer 
att kunna tillverka flygbränsle uteslutande från biogena råvaror 
som klarar de specifikationer och krav som ställs på flygbränsle. 
Det finns ingen begränsning när det gäller tillgång på biomassa för 
denna bränsleproduktion. 

Flera ledande drivmedelsproducenter, som Neste, Preem och 
St1, har meddelat att man avser att tillverka biojetbränsle när det 
finns en efterfrågan. Det finns också ett stort antal andra aktörer 
som nu ligger i startgroparna för att tillverka biojetbränsle från 
skogsråvara. Produktionen kommer att kunna ske till kostnader 
som ligger nära kostnaden för produktionen av biodiesel, som idag 
är en etablerad produkt på bränslemarknaden. 

Norden går före

Norge har redan fattat beslut om en kvot för bioflygbränsle. Kvo-
ten införs 2020 med 0,5 procent av all tankning på norska flygplat-
ser, både för inrikes och utrikes flyg. Stortinget har också uttalat 
sig för att kvoten ska höjas till 30 procent 2030, men det finns ing-
en kvotkurva fastställd för perioden efter 2020. Den norska kvoten 
ska fyllas med bränslen från råvaror listade i Förnybartdirektivet 
Annex IX. Den nytillträdda finska regeringen har uttalat sig för en 
30-procentig kvot för bioflygbränsle 2030. Den nya danska reger-
ingen har gjort ett allmänt uttalande om att utveckla ett hållbart 
flyg. Sammantaget ger de nordiska ländernas ställningstaganden 
underlag för en växande marknad för bioflygbränsle i Norden, 
med start 2020. Den svenska regeringen bör verka för att även 
Danmark fastställer en kvot för 2030. Den svenska regeringen bör 
också genom samverkan med Danmark och Norge genom ägardi-
rektiv se till att SAS går i täten för fossilfritt flyg. 

Målet och målkurvan 

Svebio stödjer förslaget om ett 30-procentigt reduktionsmål för 
2030. Vi stödjer också förslaget om att genomföra kontrollstatio-

Svebio lämnade den 16 september remissvar på utred-
ningen Biojet för flyget till infrastrukturdepartementet.

ner under perioden 2020 – 2030. Om det då visar sig att pro-
duktionskapacitet och marknadsutveckling gör det möjligt att öka 
inblandningen av biojetbränsle snabbare bör man ha beredskap att 
höja målet 2030. 

När det gäller målkurvans utseende anser vi att den bör vara 
linjär från 2021 till 2030. Vi är övertygade att det kommer att fin-
nas tillräckliga volymer för att fylla dessa kvotnivåer. Företag som 
idag enbart producerar batcher av bränsle kommer då att kunna 
starta kontinuerlig produktion. Andra producenter av drivmedel 
kan ställa om sin produktion, och en snabbt växande marknad 
skapar tilltro bland investerare i ny teknik från nya råvaror. 

Delkvot för ligno-cellulosa

Norge har bestämt att bioflygbränsle inom kvoten ska vara så kall-
lade ”avancerade biodrivmedel”, med vilka avses drivmedel från 
råvaror upptagna i EU:s Förnybartdirektivs Annex IX. I Norge 
har man också ett tilläggsdirektiv att de ska ha låg så kallad ILUC-
faktor och inte orsakar negativa markeffekter. Regeln avser att ute-
sluta palmoljeprodukter. Däremot innebär inte den norska regle-
ringen nödvändigtvis att inhemska råvaror, exempelvis från norsk 
skog, gynnas, eftersom det på kort sikt finns gott om annan råvara, 
som olika typer av avfallsoljor och fetter. 

I det nyantagna Förnybartdirektivet finns i artikel 25 ett mål 
om att en viss andel av energianvändningen i transportsektorn ska 
komma från ”avancerade biodrivmedel” som i denna artikel defi-
nieras som tillverkade av råvaror från del A i Annex IX. Detta ute-
sluter återvunna oljor och fetter, som förtecknas i del B av Annex 
IX. Kvoten ska vara minst 0,2 procent 2022, minst 1 procent 2025 
och minst 3,5 procent 2030. Det här är en obligatorisk kvot för alla 
EU:s medlemsländer. Eftersom dubbelräkning är tillåten för dessa 
råvaror innebär kvoten i praktiken 0,1, 0,5 respektive 1,75 procent. 

Med direktivet som utgångspunkt borde det vara möjligt att 
stimulera produktion av råvaror från Annex IX, men göra en yt-
terligare avgränsning. Vårt förslag är att man i Sverige bör införa 
en delkvot inom ramen för reduktionskvoten som omfattar punk-
terna (o) – (q) i del A av Annex IX. Punkterna listar råvaror från 
skogsbruk och skogsindustri och andra material med ligno-cellu-
losa. Eventuellt skulle man kunna lägga till punkt (e), halm. 

Syftet med en sådan delkvot skulle vara att reservera en del av 
marknaden för flygbränsle för bioflygbränslen från restprodukter 
från skogsbruk och skogsindustri. Det skulle ge en extra stimulans 
för investeringar i sådan produktion, som i huvudsak skulle bli 
svensk eller nordisk. Med tanke på att det kommer att ta några år 
att få fram produktionsanläggningar bör denna kvot börja gälla 
först från 2023 och omfatta en tredjedel av den totala kvoten. 

Kvotpliktsavgiften mm

Svebio stödjer förslaget om en kvotpliktsavgift på 6 kr kg CO2. 
Man bör också nu ta lärdom av sådant som behöver rättas till i 
det befintliga kvotsystemet för vägtrafikbränslen. Ett exempel är 
möjligheten till ”banking”, och spara överskott till kommande år. 
Det skulle ge bättre förutsättningar för ett rationellt utnyttjande 
av produktionskapaciteten över tid. 

Precis som när det gäller högblandade biodrivmedel för väg-
transporter kan det behövas ett kompletterande styrmedel som 
gynnar helt fossilfria lösningar, som flyg med rent eller högblandat 

FORTS 4

REMISSVAR FRÅN SVEBIO



10

biojetbränsle eller elflyg. Ett sådan styrmedel kan vara låga start- 
och landningsavgifter, alternativt befrielse från sådana avgifter un-
der en period. 

Produktion av bioflygbränsle i Sverige

Det är angeläget att få till stånd inhemsk produktion av bioflyg-
bränsle och utnyttja svensk råvara. Införandet av en reduktions-
kvot innebär en stimulans för de mest klimatsmarta typerna av 
biojetbränsle, och genom att fastställa en kvotkurva ända fram till 
2030 skapas en ökad säkerhet för investerare. Men detta är inte 
tillräckligt för att garantera svensk produktion. 

Svebios förslag om en delkvot för bioflygbränsle från ligno-
cellulosa innebär en ytterligare stimulans för inhemsk produktion. 
Därutöver kan det behövas direkta stöd till angelägna utvecklings- 
och demonstrationsprojekt. 

Utredningen föreslår att Energimyndigheten ska utreda hur ett 
sådant stöd kan utformas. Vi motsätter oss inte att frågan utreds 
vidare, men tycker att det är angeläget att inte förlora tid. Redan 
idag finns stöd som kan utnyttjas bättre: 

• Klimatklivet har redan använts för att stödja vissa halvstora 
projekt för produktion av biodrivmedel och biobränslen från bi-
produkter och avfall i skogsindustrin. Pengar från Klimatklivet 
kan också i fortsättningen användas på detta sätt. Fördelen är att 
stödet ges med relativt hög andel av investeringen och att besluts-

Svebio motsätter sig den föreslagna koldioxid- och energiskatte-
sänkningen på bensin och diesel. Skattesänkningens enda motiv 
är att motverka ökat pris vid pump som blir en följd av ökad in-
blandning av biodrivmedel. 

Frågan om beskattningen av drivmedel kopplat till den ökade 
reduktionsplikten bör prövas i samband med att kvoter fastställs 

processen är snabb och obyråkratisk. Risken är att granskningen 
av projekten kan vara alltför översiktlig. Det finns därmed en risk 
att inte alla projekt blir framgångsrika. 

• Industriklivet, som nu fått fördubblad anslagsnivå, borde 
kunna utnyttjas också för stora biodrivmedelsprojekt. Dessa är 
minst lika angelägna som exempelvis hybrit-projektet för fossilfri 
stålproduktion. 

• Energimyndigheten har dessutom medel för forskning och 
utveckling som stimulerar utvecklingen av svensk produktion.

Ur klimatsynpunkt är det oväsentligt om drivmedlen har pro-
ducerats i Sverige eller i annat land, men det är angeläget att vi 
kan ta vara på de bioenergiresurser som idag inte utnyttjas, och 
att utveckla svenska företag och svensk sysselsättning inom denna 
sektor. Den globala efterfrågan på hållbart flygbränsle kommer att 
öka mycket snabbt under kommande år, vilket ger stora möjlighe-
ter för svensk produktion. 

Övriga frågor

Vi ser gärna att man redan nu gör en indikativ kvotkurva också för 
perioden efter 2030. 

Svebio stödjer också förslagen om att försvarsmakten ges upp-
drag att upphandla biojetbränsle för statsflyget. Men uppdraget 
bör vara vidare än så, och gälla möjligheterna att undersöka möj-
ligheterna att försörja flygvapnet med biobränsle. 

för perioden fram till 2030. Det finns inget egenvärde i att priset 
vid pump hålls oförändrat. För konsumenten är den avgörande 
kostnaden bränslekostnaden per körd mil. Denna har över tid 
minskat främst genom att fordonen blivit allt mer bränsleeffektiva. 

Principen om att energi- och koldioxidskatten ska höjas i takt 
med inflationen och med ett påslag för den genomsnittliga ekono-
miska tillväxten har fastlagts av riksdagen och bör följas. 

Remissyttrande över promemorian Sänkt skatt på drivmedel
Svebio lämnade den 30 september remissvar på en prome-
moria om sänkt skatt på drivmedel till Finansdepartementet.

Svar på skriftlig konsultation om förslag till Nationell energi- och klimatplan

Sammanfattning av Svebios synpunkter på förslaget

• Det förslag som tagits fram av Energimyndigheten duger inte 
som svensk nationell energi- och klimatplan utan måste omarbetas 
i grunden. 

• Den föreslagna energi- och klimatplanen ger en missvisande 
bild av den förväntade utvecklingen fram till 2030, eftersom den 
bygger på scenarier som inte räknar med några förändrade styrme-
del jämfört med idag. 

• Planen måste istället utgå från och vara samordnad med samt-
liga svenska klimatmål och visa vilken utveckling som krävs fram 
till 2030 för att nå dessa mål. Det övergripande målet är att Sverige 
inte ska ha några nettonollutsläpp 2045, för att därefter uppnå ne-
gativa utsläpp. 

• Den plan som presenteras kommer inte att uppnå målet om 

Svebio lämnade den 26 september synpunkter till Energimyn-
digheten på ett förslag till nationell energi och klimatplan.

70 procent reduktion av växthusgasutsläppen från inrikes trans-
porter. Det ger därmed en felaktig bild av de svenska ambitionerna 
för omställning av transportsektorn.

• Förslaget kan inte utgå från scenariot Referens EU eftersom 
detta inte inkluderar en uppräkning av kvoterna i reduktionsplik-
ten efter 2020. Om man ska utgå från ett scenario i Energimyndig-
hetens rapport 2019:07 bör man välja ”scenario reduktionsplikt”. 

• Kurvan för andel förnybar energi i Sverige bör starta vid den 
förväntade andelen 2020, som kommer att hamna kring 57 - 58%, 
inte från det svenska målet för 2020 på 50%, som uppnåddes redan 
2012. 

• Planens förväntade utveckling för bioenergi innebär en kraftig 
underskattning av bioenergins potential och en närmast total stag-
nation för denna förnybara energikälla efter 2020. 

• Vår egen bedömning är att bioenergianvändningen hamnar 
30 TWh högre 2030 än scenariot ”referens EU”, vilket skulle ge en 
förnybartandel på 74,5% 2030 (scenariots 66,5% + 8%). FORTS 4

FORTS FRÅN SID 9.



11

• Den nationella energi- och klimatplanen bör behandlas av 
Riksdagen. 

Den nationella energi- och klimatplanens status och roll

Den svenska planen är en del av EU:s nya regelverk för att upp-
nå sina gemensamma energi- och klimatmål 2030, och särskilt för 
att uppnå det EU-gemensamma målet på 32 procent för andelen 
förnybar energi. Till skillnad från det nu gällande Förnybartdi-
rektivet, RED I, finns ingen fördelning av målet på de enskilda 
medlemsländerna. Det svenska målet kommer istället att faststäl-
las som ett resultat av det ”bud” som nu läggs i den nationella 
energi- och klimatplanen. 

Det kan vara lockande för den svenska regeringen att lägga ett 
lågt bud. Om Sverige lägger ett högt, ambitiöst bud, ger det ut-
rymme för andra EU-länder att vara mindre ambitiösa och smita 
undan från att ta sin del av det gemensamma ansvaret. Samtidigt 
kan inte Sverige kommunicera andra ambitioner än de som fast-
lagts av den svenska riksdagen. Att å ena sidan ge en framtidsbild 
för det svenska folket genom riksdagens mål och samtidigt å andra 
sidan en avvikande bild till EU-kommissionen skapar politisk och 
kommunikativ dissonans och en oklarhet om vad Sverige vill. Det 
undergräver även trovärdigheten i de svenska nationella besluten. 

De nationella energi- och klimatplanerna kommer dessutom 
under de närmaste åren att användas som underlag för många 
jämförelser och analyser. Detta har redan skett med de prelimi-
nära utkast som skickats in av medlemsländerna. Inom bioener-
gins område har vi redan sett att man gör jämförelser där Sveriges 
ambitioner 2020 – 2030 framstår som mycket sämre än de flesta 
andra EU-länders. Efter att Sverige under årtionden varit ledande 
inom tillämpningen av bioenergi med en tillväxt på 3 – 4 TWh per 
år, visar utkastet och den nu presenterade planen att tillväxten för 
bioenergin efter 2020 endast skulle bli 4 TWh fram till 2030 – en 
tillväxt för hela årtiondet som bara motsvarar ett års tillväxt under 
det gångna årtiondet! Trendbrottet åstadkoms i planen genom att 
man inte räknar upp kvoterna inom reduktionsplikten, vilket ger i 
stort sett oförändrad förbrukning av biodrivmedel. 

Vad Sverige nu kommunicerar genom planen är att utbyggna-
den av bioenergin i Sverige upphört. Istället för att vara ledande 
på området framstår Sverige som ett land där bioenergin sätts på 
undantag. 

Strider mot andra dokument från Energimyndigheten

Som framgår av vår sammanställning nedan om sannolik ut-
veckling för bioenergin under de kommande tio åren strider anta-
gandet om oförändrade nivåer för användningen av biodrivmedel 
fram till 2030 mot en rad andra dokument och rapporter som pre-
senterats av Energimyndigheten, både rapporten Kontrollstation 
2019 för reduktionsplikten och rapporten Drivmedel 2018. I bägge 
rapporterna räknar man med kraftigt ökad användning av biodriv-
medel för att nå 70-procentsmålet 2030. 

Scenario eller plan? 

Beteckningen ”energi- och klimatplan” innebär att EU betrak-
tar dokumentet som en plan. De svenska myndigheterna har istäl-
let valt att använda ett scenario, som passivt utgår från att endast 
idag beslutade styrmedel utnyttjas. Energimyndigheten har dess-
utom gjort några alternativa scenarier, för lägre tillväxt, uppräknad 
reduktionsplikt, ökad elektrifiering, etcetera (däremot inget scena-

rio för en utvecklad bioekonomi). Man har valt att grunda planen 
på ett scenario som utgår från att det inte sker någon uppräkning 
av kvoten inom reduktionsplikten, men där vissa andra styrmedel, 
exempelvis för stöd till solceller, förutsätts finnas på plats under 
hela perioden. Eftersom Riksdagen fastställt ett mål för 70-pro-
centig reduktion av utsläppen från transportsektorn till 2030, och 
detta inte kan klaras enbart med elektrifiering, borde man som hu-
vudalternativ utgå från scenariot med uppräknade reduktionskvo-
ter. Också på andra områden borde man förutsätta att styrmedel 
anpassas för att nå de av riksdagen beslutade målen. 

Att som nu endast utgå från passiva framräkningar med befint-
liga styrmedel: 

• ger en felaktig bild av den sannolika utvecklingen.
• strider mot de fastlagda kortsiktiga och långsiktiga målen. 
• kommunicerar att Sverige har låga klimatambitioner på en 

rad områden. 
Det strider även mot de omfattande planer för klimatomställ-

ning som finns inom svenskt näringsliv och som kommit till ut-
tryck i de färdplaner som presenterats inom Fossilfritt Sverige. Det 
gäller inte minst de stora möjligheter som branscherna anger för 
att ersätta fossila bränslen med biobränslen. 

Vår slutsats är att den svenska regeringen måste formulera en 
plan som siktar på att uppfylla de antagna klimatpolitiska målen, 
och inte skicka in ett dokument grundat på ett scenario som utgår 
från att inga nya åtgärder vidtas under de kommande tio åren. Det 
underlag som tagits fram av Energimyndigheten måste omarbetas 
i grunden.  

Andel förnybart och förlopp

Som framgår av vår sammanställning nedan av den sannolika 
utvecklingen för bioenergin under de närmaste tio åren kommer 
förnybartandelen att öka till 74,5 procent, förutsatt att andra för-
nybara energislag ökar enligt Energimyndighetens scenarier, och 
att den totala energianvändningen blir enligt scenarierna. Scena-
rierna räknar med en i stort sett oförändrad slutlig energianvänd-
ning, vilket kan ifrågasättas med tanke på det svenska målet för 
energieffektivisering.  

Målkurvan i planen utgår från det svenska nationella målet för 
2020 på 50 procent, ett mål som överskreds redan 2012. Som fram-
går av texten på sidan 15 i förslaget kan man också välja att utgå 
från den förväntade andelen 2020, som kommer att bli 57 - 58 
procent. Vi anser det vara självklart att man ska utgå från verklig-
hetens andel 2020, inte en sedan länge överspelad nivå. Förloppet 
är givet av EU-kommissionens riktlinjer, men en målkurva som 
startar vid den verkliga nivån 2020 ger incitament för Sverige att 
driva på utvecklingen under hela årtiondet. Med den föreslagna 
målkurvan kommer dokumentet inte att ha någon styrande funk-
tion för den svenska politiken.

Förankring i Riksdagen

Den svenska nationella energi- och klimatplanen kommer 
inom EU att uppfattas som ett tungt styrdokument, mer än mot-
svarande dokument under RED I. Det är därför viktigt att den 
förankras i Sveriges riksdag. Vad vi förstått kommer den nu att 
vara ett rent myndighets- och regeringsdokument, utarbetat på 
tjänstemannanivå. Med tanke på dokumentets tyngd bör det vara 
demokratiskt förankrat. Det kan ske genom att det behandlas av 
berörda riksdagsutskott och av EU-nämnden. FORTS 4
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Svebios syn på bioenergin roll fram till 2030

Vi har här sammanställt vår egen bedömning av användningen 
av ökad användning av bioenergi i det svenska energisystemet un-
der de närmaste åren. 

I transportsektorn räknar vi med en ökning från dagens cirka 
21 TWh till minst 45 TWh 2030, exkl. arbetsmaskiner och inrikes 
flyg. Energimyndigheten anger denna nivå i sin rapport Kontroll-
station 2019 för reduktionsplikten i juni 2019 (figur 8, sidan 42 ). 
Syftet med reduktionsplikten är att uppnå 70-procentsmålet för 
inrikes transporter (exkl. flyg) till 2030.  

I Drivmedel 2018 (ER 2019:14) finns i slutet av rapporten ett av-
snitt 9 ”En framtidsspaning”, där man konstaterar att scenarierna 
i ”Scenarier över Sveriges energisystem 2018” (ER 2019:7) inte är 
måluppfyllande. Istället ges här ett antal scenarier till 2050 som är 
måluppfyllande, med olika antaganden främst om elektrifiering. I 
dessa scenarier uppgår mängden biodrivmedel 2030 till mellan 45,1 
TWh och 53,6 TWh. För att klara 2030-målet måste man under 
2020-talet öka volymen biodrivmedel kraftigt. 

Det finns också andra prognoser och scenarier. Sweco anger 
i sin rapport Klimatneutral konkurrenskraft en nivå på 34 TWh 
biodrivmedel 2045. Till denna volym tillkommer arbetsmaskiner 
och inrikes flyg. För arbetsmaskiner finns inga uppgifter i rappor-
ten om reduktionsplikten, men dessa inkluderas i totalvolymen 5,8 
miljoner m3 2030 eller 6 TWh. 

Sweco räknar i Klimatneutral konkurrenskraft med att om-
ställningen till fossilfrihet för arbetsmaskiner till 50% sker med 
biodrivmedel. Det motsvarar enligt Sweco 6 – 6,5 TWh. Denna 
omställning sker till 2045, och det är oklart hur stor andel som kan 
ske redan till 2030.

För inrikes flyg bör man räkna med att förslaget om reduk-
tionskvot från utredningen Biojet för flyg genomförs eftersom ett 
ställningstagande för kvot ingår i januariavtalet. Det innebär att 
30% av det fossila flygbränslet ersätts med biojetbränsle till 2030. 
För inrikesflyget innebär det 0,6 TWh, och för tankningen totalt 
cirka 4 TWh. 

Den totala volymen biodrivmedel 2030 förväntas alltså bli om-
kring 45 - 48 TWh, en ökning med cirka 24 - 27 TWh jämfört 
med idag.  

Det kan jämföras med alternativ ”Referens EU” i ER 2019:7 där 
användningen av biodrivmedel är 22,5 TWh, nästan exakt samma 
som 2020, och bara 1,5 TWh mer än utfallet 2018. I andra scenarier 
anges nivåer på 21,2 – 22,6 TWh. 

Alternativet ”Reduktionsplikt” ger dock en ökning till 39 TWh, 
en ökning med 18 TWh jämfört med 2018. 

Det är oklart varför man har valt att utgå från alternativet ”Re-
ferens EU” och inte från alternativet ”Reduktionsplikt”. Alterna-
tivet ”Reduktionsplikt” ger också en andel förnybart 2030 på 71%. 

När det gäller industrin konstaterar vi att scenarierna i ER 
2019:7 inte alls räknar med någon omställning av industrin till fos-
silfrihet ens till 2050, vilket leder till att man inte heller får någon 
omställning på kort sikt till 2030. Användningen av petroleum-
produkter minskar bara marginellt fram till 2030, från 8,2 TWh 
till 7,4 TWh (för Eo1 oförändrat på 1,4 TWh), och användningen 
av naturgas ökar, från 4,5 till 5,2 TWh. Vi tror inte att detta är 
rätt, ens med ”oförändrade styrmedel” eftersom koldioxidskatten 
under de senaste åren höjts kraftigt för industrins utanför ETS och 
eftersom man dessutom räknar med stigande priser på utsläppsrätter, 
liksom på olja, naturgas och kol. 

Vi ser idag en omfattande konvertering i industrin bort från 
fossila bränslen till både el och biobränslen, både av oförädlade 
fasta biobränslen, och av pellets, bioolja och biogas. Vår uppskatt-
ning är att åtminstone hälften av de 12,7 TWh olja och naturgas 
som förbrukas i industrin 2020 kommer att ersättas med biobräns-
len, dvs en ökning med 6 TWh. 

Bilden av en industrisektor som inte genomför någon kli-
matomställning motsägs av rapporterna från Fossilfritt Sverige. 
Enligt Swecos sammanställning ”Klimatneutral konkurrenskraft” 
kommer industrin att öka användningen av biobränslen med 23 
TWh till 2045. Enligt Energimyndighetens scenarierapport kvar-
står 25,3 TWh fossila bränslen i industrin 2045, och användningen 
av biobränslen ökar bara med 5 TWh mellan 2020 och 2045. Vi 
anser att detta är en mycket osannolik utveckling förutom att det 
direkt strider mot det svenska målet om klimatneutralitet 2045.  

Användningen av biobränslen för el och fjärrvärme bestäms i 
hög grad av styrmedel. För ökad elproduktion från kraftvärme kan 
det behövas nya styrmedel, eftersom denna produktion har strate-
gisk betydelse för elsystemets funktion.  

När det gäller fossila bränslen för el och fjärrvärme innehåller 
scenarierna en närmast total avveckling av dessa bränslen, vilket är 
logiskt givet den höjda koldioxidskatten i kraftvärme. Vi ifrågasät-
ter dock varför det kvarstår en mindre volym fossil olja i fjärrvär-
men. All topplastolja kommer att ersättas med biobränslen (biool-
ja, pellets) till 2030, enligt Färdplanen för fossilfri uppvärmning. 

När det gäller ”övrigsektorn” bostäder och service mm finns 
det en tydlig koppling till biodrivmedelsanvändningen generellt. 
Sektorn inkluderar de areella näringarna och byggsektorn, med en 
stor andel av Sveriges arbetsmaskiner. Här måste man räkna med 
samma omställning av drivmedlen som för transportsektorn. 

Sammanfattning för bioenergianvändning 2020 - 2030 

Vi räknar med en ökning av bioenergi till 2030 med åtmins-
tone 30 TWh mer än Energimyndighetens scenario ”EU referens”, 
där ökningen mellan 2020 och 2030 är endast 4 TWh. Det skulle 
innebära att tillväxten för bioenergin blir 3,4 TWh per år, vilket 
stämmer väl med utvecklingen från 1990 till idag, då vi haft en 
tillväxt för bioenergianvändningen med 3,2 TWh/år i genomsnitt. 

För perioden 2030 till 2040 är tillväxten mer osäker, beroende 
på främst industrins omställning och graden av elektrifiering i 
transportsektorn.  

Med en uppräkning av bioenergin med denna volym kommer 
förnybartandelen att öka till cirka 74,5 procent 2030. 

FORTS FRÅN SID 11.
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Svebios ståndpunkt i sammanfattning

• Svebio betonar värdet av att slå vakt om miljövänlig vedeld-
ning som förnybar uppvärmningsform för att ta vara på lokala en-
ergiresurser, lösa effektproblem och bidra till försörjningstrygghet. 

• Svebio stödjer inriktningen att mönstra ut äldre vedpannor för 
att kraftigt minska utsläppen av bens(a)pyren, partiklar och sot. 

• Svebio har länge förordat införandet av en skrotningspremie 
för gamla pannor, villkorat med att man ersätter den skrotade pan-
nan med en modern eldningsutrustning för biobränsleeldning. 
Om man istället inför en direkt subvention för pannbyte är det 
viktigt att man skapar garantier för att de gamla pannorna verkli-
gen skrotas och inte kommer ut på andrahandsmarknaden. 

• Svebio motsätter sig att stöd ges för att ersätta biobränsleeld-
ning med värmepump, eftersom en sådan förstärker effektproble-
men i det lokala elnätet och på nationell nivå. Däremot accepterar 
vi att man kan få stöd även vid konvertering till fjärrvärme. 

• Svebio anser att stödet inte bör avgränsas till tätorter, utan 
gälla för alla hushåll.  

• Svebio vill påminna om de problem som uppstår när man 
inför ett tidsbegränsat stöd, ”stop-and-go-effekter” som kan skapa 
stora problem för marknadens aktörer. Regelverket bör utformas 
så att det motverkar sådana effekter. Vi har konkreta förslag på hur 
detta bör göras. 

• När det gäller etappmål för småskalig vedeldning anser vi att 
alternativ formulering 1, att reducera utsläppen med viss procent 
till ett visst årtal, är att föredra. 

Den småskaliga vedeldningens betydelse

Eldning med biobränslen har mycket stor betydelse för upp-
värmningen av småhus i Sverige och svarar för 33 procent av ener-
gitillförseln, medan elbaserad uppvärmning (med direktverkande 
el och värmepumpar) svarar för 47 procent och fjärr- och närvär-
me, som i huvudsak är biobränslebaserad, står för 18 procent. An-
vändningen av fossila bränslen för småhusuppvärmning är i stort 
sett utmönstrad. Småhusuppvärmningen är alltså i stort sett fossil-
fri och klimatneutral. Sverige har all anledning att slå vakt om den 
småskaliga användningen av biobränslen för uppvärmning som en 
del av ett 100 procent förnybart energisystem. 

Användningen av biobränslen för småhusuppvärmning har 
flera fördelar: 

• Den innebär ett omfattande utnyttjande av förnybar energi, 
som motsvarar cirka 3,5 procent av den svenska energianvändning-
en och därmed bidrar till att uppfylla det svenska förnybartmålet 
som en del av EU:s samlade energi- och klimatpolitik.  

• Den bidrar till försörjningstrygghet för uppvärmningen, nå-
got som är mycket viktigt vid störningar och krisberedskap. Själv-
försörjningen med biobränslen skapar också sysselsättning och 
mervärde för de berörda hushållen. 

• Den bidrar till att hålla nere effekttoppar i elnäten. Denna 
roll kan förstärkas, exempelvis genom installation av pelletskami-
ner och andra lokaleldstäder i elvärmda hus.

• Vedeldningen innebär att man lokalt tar vara på energiresurser 
som annars inte skulle komma till nytta. Det gäller många typer av 
marginella avverkningar, röjningar, gallringar, ved från tätortsmil-
jöer, naturvårdsinsatser etcetera. Detta har positiva effekter för 
landskapsvård och den lokala miljön. Betydelsen av denna lokala 
energiresurs har lyfts fram i forskning vid Sveriges Lantbruksuni-
versitet (rapport från Centrum för biologisk mångfald). 

I ett skogsland som Sverige är det också naturligt att ta vara på 
den lokala energiresursen ved från närmiljön.  

De miljö- och klimatfördelarna och ekonomiska fördelarna av 
vedeldning lyfts alltför sällan fram i energi- och klimatpolitiska 
analyser. Istället betonas ofta främst miljöproblemen vid eldning. 
Småskalig uppvärmning med biobränslen kan ske med mycket 
låga utsläpp, vilket bekräftas av utredningens exempel från några 
orter. Med rätt styrmedel kan vi förena målen om hög andel för-
nybar energi och miljömålet frisk luft. 

Väl kända motiv för åtgärder

Naturvårdsverkets utredning bekräftar det som länge varit känt, 
att utsläppen från småskalig vedeldning är ett resultat av använd-
ningen av gammal och omodern eldningsutrustning. När man an-
vänder modern utrustning för ved- eller pelletseldning är utsläp-
pen låga, och sådan utrustning kan utan problem användas också 
i våra städer och tätorter. Med de nya Ecodesignkraven kommer 
all ny utrustning att motsvara mycket högt ställda miljökrav. Ex-
emplen från ett antal tätorter visar på potentiellt dramatiska för-
bättringar av luftkvalitén när dålig eldningsutrustning ersätts med 
modern biobränsleteknik. 

För att åtgärda miljöproblemen kring lokalt förhöjda halter 
av bens(a)pyren och partiklar gäller det, precis som utredningen 
föreslår, att mönstra ut gamla vedpannor och ersätta dessa med 
modern eldningsteknik. Företrädare för biobränslebranschen har 
under många år krävt att en skrotningspremie ska införas för att 
påskynda utbytet av gamla vedpannor mot modern eldningsut-
rustning. 

För att ta vara på fördelarna med biobränsleeldning bör man i 
första hand ersätta med moderna biobränslebaserad uppvärmning. 
Också anslutning till fjärrvärme bör uppmuntras. 

Ersättningen med värmepump har däremot systemmässiga 
brister, även om målet att förbättra den lokala luftkvalitén uppnås. 
Värmepumparna klarar inte att tillföra hela värmebehovet under 
de kallaste vinterdygnen, utan kräver då tillförsel av el, och blir 
till en betydande del i praktiken ”direktverkande elvärme”. Det 
ger ett ökat effektbehov, både i lokala och regionala elnät och på 
nationell nivå. 

Så länge det finns fossil elproduktion i det nordiska elsystemet 
innebär också tillkommande elbehov, särskilt vintertid, utnyttjan-
de av fossilbaserad marginalel med hög klimatpåverkan. 

Valet av styrmedel

Svebio har länge tillsammans med Pelletsförbundet föreslagit 
införandet av en skrotningspremie för att påskynda utbytet av 
gammal eldningsutrustning. Den avgörande frågan i samman-
hanget är att man får ett system som innebär att de gamla pan-
norna verkligen tas ur drift. Valet mellan skrotningspremie och ett 

Remissyttrande över Naturvårdsverkets rapport 
Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

Svebio lämnade den 30 september remissbar på Natur-
vårdsverkets rapport om vedeldning till Miljödeparte-
mentet.

FORTS 4
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direkt utbytesstöd är i sammanhanget underordnat. Vi vill inte se 
ett system där det finns risker att de gamla pannorna finns kvar på 
andrahandsmarknaden eller hamnar i hus i Östeuropa, där de ger 
samma negativa miljöeffekter. 

Naturvårdsverket bör utreda vidare hur ett system med skrot-
ningsintyg kan utformas. Intyget bör kombineras med ett intyg 
från sotaren om att pannan varit i bruk under det senaste året. 

Stödet bör gälla för alla ortstyper

Enligt förslaget ska stöd bara utgå till småhusägare i tätorter. Vi 
anser att denna avgränsning bör tas bort. Det finns många mindre 
orter och byar utanför de formella tätortsavgränsningarna har då-
lig närmiljö orsakad av någon eller några dåliga vedpannor även. 
Ofta är topografin avgörande för hur stora de lokala miljöproble-
men blir. En gräns vid 200 invånare i orten kan uppfattas som olo-
gisk, och det kan uppstå osäkerhet om vilka hushåll som omfattas. 
Att utmönstra dåliga vedpannor även i gles bebyggelse har också 
ett värde för den totala luftmiljön. 

Motverka ”stop-and-go-effekter”

Utredningen nämner inte de betydande problem med ”stop-
and-go-effekter” som stödet för ersättning av oljepannor orsakade. 
Stödet användes både för att installera värmepumpar och för pel-
letspannor eller för utbyte av oljebrännare mot pelletsbrännare. 
Stödet orsakade en rusning av ansökningar och åtgärder, som även 
lockade lycksökare till branschen, och ledde till en del undermåli-
ga installationer. Anstormningen av ansökningar ledde till att stö-
det tog slut och man fick skjuta till mer pengar. Stödprogrammet 
fick därefter avslutas i förtid efter att medlen hastigt tagit slut. Den 
snabba ökningen av investeringar och det abrupta slutet på pro-
grammet orsakade stora problem på marknaden. Många företag 
gick i konkurs och en del köpare fick därför också problem med 
service och hjälp när utrustning krånglade. Svebio begärde den 

gången företräde i näringsutskottet för att avstyra stödet med den 
utformning som föreslogs, men stödet infördes trots vår avrådan.

Stödet till ersättning av direktverkande elvärme hade inte sam-
ma negativa effekter.  

För att motverka negativa ”stop-and-go-effekter” i samband 
med det nu föreslagna stödet till konvertering av äldre vedpannor 
föreslår vi följande: 

• Stödet får inte vara för högt, utan ses som ett stimulansbidrag 
som tidigarelägger byten. 

• Stödet ska gälla för åtgärder som görs från det datum försla-
get är känt, så att det inte motiverar småhusägarna att vänta med 
åtgärden och ”dödar marknaden” före introduktionen av stödet. 

• Stödet bör läggas på en viss nivå i början (t ex de första två 
åren), men därefter avtrappas under några år, så att man undviker 
ett hastigt slut på stödet. Efter att stödet slutat måste man tydligt 
markera att något nytt stöd inte planeras för framtiden. 

• Stödet bör kombineras med informationsåtgärder som ger ve-
tenskapligt underbyggda argument för miljönyttan med att byta 
ut dålig utrustning.

Etappmål för småskalig vedeldning

När det gäller etappmål för småskalig vedeldning i relation till 
miljömålet frisk luft anser vi att ”alternativ formulering 1” är att 
föredra. Det är ett teknikneutralt mål som är inriktat på förbätt-
ringen av luftkvalitén. Det föreslagna målet om att alla pannor 
ska uppfylla vissa tekniska krav senast 2027 är omöjligt att uppnå 
enbart med det föreslagna stödet och skulle kräva ytterligare de-
taljreglering. Målet missar också de utsläpp som sker från lokal-
eldstäder. 

”Alternativ formulering 2” innebär ytterligare krav på kontrol-
ler av hushållen, som sannolikt skulle medföra nya avgifter som 
försämrar konkurrenskraften för användningen av biobränslen.  

Svebio stödjer det förslag om kvot för bioflygbränsle från 2021 som 
lagts fram av Maria Wetterstrands utredning. Men Svebio anser 
att kvoten bör ökas snabbare under de första åren fram till 2025 än 
vad utredningen föreslår. Man bör dessutom införa en delkvot för 
bränslen som görs av ligno-cellulosa för att stimulera produktion 
av bränslen från skogsråvara. Det framgår av Svebios remissytt-
rande över utredningen.

– De nordiska länderna har goda möjligheter att gå i täten för 
klimatvänligt flyg. Både Sverige, Norge och Finland siktar på 30 
procent bioflygbränsle 2030. Norge har redan beslutat om en kvot 
för bioflygbränsle på den nivån, och inför en kvot på 0,5 procent 
redan från årsskiftet. Den nya finska regeringen har uttalat sig för 
en kvot med samma mål som Norge. Om Sverige beslutar enligt 
Maria Wetterstrands förslag får vi en bra nordisk samordning med 
en ordentlig volym som ger underlag för investeringar. Sverige bör 

PRESSMEDDELANDEN

 Pressmeddelande 2019-05-13  

Kvot för biobränsle minskar flygets klimatpåverkan
också påverka den danska regeringen att införa en liknande kvot. 
Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar.

– Det finns gott om råvara för att tillverka bioflygbränsle i Nor-
den, både från skogsbruk, jordbruk och avfall. För att få fart på 
produktionen behövs ytterligare stöd från staten. Men det avgö-
rande är att det finns en växande avsättning för de biobränslen 
som produceras.

Mer om bioflygbränsle på Advanced Biofuels Conference

Den som vill veta mer om aktuella projekt för produktion av 
bioflygbränsle kan besöka Advanced Biofuels Conference som ge-
nomförs i Stockholm under den här veckan med deltagande av ex-
perter från 24 länder och 135 företag och institutioner som arbetar 
med avancerade biodrivmedel.

FORTS FRÅN SID 13.
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BIOENERGI I PRESSEN

NORRBOTTENS LÄN

SAS lockas av LTU:s biobränsle
Flygbolaget SAS är intresserat av vidare kontakter med LTU green 
fuels där forskaren Fredrik Granberg dragit i arbetet med att ut-
veckla ett biobaserat jetbränsle.

Andreas Reimer, kundansvarig för SAS med plats i Frösunda-
vik, berättade om SAS investeringar i en ny flygplansflotta. Bolaget 
går ifrån amerikanska Boeing 737 till europeiska Airbus. 

– Det kommer att reducera utsläppen av koldioxiden (CO2) 
med 18 procent. 

– Vi vill satsa på lokalproducerat biobränsle för jetflyget, sa han. 
– Vi har bevisat att vi kan konvertera biomaterial till jetbränsle. 

Nu handlar det om att näringslivet tar fram ett affärscase kring 
produkten. Vi hjälper till med tekniken, sa forskaren Fredrik 
Granberg. 
Ur Piteå-Tidningen 2019-09-14 

VÄSTERBOTTENS LÄN

Satsning gör SCA i Obbola störst i världen
SCA i Obbola kommer att gå från att ha Europas största kraftli-
nermaskin till världens största. 7,5 miljarder kronor kommer att 
investeras i fabriken.

Den stora kolossen i nysatsningen är en helt ny pappersmaskin 
och en ny maskinsal.

Maskinsalen blir 300 meter lång och cirka 35 meter hög. I sa-
len kommer det inrymmas en pappersmaskin för tillverkning av 
kraftliner. 

Det är även fler investeringar som ska göras i fabriken. Bland 
annat kommer det att byggas en ny returpapperslinje som kommer 
göra att SCA kan öka intaget av returpapper samt en ny mesaugn. 
Ugnen är en del i att kunna återanvända kemikalier. Den eldas i 
dagsläget med olja, men den nya kommer att eldas med biobränsle 
vilket ska minska koldioxidutsläppen med över 20 000 ton per år. 
Ur Västerbottens-Kuriren 2019-09-03

Fossilfritt tågbränsle i tankarna i Storuman
Inlandsbanan AB planerar för att etablera en tankstation med fos-
silfritt bränsle i Storuman. Detta ingår i företagets mål att samtliga 
spårbundna fordon ska vara fossilfria 2020.

– Det här borde egentligen ligga på statens bord, men nu gör vi 
det här på egen hand i stället, säger Mats Portinsson, infrastruktur-
chef på Inlandsbanan.

– Vi gör det här dels för vår egen attraktionskraft, dels för att 
kunna erbjuda kunder hållbara person- och godstransporter.

Första anläggningen för HVO finns i Östersund och i en kom-
mande upphandling planeras det för att upprätta tankstationer i 
orter som Mora, Sveg, Hoting, Arvidsjaur och Storuman.
Ur Folkbladet Västerbotten 2019-08-31 

Nya Kvarkenfärjan har börjat byggas
Den nya, mer miljövänliga, färjan som ska trafikera Kvarken mel-
lan Umeå och Vasa dagligen beräknas vara färdig våren 2021. 

Den nya bil- och passagerarfärjan som ska trafikera sträckan 
mellan Umeå och Vasa kommer ha kapacitet för 800 passagerare 
och en lastkapacitet på 1500 meter för last- och personbilar. 

–Fartyget använder huvudsakligen flytande naturgas LNG som 
bränsle. Dessutom kan färjan utnyttja lokalt producerad biogas 
från Vasa och batteripaketet dimensioneras för att autonomt driva 
fartyget i hamnområdena. 
Ur Folkbladet Västerbotten 2019-09-17 

Rekordsommar för Inlandsbanan
Sorsele. Det har varit en rekordsommar för tågresande genom 
Norrlands inland. För tredje året i rad fortsätter ökningen av rese-
närer på Inlandsbanan.

Totalt så har 14 900 resenärer rest med Inlandsbanan den här 
sommaren, vilket är en ökning med 18 procent från förra året och 
över 50 procent fler än 2016.

Eftersom våra tankanläggningar för förnyelsebart bränsle, 
HVO, nu kommit på plats och våra persontåg kan drivas helt fos-
silfritt blir resan på Inlandsbanan ännu mer attraktiv ur ett hållbar-
hetsperspektiv, säger Peter Ekholm, vd på Inlandsbanan AB. 
Ur Västerbottens-Kuriren 2019-08-30 

JÄMTLANDS LÄN

Östersunds miljöpris gick till Jämtkraft
Satsningen på en solpark, fisktrappor och biobränsle för flyget - det 
är några av anledningarna till att Östersunds kommun ger årets 
miljöpris till det kommunägda bolaget Jämtkraft.

Ur kommunens motivering:
”Jämtkraft jobbar för att minska beroendet av fossilbränsle, 

och bedriver forskning om att producera framtidens fossilfria flyg-
bränsle från rökgaserna i Lugnviksverket. Jämtkraft köper även in 
100 ton biojet för flyg för att stimulera efterfrågan och utveck-
lingen av biobaserat jetbränsle”.
Ur Länstidningen Östersund 2019-09-20 
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VÄSTERNORRLANDS LÄN

Storsatsar på unik värmeanläggning
Bogrundets plantskola levererar närmare 90 miljoner skogsplantor 
om året. Nu finns långt gångna planer för en fossilfri värmean-
läggning på platsen. - Vi hoppas på att kunna komma igång med 
bygget nästa år, säger Thomas Vestman, ansvarig fös SCA:s plant-
verksamhet.

– Det är den största plantskolan i världen för skogsplantodling, 
säger Thomas Vestman. 

På Bogrundet finns 14 stora växthus där plantorna drivs upp 
innan de flyttas ut. Till växthusen krävs det energi och nu vill SCA 
bygga en stor miljövänlig värmeanläggning på plantskolan. Den 
ska bestå av två stora pelletspannor och en biobränsleoljepanna 
som backup. 

– Anläggningen blir som ett lokalt fjärrvärmeverk och kostar 
drygt 40 miljoner att bygga.
Ur Sundsvalls Tidning 2019-09-11 

GÄVLEBORGS LÄN

Efter SD:s överklagan - biogasbeslut rivs upp
Efter Sverigedemokraternas överklagan river domstolen nu upp 
beslutet om 20 miljoner kronor i tillskott till det krisande biogas-
bolaget. 

Det har varit många turer runt Gästrike ekogas, det kommun-
ägda bolaget som producerar biogas och biogödsel av hushållens 
matavfall. 

Redan i mars sa Gästrike återvinnare ja till att skjuta till sin an-
del på 20 miljoner. Tre av 20 ledamöter var emot beslutet, varav två 
sverigedemokrater och en moderat. Beslutet överklagades sedan av 
Mattias Eriksson Falk (SD). 

I veckan kom förvaltningsrätten med två domar som ger ho-
nom rätt.

Nu är målsättningen att ta ett nytt beslut så snart som möjligt. 
– Vi vet att vi har en bred politisk majoritet bakom oss, säger 

Gästrike återvinnares förbundsdirektör Anna-Karin Karlsson. 
Hon bedömer att Gästrike ekogas klarar sig ekonomiskt tills vidare. 

Ur Gefle Dagblad 2019-09-01

Kolinlagring allt viktigare åtgärd för att 
rädda klimatet
Att öka kolinnehållet i matjorden är en viktig åtgärd för att rädda 
klimatet, och något som alla som odlar borde försöka göra, tycker 
småbrukaren Anders Persson i Söderhamn.

Här i länet är kolinlagring ingen stor fråga, eftersom bönderna 
är ganska få och det är gott om vallodling som fungerar som kol-
sänka. Men det kommer att bli viktigare i framtiden, säger John 
Andersson, utredare på Jordbruksverket.

Anders Persson leder kurser i Söderhamn för småbrukare och 
både på kurserna och i hans egna potatis- och grönsaksodlingar 
handlar mycket om att skapa djupare och bördigare matjord som 
binder kol.
Ur Sveriges Radio P4 Gävleborg 2019-09-23

Spadtag i Kastet ska ge förnybara drivmedel
Pyrocell, som ägs gemensamt av Preem och Setra, sätter spaden i 
jorden vid Kastets sågverk för att bygga en anläggning för fram-
ställning av Pyrolysolja av sågspån. 

– 50 000 ton torrt sågspån kommer att ge cirka 25 000 ton 
pyrolysolja om året som förädlas till biobränslen, säger Sören Er-
iksson, utvecklingsingenjör på Preem. Anläggningen blir Europas 
första produktionsanläggning av pyrolysolja som kopplas till ett 
raffinaderi.

Byggstart kommer ske i höst och anläggningen tas i drift år 
2021. Om 10 år ska 10-15 liknande anläggningar vara i drift i Sve-
rige om allt går vägen i Kastet. Ambitionen är att 3 miljoner kubik-
meter förnybara drivmedel ska framställas år 2030.
Ur Skog Supply2019-09-16

Unik bränsleanläggning byggs i Gävle
Vid Kastets sågverk i Gävle startar nu bygget av en anläggning för 
tillverkning av pyrolysolja med sågspån som råmaterial.

Pyrolysoljan ska sedan skickas till oljebolaget Preems raffinaderi 
i Lysekil och förädlas till förnybar biodiesel och bensin.

Anläggningen som är statligt stödd är den första i sitt slag och 
ska vara i drift 2021. 
Ur Sveriges Radio P4 Gävle 2019-09-21

Tjänar miljoner på utsläppsrätterna
MT i Sandviken tvingades använda köpta utsläppsrätter för 1,7 
miljoner kronor i fjol. Samtidigt sålde flera företag i regionen sina 
överskott för miljonbelopp. Billerud Korsnäs fabrik i Gävle toppar 
listan och drog in över 30 miljoner kronor.

EU:s system för handel med utsläppsrätter ska få företagen att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. 

I Sverige omfattas 750 anläggningar av systemet. 
Framförallt inom pappersmassaindustrin tjänar många företag 

stora summor på handeln med utsläppsrätter, delvis tack vare åt-
gärder som minskat utsläppen av koldioxid. 

För stålindustriföretag har det däremot varit svårare. 
Sandviken energi fick betala nästan fyra miljoner kronor efter-

som Björksätraverket fortfarande bränner för mycket torv. 

Utsläppsrätter 

• Stora Enso, fabriken i Skutskär, +7,6 miljoner 
• Billerud Korsnäs, fabriken i Gävle, +30,8 miljoner 
• Sandvik, affärsområdet SMT i Sandviken, -1,7 miljoner 
• Gävle kraftvärme (dotterbolag till Gävle energi), Johannes  
bioenergianläggning i Gävle, +7,5 miljoner 
• Sandviken energi, kraftvärmeverket i Björksätra, -3,9 miljoner 
Ur Gefle Dagblad 2019-09-25
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DALARNAS LÄN

Nu är tågen på banan igen
Nedlagd järnväg återöppnas i princip aldrig för trafik igen, men i 
västra Dalarna har kommun, stat och näringsliv i samarbete lyckats 
med konststycket. Nu rullar tågen igen på Västerdalsbanan.

– Fantastisk glädje, sammanfattar Hans Unander, kommunsty-
relseordförande i fjällkommunen Malung-Sälen. 

Första tåget var några tusen kubikmeter skogsflis för transport 
till Värtan i Stockholm. Totalt har omkring 100 miljoner kronor 
investerats för att få igång trafik igen på en drygt fyra mil lång 
sträcka: Malungsfors- Malung-Rågsveden. 

Ekonomiskt stöd från Naturvårdsverkets klimatkliv på drygt 30 
miljoner kronor har bidragit till en lösning. 

Godstrafiken nå bandelen Malungsfors- Rågsveden beräknas få 
bort 7 500 lastbilstransporter per år efter en vägsträcka som peri-
odvis har mycket intensiv trafik till Sälenfjällen. 

Koldioxidutsläppen kan då minska med uppskattningsvis 8 000 
ton årligen.
Ur Aktuellt i Politiken 2019-08-30

Första massavedståget har lämnat Malungsfors
Hösten 1994 rullade det sista timmertåget med massaved från vir-
kesterminalen i Malungsfors. I helgen kunde Mellanskog lasta 20 
järnvägsvagnar med massaved vid den nyöppnade terminalen. 

Mellanskog är en av ägarna av terminalen och är en av aktörerna 
som ingår i Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB. Övriga ägare 
av terminalen är Malung-Sälen kommun, Fiskarhedens Trävaru 
AB, Lima Besparingsskog, Transtrands Besparingsskog och Ma-
lungs jordägare. 

I framtiden räknar Mellanskog med att det ska rulla ett tågset i 
veckan med massaved.
Ur Falu Kuriren 2019-09-06

Spendrups transporter ska bli helt fossilfria
Spendrups uppger i ett pressmeddelande att cirka 90 procent av 
bryggeriets egna transporter idag är fossilfria. Målsättningen är nu 
att inrikestransporter, egenutförda och köpta ska vara fossilfria se-
nast 2025. 

– Våra egna transporter är på god väg att bli fossilfria, bland 
annat genom vårt samarbete med Energifabriken där vi har tankar 
med HVO och RME på flera av våra terminaler, Martin Valde-
marsson, chef för Supply Chain på Spendrups, i ett pressmedde-
lande. 

Spendrups grundades 1897 som Grängesbergs Bryggeri AB.
Ur Nya Ludvika Tidning 2019-09-21

VÄRMLANDS LÄN

Nytt gemensamt avfallssystem
Teknik- och fritidsnämnden har beslutat om ett nytt gemensamt 
insamlingssystem för kärl- och säckavfall i Säffles och Åmåls kom-
muner. Under 2021 kommer man att börja med en separat insam-
ling av matavfall från hushåll.

En plockanalys som gjordes under våren visar att 30 procent av 
hushållssoporna som slängs i Säffle och Åmål är biologiskt ned-
brytbart. Istället för brännas kan det användas till biogas och bio-
gödsel. 
Ur Säffle-Tidningen 2019-09-21

Kommunen röjer i grönområden
Nu drar kommunen igång med sin skötsel av trädbevuxna grön-
områden igen. 

Prio ett är att bort träd som är farliga för människor och egen-
dom, så kallade riskträd. Vid röjning i grönområdet görs insatser 
som gynnar den biologiska mångfalden gällande växter och djurliv. 

En del ris och döda träd lämnas kvar för att utgöra en faunade-
på. De kan också bli attraktiva bomiljöer för till exempel igelkottar 
och fladdermöss. 

Det virke och ris som körs bort läggs antingen i en faunadepå 
eller säljs till olika ändamål. Det kan vara biobränsle till fjärrvärme 
eller virke som Stadsbondgården förvandlar till spisved, enligt 
pressmeddelandet. 
Ur Nya Kristinehamns-Posten 2019-08-30

ÖREBRO LÄN

Nu kan den tunga trafiken tanka gas i Örebro
I Örebro invigde på torsdagen energiföretaget Gasum sin tredje 
tankstation med flytande gas för tunga fordon i Sverige. Företagets 
målsättning är att expandera i både Sverige, Finland och Norge.

– Vi ska bygga 50 stationer i Norden varav 25 i Sverige de kom-
mande åren, berättar Mikael Antonsson, Sverigechef. 

Ett 70-tal lastbilar i Sverige kör på gas och enligt Volvo och 
Scania är fler hundra på gång det närmaste året så omställningen 
sker snabbt nu.

På den nya tankstationen är det nu möjligt att tanka flytande 
naturgas eller flytande biogas vilket hjälper till att minska utsläp-
pen av CO2 och partiklar. 
Ur SvT Nyheter Örebro 2019-09-05
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Ny pelletspanna ger fossilfri  
fjärrvärme i Odensbacken
Nu står en helt ny pelletspanna på plats i fjärrvärmeanläggningen 
hos Solör Bioenergi Fjärrvärme AB i Odensbacken. Anläggningen, 
som bland annat förser Örebro Kommun och Örebrobostäder 
med värme, blir i och med den nya pannan i stort sett helt koldi-
oxidneutral.

Bland de största kunderna finns Örebrobostäder, Örebro Kom-
mun och Svelandstrafiken AB. Produktionen omfattar cirka 6 
GWh per år och består främst av eldning av biobränslen i form av 
pellets, spån och flis.

Produktionen har tidigare haft en viss eldning med olja vid 
toppar. 

Den nya pelletspannan, som kompletterar den tidigare pannan, 
har en effekt på 350 KWh.
Ur Energinyheter.se 2019-09-13

Fjärrvärmen helt fossilfri i Vedevåg
Oljeeldning är reservkraft i Linde Energi AB:s fjärrvärmesystem. 
Nu har bolaget bytt ut den fossila oljan i Vedevåg till RME-olja. 
Det innebär att värmen nu är helt fossilfri i Vedevåg.

Wedevågs Bruk, Vedevågsskolan, äldreboendet på Kvarnbacka-
vägen samt några av ortens hyreshus värms i huvudsak av fjärrvär-
me. Den är producerad på spillvärme från Billerud Korsnäs i Frövi. 

Vid driftstörningar, avbrott eller produktionsstopp på Billerud 
Korsnäs måste spillvärmen kompletteras. 
Ur Nerikes Allehanda 2019-09-16

VÄSTMANLANDS LÄN

Skogsflis istället för olja minskar 
koldioxidutsläpp
Jordbruket spelar en viktig roll när Sala kommun ska genomföra 
sin nya energi och klimatstrategi, för att år 2024 ha enbart fossilfria 
bränslen.

Det finns inga medel att söka till omställningen men Tobias Jo-
hansson på Åby Gård i Sala har redan minskat koldioxidutsläppen.

– Vi har byggt en ny spannmålsanläggning där vi torkar med 
biobränsle, egen skogsflis, säger han.
Ur Sveriges Radio P4 Västmanland 2019-09-09

UPPSALA LÄN

Utsläppen från 20 000 ska försvinna
Vattenfalls anläggning i Uppsala har listats som Sveriges nionde 
största utsläppskälla av koldioxid. En jätteinvestering ska krympa 
koldioxidutsläppen med samma mängd som orsakas av 20 000 
Uppsalabor.

Förändringen ska möjliggöras genom en investering på 3,5 mil-
jarder kronor i Boländerna. Merparten av pengarna använder Vat-
tenfall för att uppföra ett värmeverk kallat Carpe Futurum. 

– Det är Vattenfalls största investering i anläggningar i Sverige 

sedan 80-talet, uppger Johan Siilakka, anläggningsutvecklingschef 
för Vattenfall Värme i Uppsala. 

På 1980-talet släppte skorstenarna på området ut 700 000 ton 
koldioxid om året från fossila bränslen som olja. Nästa år ska siff-
ran enligt Vattenfall vara cirka 140 000 ton. 

– Målet är att vi ska vara nere i noll fossila utsläpp från bränsle 
år 2025, uppger Johan Siilakka. 
Ur Upsala Nya Tidning 2019-09-02

Forskare undersöker hur kors mat kan bli 
klimatsmart
Kossor pekas ofta ut som en miljöbov, men nu undersöker forskare 
vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala om kornas mat kan bli 
mer klimatsmart.

– Vi har provat att utfordra kor enbart på gräs och biprodukter 
från livsmedelsindustrin och biobränsletillverkning och skippat 
spannmål och soja som i vanliga fall ingår i kornas diet, berättar 
doktoranden Johanna Karlsson, som är med och gör studien.
Ur Sveriges Radio P4 Uppland 2019-09-23

STOCKHOLMS LÄN

Modernisering ska underlätta utvinning
Norrtälje kommun har investerat två miljoner kronor för att ef-
fektivisera gasutvinningen när rötkammaren i Rimbo byggs om. 

– Vi byter ut dieseloljan mot biogas, säger teknik- och klimat-
nämndens ordförande Tommy Lundqvist (C).

– Det är de här lågt hängande frukterna som vi plockar först. 
Nu när vi bygger om rötkammaren blir det ett tillägg på två mil-
joner för att uppgradera hur vi utvinner gasen där. Så vi byter ut 
dieseloljan mot biogas. Rötkammaren beräknas kunna vara i bruk 
under våren 2020.
Ur Norrtelje Tidning 2019-09-03

Nu ska koldioxid fångas in i Stockholm 
Stockholms Exergi har beviljats 4,3 miljoner kronor av Energi-
myndigheten för att bygga en pilotanläggning för att fånga in kol-
dioxid vid Värtaverket i Stockholm. Det handlar om känd teknik, 
men applikationen i ett bioeldat kraftvärmeverk är ny.

Anläggningen ska tas i bruk i november, lagom till dess att kraft-
värmeverket eldar för fullt, och stängas ned igen i juni nästa år.

Hur stor är piloten i jämförelse med en fullskaleanläggning?
– En storskalig anläggning som är i drift hela året avskiljer un-

gefär 800 000 ton per år. Den här testanläggningen klarar ungefär 
700 kg om dagen, säger Fabian Levihn, FoU-ansvarig för energi-
system och marknad på Stockholm Exergi till Miljö & Utveckling.

– Det blir ungefär 1000 kr per ton, alltså 800 miljoner om året. 
800 000 ton koldioxid motsvarar ungefär 1/3 av Stockholms totala 
koldioxidutsläpp, så sett ur det perspektivet är 800 miljoner kro-
nor per år inte så dyrt. Det inkluderar kapitalkostnad, drift och 
transport och lagring.
Ur Aktuell hållbarhet 2019-09-02
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Ny anläggning ska fånga  
in koldioxid i Stockholm
Tekniken att fånga och lagra koldioxid från förbränningen av bio-
bränslen i kraftvärmeverk kallas BECCS, Bio Energy Carbon Cap-
ture and Storage. Stockholm Exergi bygger redan testanläggningen 
som är tänkt att tas i drift i november och avslutas i juni. 

Energimyndighetens stöd är cirka hälften av kostnaden för an-
läggningen. 

I kraftvärmeverket förbränns biomassan till el och värme.
 Koldioxid avskiljs från rökgaserna och komprimeras till fly-

tande form.
När testet genomförts kommer det att utvärderas och vara un-

derlag för beslut om pilot eller fullskalig anläggning. 
Ur Expressen 2019-09-04

Stockholm Exergi handlar  
CO2-neutrala sjötransporter
Stockholm Exergi har avtalat med det finländska rederiet Meriaura 
om skeppningar av biobränsle för fjärrvärme med fartyg som drivs 
av bioolja.

De skeppningar av flis och pellets som Meriaura ska utföra för 
fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi uppges bli närapå CO2-neu-
trala. Biooljan framställs genom återvinning av vegetabiliska och 
animala oljor eller från avfall.

Transporterna utförs med de fartyg av typen EcoCoaster som 
Meriaura tog leverans av 2016. På detta sätt uppges livscykelsut-
släppen för transporten bli upp till 96 procent lägre än med fossila 
bränslen.
Ur Sjöfartstidningen 2019-09-04

Hästgödsel kan värma husen  
i Stockholm – om regler ändras
På stallgården vid Viggbyholms ridskola i Täby skyfflar Elin 
Björneheim hästgödsel i en container. Varje häst bidrar med up-
pemot tio ton gödsel årligen. 

I våras anslöt sig ridskolan till Fortums testprojekt Horsepower 
som skulle göra fjärrvärme av gödslet. Projektet drivs nu av Wig-
geby gård och kraftvärmeverket i Nynäshamn. 

I augusti gav hästgödsel 175 MWh fjärrvärme, tillräckligt för att 
värma 14 villor på ett år. 

– Vår lagstiftning är inte alls anpassad för verksamheten, säger 
Per Harsem på Fortum. 

Hästgödsel klassas som avfall, men är också ett organiskt göd-
ningsmedel och måste hanteras så att människor och djur inte 
smittas eller sprider vidare eventuell smitta. Därför måste gödseln 
beredas direkt och lastas in i pannans bränslelada när det levereras 
till kraftverket. 

Redan efter ett par månader bedömde Fortum att Horse po-
werprojektet inte skulle gå ihop sig och lade ned testprojektet. I 
Finland bränner Fortum med framgång hästgödsel och gör en god 
affär. Där levererar 5000 hästar gödsel till sju kraftverk. 
Ur Dagens Nyheter 2019-09-11

Förädling Svegros nya recept
Svegro vill ta en större del av grönsakskronan och satsar nu även på 
förädling. Ambitionen är att förädlade produkter om tre år ska stå 
för 30 procent av omsättningen.

Örtpeston lanserades före sommaren och säljs nu på Ica och 
snart hos Espresso House. Förädling ska öka lönsamheten. 

Strategin för framtiden är fortsatt effektivisering och "klimats-
mart på riktigt", som Svegro formulerar det. Nyligen tog man det 
sista steget i att ställa om hela uppvärmningen av de 50 000 kva-
dratmeterna växthus till bioenergi. 

– Svenska växthus är det mest hållbara odlingsalternativet och 
Svegro leder utvecklingen. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2019-09-13

Telge vill börja tillverka biokol på Tvetatippen
Telge återvinning vill börja tillverka biokol på Tvetatippen. Inves-
teringen i den teknik som behövs kostar 11,2 miljoner kronor.

Biokol kan tillverkas av till exempel trädgårdsrester eller matav-
fall, som upphettas. Biokolet används sedan som jordförbättrings-
medel vid odling. Biokol fungerar också som så kallad kolsänka.

Den anläggning för tillverkning av biokol som Telge återvinning 
nu vill köpa kostar 11,2 miljoner kronor. Bolaget räknar med att 
kunna få ett statligt investeringsstöd på lite mer än halva kostnaden. 
Ur Länstidningen Södertälje 2019-09-11 

Papper kan bli nya lösningen
Den är prickig och prasslig, påsen som 779 Ronna- och Järnabor 
nu testar att slänga sitt matavfall i. Faller testet väl ut så kan det här 
bli påsen som redan nästa år ersätter den gröna plastpåsen.

– Vi måste bort från plasten, så är det, säger Kicki Carlsson, 
marknadskommunikatör på Telge återvinning. 

– Vi vill inte byta till något som är sämre. Men vi behöver en 
påse som klarar brutal hantering, säger Micael Ottosson, projekt-
ledare på Telge återvinning. 

– De här är de bästa och mest robusta påsar vi kunnat hitta, 
säger Micael Ottosson. 

I mars beslutade kommunägda Telge återvinnings styrelse att 
skrota nuvarande system för gröna påsen, och ha handlingsplanen 
klar i slutet av 2019. 

Testet pågår till den 1 december. 
Ur Länstidningen Södertälje 2019-09-24

Sopor granskade - 70 procent  
hade kunnat återvinnas
70 procent av det Nackaborna slänger i vanliga soppåsen hör inte 
hemma där - utan ska i stället återvinnas. Det visar en ny plockana-
lys, gjord av Nacka vatten och avfall.

I slutet av 2018 genomförde det kommunala bolaget Nacka vat-
ten och avfall en så kallad plockanalys av innehållet i 4 000 kilo 
soppåsar från hushåll i Nacka. 

Slutsatsen är nedslående: Nackaborna slänger alldeles för mycket 
avfall som borde återvinnas. 

– Grovt sett är det bara en tredjedel av avfallet i påsarna som 
ska vara där. En tredjedel är matavfall och en tredjedel är förpack-
ningar, säger Mats Eriksson. 
Ur Nacka Värmdö Posten S2019-09-24
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ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Han förlorar pengar på  
att välja rent biobränsle
Nästa år blir det cirka 25 procent dyrare att tanka HVO100 än att 
välja de fossilt uppblandade drivmedlen.

Att helt fossilfria drivmedel som HVO100 och RME100 pa-
radoxalt nog får minst draghjälp av skattereglerna är något som 
upprör Peter Borring, regionordförande för LRF Östergötland. 

Priset på helt och hållet förnybara drivmedel har stigit, konsta-
terar han. Det är ett skäl till att han trots sin positiva inställning i 
stället köper blandade drivmedel, med 50 procent biobränslen el-
ler mindre. Han får återbetalning på dieselskatten, vilket han inte 
fått om han hade kört på 100 procent förnybart. 

Peter Borring förbrukar i år cirka 13 kubikmeter diesel i sitt 
jordbruk med växtodling i Skänninge. 
Ur Land Lantbruk

Truckarna i Mjölby målas fossilfritt
I Mjölby målas nu mer truckarna fossilfritt. På Toyota material 
handling drivs torkningen och härdningen i måleriet av biogas se-
dan några veckor tillbaka.

I samtliga målerier härdas och torkas färgen på truckarna med 
biogasen och i två anläggningar drivs även förbehandlingen fos-
silfritt. 

– Vi började gräva i november 2018 för att lägga ner gasrören, 
berättar Daniel Green, som projektlett övergången till biogas hos 
Toyota. 

Han blickar bort mot en gasoltank som står övergiven på om-
rådet. 

– Den ska rivas nu, förklarar Daniel Green. 
På truckfabriken i Mjölby så bygger man 450 truckar om dagen 

och 130 000 om året och samtliga passerar måleriet. 
Ur Östgöta Correspondenten 2019-09-23

Nyckel hittad till outnyttjad biogaskälla
BillerudKorsnäs massafabrik i Skärblacka är ett av de bruk som 
är intresserade av den nya teknik som utvecklats vid Linköpings 
universitet.

– Idag förbränner vi slammet i vår fastbränslepanna. Det är 
inget bra sätt att ta hand om det, så vi skulle gärna hitta någon an-
nan användning för den här restprodukten, säger Lars Johansson, 
miljöingenjör på BillerudKorsnäs.

Den lösning forskaren Eva-Maria Ekstrand på Linköpings uni-
versitet hittat handlar om att öka tillflödet av avloppsvatten.

Eva-Maria Ekstrand menar att biogasproduktion kan vara en 
både billigare och mer platseffektiv lösning för dem än att bygga 
ytterligare en stor luftad damm.
Ur Vetenskapsradion 2019-09-09

Flygplatsen ska bli grön
Förre flygplatschefen i Norrköping Mari Torstensson är nu pro-
jektledare för "Grön flygplats" - målet är ett helt fossilfritt flyg 
2045.

Paraplyorganisationen Svenska Regionala Flygplatser (SRF) har 
startat projektet "Grön Flygplats" där projektledaren är förre vd:n 
för Norrköping Flygplats Mari Torstensson. Projektet ska hjälpa 
till att minska koldioxidutsläppen på SRF:s 35 medlemsflygplatser.  
Det handlar om en hel del åtgärder för att nå målet med fossilfritt 
till 2045 men det främsta är naturligtvis övergången till biobräns-
len samt el. 
Ur Folkbladet Östergötland 2019-09-23

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Götenebönder vill starta biogasproduktion
När Leader Nordvästra Skaraborg möttes förra veckan i Lunds-
brunn beviljades stöd till två nya projekt. Till biogasproduktion i 
Götene och omgivande kommuner, samt till att göra Södra Råda 
kyrkplats mer tillgänglig.

När det gäller biogasproduktionen så får den en halv miljon för 
att genomföra en förstudie. Det handlar om att flera jordbruksfö-
retag ska samverka med att omvandla stallgödsel till biogas. 

Projektet ägs av Götene Biogas Ek för.
Ur Lidköpingsnytt.nu 2019-09-25

Avfallsberget har minskat i Skaraborg
Skaraborgarna slänger mindre skräp trots ökad köpkraft. Det visar 
AÖS statistik. 

– Det är för andra året i följd och nu tror och hoppas vi på ett 
trendbrott, säger Jessica Rytter, biträdande förbundschef. 

Förra året samlades det in 482,1 kilo avfall och det är åtta kilo 
mindre än året innan. 

Vad tror du det beror på? 
– En del kanske beror på återvinningen av matavfall, på att 

vi infört de bruna tunnorna. Fler kanske har börjat fundera på 
mängden sopor. 

– I vårt område har vi förhållandevis mycket hushållsavfall. 
Det tror jag beror på att vi har mycket småhus, vilket leder till 
mycket trädgårdsavfall och renoveringsavfall. Det syns på åter-
vinningscentralerna. 
Ur Skaraborgs Läns Tidning S2019-09-26

Skara energi ska bli helt fossilfritt
Som en del av sitt miljöarbete har Skara Energi valt att ställa sig bak-
om Färdplan för fossilfri konkurrenskraft - fossilfri uppvärmning. 

– Att bidra till ett fossilfritt samhälle är en inriktning som är 
viktig i vårt långsiktiga arbete som modernt energibolag, säger 
Bengt Ericson på Skara Energi.

Skara Energis fjärrvärme är enligt pressmeddelandet redan idag 
till över 99 procent fossilfri. Olja an vänds endast vid väldigt kalla 
dagar eller vid haverier och det är istället biobränslen som värmer 
Skarabornas hem. 

– Vi tror att vi kan få bort även den sista delen av olja. 
Ur Skaraborgs Läns Tidning 2019-08-30 
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Protester mot fossilgas i Göteborg
– Vi accepterar inte en utbyggnad av infrastruktur av fossila bräns-
len där vi bygger in oss i ett beroende av fossila bränslen, säger Jen-
nie Nyberg företrädare protestorganisationen Folk mot fossilgas, 
som planerar en tre dagar lång protestaktion i Göteborg.

Flytande naturgas – LNG – är ett fossilt bränsle men framförs 
av förespråkarna som ett bra alternativ för sjöfarten, med till exem-
pel betydligt mindre partikelutsläpp än olja och diesel.

– Trenden är tydlig och stark. Det finns en efterfrågan på allt 
mer grön inblandning i sjöfartens bränslen, säger Saila Hortanai-
nen är ansvarig för kommunikation och hållbarhet på Swedegas.

– Visserligen kan man säga att det går att gå från naturgas till 
biogas som är exakt samma produkt, men att få fram biogas i de 
mängderna som behövs är det ingen som riktigt kan visa, säger 
Henrik Thunman professor vid Energiteknik på Chalmers.
Ur Sveriges Radio Göteborg 2019-09-06

Preem i internationellt samarbete  
om att fånga in och lagra koldioxid
Preem har tillsammans med sex andra europeiska företag under-
tecknat en avsiktsförklaring om att gå med i projektet Northern 
Lights och förbinda sig att utveckla teknik för infångning och lag-
ring av koldioxid.

Undertecknandet skedde som en del av konferensen European 
High Level Conference on Carbon Capture and Storage i Oslo i 
närvaro av bland annat EU-kommissionären för Klimatåtgärder 
och Energi Miguel Arias Canete, Norges klimatminister Ola El-
vestuen. 

Northern Lights är ett samarbetsprojekt mellan Equinor, Shell 
och Total som utvecklar teknologin och transportkedjan för att 
lagra koldioxid i berggrunden under Nordsjön. Preem har jobbat 
med de här lösningarna i ett par års tid och är redan i gång med ett 
pilotprojekt som innebär att man bygger en testanläggning för att 
fånga in koldioxid från Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet 
i Lysekil. 
Ur Lysekilsposten 2019-09-11

Blött och högtidligt när EMC invigdes
Så invigdes då EMC, boråsarnas nya kraftvärmeverk och avlopps-
verk högtidligen i går. Borås Energi och Miljö ordnade en stor 
sammankomst för både lokala och nationella dignitärer.

– Nu intar Borås tätpositionen med sitt nya toppmoderna 
kraftvärmeverk, sa energiminister Anders Ygeman (S). 

Kraftvärmeverket provades i drift under mars månad, men ett 
så kallat prestandatest återstår. 

Därtill återstår en del arbeten med en kraftfulla generatorn, vars 
axel inte visade sig hålla måttet. 

– En ny axel ska monteras om ett par veckor, och därefter star-
tar vi pannan och turbinen i början av oktober när den ordinarie 
säsongen går igång. 

Kostnaden för det nya kraftvärmeverket och avloppsverket lig-
ger på cirka 3,7 miljarder. 
Ur Lysekilsposten 2019-09-11

Miljardprojektet står öde  
– kostar två miljoner per år
Ett stort fiasko. Ett slöseri med skattepengar. En biogasflopp. Så 
har projektet Gobigas beskrivits i flera artiklar och debattinlägg de 
senaste åren.

Efter att ha försökt få till en försäljning utan att lyckas besluta-
des det i april förra året att allting skulle stängas ner. Anläggningen 
är sedan dess konserverad och står tom - vilket kostar Göteborg 
Energi, alltså skattebetalarna i slutändan, ungefär två miljoner kro-
nor per år.

– Tekniker gör regelbunden tillsyn av anläggningen, säger 
Emma Gustafsson som tidigare var ansvarig för Gobigas drifts- 
och underhållsbudget.

Nu har hon i uppdrag att se till att anläggningen ska vara i så-
dant skick att den ska kunna tas i drift inom sex månader.

Båda Emma Gustafsson och Anna Svernlöv menar att Gobigas 
var före sin tid med idén att i stor skala omvandla grenar och träd-
toppar från skogsindustrin till biogas. 
Ur Göteborgs-Posten 2019-09-18

Nytt raffinaderi för biobränsle i Göteborg
Energibolaget ST1 ska bygga ett nytt raffinaderi intill bolagets 
befintliga anläggning i hamnen på Hisingen. Fabriken beräknas 
kosta omkring två miljarder kronor och ska producera vätgas och 
förnybara bränslen.

Bioraffinaderiet ska vara i bruk redan 2022 och producera  
200 000 ton förnybara bränslen om året som HVO diesel och 
flygbränsle som minskar koldioxidutsläppen. 
Ur Sveriges Radio P4 Göteborg 2019-09-18

Västtrafik vill inte ha fossila  
bränslen efter 2030 
Trafikverkets mål är att all inrikes sjöfart i yrkestrafik ska drivas 
fossilfritt år 2045. 

Enligt de uppgifter han fått ska ett beslut fattas inom fem år för 
alla Västtrafiks båtar om hur de ska drivas fossilfritt. 

Koster Marin ville redan för några år sedan testa en eldriven 
båt, men det föll på för höga kostnader och att det inte fanns ladd-
ningskapacitet. Nu har rederiet istället testat HVO, en så kallad 
biodiesel som kan tillverkas av bland annat fiskolja, slaktavfall och 
rapsolja. 

Västtrafiks hållbarhetschef Hanna Björk förklarar att Västtra-
fiks mål är att minska koldioxidutsläppenmed 90 procent till 2035. 
Ur Strömstads Tidning / Norra Bohuslän 2019-09-03

Köper fartyg som kan stå på botten
Det beställda fartyget flyter inte alltid, men det ska stå säkert på 
botten. 

Fartyget är byggt efter önskemål från en kund och ska främst 
lasta petroleum och biobränsle och trafikera vattnen runt de brit-
tiska öarna. 

– Det finns hamnar som är väldigt utsatta för tidvatten, betyd-
ligt värre än Themsen i London, bland annat kanalöarna Guernsey 
och Jersey, säger Joakim Lund. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2019-09-04
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"En utbyggnad skulle ge cirka 200 nya jobb"
Peter Abrahamsson chef för Preems raffinerier i Göteborg och Ly-
sekil har besökt Rotary i Kungshamn.

Han talade om den nya investeringen på 15-20 miljarder kronor 
(ROCC-projektet). Det innebär att man kommer att raffinera mer 
av den högsvavliga tjockolja som idag används framförallt som far-
tygsbränsle. Det är en direkt effekt av ny internationell lagstiftning 
som från nästa år förbjuder användning av högsvavlig tjockolja 
som fartygsbränsle. 

Abrahamsson kommenterade koldioxiddebatten och menar 
att man måste skilja på utsläpp från produktion och konsumtion. 
Cirka 96 procent av utsläppen sker vid konsumtionen och 4 pro-
cent i samband med produktionen. 

I framtiden kommer Preem att arbeta med att ytterligare mins-
ka koldioxiden från produktionen genom att fånga in den och 
lagra den i så kallad CCS-teknik. 
Ur Lysekilsposten 2019-09-04

Betongjättens satsning  
– nytt hus för personalen
Ulricehamns betong fortsätter växa. Just nu pågår byggandet av 
ett 3 600 kvadratmeter stort personalhus som bland annat ska in-
rymma matsal och gym.

Här ska det framförallt bli många omklädningsrum, totalt för 
cirka 500 anställda, fördelade på en källare och två våningar. 

Uppvärmningen kommer ske med biobränsle, pellets och spill-
virke från produktionen. 
Ur Borås Tidning 2019-09-10

Detaljplan klar för nytt Energi- och miljöcenter
Detaljplanen öppnar för möjligheten att bygga ett nytt Energi- 
och miljöcenter på Vist. 

Det nuvarande reningsverket vid Fiskebacken i Ulricehamn har 
inte längre den kapacitet som krävs. 

I den blivande anläggningen på Vist ska fjärrvärmeverk och re-
ningsverk samlokaliseras. Det väntas ge energi- och miljömässiga 
fördelar. 

Anläggning ska även kunna inrymma biogasanläggning, tek-
niska anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor. 
Ur Ulricehamns Tidning 2019-09-05

JÖNKÖPINGS LÄN

Olycka stoppar trafiken 
En lastbil med släp välte under tisdagsförmiddagen på 127 mel-
lan Sävsjö och Vetlanda. Släpet var lastat med biogas och vägen 
har stängts av. Den kommer tidigast att öppna klockan 11.00 på 
onsdag. 

– Det är en lastbil vars släp vält ned i diket. Lastbilen har tappat 
flera behållare med biogas, men vi har inga tecken på läckage just 
nu, säger Johan Ragnar, inre befäl på räddningstjänsten i Jönköping.

– Lastbilschauffören har sagt att han väjt för en älg, säger Roger 
Olsson vid polisen på Höglandet på onsdagsmorgonen.
Ur SvT Nyheter Jönköping 2019-09-03

Jönköpings flygplats bygger ny bränsledepå
Jönköping Airport förbereder sig för framtiden med att bygga en 
ny depå för biobränsle. 

I takt med att nya bränsleanläggningar byggs på sikt kommer 
det mer att bli en bättre marknad för flyget och vi är förberedda 
att ta emot det milljövänliga bränslet, säger Ronny Östberg, flyg-
platschef i Jönköping.
Ur Smålands Näringsliv 2019-09-24

Vårgårdabuss storsatsar 
Nu sätter Vårgårdabuss fokus på Gislaved. Med en satsning på 
över 100 miljoner kronor är de redo att ta över linjetrafiken med 
både nya gasbussar och en stor ny bussdepå.

Byggstart blir i oktober och depån beräknas vara klar i april. Den 
ska även ha solpaneler på taket. Samtidigt köper Vårgårdabuss in 27 
nya gasbussar som ska användas i linjetrafiken. Vid depån ska det 
finnas en tankstation för biogas så att bussarna kan tankas på natten. 
Totalt blir det en investering på drygt 100 miljoner kronor. 

Avtalet mellan Vårgårdabuss och Jönköpings länstrafik är på 
nio och ett halvt år och gäller från juni nästa år. 
Ur Värnamo Nyheter 2019-09-19

KRONOBERGS LÄN

Etanolkonvertering till Volvo
Efter en tid av utveckling och tester släpper nu BSR:s lab i Växjö 
en serie etanolkonverteringar till utvalda Volvomodeller. Konver-
teringen utförs utan några fysiska ingrepp på bilen av kunden själv.

Innovationen består av en egenutvecklad mjukvara som laddas in 
genom bilens diagnostikuttag med hjälp av BSR:s handhållna data-
enhet (PPC3) som levereras hem i brevlådan. Lösningen innebär att 
ägarna till de berörda bilarna på enkelt sätt kan minska sin miljö-
påverkan och få ökad motoreffekt samtidigt som det ger möjlighet 
till att minska drivmedelskostnaderna med den billigare etanolen. 

– Det här genombrottet tillgodoser många kunders efterfrågan 
av ett miljövänligt och enkelt alternativ till bensin, säger Stefan 
Olsson, vd BSR Svenska AB. 
Ur Motor-Magasinet 2019-09-04

"Skogen är nyckeln till framtiden"
I Virestad lärde sig Gunnar Wetterberg skogsbruk och insåg hur 
kul det var. När han skrev en bok av ren lust blev titeln Träd. 

– Den stora aha-upplevelsen är att skogen är nyckeln till fram-
tiden i så många avseenden.

Han är mest känd för en bredare allmänhet från tv-program 
som Fråga Lund och På spåret. På torsdagen talade Gunnar Wet-
terberg på Videum Science Park.

– Skogen är oerhört viktig som kolsänka medan den står och 
växer. Det är också så att stål och cement står för 20-25 procent av 
de samlade koldioxidutsläppen i världen. 

Gunnar Wetterberg säger att utsläppen minskar om trä ersätter 
stål och cement, samtidigt som tiden då kolet är bundet förlängs 
när virket ligger i byggnaderna. 

– Därför är att det viktigaste Sverige kan göra i ett internationellt 
perspektiv för klimatpolitiken att bli en pionjär för träbyggande.
Ur Smålandsposten 2019-09-20
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Veab tog till reserven  
– polisanmäls av kommunen
När biobränslet tröt kopplade Veab in en reservpanna. Det slår 
Växjös miljö- och hälsoskyddskontor ner på. Energibolaget ankla-
gas för otillåten miljöverksamhet.

En av Vebs reservpannor ligger på Islandsvägen på Araby. En-
ligt tillståndet får den biooljeeldade pannan användas för att hålla 
värmen uppe i Växjö vid reparationer eller övriga avbrott i driften. 

I början av februari 2018 var det några kalla dagar, samtidigt 
som det rådde brist på biobränsle till huvudpannorna på Sand-
viksverket. 

Eftersom reservpannorna på Sandvik då gick på fossilt bränsle 
valde ansvariga på Veab att i stället köra igång pannan på Araby 
som går på bioolja. 

Enligt miljö- och hälsoskyddskontorets tolkning av tillståndet 
får pannan bara användas "ett par dagar" och den får enbart an-
vändas när det är reparationer eller andra driftavbrott. 
Ur Smålandsposten 2019-09-10

KALMAR LÄN

Biogasjätte vill in på svenska marknaden
I den här rundan av ansökningar till Klimatklivet, så har det kom-
mit in 22 ansökningar till länsstyrelsen. 

Drivmedel är helt dominerande i ansökningarna. 
För HVO, bränsle som görs av skogen, är det i Vimmerby, Kal-

mar och Västervik som det planeras nya tankställen. 
Även en ny aktör, holländska Orangegas vill slå sig in på svens-

ka marknaden med bland annat en biogasmack vid Triangeln i 
Borgholm. 

En lokal biogasjätte, More biogas, planerar att förbättra sin an-
läggning i Läckeby så att man kan mata in mer fastgödsel, framför 
allt 3 000 ton per år av den energirika spillningen från kycklingar. 
Ur Östra Småland 2019-09-25

Flera ton mat i veckan slängs
Varje vecka slängs nära två ton mat vid förskolor, skolor och i om-
sorgen i Nybro kommun. "Det är galet mycket", säger kommu-
nens kostchef Maria Andersson.

Inom omsorgen slängs cirka 450 kilo i veckan, inom förskola 
och skola cirka 1 400 kilo i veckan, enligt mätningen. 

– Det går knappast att undvika att det blir matsvinn, jag skulle 
säga att det är omöjligt att komma ner i noll. Däremot går det 
säkert att göra en del insatser som minskar svinnet. 

– Maten slängs i gröna påsar och går till produktion av biogas; 
på så sätt kommer den ändå till viss nytta, säger hon. 
Ur Östra Småland 2019-09-05

Biogasen snart i Målilla
Nu är det bara ett 20-tal meter kvar innan den nya biogasled-
ningen är framme vid rondellen i Målilla där det ska anläggas en 
ny mack.

– Förhoppningen är att vi ska hålla tidsplanen, och det räknar 
jag med att vi gör i både Målilla och Vimmerby, säger Åke Birgers-
son på Hagelsrums gård som driver projektet. 

Planerna innefattar fyra nya tankstationer som alla ska få biogas 
från Hagelsrums gård utanför Målilla. Utöver Målilla pågår det 
arbete i Vimmerby, Hultsfred och Högsby. 
Ur Östra Småland 2019-09-13 

Ny plats önskas för biogasanläggning
Planeringen för en biogasanläggning i Mönsterås fortsätter. Miljö- 
och byggnadsnämnden vill att man tar fram ett alternativ till pla-
cering eftersom det finns risk för luktstörningar.

Biogasanläggningen ska hantera gödsel som kommer från nöt-, 
svin- och fjäderfänäringen i området. Gödseln ska bli både fly-
tande biogas och biogödsel. 

2017 beviljades satsningen ett klimatinvesteringsstöd på drygt 
108 miljoner kronor och det var det största klimatinvesteringsstöd 
som beviljats i Sverige. 

Bakom projektet står ett 20-tal lantbrukare, som tillsammans 
startade Mönsterås Biogas AB, och Scandinavian Biogas Fuels AB 
i Stockholm. 
Ur Östra Småland 2019-09-18 

BLEKINGE LÄN

Ingen fjärrvärme från Södra Cell
93 procent av fjärrvärmen i Karlshamns kommun kommer från 
Södra Cell i Mörrum. Efter onsdagens totalstopp kan bruket inte 
leverera någon fjärrvärme alls. 

Sedan onsdag förmiddag står Mörrums bruk helt stilla, på 
grund av en omfattande vattenläcka. 

Det blöta missödet till trots kan bolaget, med flertalet kunder, 
sitta lugnt i båten tack vare god beredskap. 

– AAK kan gå in och hjälpa oss och köra med sina bioolje- eller 
pelletpannor som de använder till sin produktion. Sedan har vi 
även egna pannor runt om i nätet, bland annat en biooljepanna i 
Stilleryd, som på egen hand klarar av hela effekten som våra kun-
der kräver. 
Ur Blekinge Läns Tidning 2019-08-31

Energibolaget satsar på grön eldning
Karlshamn energi närmar sig målet om fossilfri fjärrvärme. Under 
hösten installeras en ny bioeldad panna i Mörrum.

Sedan tidigare har man investerat för att ställa om anläggningen 
i Stilleryd till eldning med biobränsle. 

Nu installeras en panna för bioeldning i Mörrum på fyra me-
gawatt. Den ska ersätta den tidigare oljeeldade pannan. Den ska 
användas för att stötta systemet vid svår kyla eller när Södra cell 
inte kan leverera. 

I dagsläget uppger energibolaget att man har 98,6 procent av 
produktionsbehovet tillgodosett genom fossilfria bränslen. 
Ur Sydöstran 2019-09-24
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SKÅNE LÄN

Här får soporna nytt liv
Är det något som ligger i tiden så är det återvinning. Kanske var 
det därför som så många hade tagit sig till Hässleholms miljö un-
der söndagen för att lära sig mer om hur vi tar hand om vårt avfall. 

Idag sorteras, lagras och säljs den största delen av avfallet. 
Man har under senare år byggt en ny biobränslepanna, bytt 

insamlingssystem och byggt ut fjärrvärmenätet.
Den stora metallhögen från fjärrvärmeverket visar att alla 

människor inte behärskar det här med sopsortering fullt ut. 
Och det handlar inte om någon enstaka spik och skruv som 

hamnat fel utan här dyker det upp stekpannor och annat helt utan 
urskiljning. 
Ur Norra Skåne 2019-09-23

Kraftringen tar steg mot gas till krogarna
Kraftringen och Lunds kommun går vidare med planerna att leve-
rera miljövänlig gas till krögarna i innerstaden. 

Det är ett gammalt stadsgasnät som Kraftringen och kommu-
nen vill ta i drift. Ledningarna ligger i dag outnyttjade. För att 
åter kunna skicka ut gas i nätet krävs att nya ledningar dras in i de 
gamla, så kallad relining. 

– Med användning av fossilfri biogas kan miljöpåverkan mini-
meras. 

Zoran Ilic, som äger restaurang Ved på Mårtenstorget, välkom-
nar planerna. 

Problemet för Zoran Ilic och andra krögare är att gasoltuberna 
för utebrännarna är otympliga och måste behandlas med varsamhet. 

Även för restaurangens kök hade det blivit ett lyft med en gas-
ledning direkt in för matlagning, menar han. 
Ur Skånska Dagbladet 2019-09-16

Allt fler företag drabbade  
– nu ska elbristen utredas
Listan blir allt längre på skånska företag som drabbas av elbrist. 
Det Ystadsbaserade Polykemi AB har 300 anställda och omsätter 
1,3 miljarder kronor per år. Nyligen nekades företaget den elkapa-
citet som behövs för att öka produktionen. 

I fjol somras kom en första larmrapport om Skånes prekära el-
situation från Svenska kraftnät. 

Den tillfälliga lösning Handelskammaren tänkt sig är att staten 
- eller någon annan - upphandlar en effektreserv från Öresunds-
verket i Malmö. Senare i höst avser ägaren Uniper att montera ner 
gasturbinerna, men om verket i stället tas i tillfällig drift under 
kalla vinterdagar skapas en elreserv på 440 MW.  

– Det går att driva Öresundsverket på biogas. Det blir dyr el, 
men en billig försäkring jämfört med värsta tänkbara scenario, sä-
ger Jacob Elander på Sydsvenska handelskammaren. 
Ur Landskrona Posten 2019-09-20

Reservverk kan lösa akut skånsk elkris
Det pågår intensiva förhandlingar för att lindra elbristen i Skåne. 

Energiminister Anders Ygeman (S) betonade i en intervju med 
Sydsvenskan och HD i förra veckan att det måste finnas lokal el-
produktion i Skåne. Han ansåg att besluten att stänga Helene-
holmsverket och Öresundsverket i Malmö hade fattats lite väl 
hastigt. 

Den eleffekt som de båda verken kan producera (130 respektive 
440 MW) kan i händelse av en akut elbrist under en kall vinterdag 
rädda Skåne från lokala strömavbrott. 

Marc Hoffman, vd för Eon Sverige: 
– Vi är fortfarande öppna för att diskutera möjliga lösningar 

med regeringen. 
Båda verken drivs med naturgas, men det går att driva båda 

anläggningar med fossilfri biogas. 
– Vi har gjort tester med biogas. Det fungerar också, säger Tor-

björn Larsson. 
Ur Landskrona Posten 2019-09-25


