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Nr 11 / 2019 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Klimatmötet som skulle ha hållits i Santiago i Chile 
hålls i Madrid 3 – 12 december. Mötet heter COP25 
vilket innebär att det också är 25-årsjubileum för FN:s 
klimatkonferenser. 

Inför klimatmötet i Madrid har en lång rad nya rapporter och 
sammanställningar publicerats som understryker behovet av 
snabba åtgärder. WMO, FN:s organisation för meteorologi, 
redovisar ökade halter i atmosfären av alla viktiga växthusgaser. 
UNEP, FN:s miljöorganisation, har gett ut en ny upplaga av 
sin rapport om ”utsläppsgapet”, som visar på skillnaden mellan 
vad som släpps ut och vad som borde släppas ut för att klara 
klimatmålen. Nytt för i år är en rapport om ”produktionsgapet” 
för fossila bränslen, som visar hur världen fortsätter att produ-
cera allt mer fossila bränslen, långt utöver vad som är hållbart. 
Tidigare under året har det kommit rapporter från IPCC och 
markanvändning och om isarnas utveckling (kryosfären). 

I Paris 2015 fanns en betydande enighet kring den globala 
klimatpolitiken efter att USA och Kina enats om inriktningen 
av ett klimatavtal. Den enigheten är nu bruten. Donald Trump 
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BIOENERGI I PRESSEN

En semesterö i Stockholms skärgård har minskat sin klimat-
påverkan med 78 procent med känd teknik. Odling med biokol 
har testats både i Västergötland och på Gotland. I Norge satsar 
Preem och Shell på biodrivmedel från skogsråvara, men i Domsjö 
lägger man planerna om bioraffinaderi på is.   SID 10.    

EIB slutar med utlåning till fossilt
Den 14 november antog EIB, den europeiska utvecklings-
banken, en ny utlåningspolicy som innebär att man från 2021 
inte kommer att ge några nya lån till fossila energiprojekt 
från och med 2021.  SID 5. 

GLOBALA UTSLÄPP AV FOSSIL CO2

Produktionen av 
fossila bränslen 
måste minskas 
till hälften fram till 
2030 för att klara 
1,5-gradersmålet. 
Ur rapporten The 
Production Gap. 
Se sidan 4. 
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FORTS FRÅN SID 1.

meddelade i juni 2017 att USA lämnar Parisavtalet, och den 4 no-
vember i år lämnade USA in sin formella ansökan om utträdet, 
som kommer att verkställas 4 november 2020, dagen efter pre-
sidentvalet. Genom att ta avstånd från det globala klimatarbetet 
ger USA också alibi för andra regeringar att sänka ambitionerna. 
Ett exempel är Brasilien där president Bolsonaro radikalt ändrat 
landets politik. Australien är ett annat exempel. Ryssland har inte 
heller gjort några åtaganden under Parisavtalet. 

Vad kommer då att avhandlas i Madrid? 
Man fortsätter arbetet med att följa upp och konkretisera Pa-

risavtalet från 2015. På COP24 i Katowice förra året enades man 
om en ”regelbok”, men man nådde inte ända fram beträffande 
artikel 6, som handlar om globala handelssystem. Artikel 6 blir en 
huvudfråga i Madrid. 

Parisavtalet, som träffades mellan alla FN:s medlemsländer, har 
nu ratificerats av 187 länder, i stort sett alla som ställde sig bakom 
avtalet vid COP21. Inget annat land utöver USA har tagit avstånd 
från Parisavtalet. Nästan viktiga steg under Parisavtalet blir att 
alla länder ska lämna in uppdaterade NDC:er 2020. NDC står 
för National Determined Contribution och är de dokument där 
länderna förbinder sig att nå vissa klimatmål och att genomföra 
åtgärder. Till skillnad från Kyotoprotokollet är målen frivilliga och 
formuleras av länderna själva, och alla länder, både gamla industri-
länder och utvecklingsländer, bidrar till de gemensamma klimata-
mbitionerna. 

När man summerat de NDC-dokument som lämnades in i an-
slutning till Paris blir resultatet att de löften som getts i bästa fall 
räcker för att stoppa ökningen av utsläppen efter 2025. Men det 

räcker inte för att nå klimatmålen. Om man vill klara en ökning 
av medeltemperaturen med högst 2 grader måste utsläppen börja 
minska kraftigt redan från 2020, och om man ska klara 1,5 grader 
måste utsläppen halveras mellan 2020 och 2030. 

Artikel 6-frågan 

Frågan om hur regelverket för internationell handel med ut-
släppsreduktioner ska utformas är alltså en av huvudfrågorna i 
Madrid. Under Kyotoprotokollet fanns det man kallar ”flexibla 
mekanismer” för att göra det lättare för de enskilda länderna att nå 
de klimatmål som ställdes upp. Genom att köpa utsläppsminsk-
ning i ett annat land kunde ett land nå det mål man utlovat. Den 
mest omfattande flexibla mekanismen är så kallade CDM-projekt. 
Det kan röra sig om en investering i vattenkraft eller annan för-
nybar energi, ett trädplanteringsprojekt eller någon annan åtgärd 
som ger en positiv klimatnytta. För Sveriges del har Energimyn-
digheten upphandlat CDM-projekt som komplement till åtgärder 
för minskade utsläpp i Sverige. 

Flexibla mekanismer och handel mellan länderna borde bli 
mindre attraktivt under Parisavtalet, eftersom länderna nu själva 
fastställer sina utsläppsmål och inte är tvingade att nå vissa mål 
inom avtalets ram. Ändå finns det ett stort intresse för interna-
tionell samverkan kring projekt, inte minst i samverkan mellan 
rika länder och utvecklingsländer, och det behövs regler för hur 
man bokför de utsläppsminskningar som sker. Man måste und-
vika dubbelräkning, så att inte utsläppsminskningen bokförs både 
av det land där projektet är beläget och det land som bekostar 
projektet.

Växthusgaserna enligt WMO

• Koldioxid är den helt dominerande växthusgasen. Koldioxi-
den står 66 procent av temperaturpåverkan (”radiative forcing”), 
men svarar för hela 82 procent av ökningen under de senaste tio 
åren. Koldioxidhalten ökade från 2017 till 2018 2,3 ppm (miljon-
delar) till 407,8 ppm. Den förindustriella nivån var 278 ppm. Det 
betyder att koldioxidhalten nu ligger 47 procent över nivån under 
förindustriell tid. Ökningen av koldioxidhalten har under de se-
naste trettio åren skett enligt en nästan linjär kurva med drygt 2 
ppm om året. 

Av den mänskliga påverkan på koldioxidbudgeten står fossila 
bränslen och cement för utsläpp av 36,6 Gt CO2 (Gigaton = mil-
jarder ton), medan avskogning och annan ändrad markanvänd-
ning anses stå för 5,5 Gt CO2 (medeltal för åren 2009 – 2018), dvs 
fossila bränslen och cement står för 87 procent och avskogning 
för 13 procent. 44 procent av den ökade koldioxiden hamnar i at-
mosfären, 22 procent binds i haven och ger havsförsurning medan 
29 procent hamnar på land som ökad tillväxt i skog och annan 
växtlighet. 

• Metan är den näst viktigaste växthusgasen, och anses svara för 
17 procent av temperaturökningen. Halten metan 2018 var 1 869 
ppb (miljarddelar), en ökning med 10 ppb, vilket var mer än den 
genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren. Metanhalten 
ökade kraftigt under 1980-talet men mellan 1999 och 2006 var hal-
ten i stort sett oförändrad. Sedan 2007 har halten åter börjat öka. 

Den förindustriella nivån för metan låg kring 722 ppb, vilket 
innebär att dagens nivå ligger 159 procent högre. 

Omkring 40 procent av metanet kommer från naturliga källor 

WMO, FN:s organisation för meteorologi med säte i 
Geneve, ger varje år ut en rapport om halterna av olika 
växthusgaser. Årets rapport, sammanfattade i Greenhou-
se Gas Bulletin 2019, visar på följande huvudresultat:

som våtmarker och termiter, medan 60 procent har ursprung från 
mänskliga aktiviteter som boskapsuppfödning, risodling, utvin-
ning av fossila bränslen (läckage från naturgaskällor och ledningar 
samt kolgruvor) och från soptippar och förbränning av biomassa. 

• Lustgas, dikväveoxid, är den tredje viktigaste växthusgasen, 
och står för 6 procent av uppvärmningseffekten. Den uppmätta 
halten 2018 var 331,1 ppb, en ökning med 1,2 ppb. Den förindu-
striella nivån för lustgas låg på 270 ppb, vilket innebär att halten i 
atmosfären idag ligger 23 procent över förindustriell nivå. 

Ungefär 60 procent kommer från naturliga källor och 40 pro-
cent från mänskliga, främst från kvävegödsling och odlingsmarker, 
men också från industriella processer. 

• Det finns också en rad mindre betydelsefulla växthusgaser 
som tillsammans står för 11 procent av uppvärmningseffekten. Det 
handlar om industriella gaser som bland annat används som kyl-
medel eller elektriska isolatorer. För CFC-gaserna har man börjat 
få ner halterna efter internationella överenskommelser (Kigali-
protokollet), medan andra gaser fortfarande ökar. 

Svebio kommentar: 

WMO bekräftar återigen att koldioxid är den helt dominerande 
växthusgasen, och att det stora problemet med koldioxiden är förbrän-
ningen av fossila bränslen. Ökad halt koldioxid har stått för 82 procent 
av temperaturökningen under de senaste tio, och 87 procent av koldi-
oxidökningen beror på fossila bränslen och cement. 

Metan och lustgas är ”småpotatis” jämfört med koldioxiden. Dess-
utom är en stor del av både den metan och den lustgas man mäter upp 
delar av naturliga kolkretslopp som funnits långt innan vi började få en 
växthuseffekt på jorden. 

Dessa basfakta måste vara vägledande när man agerar politiskt och 
rapporterar om klimatfrågan i våra massmedia. 
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Emissions Gap Report från UNEP

Rapporten visar en tudelad värld. Ett diagram visar skillnaden 
mellan OECD-länderna och alla andra länder. OECD-länderna 
är de rika gamla ekonomierna (Europa, Nordamerika, Japan, Aus-
tralien m fl), som har ett historiskt ansvar för utsläpp. Bland de 
övriga ”icke-OECD” finns alla utvecklingsländer och snabbväx-
ande ekonomier som Kina, Indien och resten av Sydasien. Under 
perioden 2009 – 2018 har BNP-tillväxten i OECD-länderna varit 
omkring 2 procent, medan de övriga länderna växt med nära 5 
procent. I OECD-länderna har primärenergiförbrukningen stått 
stilla och både energi- och kolintensitet i ekonomin har därför 
minskat. Utsläppen av växthusgaser har inte ökat. 

I ”icke-OECD” ökade energianvändningen kraftigt, men inte 
lika snabbt som BNP-tillväxten. Utsläppen ökade av alla växthus-
gaser, både koldioxid, metan och lustgas.

När UNEP jämför de stora länderna är bilden följande för pe-
rioden efter 1990: 

• Kina hade mycket snabb ökning av sina utsläpp 2000 – 2015, 
men 2015 – 2016 stoppades ökningen upp. De sista två åren har 
utsläppen återigen ökat, men inte alls i samma takt som före 2015. 
Kina har nu större utsläpp per capita än EU.

• USA:s utsläpp ökade fram till 2000, men har därefter sjunkit 

UNEP, FN:s miljöorgan med säte i Nairobi, gav inför 
klimatmötet i Madrid ut sin tionde ”Emissions Gap 
Report”. Syftet med rapporten är att visa på skillnaden 
mellan vad som görs och vad som borde göras för att 
minska utsläppen av växthusgaser till en nivå som klarar 
2- och 1,5-gradersmålen. 

en del. USA har de särklassigt högsta utsläppen per capita, men 
med tydligt sjunkande trend efter 2000. 

• Indien har de näst efter Kina snabbat ökande utsläppen se-
dan 2000, och kommer snart att passera EU när det gäller totala 
utsläpp. 

• EU har haft sjunkande utsläpp ända sedan 1990, både totalt 
och per capita, men är också det område som har störst indirekta 
utsläpp via konsumtion. Men även om konsumtionen inkluderas 
sjunker EU:s klimatpåverkan. 

Slutsatsen av Emissions Gap Report är att utsläppen måste 
minskas till hälften mellan 2020 och 2030 om man ska ha en chans 
att når 1,5-gradersmålet, och med omkring en fjärdedel om man 
ska ha en möjlighet att nå 2-gradersmålet. Ingenting tyder på att 
länderna kommer att komma i närheten av detta. En summering 
av de planer (NDC:er) som lämnades in i samband med klimat-
mötet i Paris visar att man i bästa fall kan stabilisera utsläppen 
mellan 2025 och 2030. 

De 20 ledande ekonomierna i G20 står för hela 78 procent av 
den globala klimatpåverkan. Climate Transparency har gjort en 
analys av G20-ländernas klimatpolitik i rapporten ”Brown to 
Green”. Bland G20-länderna ingår enskilda EU-länder (Tyskland, 
Frankrike, Storbritannien och Italien) tillsammans med alla andra 
större ekonomier i alla världsdelar. Också här ser man att EU-
länderna intar ledande positioner i klimatarbetet. Ett exempel är 
Storbritannien som minskat sina utsläpp från elproduktion med 
55 procent mellan 2013 och 2018. Särklassigt högst andel förnybart 
bland G20-länderna har Brasilien. 

SKILDA KLIMAT- OCH ENERGITRENDER FÖR OLIKA LÄNDER

Utvecklingen skiljer sig kraftigt mellan de utvecklade OECD-länderna och andra icke-OECD-länder (tillväxtekonomier och utvecklingsländer).  
BNP-tillväxten är mer än dubbelt så hög för icke-OECD, liksom energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser. I OECD-länderna minskar  
CO2-utsläppen. Energiintensiteten, dvs energianvändningen per BNP, minskar i alla länder. 
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Det fossila produktionsgapet

Istället för att se på förbrukningen av fossila bränslen och utsläp-
pen av växthusgaser analyserar man här produktionen av fossila 
bränslen. Alla de bränslen som produceras kommer ju att förbrän-
nas och ge utsläpp av koldioxid. 

Huvudbudskapet blir detsamma: produktionen av fossila 
bränslen måste minska till hälften fram till 2030 för att klara 
1,5-gradersmålet. Alla prognoser pekar istället på att utvinningen 
av fossila bränslen kommer att fortsätta att öka. 

Planerna för kolproduktion i världen visar på en svag ökning 
fram till 2030 och därefter oförändrad nivå till 2040. Kina är värl-
dens särklassigt största kolproducent, och där är planerna att mins-
ka produktionen, men först efter 2030. Andra stora producenter är 
USA, Indien, Australien och Indonesien. Både Indien, Indonesien 
och Australien räknar med kraftigt ökad produktion medan pro-
duktionen av kol i USA långsamt minskar. 

Både för olja och naturgas är prognoserna betydande ökning, 
både till 2030 och därefter till 2040. Här sticker USA ut med 
planer på kraftig ökning. Också den ryska gasproduktionen ökar 
kraftigt. Produktionen av olja och gas i Kanada ökar också starkt.

De europeiska länderna utgör undantag, med minskad kol-
produktion i Tyskland liksom minskad olje- och gasproduktion 

En nyhet i årets rapportflod inför klimatmötet är en rap-
port som UNEP gett ut tillsammans med SEI – Stock-
holm Environment Institute. Den heter ”The Production 
Gap” och är ett komplement till Emissions Gap Report. 

i Storbritannien. Också Norge finns med i rapporten med en till-
fällig uppgång de närmaste åren i olje- och gasproduktion, men 
därefter fallande utvinning. 

Sammantaget gäller att producenterna av kol, olja och gas inte 
alls verkar ha tagit till sig budskapet från Parisavtalet. Med få un-
dantag är man inställda på att fortsätta och om möjligt öka utvin-
ningen av fossila bränslen. Klimatansvaret lägger man på de länder 
som använder de fossila bränslena. 

Svebio kommentar: 

Det är mycket positivt att UNEP och SEI uppmärksammar ansvaret 
för produktion av fossila bränslen. Huvudansvaret för utsläpp av fossil 
koldioxid må ligga på de som använder bränslena och orsakar utsläp-
pen. Men ett stort ansvar ligger också på länder och företag som fort-
sätter att leta efter och utvinna fossila bränslen. Allt det som tas upp 
kommer att användas och bli fossil koldioxid som hamnar i atmosfären. 
Norge pumpar exempelvis varje dag upp omkring 6 TWh olja och gas, 
och de samlade koldioxidutsläppen från den olja och gas som Norge 
producerar och exporterar är omkring sju gånger så stora som Sveriges 
totala utsläpp.   

GLOBALA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER EFTER URSPRUNG

Det här diagrammet ur rapporten The Production Gap visar att de fossila källorna är helt dominerande när det gäller klimatpåverkan,  
och står för 76 procent, medan alla andra faktorer står för övriga 24 procent. Inom det fossila är energianvändning helt dominerande  
medan användning för produkter (kemikalier, plast, textilier) står för en mycket liten del.  
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Nya EU-kommissionen

Jordbrukets energianvändning minskade

EIB slutar med utlåning till fossilt

För första gången leds kommissionen av en kvinna, tyskan Ursula 
von der Leyen. Hon kommer från samma parti som Angela Mer-
kel. Kommissionen består av 14 män och 13 kvinnor. 

Ursula von der Leyen har markerat att klimatfrågan kommer 
att vara ett av den nya kommissionens centrala fokusområden, och 

Den totala energianvändningen i jordbruket var 5,9 TWh 2018. 
Det kan jämföras med motsvarande siffra för 2013, som var 6,8 
TWh. Det har alltså skett en minskning av energianvändningen i 
jordbruk med 0,9 TWh på fem år, eller 13 procent. Siffran är dock 
något osäker eftersom mer bostadsuppvärmning på lantbruk kan 
ha ingått 2013 än 2018.

Undersökningar av energianvändningen i lantbruk genomförs 
vart femte år och dessemellan beräknas energianvändningen med 
en modellberäkning. Totalsiffrorna inkluderar växthus.

Energiförbrukningen i lantbruket 2018 kan ha påverkats av den 
låga skörden som kan ha lett till onormalt låg dieselförbrukning 
och låg oljeförbrukning för torkning. 

Jämfört med 2013 har användningen av eldningsolja minskat 
från 631 GWh till 274 GWh, en nedgång med 57 procent. An-
vändningen av olja i spannmålstorkar var 153 GWh. 

EIB ska i sin utlåning utgå från Parisavtalet och inrikta sin utlå-
ning på klimatomställning. Banken kommer under 2020-talet att 
låna ut en biljon euro (1 000 miljarder) till klimatomställning och 
miljöprojekt. EIB:s styrelse antog en ny utlåningspolicy med den 
här inriktningen. 

EIB har hittills haft ett riktvärde på maximalt 550 g CO2/kWh 
men sänker nu denna till 250 g CO2/kWh. Man hänvisar också 
till det nya Förnybartdirektivets regelverk. I riktlinjerna för utlå-
ningen finns också en kurva som visar på ett stigande pris på CO2-
utsläpp som EIB tänker tillämpa. Man anger ett intervall som vid 
mitten av 2020-talet ligger kring 50 – 75 euro/ton för att stiga upp 
till 125 – 175 euro/ton 2050.

Den nya EU-kommissionen har godkänts av EU-parla-
mentet och tillträder 1 december. Kommissionen består 
av 27 ledamöter. Storbritannien har inte nominerat nå-
gon kommissionär med hänvisning till brexit och parla-
mentsvalet 12 december. 

Energimyndigheten publicerade 11 november officiell 
statistik över jordbrukets energianvändning, som visar 
att användningen minskat under de senaste åren. 

Den 14 november antog EIB, den europeiska utvecklings-
banken, en ny utlåningspolicy som innebär att man från 
2021 inte kommer att ge några nya lån till fossila energi-
projekt från och med 2021. 

man planerar att komma ut med en ny plan för ”en ny grön giv” (a 
new green deal). Ursula von der Leyens första resa går till klimat-
mötet i Madrid, vilket måste ses som en markering. 

Arbetet med klimatfrågan kommer att ledas av holländaren 
Frans Timmermans. Energifrågorna ska hanteras av estniskan Ka-
dri Simson, och miljön av Litauens Virginijus Sinkevicius. Polens 
Janusz Wojciechowski får hand om jordbruksfrågorna. 

Kommissionen har fått flera nya ansvarsområden jämfört med 
de traditionella: krishantering, värderingar och öppenhet samt 
”främjande av den europeiska livsstilen”. 

Användningen av diesel minskade från 2,66 TWh till 2,36 
TWh, eller med 11 procent. Biobränslen minskade från 1,59 TWh 
till 1,34 TWh, en nedgång med 16 procent. Elanvändningen var i 
stort sett oförändrad. 

Produktionen av solel med solceller på lantbruk har mätts för 
första gången och var 53 GWh. Solceller fanns installerade på 2 500 
jordbruksföretag 2018. 

Svebio kommentar: 

Det sker nu en relativt snabb omställning i lantbrukets energiför-
sörjning med ersättning av olja för uppvärmning och torkning. Inom de 
närmaste åren kan man också förvänta att dieselanvändningen kommer 
att gå ner. Lantbrukarna producerar också allt mer el, särskilt med sol-
celler. Man borde nu genomföra statistikundersökningar av lantbrukets 
energianvändning oftare än vart femte år. De modellberäkningar som 
hittills använts för mellanliggande år är troligen inte längre tillförlitliga. 

Svebio kommentar: 

EIB gör stor sak av att man nu ska stoppa alla investeringar i fossil 
energi. Men en noggrann läsning av riktlinjerna visar att banken fortfa-
rande kommer att ge stöd till naturgas i en rad olika tillämpningar. Det 
gäller t ex nya naturgaskraftverk, där man skriver så här:

”Som ett undantag för den allmänna regeln (dvs att bara stödja icke-
fossilt), kommer Banken att stödja gaseldade kraftverk som erbjuder 
en trovärdig plan för att blanda in ökande mängder lågkolgas (low-
carbon gas) under projektets livstid, så att utsläppsstandarden klaras 
i medeltal.”

När det gäller värme och kyla gör man ett liknande undantag för 
naturgas och tänker ge stöd till ”co/tri-generation projects” och till 
småskaliga gaspannor förutsatt att de uppfyller EcoDesignkrav. Man 
kommer också att ge lån till så kallade prioriterade projekt.

Man kan alltså beskriva EIB-beslutet som att man utåt ger en bild av 
att avbryta all finansiering av fossil energi, men gör ett antal betydande 
undantag för naturgas. 
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Naturskyddsföreningen presenterar energivision med mindre bioenergi 

”Vi har bättre förutsättningar än de flesta länder att uppnå en en-
ergiproduktion som är hundra procent förnybar och hållbar. Na-
turskyddsföreningens nya rapport ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt 
- Framtidens hållbara energisystem” visar att den omställningen är 
fullt möjlig.

Den nya rapporten visar hur ett energisystem som är både håll-
bart och förnybart faktiskt kan se ut.” 

”Det räcker inte att byta ut energikällorna till förnybara för att 
uppnå ett helt hållbart energisystem. Vi måste också effektivisera 
energianvändningen. Det handlar om stora förändringar i hur vi 
lever, reser, bor och konsumerar. Rapporten gör det tydligt att om 
vi energieffektiviserar alla sektorer kan vi nästan halvera den totala 
energianvändningen. 

Det handlar om många och stora förändringar inom flera sek-
torer. Rapporten visar att industri- och transportsektorn står inför 
störst utmaningar, men också där kan en hållbar energianvändning 
uppnås. Industrin är redan nu på god väg att ställa om genom sina 
färdplaner för fossilfrihet och inom transportsektorn finns goda 
möjligheter att både effektivisera och elektrifiera. 

År 2040 kan vi ha ställt om till ett samhälle där det är lätt att 
ta sig fram med cykel, till fots eller kollektivtrafik och bilen blivit 
ett undantag – särskilt i stadsmiljöer. På landsbygden, och andra 
ställen där bil fortfarande behövs, kommer de framför allt drivas 
på el. Fram till 2040 kan också industrin effektiviseras, elektrifieras 
och övergå till hållbara biobränslen.”

Rapporten innebär framför allt en omfattande satsning på elek-
trifiering och utbyggnad av vindkraftsproduktionen till 90 TWh. 

Naturskyddsföreningen presenterade i början av novem-
ber en rapport om hur man ser på energisystemets ut-
veckling till 2040. Rapporten heter ”Fossilfritt, förnybart, 
flexibelt”. Så här beskriver SNF rapportens slutsatser i 
sitt eget pressmeddelande: 

Däremot vill man minska på kraftvärmen: ”Eftersom både el och 
värme kan genereras genom andra processer, med mindre klimat-
påverkan och utan att belasta de begränsade bioresurserna, kan 
dock kraftvärmen komma att minska i framtiden”, skriver man 
på ett ställe i rapporten, och 2040 räknar man med att kraftvärme 
bara ger 3 TWh el och 9 TWh värme. Solel ska ge 15 TWh 2040. 
De stora variationerna med mycket vind- och solkraft ska klaras 
med flexibilitet. En stor del av rapporten handlar om hur denna 
flexibilitet ska åstadkommas. -

För fjärrvärmesystemet som helhet vill SNF ha 8 TWh sol-
värme, 9 TWh från värmepumpar, 13 TWh spillvärme och ”en 
begränsad användning av biobränslen”, vilken man påstår också 
minskar omvandlingsförlusterna. En del av dagens direkta an-
vändning av biobränslen för bostäder och service vill man ersätta 
med värmepumpar, för att ”de begränsade hållbara bioenergiresur-
serna ska användas där de är svårare att ersätta inom industrin och 
transportsektorn”. Användningen av biobränslen i bostads- och 
övrigsektorn minskas från 14 TWh idag till 4 TWh. 

Användningen av biodrivmedel för vägtrafiken minskas från 19 
TWh idag till 8,4 TWh. Istället vill SNF satsa på elektrobränslen 
och vätgas. Biobränslen prioriteras framför allt för sjöfart, där elek-
trifiering bedöms svårare. Därför används 15 TWh biodrivmedel 
i sjöfarten. Fört flyget räknar SNF med att flygandet ska minska 
med 70 procent. 

Bilparken ska minskas kraftigt, från dagens cirka 5 miljoner for-
don till 2,5 miljoner genom ökad kollektivtrafik, cykling, bilpooler 
mm. Av dessa 2,5 miljoner bilar bedöms 2,4 miljoner bli elbilar. 

Svebio kommentar:

Rapporten från Naturskyddsföreningen innebär ett avsteg från för-
eningens tidigare positiva syn på bioenergi. Nu lyfter man istället fram 
problem och begränsningar och strävar efter att minska bioenergian-
vändningen så mycket som möjligt, inte minst inom uppvärmning men 
också i transportsektorn. Vissa formuleringar innebär också att SNF 
ansluter sig till kolskuldstänkandet och ifrågasätter klimatnyttan med 
biobränslen. Så här skriver man på ett ställe i rapporten: 

”Biobränslen från levande träd eller av-
verkningsrester, som endast är koldioxidneu-
trala på lång sikt, kan därmed inte anses vara 
klimatneutrala på grund av en temporär upp-
värmande effekt”. Att SNF till och med ifrå-
gasätter användandet av avverkningsrester 
för energiändamål är förvånande. Det finns i 
rapporten en övertro på att olika flexibiliteter 
ska kunna klara trygg elförsörjning och ba-
lansering när man får en stor andel sol- och 
vindkraft. Istället för att ta vara på biokraftens 
fördelar i ett 100 procent förnybart elsystem 
vill SNF dra ner på kraftvärmen. 

Den totala energianvändningen har minskat 
kraftigt. Produktion och konsumtion av el har  
ökat medan värmesektorn har minskat. Bioenergi-
användningen har minskat kraftigt i fjärrvärmen, 
bostadsuppvärmning och elproduktion. I transport-
sektorn används biodrivmedel främst för sjöfart. 

ENERGIFÖRSÖRJNINGEN 2040 ENLIGT SNF
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SKI KUNDNÖJDHET ENERGIBRANSCHEN 2005-2019

Svenskt kvalitetsindex om energibranschen

Sammanfattningsvis steg både index för el och för fjärrvärmen, 
men och kunderna är mer nöjda med sina fjärrvärmeleverantörer 
än sina elleverantörer. Bland fjärrvärmeföretagen hamnar Jönkö-
ping Energi, Karlstads Energi och Varbergs Energi i topp. Också 
Skellefteå Kraft får fina värden, särskilt bland företagskunder. Hos 
elkunderna har också Falkenbergs Energi och Upplands Energi 
bra indextal. De stora energibolagen som Vattenfall och E.on har 
sämre kundförtroende än de lokala energibolagen.

Så här sammanfattar SKI resultaten i sitt pressmeddelande: 
”Företagskunderna är generellt mindre nöjda än privatkunder-

na, företagen efterfrågar ett tydligare partnerskap med sin energi-
leverantör. 8 av 10 kunder anser också att energiföretagen bör ta ett 
större ansvar kring hållbarhetsfrågorna, vilket ställer höga krav på 
branschen de kommande åren.

Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten bland privat- och 
företagskunder för elhandel, elnät och fjärrvärme. Kundnöjdheten 
ökar i hela branschen med 1,4 enheter jämfört med föregående år 

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, publicerade 25 november 
årets kvalitetsindex för energibranschen. Mätningarna 
gäller el och fjärrvärme för privatkunder och företagskunder. 

vilket ger en nöjdhet på 67,6. Nöjdheten för energibranschen har 
därmed återhämtat sig från de senaste årens något lägre resultat.

Samtliga områden går framåt. Elhandel privatmarknad samt 
fjärrvärme privat- och företagsmarknad, står för de största ökning-
arna. Tre aktörer sticker ut med de högsta resultaten i år – Skel-
lefteå Kraft, Jönköping Energi och Falkenberg Energi. Noterbart 
är även att kundnöjdheten för de större energibolagen totalt sett 
rör sig i positiv riktning även om det fortfarande är stor skillnad 
i kundnöjdhet mellan storbolagen och flera av deras mindre kon-
kurrenter.

Att kundnöjdheten går upp förklaras bland annat av att energi-
företagen levererar en starkare kundupplevelse inom de områden 
som driver nöjdheten mest. Image stärks som det område som har 
störst påverkan på nöjdheten. Energibolagen upplevs enklare att 
vara kund hos än tidigare. Att måna om kunderna är dock den 
viktigaste frågan, en fråga som genomgående förbättrats för bran-
schen. Det är ett resultat av en förbättrad serviceupplevelse, vilket 
också är något som kunderna efterfrågat."

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

NORDIC PELLETS 2020 
4–5 februari, Uppsala 

SVEBIOS VÅRMÖTE MED ÅRSMÖTE 
2 april, Stockholm 

ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE 
15–17 september, Stockholm

SVEBIO FUEL MARKET DAY
10 september, Stockholm

BOKA IN VÅRA KOMMANDE AKTIVITETER!

»» LÄS MER PÅ SVEBIO.SE

https://www.svebio.se/evenemang/
https://www.svebio.se/evenemang/
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Mild höst ger lugn elmarknad

Oljepris kring 60 – 65 dollar

MARKNADERNA

Den milda hösten i södra och mellersta Sverige har hittills gett en 
lugn utveckling på elmarknaden. Trots att vi i södra Sverige tyckt 
att det regnat mest varje dag har fyllnaden i vattenmagasinen varit 
något under det normala i höst och vi går in i vintern med ett 
underskott på 5 – 6 TWh jämfört med normalt.  Kärnkraftverken 
har mycket hög tillgänglighet när detta skrivs, alla reaktorer utom 
Ringhals 2 går på full effekt. Ringhals 2 kommer att avvecklas vid 
årsskiftet och går nu på ungefär halv effekt. Vindkraften ökar hela 
tiden i kapacitet och har hittills i år producerat cirka 2,5 TWh mer 
än förra året. ”Övrig värmekraft” där biokraften står för huvudde-

Prisutvecklingen på råolja har varit odramatisk under hösten 2019, 
trots en del politisk oro i Mellanöstern. Priserna har pendlat kring 
60 – 65 dollar, en prisnivå som många av Opecs medlemsländer 
skulle vilja lyfta för att klara interna ekonomiska behov. Många av 
de oljeproducerande länderna har under lång tid subventionerat 
de interna priserna på bensin och diesel, något som kritiserats av 

len, har ökat med en knapp TWh. Elanvändningen ligger ett par 
procent under förbrukningen förra året och det svenska exportö-
verskottet närmar sig 25 TWh för helåret. 

Elprisutvecklingen har varit lugn med normalpriser kring 40 – 
45 öre/kWh på Nordpool och enstaka prisspikar upp mot 70 öre. 
Forwardpriserna på utsläppsrätter för 2021 och 2022 har ökat nå-
got, men fortfarande ligger certifikaten kring 5 öre/kWh. Priset på 
utsläppsrätter har fallit tillbaka något till nivåer kring 24 – 25 euro 
per ton CO2, från en nivå kring 29 – 30 euro i början av hösten. 

 
 

globala organ som Världsbanken och IEA. Men att minska el-
ler ta bort subventionerna leder till social oro, nu senast i Iran 
och tidigare i Ecuador. På den inhemska svenska marknaden sker 
inga stora förändringar. Den tidigare övergången från bensin till 
diesel har stannat av. E85 har fortsatt svårt att hålla positionen 
på marknaden. 

Svebio välkomnar Miljöpartiets förslag om ett stöd för att kon-
vertera bensinbilar till flexifuelbilar för att kunna köras på etanol. 
Det är ett av de bästa sätten att snabbt minska utsläppen av fossil 
koldioxid från transportsektorn, dessutom till en låg kostnad.

Sverige har Europas största distributionsnät för etanolbränslet 
E85 och tillgången på biodrivmedlet är god.

I Frankrike är konverteringsstöd redan en succé och där byg-
ger man ut distributionen av E85 i rask takt. I både Frankrike 
och Sverige har bilföretaget Ford också nyligen lanserat en ny 
flexifuelbil och vi kan vänta oss att fler biltillverkare åter satsar 
på bilar som kan köras på E85.

Pressmeddelande 2019-11-19 
Bra förslag från Miljöpartiet

PRESSMEDDELANDEN

Men den största potentialen att snabbt sänka koldioxidutsläp-
pen är att konvertera bensinbilar som redan är ute på marknaden 
till E85. Därför är Miljöpartiets förslag utmärkt.

Det är mycket viktigt att regeringen nu också agerar för bibe-
hållen skattebefrielse för E85 och andra rena och högkoncentre-
rade biodrivmedel. EU-kommissionen får inte hindra Sveriges 
politik för att minska utsläppen från transportsektorn genom 
otidsenliga och klimatskadliga statsstödsregler. EU måste också 
tillåta utbyggd produktion av etanol från åkergrödor.
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Remissyttrande över betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt

Svebio, har inte fått rubricerade utredning på remiss, men önskar 
framföra följande. 

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Utredningen har frångått sina direktiv genom att enbart 
behandla småskalig elproduktion från solceller och inte berört 
andra typer av småskalig elproduktion. 

• Svebio avstyrker införandet av ett kvotsystem för eleffekti-
visering. Systemet är krångligt och riskerar att inte bli teknik-
neutralt. 

• För att minska effektbelastningen vintertid bör man i för-
sta hand satsa på att reducera användningen av elbaserad upp-
värmning. 

• Effektutmaningen kan inte ensidigt hanteras från använd-
ningssidan. Styrbar biokraftproduktion kan bidra till att klara 
effektbehoven vintertid. 

Utredningen har valt att göra en avgränsning till att på produk-
tionssidan enbart behandla solceller. Vi anser att detta strider mot 
utredningens direktiv som anger att utredningen skulle ”identi-
fiera eventuella hinder för småskalig förnybar elproduktion”. 

Som framhålls i direktivet till utredningen är det viktigt att 
tillvarata samtliga flexibilitetsresurser i energisystemet: flexibel 
produktion, lagring, efterfrågaflexibilitet och överföringsför-
bindelser. Vi vill gärna lägga till distribution/nät och lokal ka-
pacitet. Direktivet framhåller också att betydelsen av energi för 
uppvärmning spelar en särskilt viktig roll. 

Mot den här bakgrunden hade det varit naturligt för ut-
redningen att också analysera annan småskalig produktion än 
solceller, inte minst bioenergilösningar, och kopplingar mellan 
el- och värmemarknaderna. Det hade också varit naturligt att 
analysera villkoren för småskalig vattenkraft och vindkraft.

I detta yttrande vill vi emellertid enbart beröra frågan om 
småskalig bioenergi. 

Fördelar med småskalig biokraftproduktion 

Småskalig elproduktion från biobränslen har många förde-
lar, både för den enskilde och för energisystemet i stort:

• Produktionen är, till skillnad från solceller och vindkraft, 
styrbar, dvs den kan ske när det finns ett behov av energi och 
när priset är högt. 

• I jämförelse med solcellerna kan den större delen av elpro-
duktionen ske vintertid när det är störst behov av el och värme. 
Det innebär också man kan kapa effekttoppar i lokala nät. 

• Det finns en inbyggd energilagring i bränslet. Istället för 
dyrbara lösningar för att lagra el i batterier eller på annat sätt 
lagras energin till låg kostnad i bränslet.

Svebio lämnade den 25 november remissyttrande över 
betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet – förslag 
med effekt (SOU 2018:76).

• Produktionen ger både el och värme.
Småskalig biokraft kan få stor betydelse inte minst i mellan-

skalan, t ex för jordbruk, turistanläggningar, vissa typer av indu-
strier och inte minst för närvärmeverk. Tekniken har utvecklats på 
senare år. I Sverige kompletteras idag mindre värmeverk med 
ORC-turbiner och på kontinenten finns flera tillverkare av 
mindre anläggningar med förgasningslösningar. I Sverige finns 
redan idag många anläggningar där biogas används för produk-
tion av el och värme. Forskning och utveckling sker också för 
att kunna installera ett ”kraftvärmeverk i pannrummet” istället 
för en vanlig panna, exempelvis med stirlingmotor, men någon 
kommersiell produkt finns inte på marknaden. 

Utredningens faktaunderlag om småskalig biokraft är ofull-
ständigt. Utöver de anläggningar som nämns på sidan 252 finns 
det ett 80-tal biogasanläggningar med elproduktion. Det sker 
dessutom idag en snabb utbyggnad av elproduktion med ORC-
teknik vid mindre värmeverk. 

Det hade varit angeläget om utredningen analyserat styr-
medlen för småskalig biokraft. Dagens regelverk med energi-
skattebefrielse under 50 kW innebär att det byggs många an-
läggningar på 49,9 kW, även i lägen där en större anläggning 
skulle vara tekniskt optimal. Här borde man kunna finna en 
alternativ utformning av skattebefrielsen för att undvika trös-
keleffekten. 

Åtgärder för minskad effektbelastning

Utredningen föreslår ett komplicerat kvotsystem som medel 
för att minska effektbelastningen i elsystemet. Kvotsystemet 
inriktar sig dock i första hand på elanvändningen, inte effekt-
belastningen. Det är svårt att bedöma hur systemet ska fungera 
eftersom det ska bygga på ”tillåtna åtgärder”, som inte exempli-
fieras av utredningen. Det finns stora risker att systemet kom-
mer att strida mot principen om teknikneutralitet. 

Effekttopparna i elsystemet inträffar vintertid och är nära 
förbundna med elanvändningen för uppvärmning. Energikom-
missionen noterade i en av sina slutsatser att ”minskad elan-
vändning i uppvärmningen är en förutsättning för att klara den 
förnybara el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar”. 
Utredningen borde ha följt upp denna slutsats och lämnat kon-
kreta förslag på hur uppvärmningen med el kan minskas. 

REMISSVAR FRÅN SVEBIO
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BIOENERGI I PRESSEN

INTERNATIONELLT

Preem och Shell i samarbete  
för nya typer av biobränslen
Nu inleder Preem ett samarbete med Shell när det gäller att ut-
veckla och bygga en fullskalig anläggning för bioråolja i Åmli i 
södra Norge. 

– Olja ska i första hand användas för att tillverka bensin, säger 
Mattias Backmark, chef på Preems avdelning för affärsutveckling. 

Preem har tidigare pressmeddelanden uppgett att de satsar 250 
miljoner på detta. 

– Enligt nuvarande planer ska fabriken vara klar att tas i drift 
2022, säger Mattias Backmark. 

Den planerade produktionsanläggningen uppskattas kunna 
producera cirka 120 000 kubikmeter biozin per år. 
Ur Bohusläningen 2019-11-27

NORRBOTTENS LÄN

LKAB använder bioolja  
för att bli koldioxidfria
Gruvjätten LKAB har som ambition att bli koldioxidfria 2045. Ett 
pelletsverk i Malmberget byggs om för att drivas av bioolja. Längre 
fram sätter bolaget hoppet till eldrift.

De 14 brännare som finns i pelletsverket i Malmberget har hit-
tills drivits av fossil olja. Nu byggs anläggningen om för 60 miljo-
ner kronor för att kunna använda bioolja som bränsle. 

Bränslet ska bytas i ett brännarpar i taget för att se hur det fung-
erar. I slutet av 2020 hoppas LKAB att hela pelletsverket ska kunna 
köras med bioolja. 

Vilken typ av bioolja som ska användas har ännu inte bestämts. 
Sannolikt blir det tallbeckolja. 

Om hela pelletsverket lyckas drivas med bioolja sänker det 
LKAB:s fossila utsläpp med 60 000 ton per år, vilket motsvarar 
knappt 10 procent av bolagets totala utsläpp. 

Pelletsverken står för nära 90 procent av LKAB:s totala utsläpp. 
Ur Ny Teknik 2019-11-07 

"Tack och lov kom ingen till skada"
Under natten till söndagen utbröt en brand vid Bioenergi i Luleå. 
Branden startade i ett fläktrum. 

Totalt sju räddningsfordon och 14 personer ryckte ut för att 
släcka elden. 

– Vi hade två medarbetare på plats i kontrollrummet under nat-
ten och de upptäckte branden samtidigt som larmet gick. Tack och 
lov kom ingen till skada, säger Magnus Johansson, vd vid Bioienergi. 

Enligt Johansson brann det i den stora systemfläkten som an-
vänds till spåntorkningsprocessen. 
Ur Norrbottens-Kuriren 2019-11-18

Så skadades Bioenergi vid branden
Efter fem dagar vet Bioenergi hur skadeläget ser ut efter helgens 
brand. Produktionen av pellets ligger fortfarande nere.

– Det är bland annat fläktkanaler, spjällventiler och datorer som 
har skadats, säger Magnus Johansson, vd vid Bioenergi. 

Återförsäljare behöver inte vara oroliga över pelletsdistributionen. 
– Vi har ganska stora lager med pellets. 

Ur Norrbottens-Kuriren 2019-11-23 

Piteås bussflotta blir helt eldriven
Ett nytt bussavtal är på plats. Från och med 1 juli 2021 trafikeras 
Piteås lokaltrafik av 100 procent elbussar.

Resan har varit lång. Sex år har gått sedan kommunen inledde 
upphandlingsprocessen för att få till stånd ett nytt bussavtal. Tu-
rerna har varit många och ambitionen har hela tiden varit att bus-
sarna helt eller delvis ska drivas fossilfritt. 

Politiken skrotade sedermera planerna på att kliva in i biogas-
projektet och en annan upphandling gällande busstrafiken inleddes. 

– Det kommer bli en stor skillnad på både luftkvalitet och ljud-
nivå, särskilt utanför sjukhusets entré, säger Rebecca Granström. 
Ur Piteå-Tidningen 2019-11-16 

Gymnasiet har fått första biogaslastbilen
Fordons- och transportprogrammet på Björknäsgymnasiet har fått 
sin första lastbil som drivs på biogas. 

– Det känns fantastiskt och är ett stort steg framåt i utveck-
lingen av utbildningen. Både för pedagoger och elever, säger rektor 
Anette Lund.

Lastbilen har upphandlats av Norrlands Bil Tunga Fordon AB 
i Luleå. 

Madeleine Rautila tycker det känns spännande att få provköra 
nya biogaslastbilen. 
Ur Norrländska Socialdemokraten 2019-11-07 

Kritiserad upphandling av bussar har avbrutits
Bussupphandlingen Luleå-Boden har avbrutits. Den ska göras om 
och nu finns biogas med som bränsle. 

I september reagerade Bodens kommunalråd Claes Nordmark 
(S) över att biogas saknades i upphandlingsunderlaget och kall-
lade det en miljöskandal om Länstrafiken satsade på dieselbussar 
på sträckan Boden-Luleå. 
Ur Norrländska Socialdemokraten 2019-11-01 
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BIOENERGI I PRESSEN
VÄSTERBOTTENS LÄN

Skellefteå Kraft lämnar  
delägarskap i finsk anläggning
Som ett led i Skellefteå Krafts målsättning att den egna produk-
tionsportföljen ska bli 100 procent förnybar kommer de att lämna 
sitt delägarskap i den finska anläggningen Alholmens Kraft. 

Det finska kraftvärmeverket som i grunden är ett biobränsle-
drivet kraftverk, eldar även med stenkol som bränsle. Kolanvänd-
ningen gör att Alholmen de senaste åren stått för cirka 40 procent 
av Skellefteå Krafts fossila koldioxidutsläpp. 

Avsikten är att några av övriga befintliga ägare övertar Skellefteå 
Krafts andelar. 
Ur Norran 2019-11-04

Martinsons investerar  
för att möta efterfrågan
Martinsons investerar i sina sågverksanläggningar i Bygdsiljum 
och Kroksjön. 

Totalt omfattar investeringsprogrammet 120 miljoner kronor.
Den enskilt största investeringen är en ny huvudpanna till an-

läggningen i Bygdsiljum. 
Huvudpannan i Bygdsiljum byggs under nästa år och driftsätts 

hösten 2020. 
Bland fördelarna märks även en god miljöprestanda. Pannan 

byggs för att klara en övre gräns för utsläpp av stoft på 30 milli-
gram per kubikmeter, att jämföra med 50 milligram på kubikmeter 
hos den nuvarande.
Ur Byggvärlden 2019-10-31

SCA bygger ut för miljarder
Obbola pappersbruk i Umeå får en ny pappersmaskin, som 
ökar årsproduktionen av kraftliner från dagens 450 000 ton till  
725 000 ton. Det är en av de största fabriksinvesteringarna i 
Norrland någonsin.

Bakgrunden till investeringen är ökad internationell efterfrågan 
på transportförpackningar. 

Totalt investerar SCA cirka 7,5 miljarder kronor i Obbolabruket 
över fem år. Förutom den nya pappersmaskinen inkluderar det 
miljöinvesteringar på cirka en miljard kronor. 

Bland annat ersätts en oljeeldad mesaugn med en ny, som eldas 
med biobränslen. Detta minskar utsläppen av koldioxid från fos-
sila bränslen med drygt 20 000 ton per år. 
Ur Ny Teknik 2019-11-07 

JÄMTLANDS LÄN

Vätgaståg närmar sig för  
LKAB på Inlandsbanan
Det gemensamma pilotprojekt som Inlandsbanan och LKAB drar 
igång syftar till att utreda en ny fossilfri transportmöjlighet för 
kalk och makadam mellan Orsa och Gällivare.

Fossilfria bränslen med raps eller så kallad HVO, som till till-
verkas av avfall och restprodukter, är aktuella i sammanhanget.

Ska ni testa prototyper av vätgasdrivna lok också?
– I fortsättningen av projektet blir det av intresse att komma 

igång med vätgasdrivna försök med lok. 
Ur Länstidningen Östersund 2019-11-13 

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Miljardprojektet i Domsjö lagt på is
Den gigantiska satsningen i Domsjö skulle kosta 15 miljarder - och 
generera 5 000 jobb. Nu ligger de planerna på is. 

– Fokus ligger på annat, säger Domsjö Fabrikers vd Björn Vedin.
Den nya fabriken, som skulle ha en kapacitet på 1,7 miljoner 

ton årligen, beräknades kosta 15 miljarder att bygga. 
Var ligger de här planerna just nu? 
– Just nu kan jag säga att de befinner sig på is. Det är inte mer 

komplicerat än att vi jobbar utifrån ägarens, Aditya Birlas, krav 
och önskemål. 
Ur Örnsköldsviks Allehanda 2019-11-25 

Valmet leverantör av  
ny sodapanna i Husum
Valmet och Metsä Board har tecknat ett avtal om leverans av viktig 
teknik för den planerade uppgraderingen av Husums massabruk i 
Sverige. Leveransen omfattar en ny sodapanna och en uppgrade-
ring av den befintliga indunstaren med en ny superkoncentrator. 

Utrustningen planeras vara i drift i slutet av 2021.
Den egna elproduktionen, som helt baseras på förnybar bio-

massa, kommer att dubblera och öka integratets självförsörjnings-
grad beträffande el till över 80 procent. Investeringen skulle vara 
ett väsentligt steg för att ta oss mot vårt mål om 100% fossilfria 
fabriker säger Ari Kiviranta på Metsä Board.
Ur Svenska Dagbladet Näringsliv 2019-11-26

Planerna på storskaligt  
bioraffinaderi läggs på is
Ett nytt bioraffinaderi på Domsjö industriområde skulle kunna 
skapa 5 000 arbetstillfällen till regionen – planerna lanserades 2017.

Förstudien, som nu är klar, bedömer investeringen som lön-
sam, men ingen aktör driver i dagsläget satsningen vidare.

Forskningsföretaget Rise Processum ledde förstudien ”Flagg-
skepp bioraffinaderi” som stöttades av 13 företag inom framför allt 
skogs- och kemibranschen och finansierades av länsstyrelsen i Väs-
ternorrland och företagen själva.

– Jag tror att det är ett jättebra projekt för Domsjö och re-
gionen, men för vår del är det inte aktuellt just nu, utan vi job-
bar mycket med vårt omställningsprojekt, säger Björn Vedin, vd 
Domsjö fabriker.
Ur SvT Nyheter Västernorrland 2019-11-25

Satsning ska minska utsläpp  
med över 90 procent
Kilåmons plantskola i Sollefteå satsar på minskade utsläpp genom 
att byta ut gammal uppvärmning. 

Tolv nya pelletspannor ska ta över efter de tidigare oljepan-
norna. Det är en investering på cirka nio miljoner kronor som 
kommer att sänka produktionens fossila koldioxidutsläpp med 
över 90 procent.

Plantskolan producerar årligen 45 miljoner skogsplantor och är 
en del av Svenska skogsplantor. 
Ur Land Skogsbruk 2019-11-25
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Storsatsar på sin biogasanläggning
Nu storsatsar Hemab i Härnösand på sin biogasanläggning. Enligt 
ett styrelsebeslut ska anläggningen byggas ut för nästan 40 miljoner 
kronor. Det möjliggör också för kommuner som Kramfors och 
Sollefteå att skicka sitt komposterbara matavfall till Härnösand.

Meningen är att det ska byggas en ny rötningskammare som 
ökar kapaciteten från 4 700 matavfall till minst 15 000 ton mat-
avfall. 

Ett regeringsbeslut finns redan om att alla kommuner från nästa 
årsskifte 2020/2021 måste samla in matavfallet. 
Ur Tidningen Ångermanland 2019-11-06 

GÄVLEBORGS LÄN

X-trafik är nu bäst i landet
Alla bussar inom kollektivtrafiken i Gävleborgs län körs numera 
med 100 procent förnybara drivmedel. Det är bäst i landet, kon-
staterar Sveriges kommuner och Landsting, SKL. 

För tio år sedan drevs drygt 20 procent av kollektivtrafiken i 
Gävleborg med förnybara drivmedel. Under 2018 hade den siffran 
stigit till 100 procent. 

– Nästa mål är att även den särskilda kollektivtrafiken med färd-
tjänst, sjukresor och vissa skolskjutsar som körs med taxi ska bli 
100 procent fossilfri. I dag är vi strax över 90 procent, säger Fredrik 
Åberg Jönsson (V) regionråd. 
Ur Ljusdals-Posten 2019-11-25 

DALARNAS LÄN

I vått och torrt med Floda Flis
Familjeföretaget Floda Flis AB är inne på sitt tredje år som flisleve-
rantör till Dalarna och delar av Hälsingland. 

– Vi har gott om jobb och trivs med det vi gör. Och vi märker 
en uppgång i efterfrågan, säger Peter Glännerud, som driver före-
taget tillsammans med hustrun Anette.

– Vi rör oss ständigt och flisar på de platser där råmaterialet 
finns. Det är en del av det som är charmen med det här jobbet. 

Skotaren är en Rottne F15 från 2011, med flisaggregatet monte-
rat från fabrik. Tillsammans med två servicefordon utgör skotaren 
fordonsparken i dagsläget. 

– Jag började med flis kring 2005 så jag visste vad jag gav mig in 
på. Det har gått hyfsat bra efter företagsstarten. Vi har gott om jobb. 
Ur Åkeri & Entreprenad 2019-10-30

Ica bygger butik i trä 
Ica bygger en Supermarketbutik i Lindvallen i Sälenfjällen. Det 
blir samtidigt dagligvarukedjans första butik byggd helt i svenskt 
massivträ.

Att bygga av svensk skog är bra för såväl klimatet som för den 
svenska landsbygden. Trä är ett hållbart och långsiktigt materialval 
och vi tror att det finns stor potential att bygga mer i trä i våra 
projekt framöver, säger Lena Boberg, vd Ica Fastigheter.
Ur Fastighetstidningen 2019-11-19

Fjärrvärmeanläggningar säljs  
– brakförlust för kommunen
På onsdagen blev det klart att kommunen säljer fjärrvärmeanlägg-
ningarna i Vansbro till Solör Bioenergi. Kommunchefen Katarina 
Willman vill inte berätta vad kommunen får för anläggningen. 
Men känt är att kommunen köpte den för 120 miljoner kronor.  

– Det blir en reaförlust och det handlar om mycket pengar, 
säger Willman. 

Genom åren har kommunen försökt sälja anläggningen till nu-
varande aktör, som är Solör bioenergi, men det har gått trögt. 

Sammantaget är det 120 villor i Vansbro som får sin fjärrvärme 
från anläggningarna på Brosågen och i Grönalid. Till det kommer 
en rad affärsfastigheter och hyreshus.
Ur Falu Kuriren 2019-11-15

Vansbro kommun sålde  
anläggning med brakförlust
Nyligen avslutades Vansbro kommuns ägande i fjärrvärmeanlägg-
ningen. Genom ett lån på 120 miljoner kronor blev kommunen 
ägare och nu såldes den för 91 250 000 kronor. En förlust alltså på 
28 750 000 kronor, eller 420 kronor och 50 öre per innevånare. I 
mitten av november enades kommunen och Solör Bioenergi om 
en köpeskilling. Solör Bioenergiköper anläggningen av kommu-
nen. 

Politikerna i Vansbro är bekymrade över att förlusten blir så 
omfattande, men tröstar sig med att det kunnat bli värre. 
Ur Dala-Demokraten 2019-11-27 

 VÄRMLANDS LÄN

"Om 20 år är vi dubbelt så stora"
Skidsäsongen står för dörren och den värmländska skidanlägg-
ningen Branäs rustar för fullt. 

Totalt omsätter Branäsgruppen med sina totalt 6 anläggningar 
cirka 430 miljoner. Jämfört med för tio år sedan producerar Branäs 
nu dubbelt så mycket snö på halva energimängden.

– Vi har till i år plockat bort engångsplaster, en liten bäck. En 
större bäck är att dieseln till pistmaskinerna är utbytt till HVO-
diesel som minskar koldioxidutsläppet med 70 procent. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2019-11-01 

Klimat: de släpper ut mest i Värmland
Stora Enso på Skoghall, Uddeholm i Hagfors, Gruvön i Grums, 
Åmotfors energi och Heden i Karlstad. Det är de fem som släppte 
ut mest fossil koldioxid i Värmland förra året, om man utgår från 
de verksamheter som ingår i EU:s handel med utsläppsrätter. Tre av 
de fem har ett överskott på utsläppsrätter och två säljer överskottet 
för miljonbelopp. 

Exakt hur mycket Åmotfors energi och Heden släpper ut är 
svårt att säga. Deras siffror räknas fram genom en schablon över 
andelen fossil plast i sopor som förbränns. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2019-11-05 
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Gruvön sålde 190 000 utsläppsrätter
Gruvöns bruk är trea på listan över dem som släppte ut mest fossil 
koldioxid i Värmland förra året. För hela Billerud Korsnäs är den 
fossila andelen av växthusgasutsläppen drygt tre procent. 

Enligt kommunikationsdirektören Mia Sundvisson använder 
företaget biobränslen överallt där det går. 

Målet är att verksamheten ska bli helt fossilfri, men de där sista 
procenten är svåra att få bort. 

Det lutar åt att bioolja ersätter den fossila på Gruvön, men ut-
vecklingen går snabbt. 

– Vi pratar med småföretag i Värmland om nya lösningar hela 
tiden, där man skulle kunna titta på att själv producera biogas till 
exempel. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2019-11-05 

Uddeholm redo för biogas
Naturgas står för den största delen av utsläppen från järnverket 
i Hagfors, som är tvåa i den värmländska utsläppstoppen. Men 
Uddeholm vill gå över till mer biogas - och kanske el.

Nu kan man blanda i biogas - eller köra på enbart biogas, vilket 
man gjorde under två dygn i fjol. Men priset och tillgången gör 
att enbart biogas inte är realistiskt i dag, enligt Robert Gustafsson. 
Om det vore det skulle de fossila utsläppen kunna minska med 
över 90 procent. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2019-11-05 

Heden tjänar miljoner  
på sålda utsläppsrätter
I soporna som eldas på Heden finns fossil plast. Det utgör den 
största delen av de fossila utsläppen från anläggningen. En mindre 
del är olja, som används när pannorna startar och som stöd om so-
por exempelvis är väldigt blöta, enligt Johan Thelander, värmechef 
på Karlstads energi. Målet är att all fossil olja ska vara ersatt med 
bioolja 2023. 

– Priset på utsläppsrätter har gått upp och börjar närma sig 300 
kronor per utsläppsrätt. Företaget tjänade 4,9 miljoner på att sälja 
överskottet från i fjol. Uppskattningsvis ger 2019 ett överskott på 
runt 22 000 utsläppsrätter, eftersom tilldelningen minskar. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2019-11-05 

ÖREBRO LÄN

Etanol – ett alternativ till vedkaminen
Långt ifrån alla har tillgång till en vedkamin, en värmekälla med 
hög mysfaktor. Men ett alternativ håller nu på att slå igenom på 
allvar - etanolkaminen.

Etanolkaminen har flera fördelar jämfört med en traditionell 
vedeldad kamin. Bland annat är den förhållandevis billig, enkel, 
kräver inget bygglov och kan flyttas omkring som vilken annan 
möbel som helst. 

– Därför är det inte så konstigt att allt fler lägenhetsinnehavare 
har fått upp ögonen för spritkaminerna, berättar Hans Gottfridsson 
på Biobränslebutiken. 

Att använda etanol i stället för ved kostar dock mer. 
Ur Karlskoga Tidning 2019-11-15 

STOCKHOLMS LÄN

SL:s fossilfria bussflotta kan  
bli halv miljard dyrare att tanka
Biodrivmedel som E85 och biodiesel är skattebefriade i Sverige, 
något som EU inte längre vill tillåta. Tas skattebefrielsen bort blir 
busstrafiken i regionen en halv miljard dyrare.

– Det vore ett dråpslag mot all kollektivtrafik i Sverige, säger 
trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

– Eftersom Region Stockholm står för drygt hälften av all kol-
lektiv busstrafik skulle det kunna bli en fördyring på en halv mil-
jard för oss.

SL:s bussflotta om 2 100 bussar drivs i princip helt med bio-
drivmedel, och har därmed minskat utsläppen av koldioxid med 
uppemot 95 procent, jämfört med fossila drivmedel.
Ur Mitt i Stockholm 2019-11-21

Telge Återvinning bygger  
ny biokolsanläggning
Telge Återvinning ska bygga en ny anläggning för att omvandla 
avfall till biokol. Det står klart efter att man fått pengar från Na-
turvårdsverket.

Södertäljebolaget har fått fyra och en halv miljoner kronor för 
att bygga den nya anläggningen i syfte att minska mängden koldi-
oxid i atmosfären, på lång sikt. Biokolet som tillverkas ska använ-
das som jordförbättringsmedel som ökar bördigheten i marken.

Anläggningen beräknas kosta elva miljoner kronor.
Ur SvT Nyheter Södertälje 2019-11-27

Klubbat: Alla stockholmare  
tvingas sortera sitt matavfall
Om drygt ett år måste Stockholms alla krogar och kaféer sortera 
sina matrester, om de serverar mer än 25 portioner per dag.

2023 blir det obligatoriskt för hushållen. Det beslutade fullmäk-
tige på måndagskvällen.

2021 ska 70 procent av allt matavfall i Stockholms stad sorteras 
ut och återvinnas till biogas och biogödsel.

Många flerbostadshus i Stockholm har sina soprum i källare där 
man av arbetsmiljöskäl inte kan ställa de bruna kärl där matavfallet 
slängs. De som bor i dessa hus ska i stället slänga sina matrester i 
olikfärgade påsar, som ska skiljas ut vid sophanteringen.
Ur Mitt i Stockholm 2019-11-04

Spadtag för skifte till biogas  
i Westfield Mall of Scandinavia
Restauranger i Westfield Mall of Scandinavia går över från gasol 
till biogas. I veckan togs första spadtaget.

När restaurangerna nu byter från gasol till biogas väntas drift- 
och leveranssäkerheten öka samtidigt som utsläppen minskar med 
300 ton koldioxid per år, enligt Stockholm Gas och Gasnätet AB.

Utbyggnaden av gasnätet är delvis finansierad av Klimatklivet.
Ur Mitt i Stockholm 2019-11-16
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Semesterö minskade sina  
utsläpp med 78 procent 
Ön Lidö ligger i Stockholms norra skärgård, och ön har på 12 må-
nader lyckats minska sina utsläpp med 78 procent. Det är projektet 
Zero Island som ligger bakom minskningen, genomfört av förny-
bara bränslebolaget Neste. 

Zero Island var ett projekt som genomfördes i samarbete med 
Olle Tejle och Hugo Olofsson som driver besöksnäringen på Lidö. 
Det man gjorde var bland annat att byta ut fordonens drivmedel, 
byta till fossilfri el, byta ut system för värme och belysning, och 
ändra värdshusets meny. Totalt genomfördes 18 förändringar. 

Experimentet på Lidö visade att mycket går att göra med lös-
ningar som finns tillgängliga i dag. Förutom att utsläppen sänktes 
med 78 procent så klimatkompensedade man för resten, så att ön 
blev klimatneutral. 

• Utsläpp från driften av byggnader minskade med 94 procent
• Utsläpp från transporter minskade med 70 procent
• Utsläpp från mat sänktes med 48 procent

Ur Aftonbladet 2019-11-24

SÖDERMANLANDS LÄN

"Det är katastrofalt dåligt att elda kol"
Att gå ifrån koleldning på S/S Mariefred är en "utmärkt idé",  
enligt miljöexperten.

Förslaget från rederiet är att kolen ska ersättas med olja. Erik 
Fridell förordar ren HVO, en vegetabilisk olja som tillverkas ge-
nom en vätereaktion. Det är en så kallad biodiesel, helt fossilfri 
men väldigt lik den vanliga dieseln. 

– Fler och fler går ju ifrån koleldning, det är ingen som vill hålla 
på med det längre. Det finns bara några enstaka sådana fartyg kvar, 
kanske några ånglok också. 
Ur Eskilstuna Kuriren 2019-11-01 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Nya storprojekt på gång  
för Siemens i Finspång
Göteborg Energi och Siemens i Finspång samarbetar med syftet 
att testa svensk teknik som kan möjliggöra drift med förnybara 
bränslen i Rya kraftvärmeverk, som i nuläget drivs med naturgas. 

– Det är jätteviktigt ur klimat- och miljösynpunkt. Vi kan re-
dan i dag elda höga andelar fossilfria bränslen som till exempel 
biogas och vätgas i våra gasturbiner och har målet att snart kunna 
köra 100 procent fossilfritt, säger Hans Holmström, vd, Siemens 
i Finspång. 

I Bolivia har tre kombikraftverk med svensk teknologi nyligen 
invigts. 

Sedan 2016 har Siemens levererat ytterligare 17 gasturbiner från 
Finspång samt elva ångturbiner, 22 ångpannor och annan utrust-
ning från olika länder som Kina, Tyskland, Italien, Indonesien, 
Vietnam och Brasilien. 
Ur Norrköpings Tidningar 2019-11-09 

Östergötland skriver till  
regeringen i biodrivmedelsfrågan
Region Östergötland ökar nu trycket för att Sverige ska fortsätta 
subventionera grödebaserade biodrivmedel. I ett brev till reger-
ingen understryker företrädare för regionen, tillsammans med 
flera östgötska offentliga och privata aktörer, att biodrivmedlen är 
mycket viktiga för att kunna fasa ut fossila bränslen.

– Vi uppskattar regeringens arbete i frågan och vet att de varit 
tydliga mot EU-kommissionen. Nu anser vi att regeringen måste 
löpa linan ut och sätta hårt mot hårt., säger Julie Tran (C), ord-
förande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Öster-
götland. 
Ur Länstidningen Östergötland 2019-11-29 

Agroetanol hotat av nya skatteregler
Det finns, enligt Ekot, indikationer på att skattebefrielsen på bio-
drivmedel, bland annat E85 från Agroetanol, kan försvinna när-
maste åren på grund av EU-regler. 

Hur skulle det drabba Agroetanol i Norrköping om skattebefri-
elsen på biodrivmedel verkligen skulle försvinna framöver? 

– Lantmännen Agroetanol är inte särskilt inriktade på att sälja 
etanol till E85, säger Lars-Gunnar Edh, vd för Agroetanol i Norr-
köping, utan vi säljer och har sålt den absoluta merparten av vår 
etanol till låginblandning, 5-10 procent, i vanlig bensin. 

– I dagsläget exporterar vi merparten av vår etanol till andra 
länder, främst i Europa. 

– Etanol är i särklass världens vanligaste biodrivmedel och det 
förnybara alternativ som konkurrerat ut störst volymer fossila driv-
medel i världen.
Ur Folkbladet Östergötland 2019-11-22 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Kan bli rejäl utbyggnad
Efter att den finska pappersjätten beslutat att investera stora be-
lopp i Mariestadsfabriken kommer energibehoven också att öka. 
För KKAB, som ägs av det kommunala energibolaget Vänerenergi 
och Metsä Tissue, är det troligt att kraftvärmeverket behöver byg-
gas ut om allt går planenligt. 

– På sikt pratas det om en till panna, det beror på vilken väg 
Metsä väljer att gå och vilka lösningar de väljer när det kommer 
till teknik. 

KKAB producerar i dag över 120 GWh per år från rökgaskon-
densering och fiberslam, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 
60 000 villor. Den första fastbränslepannan driftsattes 2002. 

– Nu har det startats ett miljöärende, så vi får hänga med i pro-
cessen och se vad som händer. Miljöärendet kommer att ta ganska 
lång tid, säger Rolf Åkesson, vd för Vänerenergi. 
Ur Mariestads-Tidningen 2019-11-07 
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Preem vill suga upp sina utsläpp
Preem sätter stor tilltro till att koldioxidinfångning ska minska 
mängden utsläpp av växthusgaser från raffinaderierna i framtiden. 
Nu börjar man montera sin första testanläggning i Lysekil. 

De närmaste månaderna kommer Preem nu att ägna åt att bit 
för bit få hela systemet på plats för att till våren kunna trycka på 
startknappen. 

Testanläggningen behöver ge svar på exempelvis var i processen 
det är billigast att fånga in koldioxiden, hur det ska kunna appli-
ceras i stor skala och hur spillvärme kan användas för att minska 
energiåtgången. Planen är att en fullskalig anläggning ska stå klar 
2025. 

För bara några få veckor sedan tecknade Preem tillsammans 
med sex andra aktörer en så kallad "avsiktsförklaring" inom ramen 
för projektet Northern lights. 

– Vi säger i avtalet att vi jobbar med infångning och är villiga 
att gå med i en näringskedja där våra samarbetspartners är mot-
tagare och kan pumpa ner koldioxiden, säger Mattias Backmark. 
Ur Dagens ETC 2019-11-07 

Faran över i Bengtsfors – tekniskt  
problem orsakade rökutveckling
På lördagskvällen drabbades en fjärrvärmeanläggning i Bengtsfors 
av problem med förbränningen vilket gjorde att farlig rök spreds 
över Bengtsfors tätort. Vid halv tiotiden blåste räddningstjänsten 
faran över.

Fjärrvärmeverket i centrala Bengtsfors hade fått in för mycket 
pellets i anläggningen, och det gjorde att svart brandrök bolmade 
ut över Bengtsfors tätort.

Vädret gjorde sedan att röken blåste in över tätorten och stan-
nade kvar där.
Ur Sveriges Radio P4 Väst 2019-11-16

Biokol i ströbädd minskar 
ammoniakavgång
Under 2018-2020 genomförs ett projekt på Rådde gård, där man 
undersöker om biokol i djupströbäddar kan bidra till en mer kli-
matvänlig nötköttsproduktion. Den första delen av projektet är nu 
klar, och visar positiva resultat.

Resultatet visade att vid en användning av ett halvt kilo biokol 
per djur och dag i ströbädden minskades ammoniakavgången. 

Nästa steg i projektet är att röta gödseln från djupströbädden i 
Råddes biogaslaboratorium. 

– Vi förväntar oss att djupströbädden som innehåller biokol ger 
ett högre näringsvärde i rötresten. 
Ur Svenljunga & Tranemo Tidning 2019-11-13 

På Rådde skapas världens första 
kolsänksrätter med biokol
Hushållningssällskapet Sjuhärad är bland de första att skapa kol-
sänksrätter med biokol.

Biokol framställs genom syrefattig eldning, så kallad pyrolys. 
– När det hamnar i marken bildas en långvarig och stabil kol-

sänka, som varar i hundratals till tusentals år. 
I projektet kommer man att köpa in biokol, sprida det på mar-

ken och sälja de därmed bildade kolsänksrätterna. 
I projektet samarbetar Hushållningssällskapet bland annat 

med företaget Zeromission, som säljer klimatkompensationsrät-
ter. Tanken är att man ska skapa en certifieringsstandard för kol-
sänksrätterna. 
Ur Svenljunga & Tranemo Tidning 2019-11-13

Hon säkrar Preems framtid när oljan fasas ut
Linda Werner är chef för Nya möjligheter, en tvärvetenskaplig 
grupp på sex personer på Preem som undersöker framtidens mil-
jövänliga drivmedel och den teknik som krävs för att bli världens 
första klimatneutrala oljebolag.

Preem har, i egenskap av Sveriges största drivmedelproducent, 
en nyckelroll i Sveriges mål att vara fossilfritt 2045. 

Fem Preem-initiativ för en grönare framtid

1. Preems raffinaderi i Göteborg var världens första talloljeraf-
finaderi. 

2. 2020 kommer Preem starta en testanläggning för att fånga in 
koldioxid vid raffinaderiet i Lysekil.

3. 2021 förväntas produktionen av pyrolysolja från sågspån vara 
igång tillsammans med Setra. 

4. Preem och Vattenfall samarbetar kring möjligheten till fos-
silfri vätgasproduktion genom vattenelektrolys. 

5. 2030 planerar Preem för att producera fem miljarder liter 
förnybara drivmedel varje år.
Ur GT 2019-11-08 

JÖNKÖPINGS LÄN

600 besökte stans största fabrik
Var tredje förpackning ute på marknaden kommer från företaget i 
Värnamo. I lördags visade DS Smith upp sin produktion under en 
familjedag med öppet hus.

Runt 600 personer dök upp under de tre timmarna.  
Kretsloppet från det att det att wellpappen återvinns till en ny 

produkt hos DS Smith räknas till 14 dagar. 
16 000 stora wellpapprullar passerar genom produktionen varje 

år. Sedan i början av året använder sig företaget av en ny biobräns-
lepanna som producerar ånga in till fabriken, vilket innebär att 
man har kunnat slopa den tidigare gasolanvändningen. 

I dag arbetar cirka 280 personer i Värnamo och man har egna 
pappersbruk i bland annat Tyskland. 
Ur Värnamo Nyheter 2019-11-11
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Sävsjö biogas säljer biobränsle till Vetlanda
Vetlanda samt Sävsjö ska satsa på kollektivtrafik som drivs av bio-
gas. Biobränslet ska tillverkas vid anläggningen i Sävsjö, vilket 
delägaren Biond är positiva till. 

– Vi är mycket glada över den satsningen som nu ska göras, 
säger Åsa Yhlen, som är platschef på Sävsjö Biogas AB.

Biogasanläggningen i Sävsjö, Sävsjö Biogas AB, ägs till 90,5 
procent av Biond, tidigare OX2 biogas, och 9,5 procent av Vrigstad 
Fjärrvärme. 

Bussar som drivs på biogas planeras att införas sommaren 2020. 
Basen till deras produktion i Sävsjö är i nuläget gödsel från lant-
bruken i närområdet. 

– Nu kommer vi även att ta in matavfall, slaktavfall och annat 
organiskt avfall för att säkra en bra produktion. 
Ur Smålands Tidningen 2019-11-01 

KRONOBERGS LÄN

Deras gödsel blir biogas till lokaltrafiken
Utanför Alvesta finns många lantbruk med djurhållning. För tio 
år sedan gick ägarna till tolv av dem med i en studiecirkel ledd av 
Alvesta Energi. 

Alla de tolv lantbrukarna blev delägare i det nybildade företaget 
Alvesta Biogas. Produktionsanläggningen kostade 60 miljoner 
kronor, varav projektet fick 11 miljoner i investeringsstöd. 

Alvestabönderna anställde Ioan Circu som driftstekniker och 
inledde produktionen i januari 2015. 

Gödseln från gårdarna transporteras med lastbil från delägarnas 
gårdar till biogasanläggningen. Det genomsnittliga transportav-
ståndet från gård till biogasstation är 7 kilometer. 

I anläggningens rötkammare tillsätts slakt- och matavfall. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2019-11-01 

Värmeleverantören råkade ta dubbelt betalt
En fjärdedel av all producerad värme gick förlorad under år 2018. 
De största förlusterna fanns i Lessebo. Men vad det var som orsa-
kade detta var oklart. Till skillnad från andra orter produceras inte 
värmen till Lessebo av Lessebo Fjärrvärme utan av Lessebo bruk. 
Nu tror Krister Lundquist, vd på Lessebo fjärrvärme, att proble-
met är lokaliserat. 

Genom ett konstruktionsfel har värmeflödet registrerats två 
gånger i samma mätare. Felet är åtgärdat sedan två veckor tillbaka. 
Troligtvis har problemet funnits där sedan starten för cirka tio år 
sedan. Det uppdagades när studenter från Linnéuniversitetet ge-
nomförde studier på fjärrvärmeverket och då hittade onaturliga 
förluster.
Ur Smålandsposten 2019-11-27 

Brottsutredningen mot Veab har lagts ner
Veab slog på reservpannan när det var brist på biobränsle. Då po-
lisanmälde kommunen energibolaget för miljöbrott. Efter en åkla-
garbedömning har brottsutredningen lagts ner.

Det rådde brist på biobränsle till huvudpannorna på Sandviks-
verket. I stället för att elda fossil olja där valde Veab Islandsvägen 
och pannan med bioolja för att hålla värmen uppe. 

Det fick inspektörerna på miljö- och hälsoskyddskontoret att 
författa en åtalsanmälan. Miljö- och hälsoskyddskontoret ansåg 
att det handlade om otillåten miljöverksamhet, det vill säga ett 
miljöbrott. 

Anmälan gick till nationella åklagaravdelningen i Malmö. Där 
bedömde en åklagare att det inte handlade om något åtalbart brott 
och förundersökningen lades ner. 
Ur Smålandsposten 2019-11-05 

KALMAR LÄN

Kossorna på Öland kan  
snart bidra till den nya macken
Snart kan det bli inhemsk biogasproduktion på Öland. Bönderna 
bakom Mörbylånga biogas AB har en ansökan inne för att produ-
cera biogas av öländsk kogödsel.

Elvira Laneborg, som drivit biogasprojektet i Mörbylånga, be-
rättar att kommunen sedan 2016 stött utredningar av hur mycket 
gödsel det finns och var den finns åt bolaget. 

– Tillsammans med finska gasbolaget Gasum tittar Mörbylånga 
biogas AB nu på nya produktionsställen. Det förs dialog men är 
inga beslut fattade, säger hon. 
Ur Östra Småland 2019-11-21 

Efter svår start – mångmiljonvinst  
för kraftvärmeverk
Kraftvärmeverket är den största enskilda investeringen någonsin 
för Nybro kommun och landade på 480 miljoner kronor. I an-
läggningen eldas huvudsakligen hushållssopor och el och värme 
produceras. För tre år sedan togs den i drift. 

– Det blev besvärligare än vad vi hade förutspått. Driften av ett 
avfallseldat kraftvärmeverk är betydligt mer avancerat än för en 
biopanna, säger Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi AB. 

Företaget har även två biopannor på golvtillverkaren Kährs AB, 
som fjärrstyrs från kraftvärmeverkets ledningscentral. 

I år är prognosen att kraftvärmeverket gör ett positivt resultat 
på cirka 25 miljoner kronor. 
Ur Barometern 2019-11-30
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Ja till röda påsar - redan till nyår
Barometern har redan skrivit om KSRR:s planer på att dela ut 
röda påsar till hushållen. I de röda påsarna ska restavfallet läggas - 
de vanliga soporna. Matavfallet ska även i fortsättningen läggas i 
de gröna påsarna. 

– Egentligen vill vi inte ha plastpåsar alls, men det finns inget 
bra alternativ som klarar hanteringen. Både de röda och de gröna 
påsarna består av 70 procent återvunnen plast, säger Steve Sjögren 
(S), ordförande i förbundsdirektionen. 

KSRR har nyligen installerat utrustning som plockar bort plas-
ten från de gröna och röda påsarna ur slurryn innan allt skickas 
till Läckeby och blir biogas. Plasten skickas sedan till förbränning. 
Ur Barometern 2019-11-26

GOTLANDS LÄN

Fossilfritt från Havdhem till slakteriet
Projektet Fossilfritt kött går över förväntan. Ett år tidigare än be-
räknat kom en fossilfri transport för att hämta djur från en gård 
som sagt tack och adjö till diesel.

– Vi har ställt om successivt, säger Maria och berättar att trakto-
rerna nu körs med RME, gårdens bilar med HVO (biodiesel) och 
gräsklipparen på etanol. 

Intill gårdstanken har ensilagebalar staplats. De ser ut som van-
liga balar, men är de enda i sitt slag i Sverige. 

– Vi är den enda gård i landet som använder plast gjord av 
sockerrör, säger Erik Levander. 

Slakteriet är en viktig del i den fossilfria kedjan. 
– Sedan fyra år tillbaka köper vi bara grön el, och för två år 

sedan bytte vi ut oljan mot biogas. 13 gårdar deltar i projektet Fos-
silfritt kött. Vid Bols i Havdhem har man kommit längst. 
Ur Gotlands Allehanda 2019-11-18 

Brogas får statsstöd på 35 miljoner
Gotländska biogasföretaget får stort klimatinvesteringsstöd för 
nytt projekt tillsammans med Arla.

För projektet "energikonvertering mejeri" har Brogas AB tillde-
lats statliga medel om 34,6 miljoner kronor från Naturvårdsverket. 
Pengar som ska användas för att tillsammans med Arla bygga en 
ny värmeanläggning vid mejeriets lokaler. 

Planen är att mejeriet överger biogas och olja och i stället över-
går till flisuppvärmning för att bland annat värma upp sina lokaler 
i Visby. Arbetet beräknas landa på totalt 63 miljoner kronor. 
Ur Gotlands Tidningar 2019-11-30

"Inte bara bra för oss utan för hela Gotland"
Nu berättar aktörerna mer om planerna, som innefattar bygget av 
en ny flisanläggning för produktion av fossilfri processenergi och 
värme vid Arla i Visby. 

Mejeriets primära energikällor biogas, elektricitet och eldnings-
olja ska ersättas med energi från en flisanläggning. Ett bygge som 
beräknas kosta närmare 63 miljoner kronor. Stödet från Natur-
vårdsverket omfattar 55 procent av de totala investeringskostna-
derna. 

– Elen och gasen kan vi använda till annat på ön och oljan fasar 
vi bort. Detta projekt är bra för hela Gotlands energiomställning, 
menar Magnus Ahlsten, delägare i Brogas. 
Ur Gotlands Tidningar 2019-11-30

Försök med biokol gav ökad sparrisskörd
Att plöja ner biokol i en gotländsk sparrisodling ökade skörden 
med upp emot 15 procent. Det visar resultaten från ett Leaderpro-
jekt i Sanda.

Största skördeökningen har skett på sandiga åkrar som drabbas 
hårdast av torka. Försöket har även visat att biokolen kan minska 
utsläppen av växthusgaser, säger Sebastian Meyer.

Tomas Stenhuse som upplåtit sin odlingsmark till fältförsöket 
är positivt överraskad av resultaten.

Han tror att det på sikt kan bli lönsamt på fleråriga grödor som 
sparris, hallon och jordgubbar.
Ur Sveriges Radio P4 Gotland 2019-11-19

HALLANDS LÄN

Tvisten om fjärrvärme löst:  
"Var ett missförstånd"
Hyltebostäder slipper skärpta utsläppskrav i luft, från fjärrvärme-
anläggningen vid Unnegården.

Detta sedan det kommunala bostadsbolaget och kommunens 
miljöförvaltning rett ut de olika uppfattningar man haft kring 
pannor som finns i värmeverket: en flispanna och en oljepanna. 

Miljöförvaltningen krävde att utsläppsnivåerna från oljepannan 
skulle skärpas i fråga om kväveoxider och stoft. I såpass stor grad 
att det krävdes stora investeringar, runt en miljon kronor, på an-
läggningen. 

Det ansåg Hyltebostäder vara oskäligt dyrt för en reservpanna. 
Ur Hallandsposten 2019-11-06 
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En biogasmack i byn - det vore drömmen
Lars Paulson driver mjölkgården Kvarngården utanför Långås till-
sammans med sin fru Jessica och sin bror Martin. 

– År 2000 började vi titta på att starta egen energiproduktion 
och beslutade oss för att satsa på biogasproduktion, säger Lars. 

2013 började biogasanläggningen på Kvarngården producera el. 
– Tyvärr försvann stöden, så 2013-2015 var rena rama ökenåren 

för biogasproduktionen. 
Den ekonomiska föreningen Vessige biogas, där Kvarngården 

är en av leverantörerna, har beviljats 24.7 miljoner kronor via Kli-
matklivet för sin satsning på en uppgraderingsanläggning. 

– Vi för diskussioner med flera som vill köpa biogas, bland annat 
Sia Glass och Berte kvarn, men också Höganäs och Fordonsgas. Vi 
har som mål att ha en egen biogasmack här i byn, säger Lars. 
Ur Land Lantbruk 2019-11-08 

SKÅNE LÄN

Tvist om utsläpp till ny instans
En långdragen tvist om villkoren för utsläpp från fjärrvärmeverket 
i Simrishamn går vidare till nästa instans - Mark- och miljööver-
domstolen, som nu beslutat ta upp Österlens Krafts överklagande 
av en tidigare dom.

Det handlar om de små mängder tungmetaller och liknande 
som finns i kondensvattnet efter rökgasreningen. 2018 kom läns-
styrelsen med slutliga villkor - vilka i sin tur överklagades till mar-
koch miljödomstolen. 

Bolaget hänvisar bland annat till att betydligt större kraftverk 
som det på Spillepengen i Malmö enligt bolaget har betydligt mil-
dare miljövillkor. 
Ur Ystads Allehanda 2019-11-14 

Fortsättning för Heleneholmsverket
Höjda koldioxidskatter fick Eon att stänga ner elproduktionen i 
Heleneholmsverket i somras. Men nu producerar verket åter både 
fjärrvärme och el och Skåne som helhet har fått ökad elkapacitet.

Nu har en temporär lösning på den skånska elkrisen kommit 
till stånd efter dialog mellan såväl Eon som regeringen och lokala 
industriföreträdare. 

Heleneholmsverket levererar idag 130 megawatt el utifrån bio-
gas. Det motsvarar nästan 15 procent av södra Skånes effektbehov. 

När elproduktionen i Heleneholmsverket stängdes ner drab-
bade det förutom Malmö även Ystad, Trelleborg, Simrishamn, 
Svedala, Staffanstorp, och Vellinge.
Ur Skånska Dagbladet 2019-11-22 

NORDIC  
PELLETS 

CONFERENCE 2020

Arrangeras av: I samarbete med:

4–5 FEBRUARI 2020, ELITE HOTEL ACADEMIA, UPPSALA

Konferens, utställning och studiebesök på Vattenfall Värme.

Mer information och anmälan på www.svebio.se

https://sv-se.invajo.com/event/svebio,swedishbioenergyassociation/nordicpellets2020

