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Nr 12 / 2019 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

med Bioenergi i Pressen

Miljöminister Isabella Löwin presenterade 17 decem-
ber regeringens klimatpolitiska handlingsplan. 

Enligt den Klimatlag som antogs 2017 och gäller från 2018 ska 
en tillträdande regering det första året under den nya man-
datperioden lägga fram en klimatplan för riksdagen, där re-
geringen dels ska analysera utvecklingen av klimatpåverkande 
utsläpp, dels föreslå åtgärder som minskar utsläppen i enlig-
het med de mål som antagits av riksdagen. 

Handlingsplanen är på 200 sidor och har formen av en 
proposition som ska behandlas av riksdagen. I samband med 
presskonferensen presenterade regeringen ett PM med en för-
teckning över 132 konkreta åtgärder som man avser att ge-
nomföra. Inte alla åtgärder är dock ”konkreta”, i många fall 
handlar det om allmänna uttalanden, riktlinjer och utred-
ningsuppdrag. Åtgärdslistan har förhandlats med samarbets-
partierna Centerpartiet och Liberalerna, och en hel del känns 
igen från januariavtalet. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

FORTS 4

BIOENERGI I PRESSEN

Stockholm Exergi har invigt sin pilot för bio-CCS och fattat beslut 
om att avveckla all kolanvändning nästa år, två år tidigare än tidigare 
planer. Gasum får Klimatklivets hittills största bidrag för en biogas-
anläggning i Götene. Haparanda kommun säljer värmeverket till 
Vasa Värme och Solör köper värmeverket i Bollebygd.  SID 10.    

De svenska klimatutsläppen  
minskade 1,8 procent 2018
Naturvårdsverket presenterade den 12 december den offici-
ella klimatstatistiken för 2018. Den visar att utsläppen mins-
kade med 1,8 procent jämfört med 2017, från 52,7 miljoner till 
51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.  SID 3. 

DANSK BIOGASPRODUKTION 1995 - 2018

Den danska biogasproduktionen har ökat mycket snabbt på senare år 
tack vare generöst produktionsstöd. Det gäller särskilt samrötningsanlägg-
ningar (mörkgrönt) och gårdsanläggningar (ljusgrönt). 14 PJ = 3,9 TWh.
Artikel om biogasutredningen sidan 6.

https://www.regeringen.se/4af76e/contentassets/fe520eab3a954eb39084aced9490b14c/klimatpolitiska-handlingsplanen-fakta-pm.pdf
mailto:%20info%40svebio.se?subject=
http://www.svebio.se
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FORTS FRÅN SID 1.

Här är några punkter som berör bioenergisektorn:
• Uppdrag ska ges till Energimyndigheten om att analysera 

behovet av och förutsättningarna för biodrivmedelsanläggningar 
med nya tekniker (åtgärd 37). 

• Produktion av hållbara förnybara drivmedel, bland annat pro-
duktion och distribution av biogas, ska främjas (åtgärd 36). 

• Industriklivet effektiviseras och stärks med 600 miljoner kro-
nor per år 2020 – 2022. Inom ramen för klivet finns också sats-
ningar för tekniker som kan leda till negativa utsläpp (åtgärd 32). 

• En bioekonomistrategi som bidrar till ökad tillgång till bio-
massa samt miljö- och klimatnytta ska tas fram (åtgärd 52). 

• En utredning tillsätts för att föreslå åtgärder och styrmedel för 
att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk (åtgärd 55). 

• Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att ta fram etappmål 
för flygets klimatpåverkan (åtgärd 63). Krav på obligatorisk in-
blandning av förnybart bränsle för flyget ska införas (åtgärd 96). 

• Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att bereda möjlighe-
ten för etappmål även för sjöfarten (åtgärd 64). 

• Vid en kontollstation för reduktionsplikten för bensin och 
diesel ska successivt ökade kvotnivåer skärpas för tiden efter 2020 
så att den bidrar till uppfyllelsen av klimatmålet för transporter 
(åtgärd 94).

• En utredning tillsätts för att föreslå ett årtal när fossila driv-
medel i inrikes transporter och arbetsmaskiner ska vara utfasade i 
Sverige (åtgärd 95). 

• En utredning tillsätts för att det från 2030 inte längre ska vara 
tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar. Sverige driver på 
för motsvarande förbud inom EU (åtgärd 102). 

• En översyn av bonus-malus-systemet genomförs under 2020 
för att förstärka och förenkla systemet (åtgärd 99). 

• En ny miljöbilsdefinition ska beslutas som följer regelverket för 
bonusbilar och som styr vilka bilar staten ska köpa in (åtgärd 112). 

Ett stort antal åtgärder handlar om elektrifiering och olika stöd 
för att stimulera elektrifiering. Ett par exempel är stöd till elek-
triska arbetsmaskiner och idén att använda ”belysningsnätet för 
att ladda elfordon”. Frågan om konverteringsstöd för befintliga 
fordon ska utredas av lämplig myndighet (förutsättningarna och 
kostnadseffektiviteten). Flera punkter berör negativa utsläpp och 
CCS-teknik. 

Svebio kommentar: 

132-punktslistan innehåller både stort och smått. En risk med en 
sådan här lista är att de inblandade politiska partierna genom förhand-
lingar i slutna rum lägger fast en rad åtgärder som det senare blir svårt 
att ifrågasätta. Vi har redan sett sådana exempel i anslutning till januari-
avtalet och energiöverenskommelsen. Avfallsförbränningsskatten är ett 
bra exempel. Den har nu beslutats trots att den tillsatta utredningen 
avrådde från införandet och trots en massiv kritik i remissbehandlingen. 
Det finns många punkter i 132-punktslistan där man gjort liknande po-
litiska låsningar. Ett exempel är förslaget om att förbjuda försäljning av 
”bensin- och dieseldrivna bilar” 2030. Ett annat exempel är punkten om 
att miljöbilsdefinitionen ska vara densamma som för bonusbilar inom 
bonus/malus. 

Generellt har dokumentet en stark slagsida till förmån för elektrifie-
ring av samhället. Man ska tillsätta en elektrifieringskommission och ut-
forma en nationell strategi för elektrifiering. Utgångspunkten tycks vara 
att elektrifiering är ett mål i sig, inte ett medel för att åstadkomma ef-
fektivisering eller uppnå klimatmål. Vi menar att utgångspunkten för po-
litiken måste vara att formulera klimatmål och andra samhällsmål och att 
därefter utforma styrmedel och åtgärder som ger en effektiv måluppfyl-
lelse och i första hand låta marknadens aktörer välja tekniska lösningar. 

Tyvärr är det en hel del nödvändiga åtgärder som saknas. En är bio-
baserad kraftvärme för att stärka kapacitet i städer och fungera som 
bas- och reglerkraft. En annan är frågan om effektbehovet i elsystemet 
och åtgärder som att begränsa elvärmen, en fråga som var central i 
energikommissionens betänkande. Fjärrvärmen nämns inte alls. I av-
snitten om EU finns inga formuleringar om att slå vakt om den svenska 
skattefriheten för biodrivmedel och ingen önskan om att driva frågan 
om grödebaserade biodrivmedel. Formuleringen om ”Regionalt klimat-
samarbete” är pinsamt vag: ”Regionala samarbeten i Norden, Arktis 
och Barents hav kommer att användas för att nå klimatmålen och höja 
den globala ambitionen”. Ska Norge få fortsätta öka exploateringen ef-
ter olja utan att Sverige har en åsikt? 

NÄTVERKSTRÄFF – SÅ FÅR VI FJÄRRVÄRMEN  
PÅ INNELISTAN, för medlemmar i Svebio 
28 januari, Stockholm

NORDIC PELLETS CONFERENCE 
4–5 februari, Uppsala 

SVEBIOS VÅRMÖTE MED ÅRSMÖTE 
2 april, Stockholm 

NORDIC BALTIC BIOENERGY 
6–7 maj, Vilnius, Litauen

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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De svenska klimatutsläppen minskade 1,8 procent 2018

Det var en större minskning än de två föregående åren, men långt-
ifrån den minskning som behövs för att klara de uppställda inhem-
ska målen. Siffran gäller de inhemska utsläppen som rapporteras 
till klimatkonventionen. De inkluderar inte internationella trans-
porter, som ökade ungefär lika mycket som de inhemska utsläppen 
minskade, från 10,2 till 11,3 miljoner ton.

Jämfört med 1990 är minskningen drygt 27 procent. Man jäm-
fört i klimatrapporteringen med 1990 eftersom det var startåret för 
Kyotoprotokollet. 

Minskningen av utsläppen 2018 var störst för inhemska trans-
porter i absoluta tal, medan utsläppen från el och fjärrvärme öka-
de, ett resultat av den kalla vintern med ökad användning av fos-
sila bränslen. Så här såg utvecklingen ut i olika sektorer: 

Utsläppssektor 2017 2018 Förändring

Industri 17,04 16,74 - 1,7 %

Inrikes transporter 16,86 16,46 - 2,4 %

Jordbruk   7,03   6,79 - 3,4 %

El och fjärrvärme   4,54   4,91 + 8,1 %

Arbetsmaskiner   3,30   3,12 - 5,5 %

Produktanvändning 
inkl. lösningsmedel

  1,70   1,63 - 4,1 %

Avfall   1,32   1,25 - 5,3 %

Egenuppvärmning  
bostäder och lokaler

  0,93   0,89 - 4,4 %

Totalt inhemskt 52,72 51,78 - 1,8 %

Utrikes transporter 10,23 11,30 + 10,6 %

El och fjärrvärme var den enda sektor som ökade sina utsläpp, 
orsakade av den kalla vintern. Om man utgår från att utsläppen 
från el och fjärrvärme hade varit oförändrade mellan åren skulle 
de totala utsläppen ha minskat med 2,5 procent istället för 1,8 
procent. Uppvärmning utanför fjärrvärmen registreras i sektorn 
”egen uppvärmning av bostäder och lokaler” som minskade med 
4,4 procent trots den kalla vintern. Efter nedläggningen av de 
fossileldade anläggningarna i storstäderna, främst koleldningen i 
Värtanverket, kan vi räkna med kraftigt minskade utsläpp från en-
ergisektorn under 2019 och 2020. 

Utvecklingen sedan 1990

De totala inhemska utsläppen har minskat med 27 procent se-
dan 1990. Jämfört med det år som hade allra högsta utsläppen, 
1996 med 77,1 miljoner ton, är minskningen 32,8 procent. Men 
1996 var också ett torrt och kallt år med låg tillgång på vattenkraft 
och inte representativt. 

Minskningen av utsläppen har varit allra störst i enskild upp-
värmning av bostäder och lokaler. Här har koldioxidskatten slagit 
igenom fullt ut och utsläppen har minskat med mer än nio tion-
delar. Eldningsoljan har nästan helt försvunnit i småhusuppvärm-
ningen. 

Näst störst har minskningen varit i avfallssektorn. Det är ett 
resultat av deponiförbudet; utsläppen gäller främst metan, för-
bränningen av avfall bokförs i el- och fjärrvärme. Utsläppen från 
el- och värmeproduktion har också minskat kraftigt. 

Naturvårdsverket presenterade den 12 december den of-
ficiella klimatstatistiken för 2018. Den visar att utsläppen 
minskade med 1,8 procent jämfört med 2017, från 52,7 
miljoner till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Utsläppen från inrikes transporter ökade ända fram till 2007, 
då de var 21,1 miljoner ton. Sedan dess har utsläppen från inrikes 
transporter minskat med 22 procent, främst på grund av övergång 
till biodrivmedel. 

Utsläppen från industrin har också minskat betydligt sedan 
1990. Här handlar det bland annat om att skogsindustrin har er-
satt fossila bränslen med egna biobränslen.  

Två områden sticker ut i fel riktning, dels produktanvändning 
inklusive lösningsmedel, dels utrikes transporter, om inkluderar 
tankning av internationellt flyg och bunkring av fartyg. 

Statistiken gäller inhemska utsläpp. Konsumtionen av varor ger 
utsläpp vid tillverkningen i andra länder. Ett exempel är livsmedel. 
Utsläppen från svenskt jordbruk har minskat, och det beror främst 
på att vi nu har en lägre självförsörjningsgrad och större import 
av livsmedel än 1990. Observera att utsläppen från jordbruk gäl-
ler lustgas från åkermark och metan från idisslare, gödselhantering 
mm. Diesel till traktorer och tröskor bokförs under arbetsmaskiner. 

Utsläppens förändring 1990 - 2018

Utsläppssektor 1990 2018 Förändring

Industri 20,76 16,74 - 19,4 %

Inrikes transporter 19,38 16,46 - 15,1 %

Jordbruk   7,64   6,79 - 11,1 %

El och fjärrvärme   6,48   4,91 - 24,2 %

Arbetsmaskiner   3,31   3,12 - 5,7 %

Produktanvändning 
inkl. lösningsmedel

  0,57   1,63 + 286 %

Avfall   3,74    1,25 - 67,9 %

Egen uppvärmning 
bostäder och lokaler

9,30  0,89 - 90,4 %

Totalt inhemskt 71,19 51,78 - 27,3 %

Utrikes transporter 3,73 11,30 + 303 %

Svebio kommentar: 

Jämfört med Sveriges ambitiösa klimatmål är en minskning av ut-
släppen med 1,8 procent mellan 2017 och 2018 för lite. Med normal 
temperatur 2018 hade minskningen varit cirka 2,5 procent. Man kan 
beklaga att utvecklingen inte går fortare, men också glädjas över att 
Sveriges klimatgasutsläpp minskar år för år. Vi är på rätt väg. 

Med stöd av koldioxidskatten har vi haft en mycket positiv utveckling 
inom uppvärmning och Sverige ligger här särklassigt bäst inom EU. Ut-
släppen från ”egen uppvärmning av bostäder och lokaler” har minskat 
med över 90 procent sedan 1990, det år då den svenska koldioxids-
katten beslutades. 

Vi borde nu ha en liknande utveckling i transportsektorn, men Sveri-
ge har på senare år förhindrats av EU-kommissionen att fullt ut använda 
koldioxidbeskattning på drivmedelsmarknaden. EU:s statsstödsregler 
har tvingat Sverige att beskatta biodrivmedel och idag hotas skatte-
friheten för rena och högblandade biodrivmedel. För att undvika kon-
flikt med EU infördes reduktionsplikten. Dessutom infördes ett bonus/
malussystem för beskattning av nya bilar. För 2018 ser utvecklingen 
positiv ut, men för 2019 befarar vi att utsläppen från transportsektorn 
inte kommer att minska. I sämsta fall kan den lilla ökningen av kvo-
ten i reduktionsplikten leda till att förbrukningen av fossila drivmedel 
ökar, och därmed också utsläppen. Om ett år får vi facit. När det gäl-
ler bonus/malus har regelverket troligen mycket marginell påverkan på 
utsläppen. Konjunkturinstitutet riktade för någon vecka sedan kraftig 
kritik mot bonus/malus. 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/
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Norge ändrar beslut om biodiesel

Norge har haft ett system liknande det svenska, där man dels har 
en inblandningskvot, dels skattebefrielse för de biobränslen som 
används över kvoten. Förslaget att ta bort denna skattebefrielse 
byggde på en föreställning om att man på så sätt skulle förhindra 
användning av biodiesel med palmolja. Man valde alltså hellre att 
åter öka användningen av fossilt bränsle. En direkt konsekvens 

Den norska regeringen föreslog tidigare i höstas att man 
skulle ta bort befrielsen från vägavgift för biodrivmedel 
utöver den obligatoriska inblandningskvoten. 

av förslaget var att man skulle slå ihjäl den marknad som finns 
i Norge för B100 och HVO100, där också svenska företag, som 
Perstorp/Adesso och Energifabriken, har haft en aktiv roll. Försla-
get fick mycket kritik och nu har regeringen i en kompletterings-
budget dragit tillbaka förslaget.

Vid årsskiftet inträder ett förbud i Norge mot att värma upp 
hus med fossilt bränsle. Det blir alltså olagligt att ha en oljepanna 
för sin uppvärmning.  

EU:s gröna giv

Redan någon dag därefter ställde sig EU:s regeringschefer, EU-
rådet, bakom slutsatserna i den gröna given. Det beslutet togs 
dock inte i total enighet – Polen begärde och fick ett år på sig att 
överväga ett ställningstagande. Men i övrigt lyckades man enas. 

Den gröna givens huvudförslag kan sammanfattas så här: 
• Målet är att EU inte ska ha några nettoutsläpp av växthusga-

ser 2050 och att tillväxten ska frikopplas från resursanvändning. 
Målet ska nås utan att ge avkall på målen om försörjningstrygghet 
och konkurrenskraft. EU ska samtidigt nå FN:s mål om hållbar 
utveckling. 

• Kommissionen kommer att föreslå en europeisk klimatlag i 
mars 2020. 

• Målen för växthusgasreduktion 2030, som nyligen antagits, 
ska skärpas så att utsläppen minskar med minst 50 procent och 
helst 55 procent jämfört med 1990. EU-kommissionen återkom-
mer i juni 2021 med förslag till revideringar av relevanta klimat-
relaterade lagstiftningar. Det kan gälla utsläppsrättshandeln, med 
eventuell utvidgning till fler sektorer, och regleringen av markan-
vändning och skogsbruk. 

• Energiskattedirektivet ska revideras så att man kan beskatta i 
enlighet med klimatmålen. Här nämns att man vill ha möjlighet 
att fatta majoritetsbeslut om sådan beskattning. Däremot används 
inte termen koldioxidskatt. 

• Eftersom många andra länder inte sätter pris på koldioxidut-
släppen, och om denna skillnad består, vill kommissionen införa 
en ”carbon border adjustment mechanism”, ett begrepp som kan 

Den nya EU-kommissionen under ledning av Ursula von 
der Leyen presenterade 11 december ett dokument med 
titeln ”En europeisk grön giv”, samtidigt som klimatmötet 
COP25 gick av stapeln i Madrid. 

översättas som en koldioxidtull riktad t ex mot USA och länder i 
Asien.

• Energianvändning står för 75 procent av utsläppen av växt-
husgaser. I elproduktionen ska förnybara energikällor tillsammans 
med snabb utfasning av kol och ”decarbonisation” av gas ge sänkta 
utsläpp. 

Dokumentet är på 24 sidor och ägnar ganska stort utrymme åt 
frågor kring cirkulär ekonomi, miljöanpassning av livsmedelspro-
duktionen, energirenovering av byggnader, biodiversitet och luft-
vård. Avsnittet om transportsektorn innehåller inte mycket nytt. 
Biodrivmedel nämns inte, däremot skrivs en hel del om ”alterna-
tiva bränslen” och vätgas. 

Svebio kommentar: 

EU har nyligen antagit ett antal energi- och klimatdirektiv för pe-
rioden fram till 2030. De ska uppfylla de mål som antogs av EU-rådet 
2014, före Parisavtalet. Den gröna given innebär att EU-kommissionen 
skärper de europeiska målen i enlighet med Parisavtalet och målet om 
att sträva efter 1,5 grads temperaturökning. Det kräver att Europa kla-
rar klimatneutralitet till 2050. Det stämmer bra med de klimatmål som 
antagits i Sverige. 

Målet är alltså bra. Det är också bra att man nu vill revidera ener-
giskattedirektivet. Det borde leda till en miniminivå för koldioxidskatt i 
EU-länderna. Medlemsstaterna kan bestämma en högre nivå om de vill, 
och pengarna bör stanna i de enskilda ländernas kassakistor. Beskatt-
ning av utsläppen är en mycket bättre väg än att subventionera olika 
tekniska lösningar och detaljstyra. 

Tyvärr finns det inga tecken på att EU-kommissionen omprövar den 
negativa synen på biodrivmedel från åkergrödor. Man hyser stora för-
hoppningar till elektrifiering, vätgas och elektrobränslen, men nämner 
inte med ett ord biodrivmedel. 
 

Tyska förbundsdagen höjer priserna på koldioxid

Förslaget från regeringen var att man ska införa certifikat för kol-
dioxidutsläpp i sektorer som inte omfattas av handeln med ut-
släppsrätter och att certifikaten skulle vara värda 10€/ton CO2 vid 
starten 2021 och därefter stiga i värde till 25€/ton 2025. Från och 
med 2026 ska man ha auktionering och handel inom ett prisspann 
på 35 – 60 €/ton. Förbundsdagen har nu beslutat att prisnivån blir 
25€/ton vid starten för att sedan stiga till 55€/ton 2025. I praktiken 
fungerar certifikaten som en koldioxidskatt. 

Den tyska förbundsdagen har under behandlingen av den 
tyska regeringens klimatpaket beslutat att höja prisnivå-
erna på koldioxid. 

Som jämförelse ligger den svenska koldioxidskatten omkring 
130€/ton. En nivå på 55€ är tillräcklig för att det ska börja påverka 
olika aktörer att konvertera bort fossila bränslen. Man använ-
der fortfarande mycket olja för uppvärmning i Tyskland, liksom 
mycket naturgas. Genom introduktionen av koldioxidbeskattning 
inom uppvärmning och småindustri öppnas marknad i Tyskland 
för tillverkare av eldningsutrustning och annan bioenergiteknik. 

Även Luxemburg har beslutat att införa en koldioxidskatt, som 
från starten blir 25€/ton koldioxid, den nivå som Sverige hade när 
den svenska koldioxidskatten introducerades 1991. Luxemburg har 
knappt 600 000 invånare. Tyskland har drygt 80 miljoner. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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Slutlig energibalans för 2018

”Trenden fortsätter med minskad användning av fossila oljepro-
dukter i det svenska energisystemet under 2018. Den främsta or-
saken är att transportsektorn minskat sin användning av fossila 
drivmedel. Inom andra sektorer har minskningen tappat fart eller 
avstannat under senare år. Det visar ny statistik från Energimyn-
dighetens.

Energimyndigheten publicerar årligen statistik om Sveriges 
energiförsörjning i form av årliga energibalanser. Den nya sta-
tistiken innehåller bland annat uppgifter om den svenska olje-
användningen.

Fortfarande mycket fossil olja i det svenska energisystemet

Den slutliga användningen av energi uppgick 2018 till 373 TWh 
varav 84 TWh utgjordes av fossil olja. Användningen av fossil olja 
har under flera år minskat men det finns fortfarande mycket olja 
kvar i energisystemet, inte minst inom transportsektorn.

Användningen av fossila oljeprodukter som motorbensin, die-
sel och eldningsoljor har sedan 1970 minskat kraftigt i det svenska 
energisystemet. Trots den kraftiga minskningen bestod fortfarande 
23 procent av den slutliga energianvändningen av oljeprodukter år 
2018, säger statistiker Jonas Paulsson vid Energimyndigheten.

Energimyndigheten presenterade 18 december den 
slutliga energistatistiken för 2018 med energibalanser. 
Så här skriver man i sitt pressmeddelande under rubriken 
”Fossil olja fortsätter att minska i användningen”:
 

Historiskt har den minskade användningen av olja främst skett 
inom industrin och bostäder genom att oljeanvändningen ersatts 
av andra energislag som biobränslen, fjärrvärme eller värmepum-
par. Även för el- och fjärrvärmeproduktion har användningen 
minskat kraftigt genom att olja ersatts med biobränslen.

Inom bostadssektorn har trenden med minskad oljeanvändning 
fortsatt under senare år, men i avtagande takt. Inom industrin har 
den historiska minskningen däremot under senare år upphört.

Mest fossil olja används inom transporter

Användningen av fossila drivmedel inom transportsektorn har 
sedan år 2000 minskat med 15 procent. Trots detta utgör transpor-
ter fortfarande den sektor som i särklass använder mest fossil olja. 
Transporter svarade år 2018 för 76 procent av den totala slutliga 
användningen av fossila oljeprodukter.

Den minskade användningen av fossil olja inom transportsek-
torn under 2000-talet beror på ökad användning av biodrivmedel. 
Trots att biodrivmedel ökat kraftigt under senare år är transport-
sektorn fortfarande dominerad av fossil energi.

Svebio kommentar: 

Den slutliga statistiken för 2018 visar en kraftig nedgång för oljan, 
men också en viss nedgång i absoluta tal för biobränslen, från 142,7 
TWh till 141,3 TWh. Siffran inkluderar inte torv och fossilt avfall. Ned-
gången gäller framför allt oförädlade trädbränslen, medan användning-
en av biodiesel ökade med ungefär en TWh. Nedgången för oförädlade 
bränslen är förvånande med tanke på att 2018 var ett kallt år med stor 
förbrukning i fjärrvärmen. Siffrorna behöver analyseras vidare. 

ANDEL FOSSILA OLJEPRODUKTER INOM TRANSPORTER

SLUTLIG ANVÄNDNING AV FOSSILA OLJEPRODUKTER

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/fossil-olja-fortsatter-att-minska-i-anvandning/
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Biogasmarknadsutredningen föreslår produktionsstöd och mål på 10 TWh biogas

Det är en lunta på 670 sidor. Utredningen tillkom för att utreda 
hur man ska möta den ojusta konkurrensen från dansk och tysk 
biogas på den svenska marknaden. Sverige har framför allt ett 
marknadsstöd, genom skattebefrielse, och visst stöd för investe-
ringar, medan Danmark och Tyskland i första hand arbetar med 
produktionsstöd.

Utredningen föreslår nu ett omfattande svenskt produktions-
stöd för att jämna ut konkurrensvillkoren. Förslagen omfattar föl-
jande. 

Produktions- och förädlingsstöd för biogas från rötning:
• En gödselgaspremie på 40 öre/kWh biogas producerad från 

gödsel. Premienivån ska vara fastställd från början och inta vara 
beroende av antalet sökande.

• En uppgraderingspremie på 20 – 30 öre/kWh för biogas som 
uppgraderas. Ges till aktörer som produceras rågas som sedan upp-
graderas. Motivet är att biogas gör störst klimatnytta när den ersät-
ter bensin och diesel i transportsektorn. 

• En förvätskningspremie på 10 – 15 öre/kWh. Motivet för 
stödet är att förvätskning gör att biogas kan transporteras längre 
sträckor för distribution.  

De tre stöden ska kunna kombineras. 
Utredningen föreslår också att stöd ska kunna ges till produk-

tion och förädling inom fler sektorer, främst inom industrin. Här 

Biogasmarknadsutredningen, som har letts av riks-
dagsledamoten och tidigare EU-parlamentarikern Åsa 
Westlund (S), lämnade 18 december sitt betänkande till 
energiminister Anders Ygeman. 

skriver man om lån och garantier, men ger inget konkret förslag. 
Förslagen behöver utvecklas vidare ”men bör införas så snart som 
möjligt”. 

Utredningen föreslår ett kvalitativt mål om att biogasen ska 
bidra till att på ett ändamålsenligt sätt bidra till att energi- och 
klimatmålen nås. Dessutom föreslår man ett kvantitativt mål om 
att Sverige 2030 ska producera 10 TWh biogas. Av dessa ska 7 
TWh biogas produceras genom rötning och 3 TWh biogas och 
andra förnybara gaser från andra tekniker. 

Kostnaden för de föreslagna premierna beräknas till 500 miljo-
ner kronor under år ett för att sedan stiga till 700 miljoner kronor 
år två.

Utredningen heter Mer biogas! för ett hållbart Sverige SOU 
2019:63.

Svebio kommentar: 

Utredningen föreslår generösa produktionsstöd utöver det stöd som 
ges genom skattebefrielse. Det gör att biogasen får avsevärt bättre 
villkor än andra biodrivmedel. Motivet är den ojusta konkurrensen från 
grannländerna, som ger liknande produktionsstöd. Ett alternativ borde 
kunna vara att länderna enas om att samordna sina stödssystem för att 
undvika omfattande direktsubventioner. Det är oklart om den svenska 
regeringen på allvar försökt hitta en sådan lösning. Det finns alltid en 
risk att direktstöd kan komma att minskas eller tas bort på grund av 
försämrad budgetbalans eller förändrade politiska majoriteter. 

Konjunkturinstitutet om klimatstyrmedel i transportsektorn

”Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska på tio år 
minska med minst 70 procent. De styrmedel som ska bidra till att 
uppnå detta mål behöver bli kraftfullare. Exempelvis skulle be-
skattningen på låginblandade bränslen behöva höjas, vilket skulle 
innebära väsentligt höjda bränslepriser. De negativa fördelningsef-
fekter som blir resultatet är exempel på de svårigheter klimatpoli-
tiken kommer att möta för att uppnå målet. 

Sveriges långsiktiga klimatmål är att senast 2045 inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För detta finns etapp-
mål till 2030. Till 2030 finns även ett särskilt mål att minska växt-
husgasutsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent 
jämfört med 2010.

I rapporten diskuteras särskilt centrala styrmedel/åtgärder och 
analysen visar att den planerade politiken sannolikt inte leder hela 
vägen fram.

Bränslebytet utgör en kraftfull styrning som kan spela en stor 
roll för måluppfyllelse. Det inbegriper dels förändringar av driv-
medelsbeskattningen, dels två reduktionsplikter som styr andelen 
biodrivmedel i bensin och diesel. Bränslebytet är dock förknippat 
med ett par utmaningar. Inte minst leder det till att en stor mängd 

Konjunkturinstitutet presenterade den 11 december sin 
miljöekonomiska rapport med fokus på transportsek-
torns klimatmål. Så här skriver institutet i sitt pressmed-
delande under rubriken ”Planerad politik når inte trans-
portsektorns klimatmål”:

biodrivmedel kommer användas i transportsektorn vilket inte är 
problemfritt. Det kan dessutom leda till höga bränslepriser.

Vår analys visar även att bonus-malus-systemet uppvisar brister 
ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv, är förknippat med rekylef-
fekter som stimulerar ökat bilåkande, kan fördröja föryngringen 
av fordonsparken, särskilt vad gäller relativt stora utsläppsintensiva 
bilar, samt har liten inverkan på utsläppen till 2030. Mer grundläg-
gande är att det är svårt att finna välgrundade motiv till systemets 
existens. Vi rekommenderar därför att systemet fasas ut eller åt-
minstone revideras.”

Rapporten heter Miljö, ekonomi och politik 2019.

Svebio kommentar: 

Konjunkturinstitutet är en tung instans som regeringen brukas lyss-
na på. Det är anmärkningsvärt att konjunkturinstitutet direkt uppmanar 
regeringen att fasa ut bonus-malus-systemet efter att ha analyserat och 
underkänt dess klimatnytta. Regeringen och dess samarbetspartier 
kommer under året att utvärdera bonus-malus. Man måste då också ta 
ställning till om systemet över huvud taget ska vara kvar eller om man 
bör nöja sig med att styra klimatpåverkan enbart via bränsleval och ut-
släpp av fossil koldioxid, vilket är den logiska politiken. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201963/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201963/
https://www.konj.se/publikationer/miljo-ekono-misk-rapport/miljoekonomisk-rapport/2019-12-11-planerad-politik-nar-inte-transportsektorns-klimatmal.html
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Utredning om förbud för försäljning av bensin- och dieselbilar

Petroleum- och Biodrivmedelsbranschen tar  
fram en färdplan för klimatneutralitet till 2045

”Regeringen tillsätter en utredning som ska ge förslag på hur ett 
förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar ska 
genomföras samt när fossila drivmedel ska ha fasats ut. Sven Hun-
hammar har utsetts till särskild utredare.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Trans-
portsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusga-
ser och har därmed en betydande roll i klimatomställningen, säger 
finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Sven Hunhammar är civilingenjör och doktor i naturresurs-
hushållning. Han är anställd vid Trafikverket som måldirektör för 
miljö och hälsa, men har tidigare arbetat på Stockholm Environ-
ment Institute, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Naturskydds-
föreningen.

– Vi är ödmjuka inför en framtid som kommer att innebära stora 
förändringar för vår bransch. Vad vi bidrar med kommer att vara 
avgörande för att Sverige ska nå klimatmålen med bibehållen väl-
färd och mobilitet. I vårt Färdplansarbete tar vi utgångspunkt i 
ett klimatneutralt samhälle som fungerar i vardag som kris, för 
både vägtransporter, flyg och sjöfart, säger Johan G Andersson VD 
SPBI.

Branschen står inför stora förändringar när den nu ska bidra till 
att Sverige når sina klimatmål samtidigt som mobilitet fortsätter 
att vara en förutsättning för välfärdssamhället.

Strukturomvandlingen av drivmedelsbranschen är inte bara en 
klimatfråga. Branschen har en nyckelroll i det svenska totalförsva-
ret. Infrastrukturen av raffinaderier, bioraffinaderier, bränsledepåer 
och mer än 3 000 tankstationer är ett utvecklat system integrerat i 
såväl vardagens krav och beredskapens ökade behov.

Branschen kommer att minska sina utsläpp och samtidigt bidra 
till att andra branscher minskar sina utsläpp genom övergången till 
produktion av biodrivmedel. För processutsläppen kommer man 
behöva använda CCSU-teknik.

Regeringen tillsatte den 19 december en utredning som 
ska utreda möjligheterna att fasa ut fossila drivmedel 
och att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbi-
lar. Så här skriver regeringen i sitt pressmeddelande: 

Nu tar Petroleum- och Biodrivmedelsbranschen fram en 
färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige för att visa 
hur branschen ska bli klimatneutral till år 2045. Det pre-
senteras i en debattartikel i Dagens Industri.

Utredaren ska bland annat:
• analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud 

mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar och hur for-
don som drivs på förnybara drivmedel eller som är elhybrider ska 
kunna undantas från ett sådant förbud.

• analysera hur ett EU-förbud mot försäljning av nya bensin- 
och dieseldrivna bilar och en utfasning av fossila drivmedel i EU 
kan åstadkommas

• lämna nödvändiga författningsförslag, dock inte inom skatte-
området där endast åtgärder får analyseras och konsekvensanalyser 
utföras.

• föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i 
Sverige och vilka åtgärder som behövs för att det ska kunna ske på 
ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Utredningens kommittédirektiv bygger på januariavtalet punkt 
31, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Färdplanen kommer att färdigställas och presenteras i sin helhet 
i början av nästa år men redan nu ser branschen att de kommer 
behöva regeringens stöd på ett antal områden:

1. Säkerställ teknikneutralitet i styrmedlen för energi till trans-
porter. Sverige behöver en biodrivmedelskommission för att säkra 
att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och för-
sörjningstrygghet.

2. Förenkla regelverk och korta tiden för tillståndsärenden. 
Ökad produktion och användning av hållbara biodrivmedel kom-
mer att utgöra en kritisk faktor för att uppnå utsläppsmålen.

3. Skapa tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt 
branschens uppgift i Sveriges totalförsvar. Branschen vill ha ett 
tydligare samarbete och en stärkt dialog med både politiken och 
myndigheten.

4. Ta en större plats på den europeiska arenan. Regeringen 
måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i 
Europa.
(Pressmeddelande från SPBI 2 december)

Även bilindustrin arbetar med en färdplan och presenterade in-
riktningen vid en presskonferens den 11 december. 

https://spbi.se/petroleum-och-biodrivmedelsbranschen-tar-fram-en-fardplan-for-klimatneutralitet-till-2045/
https://spbi.se/petroleum-och-biodrivmedelsbranschen-tar-fram-en-fardplan-for-klimatneutralitet-till-2045/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/12/dir.-2019106/
http://fossilfritt-sverige.se/pa-gang/fardplan-for-personbilar-och-latta-lastbilar/
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Mild och blåsig höst ger mycket vindkraft

Något stigande oljepriser

MARKNADERNA

Vindkraften har gett rekordstor produktion de senaste veckor-
na samtidigt som den milda hösten i södra Sverige gjort att kraft-
värmen producerat mindre än tidigare år. Elanvändningen ligger 
fortfarande omkring 2 procent under förbrukningen ett år innan, 
och vi går mot ett exportöverskott på mer än 25 TWh för 2019, 
vilket blir rekord. Spotpriserna på Nordpool har mestadels legat 
under 40 öre/kWh under december, med enstaka toppar kring 60 

Priset på olja har visat en stigande tendens i december till omkring 
65 dollar/fat. Uppgången har samband med att Opec beslutat om 
att öka produktionsneddragningen med en halv miljon fat per dag 
jämfört med det tidigare beslutet att minska med 1,2 miljoner fat/
dag. Dessutom har Saudi-Arabien gjort en egen neddragning med 
400 000 fat/dag. Opecländerna behöver få upp prisnivån, främst 

öre och några prisfall ner mot noll (!). Även i Tyskland har man 
vid några tider haft mycket låga elpriset, även negativa priser. Det 
handlar om att vindkraftsproduktionen nu slår igenom på prisbil-
den när det blåser bra. Forwardpriset för helår 2020 ligger kring 35 
öre/kWh, elcertifikaten kring 5 öre/kWh och utsläppsrätterna kos-
tar omkring 25 euro/ton. Utsläppsrättspriset har fallit tillbaka från 
en högstanivå över 29 euro i somras, men ligger nu relativt stabilt. 

 
 

av inrikespolitiska skäl för att klara sina budgetar. Samtidigt ökar 
exporten av både olja och gas från USA. Den amerikanska ex-
porten av LNG har exempelvis ökad med över 60 procent på ett 
år. Kolpriset ligger på rekordlåg nivå under 55 dollar/ton. Skälet 
är både låg efterfrågan från kraftverken och att flera länder inför 
begränsningar av kolanvändningen. 

Intresset för att producera biodrivmedel i Norden ökar. Idag finns 
kapacitet att varje år producera 12 TWh flytande biodrivmedel i 
Norden. Just nu byggs sju nya anläggningar som ökar kapacite-
ten med ytterligare mer än 3 TWh biodrivmedel. Dessutom finns 
stora planer på att bygga ännu fler nya anläggningar med en net-
tokapacitet på hela 36 TWh biodrivmedel. Det kan ge en kapacitet 
på drygt 51 TWh biodrivmedel vid mitten av 2020-talet. Det vi-
sar tidningen Bioenergis sammanställning med 137 befintliga och 
planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.

Utbyggnad i Sverige

Den största anläggningen som nu byggs i Sverige byggs av St1 
i Göteborg. St1 kommer att producera 200 000 ton (2,3 TWh) 
biodrivmedel från 2022, troligen hälften HVO-diesel och hälften 
biojetbränsle. Vid Setra Kastets sågverk i Gävle byggs en unik 
anläggning som kommer att producera 25 000 ton (0,25 TWh) 
bioråolja från sågspån från och med 2021. Bioråoljan kommer att 
levereras till Preem för raffinering till biodrivmedel. Även Sun-
pine ökar sin kapacitet med 50 000 ton (0,5 TWh) från 2020. 
Samman lagt ger det en ökad kapacitet på 3 TWh biodrivmedel 
i Sverige.

Restprodukter från skog

De vanligaste råvarorna väntas blir restprodukter från skogen 
som tallolja, sågspån och lignin från svartlut. Andra råvaror är re-
stoljor och fetter, plastavfall samt organiskt avfall. De vanligaste 
produkterna väntas bli HVO-diesel, biojet, biobensin, etanol, 
biodiesel och biogas

Pressmeddelande 2019-12-13 
Produktion av biodrivmedel i Norden kan öka 400 procent till 2025

PRESSMEDDELANDEN

Biogas för fordonsdrift

Även inom produktion av biogas för fordonsdrift sker nu en 
utbyggnad av produktionen. Vi redovisar biogasanläggningar i 
en separat lista. I Sverige var produktionen cirka 1,3 TWh 2018. 
Tre anläggningar för flytande biogas håller på att byggas med en 
kapacitet på 210 GWh. Sex anläggningar finns på listan över pla-
nerade anläggningar i Sverige. De får en kapacitet på 320 GWh. 
Detta ger en sammanlagd kapacitet på 1,8 TWh biogas

– Aktiviteten för produktion av biodrivmedel har ökat sedan 
förra året. Flera planerade projekt förverkligas nu och den totala 
kapacitet i planerade projekt har ökat trots att en handfull pla-
nerade projekt har lagts på is. Samarbetet mellan raffinaderier, 
skogsindustrier, teknikleverantörer, energibolag är fortsatt inten-
sivt och den nordisk innovationsarenan för biodrivmedel fortsät-
ter att utvecklas, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen 
Bioenergi.

I nya numret av Bioenergi nr 6-2019 finns hela listan över 
biodrivmedelsprojekt i Norden. Läs även artiklar om några av de 
nya projekt som nu byggs och planeras samt kommentarer från 
aktörer inom biodrivmedel och transport.

• Bioenergi finns som e-tidning här.
• Hitta kartan Biodrivmedel i Norden här

https://bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor
https://bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor/produktion-av-biodrivmedel-norden
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BIOENERGI I PRESSEN

NORRBOTTENS LÄN

Stugägarna glada – vann striden
Fastighetsägarna på Bondön vann striden om hur nära stugom-
rådet Sunpine får bygga när de utökar fabriken på Haraholmen.

Den 16 oktober i höst kom så mark- och miljödomstolens be-
sked. Den ger Sunpine tillstånd att bygga ut fabriken, men det är 
till skillnad från länsstyrelsens beslut förenat med de villkor stug-
föreningen krävt. Beslutet vann laga kraft den 6 november. 

Någon dag efter att domen vunnit laga kraft sattes markarbeten 
igång för den fabrik som ska stå klar under november nästa år. Den 
gör att produktionen av talldiesel kommer att öka med 50 procent, 
från 100 000 kubikmeter per år till 150 000 kubikmeter. Fabriken 
är kostnadsberäknad till 360 miljoner kronor, men Edin uppger 
att den blir 20 miljoner kronor dyrare på grund av överklagandet. 
Ur Piteå-Tidningen 2019-12-10 

Vasa värme lovar att bygga nytt värmeverk
Vasa Värmes bud på Haparanda värmeverk är värt dubbelt så 
mycket jämfört med priset för 51 procent av aktierna. 

Det blev inget beslut i måndags att sälja majoriteten av aktierna 
till Vasa värme för 86,7 miljoner kronor för att kommunledningen 
missat att skicka ut alla handlingar till fullmäktigeledamöterna i 
Haparanda. 

Beslutet ska i stället fattas på ett extramöte den 13 januari. 
– Vårt bud innebär i verkligheten att mer än 150 miljoner kro-

nor tillförs Haparanda värmeverk eftersom vi har förbundit oss att 
bygga ett nytt värmeverk och finansiera det, säger Lars Strömberg, 
styrelseordförande Vasa Värme. 

Det nya verket ska vara klart 2022 och ligga i västra delen av 
Haparanda och elda förnyelsebart biobränsle och inte torv. 
Ur SVT Nyheter Norrbotten 2019-12-18

Ny tjänst återvinner fett från restauranger
Fett som hämtas av Pireva från restauranger i Piteå återvinns. 
Tjänsten är ny och har funnits ett par månader.

Under hösten har Pireva informerat restauranger i Piteå om den 
nya tjänsten. 

– Från och med september kan vi erbjuda oss att hämta fett 
från restaurangerna, säger Annika Fors, kund- och marknadschef 
vid Pireva. 

– Fettet återvinns av Svensk fettåtervinning. Efter rening av 
matfettet går det att använda för att tillverka biobränsle, tvål- 
och tvättprodukter, plast och gummi, stearin, målarfärg och tex-
tilmjukgörare. 
Ur Piteå-Tidningen 2019-12-14 

Interaktiv karta för skogsägare
Skogstyrelsen har tagit fram en interaktiv karta över Sveriges skogar. 
Genom kartan kan skogsägarna se aktuell information om bland 
annat trädhöjd, virkesförråd och biomassa. 

– Fler skogsägare kan med stöd av underlaget enkelt få över-
blick, antingen hemma vid köksbordet eller via mobiltelefonen ute 
i skogen, och smidigt planera för gallring, säger Liselott Nilsson, 
GIS-specialist vid Skogsstyrelsen. 
Ur Norrbottens-Kuriren 2019-12-03 

VÄSTERBOTTENS LÄN

"Skäms inte – köp biobränsle"
 För 300 kronor i prispåslag går det att köpa biodrivmedel till in-
rikesresan från Umeå Airport. Men kunskapen är låg hos konsu-
menterna. 

– Om folk valde att betala extra för biobränsle skulle de vara 
med och driva på utvecklingen mot miljövänligare flyg, säger 
Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef.

Lindgren ser flyget som avgörande för länets ekonomiska 
och sociala utveckling. Han nämner miljardinvesteringar på 
Komatsu Forest och SCA i Umeå, Norrbotniabanan och North-
volt i Skellefteå. 

– Om fler resenärer betalar extra för biobränsle så skulle nya 
aktörer komma till och produktionen få en kickstart. Men när jag 
håller föredrag om detta är åhörarna helt okunniga, media vill inte 
heller skriva om detta. 
Ur Västerbottningen 2019-12-05 

Ny lag för matavfall kan slå mot inlandet
Fler transporter, större miljöpåverkan och dyrare soptaxa. Det kan 
bli följden för inlandet när de skärpta reglerna för hantering av 
matavfall träder i kraft om drygt ett år.

Med den nya lagen är att ta vara på värdefull energi och för-
vandla den till biogas och gödsel. 

I vidsträckta kommuner med gles befolkning kan hanteringen 
kosta mer än vad den smakar. 

– Vi måste åka väldigt långt för att tömma vissa kärl, säger Elin 
Andersson, teknisk chef vid Norsjö kommun. 

Kommunens egen analys visar också att man har ganska små 
mängder matavfall att ta hand om. 

För att leva upp till lagens krav måste inlandskommunerna först 
och främst köpa in nya sopkärl och en ny sopbil. 

Sedan ska matavfallet köras till en biogasanläggning. För Nor-
sjös del är det då Skellefteå som ligger närmast till hands. 

En sak är i alla fall säker: det lär bli dyrare för konsumenterna. 
– Renhållningen ska finansiera sig själv och då höjs taxan när 

hanteringen blir dyrare. 
Ur Norran 2019-12-17
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Storsatsning på flytande fordonsgas
Nyligen lyftes tanken på plats till företaget Gasums nya station på 
Ersboda – den första i sitt slag i länet.

– Utöver flytande biogas och flytande naturgas för tung trafik 
kommer vi också att erbjuda komprimerad gas, som används till 
personbilar och lätta lastbilar, säger Claes Westling, försäljnings-
chef på Gasum.

– Den flytande naturgasen, som kommer från gasfält i Norge, 
hämtar vi från vår fabrik i Lysekil. Biogasentar vi helst från våra 
egna biogasanläggningar, bland annat en i Torneå. Det bästa med 
biogasen är att den är förnybar. Målsättningen är att vi ska ha så 
mycket biogas som möjligt, säger Claes Westling.
Ur Västerbottens-Kuriren 2019-12-13 

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Domsjö fabriker bygger ny demoanläggning
Nästa år ska Domsjö fabriker bygga en ny anläggning för att utvinna 
ett flytande polymer från fabrikens restström. Polymeret som kall-
las Ecohelix kan ersätta oljebaserade ämnen som används inom 
pappers- och kartongindustrin.

Polymeret som utvinns ur hemicellulosa kan främst användas 
för att limma ihop kartongskikt, bestrykas på papper och använ-
das som skyddande beläggning på livsmedelsförpackningar. Något 
som idag görs med hjälp av syntetiska oljebaserade polymerer.

– Där vi eldar upp våra restströmmar har hemicellulosan väl-
digt lågt energivärde så den är inte fördelaktig där, säger Kristina 
Elg Christoffersson, teknologichef på Domsjö fabriker.
Ur SvT Nyheter Västernorrland 2019-12-06

GÄVLEBORGS LÄN

Nya kartor över skog i norra Hälsingland
Nu kan skogsägare i norra Hälsingland se uppdaterade kartbilder 
över sin skog på Skogsstyrelsens webbplats.

Bilderna kommer från den laserskanning som görs med flyg-
plan över hela Sverige

Kartbilderna kan ge skogsägarna aktuell information om bland 
annat trädhöjd, virkesförråd och biomassa.
Ur Sveriges Radio P4 Gävleborg 2019-12-02

DALARNAS LÄN

Miljoner till biogas och  
laddstationer i Dalarna
Ny biogasmack i Säter, nya laddstationer och värmepumpsbered-
ning är de projekt som i år får dela på 6,8 miljoner kronor från 
Klimatklivet. 

Den största delen av stödet till Dalarna tilldelas Nordic Gas 
Solutions AB för en biogasmack i Säter, 5,95 miljoner kronor. 

I år är det hittills åtta av arton ansökningar som beviljats. 
Ur Södra Dalarnas Tidning 2019-12-13 

VÄRMLANDS LÄN

Svårfunnen brand i pelletsfabrik
Det brann i pelletsfabriken vid Krokstad i Säffle på lördagsmorgo-
nen. Sex enheter från Åmål och Säffle ryckte ut, men branden var 
begränsad och orsakade inga stora skador. 

Det var i pelletsfabriken Solör Bioenergi Värme AB vid Tegel-
bruket söder om Säffle som det brann. 

Anders Kullvén, fabrikschef, berättar att branden var begränsad 
och att det inte innebär några stora skador för fabriken. 

– Det har inte spritt sig utan höll sig i pelletskylen. 
Ur Nya Wermlands-Tidningen 2019-12-09

ÖREBRO LÄN

Orkla Foods i Kumla får tio milj i klimatstöd
Naturvårdsverket har beslutat att ge stöd till åtta nya investeringar 
för åtgärder med stor klimatnytta i Örebro län inom satsningen 
Klimatklivet. Orkla Foods i Kumla får 9,6 milj kr.

– Stödet ska gå till en fastbränslepanna där vi kommer använda 
oss av träpellets. Nu använder vi gasol. Vi är naturligtvis glada över 
att vi fick det här stödet, vilket kommer göra oss nästa fossilfria på 
vår anläggning i Kumla, säger Johan Linné, platschef för Orkla 
Foods i Kumla och Örebro. 
Ur Sydnärkesnytt 2019-12-11

Ny biobränslepanna i Pålsboda
I Pålsboda satsar företaget Pålsboda bioenergi, som levererar fjärr-
värme till 160 fastigheter i orten, på en ny biobränslepanna. Den 
nio ton tunga pannan började lyftas på plats vid lunchtid.

Målet med att skaffa ännu en biobränslepanna, en tredje, är att 
helt komma ifrån behovet av att ibland elda olja.

Med mer värmeleveranser kom behovet av en andra panna för 
några år sedan. Nu är det dags för en tredje.

Med en tredje biobränslepanna, som precis som de första två el-
das med träflis, ska oljepannan i princip aldrig behövas användas.
Ur Sydnärkenytt 2019-12-16

UPPSALA LÄN

Fjärrvärme är nye vd:ns expertområde
Den första mars 2020 tillträder Torbjörn Claesson tjänsten som vd 
för Ena energi. Han är 57 år gammal och har enligt Jan Hannebo 
(M), ordförande i styrelsen för kraftvärmeverket Ena energi AB, 
lång erfarenhet som vd för bioenergibolaget Neova AB. 

Under 2019 har Torbjörn Claesson en tjänst som tillförordnad 
vd på branschorganisationen Svensk Torv. Han kommer att finnas 
på deltid på Ena energi från januari. 
Ur Enköpings-Posten 2019-12-18
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STOCKHOLMS LÄN

Starten blev strulig för moderna kolmilan
Syftet med biokolanläggningen i Högdalen är att den ska omvandla 
trädgårdsavfall till biokol som sedan grävs ned i Stockholms träd-
planteringar som jordförbättring. 

Merparten av den koldioxid som växterna har absorberat binds 
på så sätt i marken och stannar där i hundratals år. Biokolet blir en 
kolsänka som "tar tillbaka" koldioxid från atmosfären. 

Under de dryga 2,5 åren som anläggningen har varit i gång har 
det varit trögt att få den att fungera problemfritt. Främst har det 
varit problem med för stora kvistar och pinnar bland fliset. 

På årsbasis ska den producera cirka 300 ton biokol av 1 100 ton 
trädgårdsavfall. Men än så länge har det bara blivit 80 ton biokol. 
Överskottsvärmen från tillverkningen leds till Stockholm Exergis 
fjärrvärmenät. 

Planen är att bygga en anläggning som är cirka 20 gånger större 
än den i Högdalen. Den nya större anläggningen ska kunna ta 
emot 25 000 ton trädgårdsavfall och producera mellan 4 000 och 
5 000 ton biokol per år. 
Ur Ny Teknik 2019-12-05 

Den sista kolpannan i kolkrafts-
värmeverket stängs i Värtahamnen 
Planen har varit att helt fasa ut kolet senast 2022. Men nu sker 
förändringen två år tidigare. 

– Kolkraftvärmeverket i Värtan är Stockholms enskilt största 
utsläppskälla och släppte under 2018 ut en halv miljon ton CO2. 

Enligt klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP) finns det tre al-
ternativ som nu kommer att ersätta det fossila kolet för att värma 
upp hushållen i Stockholm. 

– Vi har ju en panna som eldar biobränsle, en annan som eldar 
avfall och en tredje som eldar bioolja. Tanken är att man ska gå in 
och stötta upp med bioolja i början nu, för att sedan kunna styra 
om och använda vår elanvändning på ett mer effektivt sätt. 
Ur Dagens Nyheter 2019-12-06

Här fångas koldioxid in  
från Värtaverkets skorsten
Nu börjar Stockholm Exergi att fånga in koldioxid från Värtaverket. 

Nedanför Värtaverkets högsta skorsten står en blå container 
som ska tvätta röken från biokraftvärmeverket på koldioxid. Bio-
energy and carbon capture and storage, Bio-CCS, kallas tekniken 
som fullt utvecklad ska fånga in 800 000 ton koldioxid årligen. 
Det motsvarar ett års utsläpp från dagens Stockholmstrafik. 

På måndagen invigdes anläggningen som Stockholm Exergi 
hoppas ska fungera i full skala 2025. 

– Det kostar ungefär 1 000 kronor per ton infångad koldioxid. 
Vi hoppas att regering och riksdag efter nyår fattar beslut om styr-
medel för att stötta utvecklingen av kolsänkor, säger Kåre Gus-
tafsson, som jobbar med forskning och utveckling på Stockholm 
Exergi. 
Ur Dagens Nyheter 2019-12-10 

SÖDERMANLANDS LÄN

Stor biogasanläggning planeras på Lilla Nyby
Eskilstuna Energi och miljö avser att bygga en biogasanläggning 
på Lilla Nyby för 176 miljoner kronor. Bolaget har redan beviljats 
bidrag på 78,5 miljoner kronor.

Anläggningen ska producera biogas av det matavfall som samlas 
in, men även gödsel från lantbruket. 

– Anläggningen skulle behöva 15 000 ton rötbart material per 
år och det är i princip allt matavfall från Eskilstuna och Sträng-
näs. Utöver det rör det sig om cirka 20 000 ton gödsel, säger Vesa 
Hiltula återvinningschef och projektansvarig på Eskilstuna Energi 
och miljö. 

Investeringen beräknas uppgå till 176 miljoner kronor. Bolaget 
har redan beviljats stöd; 58,5 miljoner i statligt stöd från Klimat-
klivet samt 20 miljoner i investeringsbidrag från Drive LBG, ett 
nationellt innovationskluster för flytande biogas. 
Ur Eskilstuna Kuriren 2019-12-04

Ny anläggning i Strängnäs ska göra  
avfall till el – "Kommer lukta mindre"
Reningsverket i Strängnäs ska få en ny rötningsanläggning. Av-
fallsslammet ska användas till elproduktion, vilket också kommer 
minska lukten.

Anläggningen förväntas börja byggas om ungefär ett år och är 
en del i upprustningen av Strängnäs reningsverk.
Ur Sveriges Radio P4 Sörmland 2019-12-08

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

23 miljoner delas ut till östgötska företag
När Klimatklivet nyligen delade ut klimatinvesteringsstöd till fö-
retag i Östergötland så återfanns Eklunds chark bland företagen 
som fick störst bidrag. 

– Vi har redan börjat ställa om genom att använda oss av när-
producerade produkter, säger Ingvar Gustavsson, vd på Eklunds 
chark, som tilldelas 2,2 miljoner. 

– Vi kommer kunna byta ut vår oljepanna och det är en stor 
investering så det känns jättebra att få det här stödet, säger Ingvar 
Gustavsson. 
Ur Östgöta Correspondenten 2019-12-13 

Kutterspån och torrflis blir bioenergi
Uppbyggnaden av BKtech:s nya pelletsfabrik sker i 2 steg och fa-
briken är belägen på Bravikens sågverk som ingår i Holmen-kon-
cernen, en av Sveriges största skogsindustrier.  Steg 1 innebär att 
produktionen baseras på kutterspån och steg 2 på torrflis. Den nya 
pelletsfabriken togs i drift i mitten av oktober och har nu uppnått 
full drift. 

Pelletsfabriken ligger i direkt anslutning till sågverket i Braviken.
Full drift innebär en produktionskapacitet över 30 000 ton pel-

lets per år. Total investering är ca 20 MSEK.
Ur SkogSupply 2019-12-17  
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VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Även dieselbilar kan konverteras  
till biogas i efterhand
BRC i Trollhättan har lång erfarenhet av konverteringar och har 
bland annat byggt om många tunga arbetsfordon, som lastbilar 
och hjullastare, åt flygplatsbolaget Swedavia. 

På bilsidan samarbetar företaget bland annat med märken som 
Ford och Subaru. 

Internationellt säljer storföretaget BRC, med bas i Italien, unge-
fär 700 000 konverteringssystem per år till olika fordon. Kostna-
den för att konvertera en bil är 40 000-50 000 kronor. 

Bensinmotorns princip, som bygger på gnisttändning, gör i 
grunden att sådana fordon är enklare att konvertera än fordon med 
dieselmotorer. 

För att få fart på marknaden och den gröna omställningen skulle 
Dennis Staaf gärna se ett statligt konverteringsstöd för äldre for-
don, som skulle vara något högre än den bonus på 10 000 kronor 
som i dag delas ut till den som köper en ny gasbil.
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2019-12-03 

Cementa i Skövde ska minska  
de stora utsläppen av koldioxid
Cementa i Skövde släpper ut stora mängder koldioxid. För att 
minska detta vill Skövdefabriken övergå till att elda med träkol 
istället för stenkol. Man vill också tillsätta aska från pappersindustrin 
och mer obränd kalksten i cementen.

Ungefär två tredjedelar av de samlade koldioxidutsläppen i 
Skövde kommun orsakas av Cementa. 

– Redan idag eldar vi med 10-12 procent biobaserade bränslen, 
i flera decennier har vi arbetat med att successivt byta ut kolet mot 
alternativa bränslen, säger Matilda Hoffstedt, Cementas fabriks-
chef i Skövde. 

Ett alternativt bränsle är FinFab, ett industriavfall som består av 
en blandning av papper, textil, trä och plast. Insamlade begagnade 
bildäck är ett annat alternativt bränsle.  

Förhoppningen är att kunna ersätta det stenkol som används 
idag på Skövdefabriken med biokol. Då skulle andelen biomassa i 
bränslet kunna ökas till 30 procent. 

– I Sverige finns många små pilotprojekt för att få fram biokol, 
men vi behöver cirka 15 000 ton om året.
Ur Falköpings Tidning 2019-12-16

158 miljoner beviljas till biogas i Götene
Gasum AB har beviljats 158 miljoner kronor från Klimatklivet för 
att uppföra en produktionsanläggning för biogas i Götene. Det är 
det hittills det största stödbeloppet som beviljats från Klimatklivet 
och beräknas ge en minskning på 24 000 ton koldioxid per år.

Anläggningen blir en samrötningsanläggning för i huvud-
sak gödsel och industriellt avfall och produktionen kommer 
kunna uppgå till cirka 100 GWh flytande biogas årligen. Enligt 
Gasums beräkningar motsvarar det cirka 200 tunga lastbilars 
årsförbrukning. 
Ur Skaraborgs Läns Tidning 2019-12-19

Så minskar han gårdens  
utsläpp med Klimatkollen
Andreas Markusson driver mjölkgården Götestorp i Vesene, 3 mil 
norr om Borås, tillsammans med sin bror Mattias. I vintras tog de 
hjälp av Greppa Näringens verktyg Klimatkollen, som räknar ut 
hur mycket växthusgaser verksamheten ger upphov till och ger ett 
mått på gårdens klimatpåverkan. 

Resultatet visar att gårdens enskilt största växthusgaskälla är 
korna, som släpper ut metan vid idisslingen och matsmältningen. 
Djuren står för 43 procent av gårdens totala klimatpåverkan. 

Gödselbrunnen står för 16 procent, mineralgödslet står för 2 
procent, och utsläppen av lustgas från marken står för 11 procent. 

Just nu pågår bygget av en biogasanläggning på gården, som 
kommer att dra ner gårdens klimatpåverkan med cirka 3 procent 
enbart genom att eliminera den öppna gödselbrunnen. Elproduk-
tionen från biogasen kommer därtill att minska utsläppen med 
ytterligare en procent.
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2019-12-17

Informerade lantbrukare om biogassatsning
Under tisdagen höll Götene biogas ekonomisk förening och en-
ergibolaget Gasum i ett par informationsträffar med lokala lant-
brukare för att presentera planerna på en framtida biogassatsning 
i kommunen.

Sammanlagt dök ett 70-tal upp. 
Fyra placeringsalternativ i Götene kommun har diskuterats. De 

är baserade på Gasums lokaliseringsutredning som kommit fram 
till lämpliga placeringar. 

När en biogasanläggning kan stå på plats återstår att se. Gasum 
inväntar ett besked från Klimatklivet innan ett investeringsbeslut 
kan fattas. 
Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2019-12-04

Kommunen storsatsar på biogasfordon  
– "stor förändring"
Melleruds kommun ska köra miljövänligt. Förra året startade en 
biogastapp i Mellerud och nu går det snabbt när kommunen byter 
ut de fordon som går på fossila bränslen.

– Av 92 fordon har vi hittills bytt 52, berättar Patrik Tellander 
som är ansvarig för kommunens fordon.
Ur Sveriges Radio P4 Väst 2019-12-05

Fabriken ska drivas på biogas:  
"Minskar vår miljöpåverkan"
Uponor i Fristad tar nya kliv mot att bli en mer miljövänlig fabrik. 
Nu har de beviljats stöd från Naturvårdsverket för att börja driva 
en del av verksamheten med hjälp av biogas.

Uponor infra AB tillverkar rör och underjordiska infrastruk-
turlösningar. 

I dagsläget drivs en del av anläggningen med propangas. Tanken 
är att omställningen till biogas ska vara gjord till andra kvartalet 
2020, så innan dess måste ombyggnationen av systemet vara klar. 
Uponor får stöd med 45 procent av kostnaderna vilket motsvarar 
som mest 274 500 kronor. 

Uponor har också bytt från vanlig diesel till miljöklassad 
HVO-diesel.
Ur Borås Tidning 2019-12-08 



13

Skofteby byter till biobränsle
Skofteby Säteri AB kommer att byta ut en oljepanna till en panna 
för biobränsle. Efter investeringen kommer behovet av olja till 
torkning av bl a spannmål att minska eller utebli. Hittills har det 
gått åt cirka 40 kubikmeter olja per år.

Miljö- och byggnämnden väntas senare i veckan godkänna för-
ändringen.
Ur Lidköpingsnytt.nu 2019-12-02

Borealis har lång väg till klimatneutralitet
Förra året passerade 637 tusen ton koldioxid Borealis skorstenar på 
väg ut i atmosfären. Borealis använder sig av fraktioner av olja för 
att få fram produkter, exempelvis eten och propen. 

Anders Fröberg, som är ansvarig för delar av Borealis hållbar-
hetsarbete, ser fyra vägar mot minskade utsläpp: en mer cirkulär 
produktion, koldioxidinfångning (CCS), nya tekniker och bio-
massa. 

– Vi tittar på olika scenarion. Skulle vi ha mycket cirkulärt och 
mycket biomassa, då behöver vi mindre CCS, och då går det for-
tare än om du behöver ny teknologi. Men finns inte biomassan så 
kanske du måste ha mer CCS och mer ny teknologi, säger han. 

Medan de avvaktar vad som händer på andra håll med koldi-
oxidinfångning lägger de mer fokus på att göra produkterna mer 
cirkulära. 

När det gäller biomassa, kommer Borealis få konkurrera med 
aktörer i flera olika branscher. 

Anders Fröberg räknar med att företaget ska ha minskat sina ut-
släpp med strax över 15 procent till 2030 och med minst 80 procent 
till 2045 jämfört med förra årets siffror. 
Ur Dagens ETC 2019-12-03 

Ny aktör ska leverera Bollebygds fjärrvärme
I elva år har MS Strand levererat fjärrvärme till Bollebygd. Nu har 
Solör Bioenergi köpt Bollebygds Fjärrvärme AB och kommer i 
fortsättningen att värma kommunala och privata fastigheter som 
är anslutna till fjärrvärme.

Anläggningen producerar årligen cirka sju GWh energi och 
består av två flispannor på totalt 2,5 MW och en oljepanna som 
används som reserv vid tillfälliga toppar. 

Solör är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på träd-
bränslen. 

Koncernen har växt rejält de senaste åren och finns bland annat 
i Landvetter, Mölnlycke, Svenljunga, Herrljunga och Vårgårda. 

Fjärrvärmen i Bollebygd är baserad på flis. För Flüggers räkning 
byggde Solör en ny pelletseldad anläggning som ersatte uppvärm-
ning med olja. 
Ur Borås Tidning 2019-12-10 

Containerterminalen blir fossilfri 2020
Göteborgs hamn har som mål att reducera koldioxidutsläppen 
med 70 procent i hela Göteborgsområdet till 2030.

Nu lanseras dessutom en satsning som ska göra containertermi-
nalen helt fossilfri – redan till nästa år. 

Kranar och portar i terminalen kommer drivas på förnybar el, 
byggnaderna värmas upp av biogas. Dessutom ska terminalens 
containerhanteringsutrustning drivas på fossilfritt bränsle.

Samtidigt gör man en utökad satsning på att mer av godset på 
land ska fraktas via järnväg. Bland annat genom medfinansiering 
av dubbelspårsutbyggnad på Hamnbanan.
Ur GT 2019-12-06

Renova byter ut fossilt bränsle mot förnybart
I ett led att minska klimatpåverkande utsläpp uppgraderar Renova 
i Sävenäs sina åtta start- och stödbrännare för att kunna elda med 
biobränsle istället för fossil olja. 

Om avfallet är väldigt blött, då behövs stödbrännare för att 
temperaturen i avfallspannorna ska komma upp i rätt temperatur 
enligt avfallsdirektivet, dvs 850 C° i 2 sekunder.

Uppdraget att uppdatera befintligt brännoljesystem till drift 
med RME-olja utförs av PetroBio. 

På Renovas avfallskraftvärmeverk eldas ungefär 550.000 ton av-
fall upp per år. Värmen som skapas omvandlas till en tredjedel av 
göteborgarnas fjärrvärme. Anläggningen producerar även cirka 5% 
av Göteborgs elbehov.
Ur Energinyheter.se 2019-12-12

JÖNKÖPINGS LÄN

Gödseln ger värme till grannens tomater
Gödseln från mjölkras-tjurarna hos Dan Waldemarsson rötas till 
gas som inte bara genererar el. Den värme som blir över värmer 
växthusen hos grannen som tack vare det kan plocka tomater ända 
in i december.

I dag produceras omkring 750 kubikmeter gas per dygn. 90 
procent av det går till motorn, en Chevrolet V8, som förbränner 
gasen och producerar omkring 400 000 kilowattimmar el varav 
150 000 går till Dan Waldemarssons egen gård medan resten går ut 
på nätet. 10 procent av värmen från motor och panna värmer upp 
rötkammaren, och resten, cirka 650 000 kilowatttimmar, går till 
Söderlinds växthusproduktion. 

Under de första åren tog Dan Waldemarsson emot avfall från 
den lokala godisfabriken som han blandade med gödsel från den 
egna gården. Men sedan några år tillbaka finns inte fabriken kvar 
och i dag tas i stället avfall från storkök emot och blandas i. 
Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2019-12-06 
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Biond skalar upp biogasproduktionen 
i Sävsjö genom långsiktigt avtal med 
FordonsGas 
Biond har tecknat ett 10-årigt avtal med FordonsGas Sverige av-
seende ca 13 GWh biogas. Avtalet innebär att Bionds anläggning i 
Sävsjö nu kan växa genom ökad produktion, utbyggnad och rekry-
tering av personal. Den närproducerade gasen kommer att använ-
das som drivmedel för busstrafiken i Jönköpings län.

Avtalet innebär nästan en fördubbling av nuvarande biogaspro-
duktion i Sävsjö. För att öka produktionen kommer Biond att in-
vestera 6 miljoner kr, varav 2,8 miljoner kronor från Klimatklivet, 
i en utbyggnad av anläggningen. 

Biogasen i Sävsjö produceras idag huvudsakligen från flytgödsel 
som hämtas ifrån lantbruk i närområdet. För att öka produktionen 
av biogas kommer Biond att ta in mer matavfall, slaktavfall och 
annat organiskt avfall.
Ur Lantbruksnytt 2019-12-13 

KALMAR LÄN

Så ska illaluktande tång  
omvandlas till en resurs
Det handlar om släke, en blandning av ålgräs, blåstång och alger, 
som blåser iland och blir liggande på länets stränder och där för-
vandlas till illaluktande, geggiga massor. 

Det internationella forskningsprojektet, med deltagare från 
sex olika länder runt Östersjön, har fått sammanlagt 23 miljoner 
kronor från EU. 

Forskare från Sverige, Tyskland, Polen, Estland, Danmark och 
Ryssland ingår i projektet. 
Ur Barometern 2019-12-03 

Bidrag bidrar till biogasmack i Borgholm
Tre projekt i Kalmar län får drygt sex miljoner kronor i bidrag från 
Naturvårdsverket för att minska sina koldioxidutsläpp.

Orangega Sverige AB har beviljats 5,7 miljoner kronor i stöd för 
att bygga en biogasmack i Borgholm. 

– Det är fantastiskt roligt att vi nu får en biogasmack även i 
Borgholms kommun, säger Madeleine Mårtensson, klimat- och 
energistrateg på Länsstyrelsen. 

Ytterligare investeringar från den här beslutsomgången i  
Klimatklivet: 

Rex Maskinfinansiering AB får 390 000 kronor för konver-
tering till pelletspanna och Björn Cedergren får 284 400 kr för 
klimatsmart och energieffektiv bevattning.
Ur Ölandsbladet 2019-12-14 

GOTLANDS LÄN

Gotlandsbuss förlorade i Kammarrätten
Kammarrätten avslår Gotlandsbuss krav om att upphandlingen av 
kollektivtrafiken ska göras om. 

Detta innebär att Gotlandsbuss förlorar all trafik på Gotland. 
Bolaget överklagade upphandlingen till Kammarrätten, men får 
avslag. 

Kritiken från Gotlandsbuss har bland annat handlat om att 
kraven i upphandlingen var orimliga, till exempel med kort av-
talstid samtidigt som det förväntades att majoriteten av bussarna 
ska drivas på biogas. 
Ur Gotlands Allehanda 2019-12-06 

Inga garantier om bränslet till gasfärjan
Destination Gotland har skaffat två gasfärjor, befintliga M/S Vis-
borg och kommande M/S Thjelvar, för att minska utsläppen. 

I ett öppet brev till Destination Gotland har en Visbybo ställt 
frågor om vilket bränsle som används egentligen. Han undrar 
bland annat varifrån den använda naturgasen kommer - och om 
den även kan komma från den kontroversiella metoden fracking? 

Insändarskribenten undrar även när färjorna kan börja drivas 
på mer fossilfri biogas i stället? 

"2020 kommer vi börja blanda in svensk biogas i tankarna, till 
en början en mindre mängd", svarar DG. 
Ur Gotlands Tidningar 2019-12-10 

Nytt företag ska hämta våra sopor
Ett företag från fastlandet vann upphandlingen om vem som ska 
hämta hushållssoporna runt om på Gotland om ett år.

Tre företag hade lämnat anbud men Urbaser låg minst 4 mil-
joner kronor lägre än sina konkurrenter. Åkericentralen som kör 
våra sopor idag förlorade liksom Ragnsells. 

I upphandlingen finns ett drivmedelskrav som innebär att 70 
procent av hämtställena ska betjänas av fordon som körs med 
biogas. 

– Där skruvar vi åt lite mer, säger Karl-Johan Boberg (C), ord-
förande i tekniska nämnden. 
Ur Gotlands Allehanda 2019-12-19

SKÅNE LÄN

Biogasanläggning på Filborna  
läckte växthusgas i tio månader
Sedan december 2018 har det läckt ut metangas från biogaspro-
duktionen på Filborna återvinningsanläggning. Energin som för-
lorats motsvarar årsuppvärmningen för 55 villor.
Ur Helsingborgs Dagblad 2019-12-03



Ger bättre gräs och miljö
I Lund anläggs Sveriges första fotbollsplan med biokol. Det ska 
gynna idrotten men också klimat och miljö.

– Fördelarna med att blanda biokol i jorden är flera. Biokol är 
en produkt som inte bryts ner så lätt och det gör gräset långlivat 
och förlänger spelsäsongen. Gräset blir också mindre känsligt för 
torka då biokol är poröst och kan hålla vatten, konstaterar Markus 
Paulsson som är energistrateg på Lunds kommun. 

Med biokol i gräsplaner undersöker man nu om detta kan vara 
ett miljövänligare alternativ till konstgräsplaner. Det skulle i så fall 
innebära minskad användning av plast och därmed en minskad 
spridning av mikroplatser i naturen. 
Ur Skånska Dagbladet 2019-12-07 

Klimathoppet spirar i Björka
Lite i skymundan, bakom Björkadammen, skjuter hundratals oli-
ka sorters popplar och pilar i höjden. Några är ännu bara tunna 
pinnar, andra är 30 meter höga träd. Men allesammans tar de hand 
om koldioxiden i luften - i en aldrig tidigare skådad takt.

Det var den pensionerade professorn Lars Christersson som tog 
initiativ till försöken på 1990-talet. 

Marken ägs av Malmö kommun. Nu omfattar parken samman-
lagt två och ett halvt hektar. 

Enligt de resultat hittills framkommit kan popplarna ge dub-
belt så mycket växtmaterial som vanliga energiskogar, per hektar 
räknat. 

– Vi gissar att poppeln kan vara färdig att skörda efter 15-20 år, 
och pilen efter 8-10 år, säger Lars Christersson. 
Ur Ystads Allehanda 2019-12-07 

Först ut med flytande gas
Den nya tankstationen på industriområdet Nya Ängamöllan nära 
E 22 har kostat cirka 20 miljoner, är den åttonde som energiföreta-
get Gasum startar i Sverige och den första i Skåne. 

Där kan tunga fordon tanka både flytande naturgas och fly-
tande biogas. 

Karl-Erik Grevendahl, som är affärsutvecklare på Krinova, är 
glad. 

– Det innebär ett väldigt lyft för kommunen. Klimatavtrycket 
kommer att minska. 

I framtiden kommer den flytande biogasen att produceras av 
avloppsvatten från Stora Enso i Nymölla.
Ur Kristianstadsbladet 2019-12-14

Grannar protesterar mot biogasplaner
Den förlusttyngda biogasanläggningen i Jordberga har hamnat i 
konflikt med grannarna efter planer på att ta in gödsel och slaktav-
fall i reaktorn. Nu väntar strid om ansökan om nytt miljötillstånd.

De samlade förlusterna för Jordberga till och med 2018 var näs-
tan 100 miljoner kronor. Till detta kommer årets förluster. 

I Jordberga har man nu i stort sett gått över till biologiska 
restprodukter som avrens och kasserade grönsaker. För att bättra 
på lönsamheten kommer finska Gasum, som äger Jordberga, att 
skicka in en ansökan om miljötillstånd för att också få använda 
gödsel och slaktavfall i biogasproduktionen. 

Men grannarna protesterar. En namninsamling har startats. 
ATL Lantbrukets Affärstidning 2019-12-17

NORDIC  
PELLETS 

CONFERENCE 2020

Arrangeras av: I samarbete med:

4–5 FEBRUARI 2020, ELITE HOTEL ACADEMIA, UPPSALA

Konferens, utställning och studiebesök på Vattenfall Värme och Wiks Slott.

Mer information, program och anmälan på www.svebio.se

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

