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med Bioenergi i Pressen

Svebio presenterade den 16 januari ”Färdplan Bioen-
ergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt 
Sverige”. Det skedde vid ett webbsänt evenemang på 
Nalen i Stockholm. 

Den övergripande slutsatsen av färdplanen är att det går att 
öka den inhemska tillförseln av biobränslen med omkring 80 
TWh på kort sikt och nära 150 TWh på längre sikt och att 
därmed kunna använda 250 TWh bioenergi i Sverige om 25 
år. Det innebär också en fortsatt ökning av tillförseln med 4 
TWh om året. Sedan 2000 har användningen ökat med drygt 
3 TWh per år. 

Färdplanen innehåller först en genomgång av den ökade 
efterfrågan på bioenergi som kan bli följden av näringslivets 
färdplaner som de presenterats av Fossilfritt Sverige, av en om-
ställning av transportsektorn och av en ökad produktion av 
biokraft inom ett 100 procent förnybart elproduktionssysten. 
Ökad användning kan också i mindre grad ske inom uppvärm-
ningssektorn och i de areella näringarna.

BIOENERGINYTT

BIOENERGINYTT utkommer med 11 nummer per år

Ansvarig utgivare: Gustav Melin

Redaktör: Kjell Andersson

Redaktion och prenumerationer: SVEBIO, Kammakargatan 22, 111 40 Stockholm

Tel 08-441 70 80, info@svebio.se, www.svebio.se 

Manusstopp för detta nummer: 2019-02-02

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

FORTS 4

BIOENERGI I PRESSEN

Mälarenergi i Västerås slutar helt elda kol och olja och inviger panna 
för biobränslen. Gasum bygger tankstationer för flytande biogas och 
planerar nya produktionsanläggningar. Biond ökar biogasproduktionen 
i Sävsjö och i Mönsterås planeras en stor biogasanläggning. Preem 
redovisar planer för biodrivmedel från skogsråvara och Energifabriken 
växer vidare.  SID 10.    

Eurostats statistik för förnybart: Flera 
tunga länder missar förnybartmålet
EU:s statistikmyndighet Eurostat redovisade den 23 januari 
statistik över hur medlemsländerna klarar målet om förnybar 
energi, dels totalt i ekonomin, dels för transportsektorn.  SID 3. 

Dagens användning och bedömd användning 2045. Bygger på efter-
frågan i näringslivets färdplaner, bedömningar för transportsektorn och 

utbyggd biokraftvärme. Illustration ur Svebios Färdplan bioenergi.
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FORTS FRÅN SID 1.

Därefter görs en genomgång av potentialer för ökad tillförsel 
främst från skogsbruket, jordbruket och avfallssektorn. Möjlighet 
till användning av torv, akvatisk energi och marginella resurser ut-
anför jord- och skogsbruk redovisas också. 

Rapporten redovisar också grundläggande frågor kring hållbar-
het. Dessutom finns ett avsnitt om kostnader för bioenergi. 

I slutet av rapporten finns en lista på åtaganden från bioenergi-

branschen och behov av åtgärder från regering, riksdag, myndig-
heter, kommuner, övrigt näringsliv och EU för att skapa förutsätt-
ningar för att åstadkomma den ökade användningen av bioenergi 
inom ett hundra procent förnybart energisystem. Det handlar om 
sammanlagt 63 punkter.

FORTS 4

Färdplaner från Energiföretagen och Energigas Sverige

Energiföretagen

Vi citerar ur Energiföretagens pressmeddelande om färdplanen för 
elbranschen, som har rubriken ”El lägger grunden till det fossilfria 
samhället”: 

 ”Energibranschen kommer att möta samhällets ökande efter-
frågan på fossilfri el, när och där den efterfrågas. Det är slutsatsen 
när Energiföretagen Sverige idag presenterar ”Färdplan el – för ett 
fossilfritt samhälle” inom ramen för Fossilfritt Sverige. 

När Sverige nu ställer om för att nå målet om nettonollutsläpp 
av växthusgaser senast år 2045 är en stor del av lösningen att fossil-
fri el ersätter fossila bränslen inom såväl industri som transporter.

Det innebär att efterfrågan på el kommer att öka kraftigt. Till 
en början ganska långsamt, men efter 2030 i allt snabbare takt. Till 
år 2045 motsvarar ökningen 50 TWh, vilket innebär 1,5 gånger 
Danmarks hela elanvändning. Som jämförelse var elproduktionen 
förra året 163 TWh och nettoexporten 26 TWh. Oavsett hur el-
produktionen ser ut då kommer det krävas stora investeringar i 
både elnät och elproduktion.

Enligt energibranschens analys bör fokus i närtid därför läggas 
på att lösa utmaningen med elnätskapacitet i stället för att diskutera 
olika produktionsslag. Det krävs ett stärkt och utbyggt elnät och 
dessutom ett effektivt utnyttjande av fjärrvärme, energilagring och 
nya tekniker för att avlasta elsystemet när både elanvändning och 
effektbehov ökar. Energibranschen behöver även hitta nya smarta 
lösningar som underlättar för kunderna att bidra till utvecklingen.

Branschen lyfter fram ett antal åtgärder som riksdag och reger-
ing behöver enas om för att ge de långsiktiga förutsättningar som 
krävs för att färdplanen ska kunna genomföras. Här är sex av dem:

1. Tillståndsprocesserna för elnät, elproduktion samt elektri-
fiering måste kortas radikalt. Den aviserade översynen av svensk 
lagstiftning för att nå klimatmålen behöver bland annat anpassa 
miljöbalken till klimatmålen och resurser måste tillföras pröv-
ningsmyndigheter och domstolar.

2. Ge Svenska kraftnät i uppdrag att göra ett systematiserat, 
brett förankrat samarbete med samhällets olika aktörer kring pla-
nering och prioritering av stamnätet och elnätskapacitet. Samar-
betet ska utmynna i en elnätsplan som svarar mot det fossilfria 
samhällets behov på nationell och nordisk nivå.

3. Ge en statlig utredning i uppdrag att ta fram en hållbar, för-
utsägbar och långsiktig elnätsreglering. Den ska stimulera en sam-
hällsekonomiskt effektiv utveckling av elnät, både gällande flexi-

Både Energiföretagen och Energigas Sverige har också 
presenterat färdplaner under januari. I bägge fallen har 
färdplanerna tagits fram inom projektet Fossilfritt Sveri-
ge. Till skillnad från Svebios färdplan, som är fristående, 
även om Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige medver-
kade vid Svebios lansering. 

bilitet och nätutveckling, och balansera samhällets olika intressen.
4. Ta fram en sammanhållen strategi med långsiktigt stabila, 

teknikneutrala och renodlade villkor för fjärrvärme och kraftvär-
me, för att värna den viktiga växelverkan i energisystemet mellan 
el, fjärrvärme, fjärrkyla.

5. Utred hur dagens marknadsmodell kan utvecklas genom att 
ett leveranssäkerhetsmål införs och en modell för marknadsmässig 
prissättning av alla stödtjänster genomförs. Regeringen bör däref-
ter regelbundet utvärdera att modellen säkerställer fortsatt kon-
kurrenskraft, leveranssäkerhet och ekologisk hållbarhet.

6. Ge långsiktigt stöd till tekniker som är centrala för att klimat-
målet nås. Exempel på sådana är de som ger negativa koldioxidut-
släpp, som avskiljning och lagring av koldioxid vid biobränsle- och 
avfallsförbränning.”

Gasbranschens färdplan 

Energigas Sverige presenterade den 29 januari tillsammans med 
Fossilfritt Sverige en färdplan för gasbranschen. Så här skriver En-
ergigas Sverige i sitt pressmeddelande under rubriken ”Energigaser 
möjliggör klimatomställningen”: 

”Produktionen av biogas i Sverige kan mer än femfaldigas till 
2030 om bara ett fungerande stödsystem kommer på plats snarast. 
Det är en av slutsatserna i den färdplan för fossilfri konkurrens-
kraft som gasbranschen presenterar i dag inom ramen för Fossil-
fritt Sverige.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kräver 
genomgripande förändringar i hela samhället. Energigas Sverige 
och Fossilfritt Sverige ser att energigaserna spelar en viktig roll i 
den omställningen. För att visa hur, lanseras i dag ”Gas för framti-
den – Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige”.

– Energigaserna kan hjälpa till att lösa flera av de stora sam-
hällsutmaningarna. Samtidigt som användningen av energigaser 
överlag behöver öka för att ersätta andra fossila bränslen, ska också 
den fossila andelen minska och vara noll senast 2045. Resan dit är 
redan påbörjad, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Fossilfria alternativ som biogas, biogasol och förnybar vätgas 
kommer att ta en allt större plats i samhället framöver. Enligt den 
biogasmarknadsutredning som presenterades i december bör må-
let vara att 2030 producera 7 terawattimmar biogas genom rötning 
och ytterligare 3 terawattimmar biogas och annan förnybar gas ge-
nom andra tekniker. Det ska jämföras med dagens produktion av 
ungefär 2 terawattimmar. Branschen ser att det målet är möjligt att 
nå och att potentialen på sikt är långt större.

Men för att produktionsmålet för biogasen ska förverkligas och 
energigaserna ska kunna bidra till att Sverige når klimatmålen mås-
te regering och riksdag fatta beslut som skapar rätt förutsättningar. 
Bland annat behöver man genomföra Biogasmarknadsutredning-
ens förslag om ett nationellt mål för biogas och andra förnybara 
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Eurostats statistik för förnybart: Flera tunga länder missar förnybartmålet

Det totala målet är olika för varje enskilt medlemsland, baserat på 
vilken andel man hade 2005 och beroende på landets ekonomiska 
förutsättningar att genomföra en omställning. Länderna i östra 
Europa har lägre krav än de rikare länderna i väst. 

Eurostats redovisning visar att många av EU-länderna kom-
mer att få svårt att nå sina mål 2020. Det gäller särskilt för Ne-

EU:s statistikmyndighet Eurostat redovisade den 23  
januari statistik över hur medlemsländerna klarar målet 
om förnybar energi, dels totalt i ekonomin, dels för trans-
portsektorn. 

gaser. Fortsatt skattebefrielse på biogas samt produktionspremier 
behövs också. Dessa åtgärder är avgörande för att stimulera inves-
teringar i svensk biogasproduktion.

– Vi ser nu en tydlig väg för hur gas med förnybart ursprung i 
Sverige kan ta plats i det fossilfria samhället, något som efterfrågas 
av flera andra branscher. Potentialen för gasanvändning är stor. 
Till exempel kan flytande biogas vara en nyckel för sjöfartens om-
ställning och vätgasen kan fungera som energilager och balansera 
elnätet. säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt 
Sverige.

Svebio kommentar: 

Färdplanerna visar att Energisverige är redo att genomföra en to-
tal omställning till fossilfrihet under de närmaste 25 åren. Snart kom-
mer också en färdplan från drivmedelsbranschen författad av SPBI. 
De färdplaner som tidigare tagits fram av de energianvändande bran-
scherna visar att företagen är inriktade på att både öka användningen 
av el och av bioenergi, i storleksordningen 50 TWh el och 100 TWh 
biobränslen. Exakt hur fördelningen blir kommer att avgöras av mark-
nadsvillkor och teknikutveckling. Styrmedlen bör vara så teknikneutrala 
som möjligt. Politikerna bör undvika att styra i detalj och tala om vilka 
lösningar som ska väljas för olika behov. Det finns en del oroväckande 
signaler om politisk klåfingrighet, exempelvis utredningsuppdraget att 
utreda förbud mot ”fossilbränslebilar” och riktade subventioner till el-
bussar och elfordon generellt. Styrmedlen bör i första hand belasta 
utsläppen av koldioxid.

derländerna, Frankrike, Storbritannien och Irland. Tolv av EU:s 
medlemsländer har redan uppnått målet: Bulgarien, Tjeckien, 
Danmark, Estland, Grekland, Kroatien, Italien, Lettland, Litauen, 
Cypern, Finland och Sverige. Några länder ligger nära att nå må-
let, som Österrike och Portugal. Även Tyskland har goda förutsätt-
ningar att klara målet. Sammantaget låg förnybartandelen i EU 18 
procent 2018, en ökning från 17,5 procent året innan. Det finns 
stor risk för att EU missar det gemensamma målet på 20 procent 
2020. Det beror i så fall främst på att de stora medlemsländerna 
haft en alltför svag utveckling tillsammans med Beneluxländerna, 
Polen och Spanien. »

3
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För transportsektorn har alla medlemsstater samma mål, 10 
procent förnybart 2020. Här är läget ännu sämre än för förnybart 
inom total energianvändning. Bara Sverige och Finland har än så 
länge klarat målet, med Österrike och Nederländerna nära att nå 

målet. Övriga länder har mestadels en bra bit att gå, och många 
kommer att missa 10-procentsmålet, trots att de kan tillämpa dub-
belräkning för en hel del bränslen och för el till elbilar. 

Sverige ligger här i en klass för sig. 

FORTS FRÅN SID 3.

NORDIC PELLETS CONFERENCE 
4–5 februari, Uppsala 

Frukostseminarium med slutrapportering: ”NYA 
INVESTERINGAR I BIORAFFINADERIER” OCH 
”SKOGSBASERADE BIOFLYGBRÄNSLEN I PITEÅ” 
12 februari, Stockholm

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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Statlig utredning om kolsänkor och bio-CCS

Utredningen har analyserat olika ”kompletterande åtgärder” utö-
ver utsläppsminskningar. Det handlar om åtgärder som är nöd-
vändiga för att klara det svenska nettonollmålet 2045, samt del-
målen 2030 och 2040. Bakgrunden är att vissa utsläpp i praktiken 
är omöjliga att helt undvika. Det gäller exempelvis utsläppen av 
metan och lustgas i jordbruket. Därför krävs det komplettering 
med så kallade negativa utsläpp eller åtgärder i andra länder för att 
nå målen. De viktigaste åtgärderna är bio-CCS (avskiljning och 
lagring av biogen koldioxid), ökad kolinlagring i skog och mark, 
samt en del andra åtgärder, som tillförsel av biokol till mark och 
användning av koldioxid för nya produkter (CCU – carbon cap-
ture and use). 

Utredningen presenterar en strategi och mål i volymer. 
• År 2030 ska Sverige åstadkomma kompletterande åtgärder 

som svarar mot minst 3,7 miljoner ton koldioxid per år. Här räk-
nar man med att 1,2 miljoner ton ska vara från ökad kolsänka i 
skog och mark, 1,8 miljoner ton genom bio-CCS och 0,7 miljoner 
ton genom utsläppsminskningar i andra länder. 

• År 2045 ska Sverige åstadkomma kompletterande åtgärder 
som motsvarar minst 10,7 miljoner ton koldioxid per år. Nivån 
ska kunna öka efter 2045. Här är kalkylen att ökad kolsänka i skog 
och mark kan ge 2,7 miljoner ton eller mer, att bio-CCS kan ge 3 – 
10 miljoner ton och dessutom håller man öppet för andra tekniker 
för negativa utsläpp, liksom åtgärder i andra länder.

Åtgärderna för ökad kolsänka i skog och mark handlar fram-
för allt om åtgärder på mark som idag inte används aktivt för 
skogsbruk och jordbruk, exempelvis beskogning av 100 00 hektar 
marginell åkermark. Man vill också öka användningen av mellan-
grödor och fånggrödor. En annan åtgärd är återvätning av dikad 
mark. 

När det gäller bio-CCS konstaterar utredningen att det finns 
ett 70-tal anläggningar i Sverige som släpper ut mer än 100 000 
ton biogen koldioxid, med en sammanlagd volym som överstiger 
30 miljoner ton. Utredningen går därefter igenom tekniska möj-
ligheter och hinder både för avskiljning, transporter och lagring, 
där fokus är på norska Nordsjön, även om man också vill ge ett 
uppdrag till SGU att undersöka möjligheter till lagring i Öster-
sjön. Stor uppmärksamhet ägnas åt det juridiska och politiska re-
gelverket. EU:s utsläppshandelssystem och statsstödsregler måste 
ändras så att det blir möjligt att genomföra storskalig koldioxidlag-
ring och transportera koldioxiden mellan länderna och kunna ge 
stöd till åtgärderna. För att kunna genomföra fullskalig bio-CCS 
på några anläggningar vill utredningen att staten ska ge stöd och 
tillämpa ”omvända auktioner”, dvs låta företag konkurrera genom 
anbud där den som redovisar den lägsta kostnaden får stöd. För-
slaget är att lagring av maximalt 2 miljoner ton (uppskattningsvis 
3 – 5 anläggningar) ska byggas med sådant initialt stöd. 

Den klimatpolitiska vägvalsutredningen avlämnade 29 
januari sitt betänkande (SOU 2020:4) till miljöminister 
Isabella Lövin. Utredare har varit centerpartisten Åsa-
Britt Karlsson, tidigare statssekreterare i miljödepar-
tementet under Andreas Carlgren, biträdd av ett kansli 
lett av Monica Daoson som huvudsekreterare, och av en 
lång rad experter, bland dem Svebios Karolina Norbeck. 
Betänkandet är på hela 847 sidor. 

Svebio kommentar: 

Det är ett mycket ambitiöst arbete som lagts ner av utredningen un-
der kort tid. Alla frågetecken har inte rätats ut, men utredningen visar att 
det är fullt möjligt att genomföra storskalig bio-CCS från svenska an-
läggningar och åtgärder för ökad inlagring i mark till rimliga kostnader. 
För markåtgärderna anges kostnader mellan 100 och 700 kronor per 
ton koldioxid och för storskalig bio-CCS under gynnsamma omstän-
digheter anges 400 – 600 kronor per ton koldioxid för avskiljningen, 
150 – 300 kronor för transport och 100 – 200 kronor för lagringen, dvs 
en totalkostnad kring 600 – 1000 kronor per ton koldioxid. Det är en 
lägre kostnad än den svenska koldioxidskatten som ligger kring 1200 
kronor, och lägre än många åtgärder som får statligt stöd genom olika 
bidrag, exempelvis inom Klimatklivet. Samtidigt finns det många andra 
klimatåtgärder som är billigare i det korta perspektivet, inte minst ökad 
användning av biobränslen för att ersätta fossila bränslen, eller ökad 
skogsodling och odling av energigrödor. Det hindrar inte att bio-CCS 
måste utvecklas och prövas. Den internationella klimatpanelen IPCC 
räknar med att bio-CCS måste tillämpas i stor skala om vi ska klara 
ett 1,5-gradersmål och sannolikt också för ett 2-gradersmål. Sverige 
har unika möjligheter att gå före när det gäller bio-CCS eftersom vi har 
många stora förbränningsanläggningar som använder biomassa och 
släpper ut biogen koldioxid. Om vi kunde avskilja alla de 30 miljoner ton 
biogen koldioxid som släpps ut från stora pannor skulle det motsvara 
mer än halva det svenska utsläppet av klimatgaser idag, som är 52 mil-
joner ton. Utredningen nöjer sig med maximalt 10 miljoner ton till 2045. 
Ambitionen borde ligga högre, men det viktigaste är nu att röja undan 
rättsliga hinder och därefter pröva tekniken i full skala tillsammans med 
Norge. Det borde finnas bred politisk enighet om det. 

Sverige stora användning av bioenergi är en förutsättning för att 
bio-CCS ska kunna prövas i stor skala till rimlig kostnad. Möjligheten 
att tillämpa bio-CCS är därmed också ett argument för att öka använd-
ningen av biobränslen i stora anläggningar, t ex i fler kraftvärmeverk och 
i den tunga industrin.



6

Sveriges nationella energi- och klimatplan

Planen har förankrats i riksdagens näringsutskott, men den pre-
senterades på regeringens hemsida utan något referat av innehål-
let, enbart en beskrivning av processen kring planen. Om fyra år, 
2024, finns möjlighet att revidera planen. 

Svebio har tidigare kritiserat de utkast som gjorts och som redo-
visats vid remissmöten. Omfattande kritik har framfört inte bara 
från Svebio utan också från andra aktörer. 

Planen innehåller redogörelser för de mål och styrmedel som 
finns i den svenska energi- och klimatpolitiken, men tvärtemot 
dokumentets titel finns ingen redovisning av konkret politik för 
perioden fram till 2030. 

I planen anger regeringen ett mål för andel förnybar energi 
2030. Detta har satts till 65 procent. Det kan jämföras med ut-
vecklingen hittills. När EU antog förnybartmål för 2020 sattes det 
svenska målet till 49 procent, ett mål som höjdes av riksdagen till 
50 procent. Målet nåddes redan 2012, och 2018 var andelen 54,6 
procent (se särskild artikel nedan). När man nu i NEKP anger 
det nya målet och målkurvan fram till 2030 utgår man inte från 
den verkliga andelen idag, utan från målet 2020. Det ”vägledande 
förloppet” fram till 2030 som regeringen föreslår anger att först 
omkring 2024 ska ha en förnybartandel motsvarande den vi redan 
hade 2018. 

Figurerna till höger är hämtade ur den svenska planen: 

Figur 23

I det referensscenario som tagits fram av Energimyndigheten, och 
som ligger till grund för NEKP, kommer Sveriges förnybartandel 
att vara 58 procent 2020. Det betyder att regeringen bara räknar 
med en ökning på 7 procentenheter fram till 2030, trots Sveriges 
mycket ambitiösa klimatmål. Från 2005 till 2020 kommer andelen 
att ha ökat med 18 procentenheter, från 40 till 58 procent. Re-
geringen räknar alltså med en långsammare omställning under de 
kommande åren. 

Ett av skälen till att andelen förnybar energi inte ökar snabbare 
i NEKP är att man inte räknat med att några nya styrmedel ska 
införas, utöver de som fanns på plats när planen utarbetades (1 juli 
2018). Höjda kvoter i reduktionsplikten efter 2020 har inte tagits 
med, vilket gör att det inte finns någon klimatomställning i trans-
portsektorn utöver en viss ökning av elfordon. Den här figuren 
används för att redovisa utvecklingen av förnybart i transportsek-
torn till 2030: 

Figur 26

När det gäller bioenergi totalt visar regeringens siffror på stagna-
tion. Man redovisar att användningen av bioenergi beräknas öka 
med 14 TWh från 2017 till 2020 till 157 TWh, men därefter sker 
nästan ingen ökning och siffran för 2030 är 161 TWh. För trans-
portsektorn räknar man med oförändrad användning mellan 2020 
och 2030, efter en ökning på 3 TWh mellan 2017 och 2020. För 
värme och kyla har man en ökning på 10 TWh fram till 2020 och 
därefter bara 2 TWh ökning till 2030. 

Sverige lämnade den 16 januari in den svenska inte-
grerade nationella energi- och klimatplanen (NEKP) till 
EU-kommissionen. Planen gäller perioden fram till 2030 
och ska vara en del av EU-kommissionens underlag för 
att kunna bedöma om EU kan nå de mål som satts upp 
för 2030. 

Svebio kommentar: 

Den svenska energi- och klimatplanen ger ett felaktigt underlag till 
EU-kommissionen. Planen utgår inte från de mål som tagits av riksda-
gen och räknar inte med någon utveckling av politik och styrmedel fram 
till 2030, utan utgår från de styrmedel som fanns på plats 1 juli 2018. 
Man har inte ens gjort en uppräkning av kvoterna inom reduktionsplik-
ten, trots att riksdagen angett en inriktning till 2030. Den bild som ges 
i de inskickade diagrammen är att Sverige från att ha haft en snabb 
tillväxt för biodrivmedel i transportsektorn nu ska stoppa all tillväxt för 
förnybara drivmedel utöver förnybar el. Energimyndigheten hade tagit 
fram ett scenario där man inkluderat höjda kvoter inom reduktionsplik-
ten, men regeringen har valt att inte redovisa detta scenario. 

De siffror som redovisas för bioenergisektorn är närmast en föro-
lämpning mot oss i branschen, och ger en missvisande bild av poten-
tialerna till EU-kommissionen. ”Planen” strider dessutom mot de färd-
planer som tagits fram inom Fossilfritt Sverige, där näringslivet räknar 
med en kraftigt ökad användning av biobränslen.  

Figur 23. Utvecklingen av andel förnybar energi, faktisk  
och i scenariot Referens EU 2005-2040 samt vägledande  
förlopp till 2020 och 2030. 

Figur 26. Användning av förnybar energi och el (TWh) enligt 
förnybarhetsdirektivets beräkningsmetodik samt andel förnybar 
energi med och utan dubbelräkningar (%), 2005-2040.
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Sveriges förnybartandel 2018
Det svenska EU-målet är 49 procent 2020, ett mål som nåddes 
redan 2012. Andelen förnybart 2018 var 54,6 procent, en ökning 
med 0,4 procentenheter från 2017. Andelen förnybart för värme 
och kyla var 65,4 procent (- 0,4 procentenheter), för elproduktion 
66,2 procent (+ 0,3 procentenheter) och för transportsektorn 29,7 
procent (+ 0,9 procentenheter). 

Sverige redovisade strax före jul Sveriges andel förny-
bar energi 2018, i enlighet med det fortfarande gällande 
Förnybartdirektivet (RED1) från 2009. 

Preliminär elstatistik för 2019: rekordstor elexport

”Sverige nettoexporterade 25,8 TWh el under 2019, alla tiders re-
kord. Vindkraften noterade också sin högsta produktion hittills. 
Det genomsnittliga systempriset på den nordiska elbörsen blev 41 
öre/kWh, en minskning med knappt 4 öre jämfört med 2018. Så 
kan elåret 2019 sammanfattas. 

Preliminära siffror för 2019 års elproduktion visar på en upp-
gång för de flesta kraftslagen, och den högsta nettoexporten av 
svensk el någonsin. 25,8 TWh slår det tidigare rekordet från 2015 
på 23 TWh. Majoriteten av vår elexport gick till Finland medan 
det mesta av vår import kom från Norge. Notabelt är att Sverige 
nettoexporterade till Norge för första gången sedan år 2010.

Knappt 9 TWh importerade Sverige från grannländerna under 
året, varav 5 TWh från Norge och knappt 3 TWh från Danmark, 
medan exporten uppgick till drygt 34 TWh, varav 15 TWh gick 
till Finland.

Bidragande orsaker till den rekordstora nettoexporten är dels 
den fortsatt svaga kraftbalansen i Finland i avvaktan på starten av 
Olkiluoto 3, dels lägre elproduktion i Norge.

– Förra sommarens värme och torka medförde som mest ett 
underskott på 20 TWh i de nordiska vattenmagasinen. Återstäl-
landet av magasinen i Norge har medfört lägre elproduktion. Till 
och med november var den norska elproduktionen 10 TWh lägre 
än året innan. Som en följd av detta har elpriset i Norge varit högre 
än i Sverige, vilket inte hänt sedan år 2006, säger Magnus Thor-
stensson, marknadsanalytiker hos Energiföretagen.

Ökad andel vindkraft

Vattenkraften nådde näst intill sitt normalvärde och stannade på 
64,4 TWh. Kärnkraften producerade något mindre, 63,2 TWh, 
främst beroende på Ringhals 2 som hade reparationer i början av 
året och under hösten trappat ned produktionen då verket ska 
stängas vid årsskiftet. Trots detta var det ändå ett förhållandevis 
starkt år för kärnkraften.

Vindkraften ökade med nästan 20 procent till rekordhöga 19,5 
TWh. Den högsta elproduktionen hittills per vecka (0,82 TWh) 
uppnåddes under oktober månad. Det blåste mycket i början av 
året och under årets allra sista månader.

– Att vindkraften producerat mer var väntat eftersom det har 
installerats mer vindkraft i Sverige, säger Nicole Burstein som är 
statistikansvarig hos Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen presenterade preliminär elstatistik för 
2019 vid årsskiftet. Vi citerar ur pressmeddelandet från 
30 december: 

Övrig värmekraft, som främst består av kraftvärme i fjärrvär-
mesystem och industrier, landade på 15,4 TWh, ungefär som året 
före. Solkraften utgör ännu en mycket liten del av elmixen, men 
beräknas ha ökat mycket i procent räknat. Soltimmarna var under 
sommaren många, däremot färre under hösten.

Elpriset ned med nio procent

Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot 
blev 41 öre/kWh år 2019, en minskning med knappt 4 öre jämfört 
med 2018, motsvarande nio procent.

– Det är svårt att peka ut en enskild faktor som förklaring till 
de lägre priserna, det är en funktion av flera faktorer. År 2019 var 
priserna på utsläppsrätter högre och vattenkraftproduktionen i 
hela Norden lägre än året innan, vilket innebar ett tryck uppåt på 
priserna. Men detta motverkades främst av mer vindkraft, lägre 
elanvändning och lägre bränslepriser, kommenterar Magnus Thor-
stensson.

Systemprisets månadsgenomsnitt har varierat mellan 29 öre/
kWh i juni och 55 öre/kWh i januari. Det högsta timpriset under 
året var 91 öre/kWh den 6 november klockan 18–19, medan det 
lägsta timpriset var drygt 2 öre/kWh den 8 juni klockan 23–24.

De genomsnittliga priserna i de fyra svenska elområdena – Lu-
leå, Sundsvall, Stockholm och Malmö – varierade mellan 40 och 
42 öre/kWh. Priset var detsamma i alla elområden under 79 pro-
cent av årets timmar. I genomsnitt var elpriset i Malmö 1,5 öre/
kWh högre än i Stockholm och 2,0 öre/kWh högre än i Sundsvall 
och Luleå. Skillnaden var störst i oktober då priset i Stockholm var 
5 öre lägre än i Malmö och priset i de två norra elområdena var 6 
öre lägre.

Det genomsnittliga timpriset i Tyskland blev knappt 38 öre/
kWh. Med en högre andel sol- och vindkraft är prisvariationerna 
i Tyskland betydligt större än i Norden. Preliminärt var det högsta 
timpriset 130 öre/kWh och det lägsta -96 öre/kWh.

Under året var priset i Tyskland negativt under drygt 200 tim-
mar, vilket är nästan dubbelt så mycket som förra året. I Norden 
uppstod negativa priser endast i de danska områdena; som mest på 
Jylland under drygt 130 timmar. »
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Österrike inför pris på koldioxidutsläpp

Programmet har en stark betoning på klimatomställning, med mål 
om ”100 procent hållbart samhälle”, ”100 procent förnybar elpro-
duktion 2030” och ”klimatneutralitet 2040”. 

Bland de konkreta förslagen finns bland annat införandet av 
pris på koldioxidutsläpp i alla sektorer utanför utsläppsrätthandeln 
ETS. Det sägs inte om det ska vara en koldioxidskatt eller en lös-
ning som i Tyskland med utsläppscertifikat. Exakt hur man ska 

Österrike fick 7 januari en ny ”turkos” regering, en 
koalition mellan det borgerliga partiet ÖVP, Österrikes 
folkparti, och De gröna. I samband med regeringsbild-
ningen publicerades ett 328-sidigt regeringsprogram 
med detaljerad genomgång av alla åtgärder och målsätt-
ningar som de två partierna i den blågröna koalitionen är 
överens om. 

Preliminär elbalans 2019 jämfört  
med året före och tio år sedan:

Tillförsel
År  

2009
År  

2018
År  

2019

Ändring 
från år 

2018

  TWh TWh TWh %

Vattenkraft 62,2 61,8 64,4 4,2%

Vindkraft 2,5 16,6 19,5 17,3%

Kärnkraft 68,5 65,8 63,2 -3,9%

Solkraft* - 0,39 0,6 53,5%

Övrig värmekraft 15,8 15,0 15,4 2,5%

Elproduktion totalt 146,0 159,6 163,1 2,2%

Netto Import (+) /Export (-) 4,7 -17,2 -25,8 50,3%

Total elanvändning 148,2 142,4 137,2 -3,6%

*Uppskattad produktion
Källa: Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, SCB

göra ska bestämmas i en ”task force eko-social skattereform”. Som 
i många europeiska länder finns en oro för att en koldioxidskatt 
ska möta motstånd från låginkomsttagare. Avsikten är att systemet 
ska träda i kraft 2022. 

På transportområdet läggs omfattande förslag kring att gynna 
järnväg och cykling, men också ett konkret förslag om att införa 
E10 i bensinen. 

När det gäller uppvärmning finns det en detaljerad plan, allde-
les oberoende av koldioxidskatten. Oljepannor i nya hus förbjuds 
från 2020, och vid utbyte av äldre pannor från 2021. Senast 2025 
ska alla oljepannor som är mer än 25 år gamla bytas ut och senast 
2035 ska samtliga oljepannor vara borta. Naturgaspannor förbjuds 
i nybyggen från 2025. Det öppnar marknad för ännu fler moderna 
pelletspannor. 

Mycket stark elbalans och rekord för vindkraften

Oljepriset kring 60 dollar

MARKNADERNA

Den politiska debatten under de senaste månaderna kan ha gett 
intryck av att nedläggningen av en reaktor i Ringhals hotar den 
svenska elförsörjningen. Läget på elmarknaden karaktäriseras 
tvärtom av stor överproduktion med rekordexport och mycket låga 
elpriser för årstiden. Vindkraftsproduktionen ligger nu i årstakt 
klart över 20 TWh, med rekordhög produktion i början av januari. 
Till och med vecka 4 var produktionen nästan dubbelt så stor som 
ett år tidigare. ”Övrig värmekraft” som inkluderar biokraftvärmen, 
ligger däremot långt under förra årets produktion, en effekt av att 
vintern är mild och att elpriserna varit låga. Elanvändningen är 

Trots ökad oro i Mellanöstern och fortsatt kris i Venezuela har oljepriset varit stabilt och på senare tid sjunkit. Det finns nu en ökande 
oro för att världsekonomin kommer att mattas av på grund av coronaviruset och dess effekter på den kinesiska ekonomin, som idag utgör 
17 procent av världsekonomin. Kina är en ledande importör av olja. Avreglering och olika stimulanser för den amerikanska olje- och 
gasproduktion verkar också dämpande på oljepriset.

också låg, en effekt av mindre behov av elvärme. Följden är mycket 
stor elexport, som sker i alla riktningar. 

Elpriserna har varit mycket låga för årstiden, med priser mellan 
20 och 30 öre/kWh, ofta nära 20 öre. Forwardpriserna har också 
fallit kraftigt och nivån för 2021 ligger under 30 öre. Också priset 
på elcertifikat har sjunkit kraftigt, från en redan låg nivå, både på 
spotmarknaden och forwardmarknaden. Priset ligger nu bara på 
ett par öre per kWh. Priserna på utsläppsrätter har däremot varit 
stabila kring 24 euro/ton. 

 
 

Svebio kommentar: 

Elstatistiken innehåller en del anmärkningsvärda besked. 
• Ett besked är att elanvändningen fortsatte att minska, dessutom 

med hela 3,6 procent. Jämfört med för tio år sedan är det en nedgång 
med omkring 10 TWh. Överkapaciteten i det svenska elsystemet är nu 
mycket stort. Nedstängning av en reaktor i Ringhals vid årsskiftet kom-
mer knappats att märkas på systemnivå. 

• Ett annat besked är att utbyggnaden av vindkraften nu har stort 
genomslag. För första gången noteras också en siffra för solkraft som 
inte är helt försumbar. I nästa års statistik kan vi räkna med att solkraften 
kommer upp i 1 TWh. Andelen variabel, icke styrbar elproduktion ökar 
nu snabbt från år till år, vilket kommer att få genomslag i prisbildning 
och effektbalans. 

FORTS FRÅN SID 7.
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Att göra Sverige fossilfritt kommer att kräva en ökad tillförsel av 
omkring 100 TWh biobränslen. Om 25 år kommer vi i Sverige att 
kunna använda 250 TWh bioenergi. Det finns betydande möjlig-
heter att öka tillförseln av biomassa både från skogen, jordbruket 
samt från avfall, restprodukter och biprodukter, tillräckligt för att 
möta de ökade behoven. Potentialen för ökad tillförsel ligger på 82 
TWh på kort sikt och 147 TWh på längre sikt. Det visar Svebios 
Färdplan Bioenergi som lanseras idag.

Användningen av bioenergi har under perioden 2000 – 2017 
ökat med 3,5 TWh om året till 147 TWh 2017.

Idag är bioenergi Sveriges största energikälla och står för 38 pro-
cent av Sveriges energianvändning.

– Den tyska förbundsdagen beslutade på torsdagen att kraftigt 
höja nivån på den koldioxidskatt som Tyskland inför 2021. Be-
slutet innebär att EU:s två starkaste ekonomier, Tyskland och 
Frankrike, inom några år kommer att ha pris på koldioxidutsläpp 
på runt 50 euro/ton. Beslutet gäller inte bara den tunga industrin 
utan hela ekonomin som uppvärmning och transporter. Det var 
en fantastiskt bra klimatjulklapp, säger Gustav Melin, vd i Svebio, 
Svenska Bioenergiföreningen. Det är ett av världens största klimat-
beslut i år. Kostnaden för utsläpp blir tillräckligt hög för att driva 
omställningen bort från fossila bränslen.

– Ett högt pris på koldioxidutsläpp istället för subventioner och 
detaljregler ger en effektiv klimatpolitik. Då väljer vi alla bra lös-
ningar till låg kostnad.

Förbundsdagen beslutade med nära två tredjedels majoritet 
att införa ett pris på koldioxidutsläpp i sektorer som inte har 
utsläppshandel med 25 euro/ton från 2021 och därefter en stegvis 
höjning till 55 euro/ton 2025. Den tyska regeringens förslag var 10 

Pressmeddelande 2020-01-16 
Bioenergin räcker till de ökande behoven

Pressmeddelande 2019-12-20 
 Årets bästa klimatjulklapp – höjd tysk koldioxidskatt

PRESSMEDDELANDEN

Fossilfritt Sveriges färdplaner visar att industrin kommer att 
efterfråga 25 – 29 TWh mer biobränslen. En utbyggnad av bio-
kraftproduktionen kan innebära en ökad förbrukning på 30 TWh. 
Användningen av biodrivmedel i vägtrafiken, flyget, arbetsmaski-
ner och inrikes sjöfart kan bli 40 – 44 TWh, även om vi antar en 
betydande elektrifiering.

Ökad tillförsel av biobränslen kan ske genom bättre tillvara-
tagande av avverkningsrester i skogsbruket, bättre utnyttjande av 
biprodukter och avfall, och genom ökad odling av energigrödor.

Ladda ner Svebios "Färdplan Bioenergi – Så möter 
vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige”

euro/ton 2021 och 35 euro/ton 2025. Beslutet är en tydlig signal 
till investerare och hushåll som gör bränslebyte och effektivise-
ring lönsammare.

Beslutet är ett stort genombrott för koldioxidbeskattning i EU. 
Redan tidigare har Frankrike infört koldioxidskatt med en plan för 
stegvis höjning av nivån. Den franska skatten ligger idag på 44,6 
euro/ton. Också Luxemburg beslutade förra veckan att införa en 
koldioxidskatt på 25 euro/ton, och Irland höjer sin koldioxidskatt 
från 20 till 26 euro/ton. EU:s utsläppsrätter kostar idag omkring 
27 euro/ton.

Sverige har Europas och världens högsta koldioxidskatt, 
idag omkring 115 euro/ton, följt av Schweiz och Norge. Den 
höga svenska koldioxidskatten har bland annat lett till att kol-
dioxidutsläppen från uppvärmning minskat med över 90 pro-
cent sedan den infördes 1991, enligt Naturvårdsverkets senaste  
klimatstatistik.

Remissyttrande över Promemorian skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning
Svebio lämnade den 10 januari remissyttrande över Pro-
memorian Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för 
uppvärmning (Fi2019/04129/S2).

Svebio stödjer förslaget att utvidga skattebefrielsen för vissa bio-
bränslen till att också omfatta biogasol. Fossil gasol används fortfa-
rande i betydande volymer i den svenska industrin, men kommer 
under de närmaste åren att behöva ersättas med fossilfri energi som 
en följd av den höjda koldioxidskatten, högre priser i ETS och 
en allmän ambition i näringslivet att nå fossilfrihet, manifesterat 
bland annat i Fossilfritt Sveriges färdplaner. 

Biogasol kommer att vara en viktig ersättare för fossil gasol, lik-

REMISSVAR FRÅN SVEBIO

som också biogas, bioolja, pellets och fjärrvärme. Oklarheter kring 
beskattningen får inte förhindra rationella val av marknadens ak-
törer.

I avvaktan på att energiskattedirektivet uppdateras och anpas-
sas till EU:s klimatmål bör Sverige verka för att alla biobränslen, 
både fasta, flytande och gasformiga, undantas från beskattning 
på ett likvärdigt sätt. Man bör i detta sammanhang också se över 
beskattningen av HVO-bränsle (KN-nummer 2710 1941) som 
uppvärmningsbränsle. På samma sätt bör man också generellt se 
över ”övriga biobränslen”, t ex bio-DME som nämns i Energigas 
Sveriges hemställan. 

https://www.svebio.se/om-oss/publikationer/
https://www.svebio.se/om-oss/publikationer/
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Synpunkter på uppdaterad förordning och miljö- och  
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
Svebio lämnade den 14 januari Synpunkter på uppda-
terad förordning och miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar och bilresor (I2019/00597/TM).

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge 
synpunkter på den föreslagna förordningen och vill ge följande 
skriftliga synpunkter. Svebio har tidigare framfört liknande syn-
punkter vid det möte som anordnades den 13 december 2019.

Svebios synpunkter i sammanfattning

Svebio anser att förslaget har så stora brister att det inte bör 
genomföras, utan ett nytt förslag bör tas fram.  

Förslaget till miljöbilsdefinition kommer i praktiken att ute-
sluta en stor andel av de bilar som har bästa klimatprestanda, men 
premiera andra bilar med tvivelaktig klimatnytta. 

Om förslaget genomförs måste det kompletteras med regler om 
att fordon som kan köras och körs på högblandade biodrivme-
del som E85, HVO100, B100 och ED95 räknas som miljöbilar på 
samma sätt som biogasbilar. 

En regel måste också införas om att laddhybrider ska köras på 
förnybart drivmedel för att erhålla bonus. 

Om förordningen genomförs kommer det att bli den slutliga 
dödsstöten för den svenska E85-marknaden och därmed fullföljan-
det av ett klimatpolitiskt misslyckande. 

En förordning måste också öppna för att betrakta efterkonver-
terade bilar som miljöbilar. 

Allmänt

Vi är kritiska till att förslaget inte innehåller en motivtext och 
en konsekvensanalys. Utformningen av regelverket för miljöbilar 
och upphandling av dessa är kraftigt styrande för nybilsmarkna-
den, eftersom kommuner, regioner och många privata aktörer 
utformar sina regler utifrån det statliga regelverket. Mot den här 
bakgrunden behövs en grundlig analys av konsekvenserna och mil-
jöeffekterna av förslagen. En sådan analys saknas. 

Grundläggande fel med bonus-malus

Enligt Svebio bör styrningen av utsläppen i transportsektorn i 
första hand ske genom beskattning av utsläppen, dvs i praktiken 
genom drivmedelsbeskattningen. Det ger en direkt koppling till 
klimatpåverkan och låter marknadens aktörer avgöra vilken teknik 
som ska användas. Man slipper byråkratisk styrning av vad som är 
”bra” och ”dålig” teknik. 

Svebio har i remissvar rörande bonus-malus framhållit brister i 
systemet. Denna kritik kvarstår. Genom att bonus-malus används 
som utgångspunkt för miljöbilsdefinitionen förs dessa brister ock-
så in i den statliga upphandlingen av bilar. 

Bristerna i bonus-malus består dels i vilka bilar som ges bonus, 
dels i vilka bilar som ges malus och/eller ges otillräcklig bonus. 

En tung laddhybrid som huvudsakligen körs på fossilt bränsle 
ges bonus, trots att klimatnyttan är tvivelaktig för denna bil. Det 
finns inga garantier för att laddhybriden till stor del eller i huvud-
sak körs på el. Många fordon i statliga tjänst kommer att köras 
långa körsträckor i områden med bristfällig laddinfrastruktur. I 
dessa fall kommer laddhybriden att främst köras på fossilt bränsle 
och därmed vara en bil med stora utsläpp och koldioxid. 

Svebio har i olika remissyttranden begärt att det görs en upp-
följning av hur laddhybriderna används i praktisk körning. Någon 
sådan analys har oss veterligt inte genomförts.  

En dieselbil som körs på 100 procent biodiesel, HVO100 eller 
B100, får ingen bonus, utan belastas med malus. En sådan bil har 
mycket låg klimatpåverkan, sannolikt lika bra som en biogasbil 
som konsekvent körs på biogas. 

En flexifuelbil som konsekvent körs på E85 ger mycket goda 
klimatnytta. Etanolen får allt bättre klimatprestanda. Sverige har 
en unik situation i Europa med ett väl utbyggt distributionsnät 
för E85, som nu hotas av en sjunkande efterfrågan eftersom det 
inte säljs några nya flexifuelbilar. Andra länder, som Frankrike och 
Belgien, bygger nu ut distribution för E85. I USA växer distribu-
tionsnätet för E85 också kraftigt. När bonus-malus infördes gavs 
ingen extra bonus till flexifuelbilar. 

Att införa en miljöbilsdefinition som inte inkluderar flexifu-
elbilar innebär att marknaden är död för nya etanolbilar. Följden 
blir onödigt stora utsläpp av koldioxid från bensin och att distri-
butionsnätet för E85 gradvis avvecklas. 

Flexifuelbilar bör följaktligen inkluderas i miljöbilsdefinitio-
nen, liksom de bör ha en extra bonus inom bonus-malus, dvs in-
kluderas i paragraf 5.3 i förordningen (2017:1334) om klimatbonus-
bilar, på samma sätt som gasbilar.

Krav på flexifuel för laddhybrider 

Om staten vill stödja försäljningen av laddhybrider bör man 
ställa krav på att dessa är flexifuel, dvs att de kan tankas med E85 
om de är bensindrivna. Om de är dieselfordon kan de redan nu 
köras på ren biodiesel. 

Krav på tankning

Paragraf 6 i den föreslagna förordningen anger att bilar som 
är utrustade för alternativt bränsle ska ”i största möjliga utsträck-
ning” drivas med sådant bränsle. Vi anser att regeln bör skärpas 
och att man bör införa ett tankningkrav för att fordonen ska be-
traktas som miljöbilar. Kravet bör gälla för alla typer av fordon: 
flexifuelbilar, dieslar som kan köras på ren biodiesel, laddhybrider 
(som ska vara flexifuel) och biogasbilar. 

Efterkonvertering

Efterkonvertering är ett relativt enkelt och billigt sätt att mins-
ka klimatpåverkan från befintliga bilar. Statistiken visar att det 
idag finns cirka 100 000 laddbara bilar inom en fordonsflotta på 
4,87 miljoner bilar. 0,6 procent av bilarna är rena elbilar och 1,34 
procent är laddhybrider. De bilar som säljs rullar i genomsnitt i 17 
år. Efterkonvertering och bränsleval för den befintliga bilparken är 
alltså avgörande för att snabbt minska utsläppen från transportsek-
torn. Miljöbilsdefinitionen måste omfatta också efterkonverterade 
bilar som kan drivas med olika biobränslen. 

Sammanfattande synpunkt

Syftet med en miljöbilsdefinition måste vara att åstadkomma 
en optimal minskning av koldioxidutsläppen genom att styra 
myndigheternas val av bilar och transporter. Den föreslagna för-
ordningen ger ingen sådan garanti, utan leder till onödigt stora 
utsläpp och till onödigt höga utgifter för staten eftersom man styr 
till tunga och dyra fordon. 

Det behövs en kraftig omarbetning av förslaget. Om så inte 
sker bör man hellre avstå från att införa en bristfällig miljöbilsdefi-
nition och istället styra klimatpåverkan från statens fordon enbart 
med hjälp av bränslevalet. 
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Remissyttrande över promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet
Svebio lämnade den 7 januari Remissyttrande över pro-
memorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på 
avfallsområdet (M2019/01776/R).

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, verkar för ökad användning 
av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. 
Bland Svebios medlemmar finns företag som handlar med eller 
återvinner energi ur avfallsbränslen. 

Svebios syn på hantering av avfall 

Den så kallade avfallstrappan är ett bra verktyg för att på en 
generell nivå styra samhällets hantering av avfall, men avfallstrap-
pan kan och får inte tillämpas stelbent. Trappan utgår från en hie-
rarkisk ordning som inte alltid är lämplig eller ekonomiskt rimlig. 
Materialåtervinning anses alltid gå före energiåtervinning. Enligt 
vår uppfattning är energiåtervinning ofta den bästa lösningen och 
inte sällan att föredra framför materialåtervinning. Det gäller inte 
minst av miljöskäl och då särskilt för blandade och smutsiga, kon-
taminerade, avfallsflöden och avfall med ingående material av lågt 
värde. Genom förbränning kan man avgifta kretslopp och oskad-
liggöra oönskade ämnen. I det svenska energisystemet med hög 
andel fjärrvärme, kraftvärme och höggradig rening kan avfalls-
förbränning betraktas som ett energi-, klimat-, och miljömässigt 
förstklassigt alternativ, där 95 procent av energin kan återvinnas 
som el och värme och där utsläppen till luft och vatten är försum-
bara. I en framtid kan det bli möjligt att avskilja och lagra koldi-
oxid även från avfallsförbränning, särskilt från stora anläggningar.

Synpunkter på promemorian

Vi vill mot den här bakgrunden betona att den svenska reger-
ingen och de svenska myndigheterna gör en praktisk tillämpning 
av EU:s direktiv. Svebio vill särskilt betona några frågor: 

• Kommunalt ansvar för avfall från verksamheter (9.4). En fråga 
som aktualiserats under de senaste åren är frågan om vem som ska 
hantera vegetabiliska avfallsoljor från restauranger. Vissa kommu-
ner hävdar att detta är ett kommunalt ansvar medan exempelvis 
restaurangkedjor för snabbmat har utvecklat egna återvinningssys-
tem. Återvunna vegetabiliska avfallsoljor (UCO = Used Cooking 
Oil) är en viktig råvara för biodieselproduktion och hanteringen 
måste kunna ske i rationella former. 

• ”Undantag från kraven på utsortering och separat insamling” 
(11.2). Förslaget ger utrymme för att ge relativt omfattande dispen-
ser, vilket är bra. Ett aktuellt exempel är att kravet på separat in-
samling av matavfall i glesbygdskommuner i norra Sveriges inland 
leder till onödigt höga kostnader. Där borde man göra undantag, 
liksom för separat insamling i skärgårdsområden och vissa andra 
glesbygdsmiljöer. Förutom kostnaderna för den separata insam-
lingen och hanteringen är klimatnyttan sannolikt begränsad eller 
obefintlig i relation till annan energiåtervinning än biogasproduk-
tion. 

• Mål för materialåtervinning (17.3). Sverige är bundet av de 
målnivåer som anges i EU-direktiven, och bör inte gå längre i kra-
ven än EU-direktiven anger. När det gäller återvinning av plast 
måste man vara medveten om riskerna för kontaminering genom 
olika tillsatser som tungmetaller i färger, flamskyddsmedel och 
hormonstörande ämnen. Man bör också göra skillnad på behovet 
av materialåtervinning mellan förnybara och icke-förnybara eller 
fossila material. Allt större andel av plasten kommer att tillverkas 
av förnybar råvara (biobaserad plast). Att ställa krav på materia-
låtervinning för trä är inte miljömässigt motiverat, särskilt inte i 
Sverige där biomassa är huvudsakligt bränsle för värme och kraft-
värme. Också här finns risker med kontaminering från exempelvis 
färger, impregneringsmedel och formaldehyd. Förbränning med 
energiåtervinning och god reningsteknik är ofta det bästa alterna-
tivet ur miljösynpunkt. 
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BIOENERGI I PRESSEN

NORRBOTTENS LÄN

Eldrift i gruvan ska få bort koldioxiden
Gruvbolaget LKAB är den fjärde värsta koldioxidutsläpparen i Sve-
rige. Men nu ska bolaget bli rent. 650 000 ton som nu släpps ut 
varje år ska ned till noll.

Brytning och transporter står för ungefär hälften av ut-
släppen, och pelletsverken för andra halvan. I båda proces-
serna ska utsläppen bort genom eldrift och alternativa bränslen.   
I dag drivs LKAB:s pelletsverk i Malmberget med olja, och de i 
Kiruna och Svappavaara med kolpulver. 

– I ett första steg ska vi börja testa att använda biooljeteknik, 
och använda  tallolja, som är en restprodukt från pappers- och 
massaindustrin. Den är inte helt koldioxidfri, men vi ska utveckla 
tekniken vidare mot vätgas och plasmateknik. Plasmatekniken 
innebär direktverkande el, berättar Markus Petäjäniemi, mark-
nads- och teknikdirektör i LKAB.  
Ur Svenska Dagbladet m fl tidningar 2020-01-27

Miljösatsning ger storvinst på utsläppsrätter
EU:s utsläppshandel reser sig ur askan. I Piteå finns en av markna-
dens absoluta vinnare.

Den 1 januari 2005 sjösattes världens första internationella han-
delssystem för koldioxidutsläpp - ETS. 

I Sverige är producenter av papper och kartong systemets stora 
vinnare, med ett sammanlagt överskott på drygt 16 miljoner ut-
släppsrätter under perioden. Värt ungefär 4,4 miljarder kronor. 

– Vi har ökat användningen av biobränsle hela tiden, säger 
Ingemar Lundström. 

I mars 2007 invigdes den nya biobränslepannan, den största 
enskilda investeringen i fabrikens historia. Satsningen omfattade 
också en ny turbin, för att öka produktionen av egen el. 

– Vi minskade oljeförbrukningen med nästan 90 procent. 
I dag använder Smurfit Kappa Piteå nästan inga fossila bräns-

len. Under åren 2013 till och med 2018 har Smurfit Kappa Piteå fått 
drygt 1,5 miljoner gratis utsläppsrätter. 
Ur Piteå-Tidningen 2019-12-24

VÄSTERBOTTENS LÄN

Här byggs en ny fabrik i Bureå
Envigas tar nu snabba steg mot den nya fabriken i Bureå. Under 
april hoppas vd Tobias Brink att 50 miljoners-investeringen ska 
kunna tas i drift. 

– Nu börjar vi titta på rekryteringen av personal.
I pilotanläggningen har Envigas tillstånd att producera 250 ton 

biokol per år. Fabriken i Bureå kommer att sysselsätta tio till tolv 
personer då den är fullt driftsatt. Produktionen kommer att ske 
dygnet runt i tre skift. 

– Det första produktionsåret hoppas vi nå 5 000 ton kol och  
2 000 ton olja. 

Tobias Brink sätter ett produktionsmål till 50 000 ton under 
2023. Den teknik som används av Envigas heter pyrolys. Den byg-
ger på att anläggningen matas med biomassa och värms sedan upp 
till 600 grader i en syrefattig miljö. Resultatet blir biokol, olja och 
energirik gas. 
Ur Norran 2019-12-27

JÄMTLANDS LÄN

Inlandsbanan vill bygga  
om lok för vätgasdrift
Inlandsbanan och Statkraft har tillsammans startat ett projekt 
för att bygga om lok till vätgasdrift och testa hur godstrafiken ska 
kunna bli koldioxidfri trots att det saknas elledningar. 

– Kunderna är tydliga. Ska de flytta gods till oss duger det inte 
med  förnybart  som bränsle. Det måste vara helt koldioxidfritt, 
säger Peter Ekholm.

Inlandsbanan står outnyttjad för långväga transporter. Om de 
fyra största så kallade transportsystemen flyttade över från Stam-
banan genom övre Norrland till Inlandsbanan skulle 25 procents 
järnvägskapacitet frigöras för persontrafik, enligt bolagets uträk-
ningar.

– Kunderna är mycket tydliga med oss. De vill inte flytta över 
transporter som i dag går under tråd och är koldioxidfria till oss 
om vi kör våra lok med HVO till exempel. 

Orsaken är att förnybara bränslen trots allt släpper ut koldioxid 
vid förbränning. 

Statkraft Energihandels vd Per Rosenqvist hoppas mycket på 
projektet. 

– Vi tror att vi kan producera vätgas lokalt, maximalt 15 mil från 
Inlandsbanan. 
Ur Östersunds-Posten 2020-01-09

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Miljonstöd till länets första  
tankstation för flytande biogas
I Västernorrland finns inte möjlighet för tunga fordon att tanka 
LBG 100 (flytande biogas). Nu har företaget Gasum beviljats drygt 
6,8 miljoner kronor för att bygga länets första tankstation.

– När det gäller Sundsvall så har vi identifierat Birsta som ett 
viktigt område. Då ligger man i nära anknytning till den regio-
nala trafiken och den som går tvärs igenom regionen, säger Mikael  
Antonsson.
Ur SVT Nyheter Västernorrland 2019-12-21 
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Miljardsatsning i Husum gynnar lokalt företag
Metsä Board i Husum satsar lokalt i omvandlingen till en helt 
fossilfri koncern 2030. Den planerade miljardinvesteringen på Hu-
sumfabriken innefattar ny sodapanna och ny turbin. 

– Vi jobbar för att ha ett slutgiltigt tillstånd klart innan semes-
trarna, det är en viktig milstolpe för oss, säger Olov Winblad von 
Walter. 

När de väljer att satsa på framtiden har de bland annat valt att 
teckna ett avtal med Afry (tidigare ÅF Pöyry). 

Metsä Board i Husum har också gått vidare med Valmet som 
partner. Förhoppningen är att Metsä Board i Husum har den nya 
sodapannan och turbinen i drift i slutet av 2021. 
Ur Örnsköldsviks Allehanda 2020-01-25

Hemabs nya satsning i Härnösand  
– levererar biogödsel till jordbruken
Hemab i Härnösand går nu ut med en ny produkt - biogödsel. 
Alltså en klimat- och miljövänlig näring via de restprodukter som 
blir när matavfallet från länet rötas till biogas och fordonsbränsle.

Biogödsel från matavfallet är klimatsmart och ger en mer varia-
tionsrik näring än konstgödsel, påpekar Hemab. 

Biogödseln kommer från det matavfall som Härnösand, Sunds-
valls och Örnsköldsviks kommuner levererar till anläggningen i 
Äland utanför Härnösand. 
Ur Tidningen Ångermanland 2020-01-24

GÄVLEBORGS LÄN

Chauffören vid Stora Enso  
andades inte in farlig gas
Chauffören från Söderhamn som avled vid Stora Enso i Skutskär 
efter att han fallit från en tankbil hade inte inandats något som 
kan ha lett till olyckan. Det konstaterar Rättsmedicinalverket i ett 
utlåtande.

Olyckan inträffade fredagen 8 november. Mannen, som var i 
65-årsåldern, befann sig vid fabriken för att hämta tallolja. 
Ur Arbetarbladet 2020-01-23

DALARNAS LÄN

Fjärrvärmen i Leksand och Rättvik säljs snart
Snart sköts fjärrvärmenäten i Leksand och Rättvik av Värmevär-
den AB - ett bolag som ägs av en fond förvaltad av den amerikan-
ska banken J.P. Morgan. 

– Leksands och Rättviks fjärrvärme slås samman och majori-
tetsägare i ett nytt gemensamt bolag blir det privata företaget Vär-
mevärden AB. Enligt Dala energis vd Bengt Östling är syftet att 
utveckla fjärrvärmen i de båda kommunerna. 

Rättviks kommun och Dala energi kommer tillsammans att äga 
49 procent av bolaget medans Värmevärden AB ska äga 51 procent 
av aktierna. 

Aktieägaravtalet gör att beslut rörande till exempel prissätt-
ning och affärsplaner måste göras med två tredjedels majoritet.   
Fjärrvärmeverksamheten i Leksand och Rättvik har i dag totalt sex 
anställda. Den består av fem nät som finns i Leksand, Insjön, Rättvik, 
Boda och Vikarbyn som sammanlagt levererar cirka 90 GWh/år.
Ur Falu Kuriren 2019-12-27

Spendrups i Grängesberg  
är nu helt fossilfritt
Spendrups bryggeri i Grängesberg är sedan i oktober helt fossil-
fritt. Målet är att hela verksamheten inom fem år ska använda för-
nybar energi. 

Istället används ett helt växtbaserat bränsle gjort på raps, kall-
lat RME. Dessutom används restprodukter från ölbryggningen, 
så kallad drav, och  biogas  från avloppsreningen som bränsle.   
Även förnybar el från vattenkraft används. 

–Nästa steg är att jobba mer med våra transporter i leverantörs-
ledet, säger Hans Lindgren. 
Ur Nya Ludvika Tidning 2020-01-13

VÄRMLANDS LÄN

Massabrukets slam blir till skogsgödsel
Under ett år har forskare vid Karlstads universitet gjort försök 
med tallplantor i växthus som planterats i jord och torv med be-
rikat biokol.

Efter analys kan de nu konstatera att plantorna växer bättre.   
Det berikade  biokolet  kommer från restprodukter från Stora  
Ensos massabruk i Skoghall i Värmland. 

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Karlstads univer-
sitet, Stora Enso, Mellanskog, Econova, Skogsstyrelsen och Paper 
Province och resultatet kan bli ett gödningsmedel som är bra för 
miljön på flera sätt. 

Gödseln består av  biokol  som framställs ur slam från massa- 
och pappersbrukets vattenrening. Kolet blandas med aska från 
biobränslepannan och kväve från ett kommunalt reningsverk. 
Pulvret som bildas pressas sedan till pellets.
Ur Land Lantbruk 2020-01-17

ÖREBRO LÄN

Stort gasläckage
Under söndagskvällen gick ett larm ut om ett gasutsläpp och hela 
Mosserudstippen spärrades av. 3 500 kubik biogas läckte ut.

Räddningstjänsten och polis fick rycka ut sedan det började 
läcka biogas ur en container under söndagskvällen. 

– Det handlar om något vi kallar för ett flak. Det är en stor 
container och på insidan finns seriekopplade gasflaskor. 
Ur Karlskoga Tidning 2020-01-14
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Rekordvärmen slår hårt mot skogsnäringen
De som inte föredrar snö och minusgrader välkomnar den rekord-
milda, vårlika vintern.

För skogsägare och entreprenörer kan den ovanligt höga och 
ihållande temperaturen bli en kostsam historia. 

– Det går inte att köra på en hel del mark. Och sedan påver-
kar det uttaget av biobränsle. Vi tar vanligtvis ut grenar och top-
par från skogen, som ska bli biobränsle. Nu måste vi använda det 
som stöd för att inte förstöra marken, säger Axel Sjölin, produk-
tionsledare vid skogsägarföreningen Mellanskogs kontor i Örebro.  
En del vägar är avstängda och andra håller inte att köra på, säger 
Sjölin. 

– Det blir ökade kostnader för att transportera ut virket. Fort-
sätter det så här kan vi inte hålla entreprenörer med jobb. Det blir 
stillestånd. 
Ur Nerikes Allehanda 2020-01-19

VÄSTMANLANDS LÄN

Slutar elda med kol och olja:  
"En viktig milstolpe"
Förra söndagen fasade Mälarenergi in sin nya kraftvärmeanlägg-
ning på elnätet. Det betyder att man helt kan sluta elda med kol 
och olja.

Bygget av Block 7, den nya kraftvärmeanläggningen, startade i 
oktober 2017. Nu, drygt två år senare, är alla delar av anläggningen 
i drift. 

Anläggningen har en elproduktion på 55 megawatt och en vär-
meproduktion på bortåt 100 megawatt. 

Den nya pannan med tillhörande turbin och generator för el-
produktion är en investering på 1,7 miljarder kronor. 
Ur Vestmanlands Läns Tidning 2020-01-03

UPPSALA LÄN

Böter för sot över Östervåla
I februari vilade ett svart täcke sot över delar av Östervåla. Nu får 
Sala-Heby Energi böta 100 000 kronor för utsläppet.

Förra vintern byggdes delar av  fjärrvärmeverket  i Östervåla 
om, något som märktes i grannskapet när snö färgades askgrå.   
Men Sala-Heby Energi hade inte anmält ombyggnationen till till-
synsmyndigheten, som fick nys om utsläppen först efter att gran-
nar klagat. 
Ur Upsala Nya Tidning 2020-01-09

Snart bara biobränsle till bostäderna
Användningen av fossila  bränslen  för att värma upp bostäder i 
Tierps kommun är snart över. Går allt enligt planen så används 
bara förnyelsebart bränsle inom kort.

Tierps Energi och Miljö (Temab) har nu lämnat in en an-
sökan till miljökontoret i kommunen om att få konvertera de 

kvarvarande anläggningarna för användning av olja i Tierp, 
Örbyhus och Karlholmsbruk så att de kan nyttjas för förnyel-
sebara bränslen istället. 

Enligt Tomas Ulväng, vd för Temab, så ska konverteringen göras 
i närtid. 

– Målsättningen är att vi inom två månader inte ska använda 
något fossilt bränsle i vår värmeproduktion. 
Ur Upsala Nya Tidning 2020-01-28

STOCKHOLMS LÄN

Kasserade granar blir biokol  
– 70 insamlingsplatser
Mellan den 25 december och 31 januari har Stockholms vatten 
och avfall närmare 70 insamlingsplatser för kasserade julgranar. 

De insamlade julgranarna återvinns till biokol, som används till 
jordförbättringsmedel vid planteringar. Samtidigt sänker även bio-
kol koldioxidnivåren i atmosfären genom att det låser kol i jorden. 
Ur SVT Nyheter 2019-12-27

Ny miljözon förbjuder bilar  
från 2009 och tidigare
Sveriges första miljözon klass 2 införs på Hornsgatan i Stockholm 
den 15 januari. Kravet gäller även fordon som drivs av biogas eller 
etanol. 

Äldre bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och 
lätta lastbilar ska minst uppfylla kraven för utsläppsklassen Euro 
5 för att få färdas på Hornsgatan. Kravet på Euro 5 gäller även 
fordon som har etanol, biogas eller naturgas som drivmedel. Den 
1 juli 2022 förstärks kraven för miljözonen. Då ska dieseldrivna 
personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla utsläppskraven 
för klassen Euro 6.
Ur Motormagasinet 2020-01-08  

Miljözoner i Stockholm  
kan påverka klimatet negativt
Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) har länge lyft fram att ett 
förbud måste till för att förbättra luftkvaliteten i Stockholm, i 
detta fall på den hårt trafikerade Hornsgatan. Flera rapporter har 
dock visat att luftkvaliteten är bättre än på länge och att den blir 
allt bättre - utan miljözoner. 

En ny rapport från Stockholms stads miljöförvaltning visar att 
NO2 -nivåerna redan har sjunkit mycket snabbare och kraftigare 
än vad som tidigare förutspåtts. 

I fjol registrerades endast sju överskridanden för NO2 -halterna 
på Hornsgatan, det kan jämföras med 156 år 2000. Det är en för-
bättring med drygt 95 procent. 

Till Sveriges Radio P4 Stockholm säger Gunnar Söderholm att 
miljözoner kan innebära betydande risker. Effekten kan bli den 
motsatta om människor väljer bensinbilar i stället för dieselbilar. 
Söderholm menar att det skulle ge en negativ klimateffekt med en 
större klimatpåverkan. 
Ur Teknikens Värld 2020-01-09 
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SÖDERMANLANDS LÄN

Satsningar på biogas i dragkamp om gödsel
Det kommunala bolaget Eskilstuna Energi och Miljö, EEM, ska 
bygga en produktionsanläggning för biogas på återvinningscentra-
len Lilla Nyby.

Investeringen uppgår till 180 miljoner kronor, varav 78,5 miljoner 
finansieras med bidrag från Naturvårdsverket och resten via upplåning.  
Anläggningen - som ska vara klar att tas i drift 2022 - generera 20 
nya jobb samt ge ett årligt överskott på åtta miljoner kronor. 

Att gödslet ingår i kalkylerna har lett till starka reaktioner från 
det privatägda företaget Eskilstuna Biogas AB. De har långt fram-
skridna planer på en egen produktionsanläggning i Kjula med en 
tillverkning helt baserat på gödsel. 
Ur Eskilstuna Kuriren 2020-01-29

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Nytt projekt ska ge stora miljövinster
Flera företag på Händelö har redan i dag ett gynnsamt samarbete 
med stora miljövinster. Nu ska de ta nästa steg med hjälp av ett 
EU-finansierat projekt där även kommunen och regionen är in-
volverade.

Projektet kommer att pågå under tre år och har en budget på 
drygt 3,4 miljoner kronor. 

Hälften finansieras av EU, den andra hälften av deltagande ak-
törer som bland annat innefattar Sankt Kors fastigheter, Nodra, 
Eon och Lantmännen Agroetanol. 

– Vi ser fram emot att sprida våra erfarenheter om vårt fantas-
tiska  bioenergikombinat  i Norrköping och hoppas samtidigt att 
detta initiativ leder till att vi utvecklar kombinatet ytterligare, säger 
Lars-Gunnar Edh, vd för Lantmännen Agroetanol. 

Ytterligare en förhoppning är att projektet ska leda till att flera 
företag vill etablera sig på Händelö. 
Ur Folkbladet Östergötland 2020-01-17

Vätgas som framtida bränsle
Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång gläntar på dörren 
till framtidens energisystem utan växthusgasutsläpp. I april påbör-
jas byggnationen av en vätgasanläggning, ett projekt som kombi-
nerar förnybar elproduktion, energilagring och gasturbiner.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och är i samar-
bete med Länsstyrelsen Östergötland, Finspångs kommun, AGA 
Linde, Chalmers samt Bologna universitet. 

I nära anslutning till testanläggningen kommer flera installa-
tioner att uppföras, elektorlysören och lagringstankar till vätgasen 
samt ytterligare en installation av ett stort batteri samt en solcell-
sanläggning. 

Siemens forskning som är världsledande har pågått under cirka 
tio års tid för att lära sig hantera och elda vätgas i sina gasturbiner. 
I de flesta fall i världen går gasturbinerna på naturgas. Och det vill 
de byta ut till vätgas. 
Ur Länstidningen Östergötland 2020-01-24

Östgötaböndernas succé - har 61 mackar
Energifabriken, som säljer förnybar diesel, har nu 61 mackar i  
Sverige. Bakom succén står sex östgötska lantbrukare.

2006 fick tre lantbruksfamiljer i Östergötland idén att starta 
företaget Energifabriken för att sälja helt förnybara miljöbränslen. 
14 år senare har bolaget 61 obemannade mackar i Sverige och en 
årsomsättning på 1,5 miljarder kronor. 

Karin Varverud äger Energifabriken tillsammans med maken 
David, Johan och Maria Mattsson och Erik Jakobsson och Char-
lotte Elander. De sex har tajta band. Männen redan från pojkåldern 
och Karin, Erik och Charlotte från studietiden på agronompro-
grammet i Uppsala. 

Hur kom ni på idén med miljöbränslen? 
– Vi hade sett att man kunde göra rapsdiesel, RME, och efter-

som det odlas mycket raps i Östergötland så såg vi en potential 
att förädla lantbrukets produkter till en högvärdig produkt som 
diesel. 

– 2014 började vi också sälja HVO. Det görs på slakteriavfall 
och avfallsfetter och restoljor, som till exempel frityrolja. HVO är 
en förnybar diesel, en kopia av vanlig fossil diesel. Ett bra komple-
ment till biodieseln, RME. 

– Vi säljer också ED95 som är ett spännande bränsle. En eta-
noldiesel som tillverkas av bland andra Agroetanol i Norrköping. 
Ur Östgöta Correspondenten 2020-01-29

Forskaren: Använd mer trä i byggandet
För att nå Sveriges mål om noll nettoutsläpp av koldioxid måste 
fler byggnader byggas av trä menar Linköpingsforskaren Tomas 
Nord.

När träd växer tar de genom fotosyntesen upp koldioxid ur luf-
ten och binder kolet i träet. Genom att bygga mer med trä låser 
man upp kol från atmosfären under alla de år byggnaden står. 

– Precis som med alla nya saker, om det är elbilar eller smarta 
telefoner. 

– Framförallt var Växjö kommun tidiga och satte upp ett mål 
om att bli Europas grönaste stad. 

Linköping har på senare år sett träbyggnader både i Vallastaden 
och centralt i form av Valla berså. 
Ur Östgöta Correspondenten 2020-01-09

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Det bruna pulvret som får forskarna att jubla
Ett ämne i den svenska skogen skulle kunna täcka Sveriges behov 
av förnybara drivmedel, menar forskare. 

– Det kan till och med bli en betydande exportprodukt, säger 
kemiprofessorn Joseph Samec, som vill förverkliga planerna i sam-
arbete med Preems raffinaderier på Västkusten.

– Lignin är en riktig drömmolekyl, som fungerar för att göra 
biobensin, biojetbränsle och biodiesel, säger Joseph Samec, pro-
fessor i organisk kemi och forskningschef på innovationsföretaget 
RenFuel. 

RenFuel är för närvarande det enda företaget i världen som kan 
göra bioolja av skogens lignin. Joseph Samec var med och grun-
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dade företaget efter att ha upptäckt potentialen med lignin under 
ett forskningsprojekt. 

– Vi tog kontakt med Preem. Tillsammans har vi utvecklat 
ett sätt att kunna använda lignin i Preems befintliga raffinaderi. 
Nu har vi hittat en lösning där vi konverterar ligninet till en olja, 
medan Preem tar hand om katalysen för att få till de perfekta mo-
lekylerna för olika användningsområden. 

Tillsammans har RenFuel och Preem bildat bolaget Lignolpro-
duktion AB. Nu återstår bara att få med skogsbolagen på tåget. 
Ur Lysekilsposten 2019-12-30

Åmålsföretaget Azelio passerar ny milstolpe
Precis innan det gångna året nådde sitt slut färdigställde Azelio, 
tillsammans med Marockos statliga byrå för förnybar energi, Ma-
sen, ett pilotprojekt på den stora solenergistationen Ouarzazate i 
Marocko. 

– Vi har nu lagt grunden för industrialiseringen av vår tekno-
logi och jag ser fram emot att omvandla det stora intresset som 
visats för våra lösningar till verkliga order under 2020, säger Jonas 
Eklind, vd för Azelio. 

De två modulerna i Marocko består både av energiförvarings-
enheter och enheter som är designade för att konvertera förvarad 
värme till elektricitet. Modulerna är också utrustade med en stir-
lingmotor som kan omvandla solenergi  till el under alla dygnets 
timmar vid behov. Förvaringsenheterna laddas med energi som 
genereras från ett tusental kvadratmeter solpanel. 
Ur Provinstidningen Dalsland 2020-01-04

Med nya tankar för framtiden
Rikstvätt Bengtsfors, tidigare Kåpi Tvätt, har rustat fordonsflot-
tan och bytt ut de tunga fordonen. De körs numera på miljövän-
lig HVO-diesel. Tankningen sköts i egen regi i lokalerna på Indu-
strigatan i Bengtsfors. 

Det är den tyngre fordonsflottan med totalt 12 bilar som bytts ut. 
Alla de bilarna körs sedan någon månad tillbaka på HVO-diesel.  
Företaget har rustat kontinuerligt de senaste åren, bland an-
nat har majoriteten av de gamla lysrören i de 7 500 kvadratme-
ter stora lokalerna på Industrigatan bytts ut mot LED-lysrör.   
Vatten- och uppvärmningssystemen är också miljövänliga. 

– Vi eldar med pellets sedan 2014. Med ångan som blir kan vi 
värma upp 90 procent av lokalerna. 
Ur Dalslänningen 2020-01-10

Cementa i Skövde ska minska 
de stora utsläppen av koldioxid
Cementa är den enskilda industri som släpper ut näst mest koldi-
oxid i hela Sverige. Lejonparten står den stora fabriken i Slite för, 
men Skövdefabriken bidrar också. 

– Vi kan inte ha en cementproduktion som släpper ut så mycket 
som vi gör idag, säger Matilda Hoffstedt, Cementas fabrikschef i 
Skövde. 

En annan viktig del för att få ner koldioxidutsläppen är att an-
vända mer förnybara bränslen.  

– 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. 

Ett alternativt bränsle är FinFab, ett industriavfall som består av 
en blandning av papper, textil, trä och plast. Nu undersöks om det 
även går att använda ett för Skövdefabriken nytt bränsle, biokol. 

– Vi har äntligen hittat en leverantör som producerar detta i 
industriell skala, i England. I Sverige finns många små pilotprojekt 
för att få fram biokol, men vi behöver cirka 15 000 ton om året. 
Detta är en lösning som kan fungera i Skövde. Vi kan inte vänta 
på CCS-tekniken. 

Att med biokol få 30 procent biomassa i bränslet är ett delmål.
Målet på sikt är 100 procent. 
Ur Skövde Nyheter 2020-01-02

Tarbit beställer två plus två
Tarbit Shipping i Skärhamn har tecknat kontrakt med ett kinesiskt 
varv om leverans av två kemikalietankfartyg. 

– Vi har beställt två plus två kem/produkt/biobränsle-tankfar-
tyg på 13.000 ton dödvikt från Yangzijiang Shipbuilding Group i 
Kina, säger Torkel Hermansson, vd på Tarbit Shipping, till Sjö-
fartstidningen.

Nybyggena kommer att levereras i början av 2022 och får dual 
fuel-maskineri som använder LNG eller flytande biogas, LBG, 
som bränsle.
Ur Sjöfartstidningen 2020-01-09

Skolan och äldre får notan för miljösuccén
Skolan och äldreomsorgen tvingas betala för driften av Borås nya 
distributionscentral - i form av höjda livsmedelspriser. 

– Totalt handlar det om ökade kostnader med minst tio miljo-
ner per år. 

Borås stad införde samordnade varutransporter i maj förra året. 
Transporterna inom staden har minskat med 60 procent, och ut-
släppen med hela 90 procent eftersom alla fordon körs på biogas.  
Satsningen har dock fått en oväntad baksida: höjda livsmedelspri-
ser som drabbar verksamheterna. 

Magnus Bagge, kostansvarig för förskolan och grundskolan, 
räknar med att prishöjningen för hans ansvarsområden landar på 
6-8 miljoner. 

Bakgrunden till den märkliga konsekvensen är konstruktionen 
av Borås stads nya upphandlingsavtal. 
Ur Borås Tidning 2020-01-11

Butiker i Tranemo inför klimatsmart miljöpåse
Ica-handlarna i Tranemo kommun vill minska användningen av 
engångsplastpåsar. Nu har kommunen och handlarna gemensamt 
satsat på alternativet, miljöpåsen, en matavfallspåse i fruktdisken, 
gjord på nedbrytbart material. 

Under hela 2019 gjorde Tranemo kommun en satsning där de 
gick ifrån det gamla systemet med hemkompostering och införde 
därmed avfallspåsen till hushållen i kommunen. 

– Kommunen köper in och ser till att påsarna finns tillgängliga 
för butikerna. Sen har kommunen även hand om efterhanteringen 
av påsarna från hushållen. 
Ur Borås Tidning 2020-01-13
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De bytte julgranen mot korv med bröd
Teab-personalen på fjärrvärmeverket Eldaren tog under söndagen 
emot julgranar för förbränning. I gengäld fick besökarna en möj-
lighet till rundvandring och bjöds på korv i bröd samt dryck. 

– Vi testade aktiviteten i fjol som slog väl ut, så vi valde samma 
koncept i år igen, säger fjärrvärmechefen Erik Graaf.

– Uppskattningsvis hade vi runt 300 personer på besök. 
Granarna förbränns i mellan 850-1000 grader. De besökare som 

ville kunde gå en guidad rundvandring inne i värmeverket där 
man bland annat fick se turbinen, bränsleinmatningen, pannan, 
utmatningen i pumprummet till fjärrvärmenätet med mera.
Ur Västgöta-Bladet 2020-01-13

Lönsamheten knäckfråga 
för koldioxidprojekt i Lysekil
Förslaget om ett statligt bidrag till industrier som fångar in koldi-
oxid välkomnas av Preem. Lönsamheten är en viktig knäckfråga för 
deras beslut att gå vidare från försök till en fullskalig anläggning.

På Preemraff i Lysekil finns en av två pilotanläggningar i landet 
för att fånga in och lagra koldioxid, CCS. 

Planen är en fullskalig anläggning som 2025 skulle fånga in en 
halv miljon ton CO2. Men än är inga investeringsbeslut fattade. 
Ur Sveriges Radio Väst 2020-01-15

Framtidens drivmedel:  
Här testar forskarna framtidens "soppa"
En ny forskningsavdelning på Preem ska göra Sverige helt självför-
sörjande på förnybara drivmedel. På labbet pågår intensiva tester 
av det som ska bli framtidens bensin och diesel.

I dag importerar vi 85 procent av alla förnybara drivmedel. Men 
Preems mål är att Sverige ska bli självförsörjande. 

– Preem jobbar med att samla in och konvertera skogsråvara till 
något vi kan processa i våra raffinaderier tillsammans med andra 
aktörer, som massabruk, skogsägare och sågverk.

– Forskare och entreprenörer är med och utvecklar nya tekniker 
för att råvarorna ska kunna processas på ett ekonomiskt hållbart 
sätt, säger Olov Öhrman, chef för forskning och utveckling på 
Preem och ansvarig för den nya forskningsavdelningen. 

Olov Öhrman kommer senast från tjänsten som forskningschef 
på RISE ETC i Piteå. 
Ur Lysekilsposten 2020-01-16

JÖNKÖPINGS LÄN

Dubbelt så mycket gas – Chock i Sävsjö
Biond har tecknat ett 10-årigt avtal med Fordonsgas Sverige avse-
ende ca 13 GWh biogas. Avtalet innebär att Bionds anläggning i 
Sävsjö nu kan växa genom ökad produktion, utbyggnad och rekry-
tering av personal. 

Gasen kommer att användas som drivmedel för busstrafiken 
i Jönköpings län. Avtalet med Fordonsgas om 13 GWh innebär 
nästan en fördubbling av nuvarande biogasproduktion i Sävsjö. 

Biogasen i Sävsjö produceras huvudsakligen från flytgödsel från 
lantbruk i trakten men för att öka produktionen av biogas kommer 
Biond att ta in mer matavfall, slaktavfall och annat organiskt avfall. 
Ur Höglandsnytt 2019-12-23

Kommunen kritiserar regionen
Kommunledningen i Jönköping riktar stark kritik mot regionens 
tolkning av biogasöverenskommelsen som tidigare har antagits.

– Jag trodde vi var överens om att stadsbussar i Jönköpings 
kommun ska köras med hundra procent fossilfri  biogas, säger 
kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C). 

I november förra året beslutade de styrande partierna i regi-
onfullmäktige att det ändå är fritt fram att använda gas från det 
allmänna nätet som ibland endast är 20 procent fossilfri. 

Företaget HZI på Torsvik som bygger en ny biogasanläggning 
vid Hulttippen mellan Tenhult och Barnarp reagerade också kraf-
tigt mot beslutet. Bygget väntas stå klart om några månader. 40 000 
ton organisk matavfall kommer då årligen att kunna omvandlas 
till biogas och biogödsel. 
Ur Jönköpings-Posten 2020-01-27

Jultrötta granar ger ny energi:  
"Finns absolut ett miljötänk"
Enligt Naturvårdsverket genererar en julgran som eldas i värme-
verk tillräckligt med el för att driva tre-fyra fulla tvättmaskiner. 
Det är något som Njudung energi tagit fasta på.

Under januari har de hämtat upp 2500 granar från över 200 
uppsamlingsställen i Vetlanda och Sävsjö. 

I mer än 10 år har Njudung energi erbjudit granhämtning. 
Ur Smålands Dagblad 2020-01-22

KALMAR LÄN

Gasmacken snart öppen i Målilla
Taxichauffören Krister Bergqvist var en av de första som kunde 
fylla tanken vid den nya gasmacken i Målilla. Och något dygn 
efter årsskiftet öppnas anläggningen för allmänheten.

– Mackarna i Högsby och Vimmerby öppnar i januari. I Hults-
fred är vi inne i bygglovsprocessen men vi hoppas kunna öppna 
där under våren, säger Åke Birgersson, vd för Hagelsrums Biogas.  
Grundmaterialet till biogasen är gödsel från cirka 1 000 kossor i 
Hagelsrum och Fröreda. Anläggningen har en årseffekt på cirka 
tio gigawattimmar.
Ur Oskarshamns-Tidningen 2019-12-24

Pelletsfabriken har många utmaningar
Det är ganska precis två år sedan som produktionen startade i 
den nya fabriken och förra året kom man upp i en produktion på  
20 000 ton.

Men målsättningen är högre än så. Vd Peter Peterson berättar 
att målet är att komma upp i 25 000-30 000 ton pellets per år i 
produktion. 

Kapaciteten finns i anläggningen redan. Det som bromsar är 
tillgången på råvara. Kutterspån. 

Efter branden tappade vi också flera kontrakt med våra leverantörer.  
En stor utmaning framöver är att minska den egna elförbrukningen. 

– Vi använder ganska mycket ström, säger Peter Petersson, så vi 
vill gärna hitta ett sätt att minska kostnaderna. 

Så de har tittat på flera olika möjligheter. Solceller är en, Stir-
lingmotorteknik ett annat alternativ. Eller kanske lokalproduce-
rad biogas från Halgelsrum. 
Ur Vimmerby Tidning 2020-01-10
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Rädsla för lukt kan flytta biogasanläggning
Nu presenteras flera andra alternativ till placering av den biogasan-
läggning som ska byggas i Mönsteråsområdet. 

Mönsterås Biogasproduktion har ansökt om tillstånd för en 
biogasproduktion om 150 GWh per år och till det går det åt cirka  
300 000 ton av bland annat gödsel från nöt-, svin- och fjäder-
fänäringen i området. Gödseln ska bli både flytande biogas och 
biogödsel. 

Det är Mönsterås  Biogas  AB och Scandinavian  Biogas  Fuels 
AB som gemensamt äger Mönsterås Biogasproduktion. Det först-
nämnda startades av ett 20-tal lantbrukare i trakten. 
Ur Barometern 2020-01-08

Klimatmiljoner till biogastankställe  
i Färjestaden
Naturvårdsverket har gett Mörbylånga kommun 6,3 miljoner för 
uppförande av kommunens andra tankställe för biogas. En sådan 
planeras till brofästet i Färjestaden.

Efter samråd med verket har kommunen överlämnat stödet till 
OrangeGas Sverige AB som planerar för tankstationen med place-
ring vid Möllstorpsrondellen. 

Uppbyggande av tankstationen, skall vara slutförd senast 31 de-
cember i år. 
Ur Ölandsbladet 2020-01-28

GOTLANDS LÄN

Gotländskt bussbolag lägger ner
Busschaufförerna sägs upp och fordonen säljs av. 

– Alla gotländska bolag lägger ner, säger Pernilla Larsson vid 
Perssons buss.

Beslutet vid Perssons buss är en konsekvens av regionens se-
naste upphandling. Region Gotland skrev nyligen ett treårigt avtal 
med Bergkvarabuss AB, bolaget tar över trafiken i juni 2020. 

– Vi har 14 anställda och 14 bussar. Vi kommer att säga 
upp personalen och sälja bussarna, säger Pernilla Larsson.   
I dag sköts kollektivtrafiken på Gotland av Gotlandsbuss AB, ett 
företag som samägs av 13 gotländska bussbolag. Perssons buss är ett 
av dessa. Den nya upphandlingen innebär ett avtal på tre år och 
krav på biogasdrift ingick i kraven på operatören. 
Ur Gotlands Tidningar 201912-21

BLEKINGE LÄN

"Fem gånger dyrare med nedgrävd kabel"
Svenska kraftnät har inte gett upp ambitionen om en ny kraft-
ledning mellan Hemsjö och Ekhyddan. Ny målsättning för 
byggstart är 2023, enligt ett utskick som når berörda fastighetsä-
gare i dagarna.

I september avslog Energimarknadsinspektionen Svenska kraft-
näts koncessionsansökan om en ny, 20 mil lång, 400 kV-ledning. 
Motiveringen var att ansökan inte var tillräckligt utförlig. 

Många markägare föredrar en nedgrävd kabel. Kostnaden för 
en luftledning är tio miljoner kronor per kilometer. En nedgrävd 
kabel är mer än fem gånger dyrare. 

– Och då har man inte beaktat att en kabel har halva livslängden 
jämfört med en luftledning, säger Joel Nylin på Svenska kraftnät.  
En anledning till att Svenska kraftnät vill bygga en ny 400 kV-
ledning är att man ska kunna använda ledningen Nordbalt mellan 
Sverige och Litauen optimalt.  
Ur Sydöstran 2020-01-10

Så vill kommunen rädda Ronnebys flygplats
Att resandet från flygplatsen i Kallinge kraftigt minskat har fått 
Ronneby kommun att agera.

För att säkra flygplatsens framtid vill nu kommunen att med-
arbetare ska kunna göra klimatsmartare tjänsteresor med flyg och 
därmed välja att flyga i större utsträckning. 

Kommunen vill nu införa en möjlighet för anställda att klimat-
kompensera om man väljer att ta flyget vid tjänsteresor. Genom att 
betala 300 kronor extra på flygbiljetten, enkel väg, tankas planet 
med biobränsle mellan Kallinge och Stockholm. 
Ur SVT Nyheter Blekinge 2020-01-14

Kommunen ändrar sin flygpolicy
De senaste siffrorna från Swedavia visar hur mycket passageraran-
talet sjunkit för Ronneby Airport under 2019. Nu vill Ronneby 
kommun hjälpa flygplatsen genom att ändra deras flygpolicy. 

– Ändringen av resepolicyn ger oss möjligheten att välja alter-
nativ som  biobränsle  när personalen bokar flygresor. Vi klimat-
kompenserar och kan alltså fortsätta att flyga, säger Roger Fre-
driksson (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Ronneby.  

– I stället för att plantera träd i Afrika kan man kompensera 
för koldioxidutsläppen lokalt genom att välja biobränsle när man 
bokar sin flygbiljett, säger Roger Fredriksson till Sydöstran. 
Ur Blekinge Läns Tidning 2020-01-14

HALLANDS LÄN

Fossil fjärrvärme i Knäred  
när flispannan gått i pension
Ända sedan 1980-talet har fjärrvärmen i Knäred eldats med en 
kombination av flis och gasol. Men nu är flispannan så ålderdom-
lig att den inte körs längre.

– 1984 drog vi i gång här. Jag var med redan då, säger vaktmäs-
taren Christer Svensson. 

1989 fick flispannan sällskap av en gasolpanna. Sedan dess har 
panncentralen kunnat eldas med fliseller gasol, beroende på års-
tid och temperatur. Fjärrvärmeanläggningen värmer idrottshallen, 
Knäredsskolan, Bjrökebogården och flera av Laholmshems hyreshus.  
Men nu har den gamla flispannan - i stort sett - spelat ut sin roll. 

Anläggningen har två gånger sålts mellan dessa intressenter 
för en krona. Nu är Laholmshem ägare, efter det senaste enkro-
nasköpet 2013. 

Vad som kommer att hända med panncentralen är oklart. Stefan 
Lundström säger att man inom kommunen tittat på olika investe-
ringsbidrag som kan sökas, och att ett lokalt företag har vidtalats. 
Ur Hallandsposten 2020-01-29
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SKÅNE LÄN

Steg framåt för biokolet
I snart ett årtionde har Skånefrö i Östra Tommarp jobbat med att 
utveckla tillverkning av och odling med biokol - som underlättar 
växters upptag av näring och dessutom kan fungera som klimat-
vänlig kolsänka.

Nu har företaget som första producent i Sverige fått sitt bio-
kol certifierat enligt branschstandarden EBC.

Skånefrö har själva och i samarbete med olika företag och an-
dra aktörer genomfört en hel del olika provodlingar - och de har 
ofta visat på rejäla förbättringar av tillväxt och avkastning, berät-
tar Sven-Olof Bernhoff, som stolt visar gräsrötter som med bio-
kol växer sig upp till tre gånger så djupa som utan. 

Det biokol  som Skånefrö tillverkar och numera säljer via sin 
hemsida görs av skörderester från företagets frö- och spannmålsod-
ling, numera också från spannmålsodlare i trakten. 

Resterna pressas först till vanliga värmepellets i anläggningen i 
Östra Tommarp. Men de pellets som ska bli biokol hamnar sedan 
i de pyrolyspannor man har i Hammenhög. De pyrolysgaser som 
bildas används i sin tur för att fortsätta ge värme till processen. 
Därmed går det åt mycket lite energiutifrån. Spillvärme i röken tas 
tillvara i fjärrvärmenätet i Hammenhög. 
Ur Ystads Allehanda 2020-01-15

Planer på anläggning för biogas
Finska bolaget Gasum vill tillsammans med Biogas Syd bygga en 
ny anläggning för biogas i Skåne. 

Kommunalrådet Magnus Weberg (M) säger att syftet är behjär-
tansvärt men att det antagligen inte går att lokalisera en så stor 
anläggning till Sjöbo. 

Främsta orsaken är den stora mängd transporter som den för 
med sig. I början av 2010-talet presenterades planer för en biogas-
anläggning vid Röddinge. Något som medförde kraftiga protester 
från de boende i byn. 
Ur Ystads Allehanda 2020-01-17

Här finns energi i överskott
Höganäs reningsverk levererade under 2019 för första gången mer 
energi än vad man förbrukar.

Sedan 2007 har reningsverkets energianvändning sakta men sä-
kert minskat med 45 procent, trots befolkningsökning och skärpta 
krav på minskade utsläpp. 

– Under reningsprocessen bildas rötslam från avloppsvattnet, 
av det utvinner vi biogas som vi säljer till Höganäs AB. Tidigare 
facklade man bort biogasen men nu tar vi tillvara på gasen. Vi har 
kopplat in ett ledningsnät där vi levererar ut gas. 

I gengäld köper reningsverket hetvatten av Höganäs AB.   
Därutöver får Höganäs reningsverk energi från den stora solcell-
sanläggningen som togs i bruk för drygt två år sedan. Solcellerna 
levererar ungefär 200 000 kWh per år. 
Ur Helsingborgs Dagblad 2020-01-26

Här ska sopor bli gödning
Nu växer reningsverket fram som ska ta hand om avloppen från 
Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen. Här ska hushåll och 
kontor utrustas med vakuumtoaletter och avfallskvarnar i köken. 
Klosettvatten, bad- och tvättvatten samt matavfall från omkring  
1 800 personer leds i tre olika rör. 

I januari nästa år ska driften komma igång om allt går som planerat.  
Innan dess ska en del av återvinningen testas när näringsämnen 
från toalettvattnet blir till gödsel. Detta i form av små pellets som 
ska spridas på åkrarna. 

– Vi återvinner främst kväve och fosfor, men även kalium och 
svavel, säger han och håller fram två små behållare med pellets.   
Förutom återvinning av näringsämnen ska avfallet renas från  
läkemedelsrester. Anläggningen ska även kunna återvinna energi i 
form av värme samt producera biogas. 
Ur Helsingborgs Dagblad 2020-01-26

Brand på fjärrvärmeverket i Landskrona
Under onsdagskvällen började det brinna i anslutning till en flis-
panna vid fjärrvärmeverket på Förrådsgatan i Landskrona. Rädd-
ningstjänsten var på plats med många enheter för att släcka bran-
den och förhindra att den spred sig vidare in i byggnaden.

Enligt SOS var tre styrkor från räddningstjänsten i Landskrona 
på plats inom tio minuter och fler skickades från närliggande sta-
tioner. Vid 22-tiden var branden släckt.

Branden har enligt Johan Holmstedt, vd på Landskrona Energi, 
startat i den äldsta delen av fjärrvärmeverkets område, vid en flis-
panna som togs i drift 1983 och som fortfarande är i bruk.

Energiknuten, den nybyggda och effektstarkaste delen av fjärr-
värmeverket som togs i drift 2011, är fortfarande igång och har inte 
påverkats av branden.
Ur Helsingborgs Dagblad 2020-01-22

FIis från saIix ger fIis i kassan
Mattias Borg från Brösarp skördar saIix för fuIIt under vinterhaI-
våret. Med en modifierad CIaas 840 och en traktordragen högtip-
parvagn kIarar han 50 kubikmeter per timme. 

– Ett perfekt kompIement tiII den vanIiga verksamheten, säger 
han.

Det råder full fart på det drygt tre hektar stora salixfältet strax 
utanför Kristianstad. Under de kommande dagarna ska han hacka 
och transportera bort salixflis som sedan hämtas upp till förbrän-
ning i ett fjärrvärmeverk. 

Det senaste lasset omfattar cirka 23 kubikmeter och ska tippas 
vid ett avlägg några hundra meter bort. Där ska fliset så småning-
om hämtas upp av en åkerifirma som fjärrvärmeverket hyrt in. 

Lantbrukare och skogsägare har bemött salixen med skepsis, 
bland annat på grund av att de menar att det saknats rationella och 
kostnadseffektiva metoder att skörda. 

– I dag finns både tekniken och kunnandet, menar Mattias 
Borg som är nöjd med upplägget där hans modifierade Claas 840 
direktflisar salixen som samlas upp av högtipparvagnen som kör 
bredvid. 
Ur Trucking 2020-01-28


