
SVEBIOS VERKSAMHETSPLAN 2021 
 
 
Näringspolitiska fokus under 2021 

• Verka för att reduktionsplikten styr till ökad svensk produktion och användning av 
biodrivmedel med god klimatnytta från åker, skog och avfall. Verka för fortsatt 
användning av högkoncentrerade biodrivmedel. Verka för god utveckling i Sverige och 
internationellt för användning av biodrivmedel för väg-, tåg-, sjöfart- och flygtransport.  

• Verka för styrmedel i elproduktionen som stöder effekt och ger biokraften en central roll 
i ett framtida helt förnybart energisystem med målet att nå 40 TWh biokraft med 10 GW 
effekt i Sverige. Verka för bättre förutsättningar för småskalig kraftvärme. 

• Verka för globala styrmedel enligt PPP, Polluter Pays Principle, med CO2-skatt som 
föredöme. Verka för förbud mot nyexploatering av fossila bränslen och verka för 
introduktion av Bio-CCS. 

• Bevaka och medverka i arbetet kring hållbarhetskrav på flytande, gasformiga och fasta 
biobränslen så att de när de införs gynnar svensk produktion och effektiv global handel 
på jämlika villkor. 

• Att aktivt bevaka och verka för att EU-politiken kring klimat och energi gynnar en god 
bioenergiutveckling. 

• Verka för rättvisa villkor för biobaserad värme och fjärrvärme med särskilt fokus på 
frågan om använd energi. 

• Verka för att regeringens långsiktiga (2045) mål och strategier inom klimat, energi och 
miljö lyfter fram bioenergins möjligheter och potential inom ett 100 procent förnybart 
energisystem. 

 
 
Konferensverksamheten under 2021 
Konferensverksamheten är den del av Svebios verksamhet som påverkats mest av Coronapandemin. Vi 
genomför istället ett antal webinarier. Beroende på smittoläget kan vi komma att genomföra fysiska 
konferenser under hösten 2021 

• Digital Nordic Pellets Conference, 27 januari 

• Årsmöte14 april, Stockholm 

• Svebio Fuel Market Day, 9 september, Stockholm 

• Advanced Biofuels Conference, 21-23 september, Stockholm  

• Stora Biokraft och Värmekonferensen, november 
  
 

Information och opinionsbildning under 2021 
Svebio strävar efter att öka medvetenheten i samhället om bioenergins roll som största energislag och 
dess mätbart positiva inverkan på klimat/miljö, handelsbalans, samhällsekonomi och arbetstillfällen. 

• Vi visar på möjligheterna med både livsmedel, skogsprodukter och biobränsle. Svebio 
visar också på bioenergins positiva klimateffekter. 

• Vi använder vår tidningsredaktion för att publicera egna nyheter och 
pressmeddelanden, med målet ett pressmeddelande per nummer av tidning. 

• Vi mäter antalet pressmeddelanden och debattartiklar med målet att nå en konstant 
hög nivå. 

• Vi verkar för att Svebio ska uppfattas som en konstruktiv, kompetent och trovärdig 
organisation som tar och får en given position i energi- och samhällsdebatten. 

• Vi utvecklar våra digitala kanaler för intern och extern kommunikation via våra 
hemsidor, blogg, sociala medier, LinkedIn och nyhetsbrev.  



 
Forskningsfrågor 2021 

• Oförändrat engagemang i Energimyndighetens forskningsprogram för att påverka 
forskningens inriktning inom bioenergiområdet. 

• Bevaka relevant forskning inom bioenergiområdet. 
 

Projektverksamhet 2021 

• Projektverksamheten stödjer Svebios mål och värderingar och bidrar till utveckling och 
kunskapsuppbyggnad inom bioenergiområdet. Projekten bidrar till att finansiera anställd 
personal och möjliggör på så vis att Svebio upprätthåller en bred kunskap och 
kompetens inom bioenergiområdet och därmed bättre kan utföra vårt uppdrag. 
 

Internationella frågor under 2021 

• Svebio arbetar internationellt via styrelserepresentation i Bioenergy Europe och 
medverkan i Bioenergy Europes arbetsgrupper. Svebio är medlemmar i European Pellet 
Council och deltar i olika lednings- och arbetsmöten. 

• Svebio har ett tätt samarbete med World Bioenergy Association där VD är 
sammankallande i WBA:s valberedning. 

• Svebios personal är National Team Leader för Sverige i IEA Bioenergy Annex 39 
(biodrivmedel) och Annex 44 (flexibel bioenergi) under perioden 2019-2021. 

• Svebio driver projektet ”Säker digital handelsplats” och verkar för att öka handeln och 
därmed våra intäkter på handelsplatsen Baltpool. 

• Svebio är partner till Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) och verkar för att andra 
svenska globala aktörer också ska arbeta för pris på koldioxidutsläpp på alla marknader 
där de är verksamma.  

• Svebio arbetar med exportaktiviteter mot framförallt Kanada, Frankrike i projektet 
Swedish Bioenergy Climate Solutions. 

 
Interna frågor under 2021 

• Vi är en mötesplats för branschen, centralt i city. 

• Nätverket BioDriv har utvecklats till branschens samlande röst, vi ska fortsätta vara det. 

• Vi vill på sikt förstärka organisationen inom kraftvärme för att bättre bevaka frågorna 
kring större och mindre värme- och kraftvärmeanläggningar 

• Tidningsredaktionen kommer under 2021 att arbeta vidare med att utveckla digital 
spridning och publicering med målet att öka antalet läsare och förbättra det ekonomiska 
resultatet och värna de tryckta upplagorna. Vi har nu infört möjlighet till 
prenumerationsbetalning med betalkort. 

• Vi samverkar med Pelletsförbundet genom gemensamt utbyte i styrelser, gemensamma 
projekt, konferens och Almedalen. Från 2019 finns Pelletsförbundets kansli hos Svebio. 

 


