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EU-kommissionens plan för återhämtning
ger chans till nystart för klimatpolitiken
EU-kommissionen presenterade den 27 maj sitt åtgärdspaket för ekonomisk återhämtning efter coronakrisen under rubriken ”reparera och preparera för
nästa generation”.

MINSKAD FOSSILANDEL I ALLA SEKTORER

Paketet innebär satsningar på 750 miljarder euro – omkring
9 000 miljarder svenska kronor, som ska vara både bidrag och
lån, enligt kommissionens förslag. Det kommer nu att vidta
politiska förhandlingar. För bioenergin är det av intresse både
att se på utgiftssidan och på finansieringen av åtgärderna.
När det gäller utgifterna skriver man om ”grön och digital
omvandling” och på energiområdet har kommissionen två huvudspår. Det ena är en omfattande renoveringsvåg, både när
det gäller byggnader och infrastruktur och en cirkulär ekonomi
som ska ge lokal sysselsättning. Den andra är en satsning på
förnybar energi, men här nämner man inte bioenergi, utan formuleringen är ”särskilt vind och sol och att kickstarta vätgasekonomin”. Därefter nämner man en miljon laddpunkter för
Forts. på sidan .2

Andelen fossil energi har minskat i alla samhällssektorer. Men fortfarande
är fossilberoendet stort i transportsektorn. Det framgår av Energiindikatorer,
Energimyndighetens rapport om hur Sverige klarar de energi- och klimatpolitiska målen. Se sidan 4. Källa: Energiindikatorer 2020, Energimyndigheten
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Sveriges utsläpp minskade
med 3,2 procent 2019

Jämtkraft vill bygga nytt kraftvärmeverk i Östersund, och Göteborg
Energi satsar en halv miljard på en ny biobränslepanna vid Ryaverket.
Destination Gotland börjar blanda biogas i tankarna till sina färjor och
på Björkö i Bohuslän har man rest det första vindkraftstornet av trä
byggt av limträ från Moelven. SID 14.

Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande
utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom
industrin och inrikes transporter som står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp. SID 2.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
EU-kommissionens plan för återhämtning

Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige

6

ger chans till nystart för klimatpolitiken

1

EU:s biodiversitetsstrategi ger oroande signaler

6

Sveriges utsläpp minskade med 3,2 procent 2019

2

EU-projekt om fåglar och bioenergi

7

Tyska regeringen: 25 euro koldioxidskatt från 2021

3

Marknaderna7

Uppföljning av de energipolitiska målen

4

Sen vårflod och extrema prisnivåer

7

Klimatmötet 2021 – COP26 blir i november 2021

5

Viss återhämtning av globala oljepriset

7

Upprop från 100 civilorganisationer om taxonomin

5

Pressmeddelanden från Svebio

9

Artskyddsförordningen ska utredas för att rättssäkert
skydda hotade arter

Remissvar från Svebio 
6

Bioenergi i pressen

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: 2019-06-02

9
17

FORTS FRÅN SID 1.

elfordon och satsning på järnvägarna.
För att finansiera de omfattande insatserna vill kommissionen
låna upp pengar, men också försäkra sig om vissa nya inkomstkällor. I den inofficiella diskussionen har både plastskatt och koldioxidskatt på EU-nivå diskuterats, men i de dokument som presenterades 27 maj nämns dessa skatter inte. Frågan är känslig eftersom
många länder starkt motsätter sig att ge EU egen beskattningsrätt.
De alternativ som tas upp är dels införandet av en klimattull (en
”carbon border adjustment mechanism”) och utökning av utsläppshandeln till att omfatta också sjöfarten och mer av flyget,
där man vill att intäkterna ska gå till EU centralt.

Svebio kommentar:
Förhandlingen om EU:s stimulanspaket ger den svenska regeringen
ett unikt tillfälle att ställa krav. Sverige måste positivt, solidariskt och
konstruktivt delta i återuppbyggnaden i Europa efter den ekonomiska
kris vi nu genomgår. Det duger inte att bara säga nej till stöd till länder och regioner som drabbats extra hårt. Sverige borde också kunna
ställa upp på en gemensam koldioxidskatt, där åtminstone en del av
intäkterna skulle kunna gå till EU centralt, kanske för att återgå i form
av stöd till energieffektivisering och förnybar energi inom paketets ram.
I det sammanhanget är det rimligt att Sverige också får ett beslut om
att alla länder har rätt att använda egna koldioxidskatter utan inskränkningar och utan att hämmas av statsstödsreglerna. Vi skulle då slippa
de återkommande förhandlingarna med EU-kommissionen om diverse
undantag, och inte tvingas lägga skatt på biobränslen som anses överkompenserade. Regeln måste vara att koldioxidskatt läggs enbart på
fossila bränslen och aldrig på förnybara bränslen. EU-kommissionen
behöver en klar riktlinje om detta från regeringscheferna.

Sveriges utsläpp minskade med 3,2 procent 2019
minskning om 2,7 procent jämfört med föregående år.
– Den preliminära statistiken ger en indikation på hur den
slutgiltiga statistiken för helåret kommer se ut. Det är positivt att
siffrorna visar på utsläppsminskningar inom både industrin och
inrikes transporter som är de två största sektorerna säger AnnaKarin Nyström, chef på Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.
Idag står inrikes transporter för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utvecklingen inom sektorn har
därför stor betydelse om Sverige ska nå det långsiktiga klimatmålet
om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 och etappmålet till
2030.
Enligt etappmålet för transportsektorn ska utsläppen från inrikes transporter, exklusive inrikes flyg, minska med minst 70
procent år 2030 jämfört med 2010. Minskningen har främst skett
tack vare en ökad andel biobränsle och energieffektivare fordon. »

Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade
både inom industrin och inrikes transporter som står för
ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Naturvårdsverket publicerar idag preliminär statistik för utsläpp av
växthusgaser inom Sveriges gränser för 2019. De totala utsläppen
2019 var 49,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en
minskning om 3,2 procent jämfört med föregående år. Utsläppssiffrorna är preliminära och ska tolkas med försiktighet.
Industrins utsläpp minskade med 3,8 procent, vilket främst
beror på minskade utsläpp inom mineralindustrin och raffinaderier. Järn- och stålindustrins utsläpp ökade däremot, framför
allt på grund av ökad produktion. Även inom inrikes transporter
minskade utsläppen. De preliminära utsläppssiffrorna visar en

Preliminär statistik över växthusgasutsläpp i Sverige 2017-2019

Källa: Naturvårdsverket
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Preliminära utsläpp av växthusgaser, helår, summa av kiloton CO2-ekvivalenter
2017

2018

2019

Procentuell förändring
mellan 2019 och 2018

Arbetsmaskiner

3 303

3 123

3 123

0,0%

Avfall

1 323

1 246

1 183

-5,0%

El och fjärrvärme

4 319

4 598

4 127

-10,2%

Industri

17 053

16 598

15 961

-3,8%

Jordbruk

7 029

6 790

6 790

0,0%

1 719

1 665

1 665

0,0%

16 863

16 465

16 016

-2,7%

920

890

889

-0,1%

Totalsumma exkl.
utrikes transporter

52 529

51 376

49 756

-3,2%

Utrikes transporter

10 225

11 300

11 311

0,1%

Lösningsmedel och övrig
produktanvändning
Inrikes transporter
Uppvärmning av bostäder och lokaler

Det är däremot första gången de senaste åren som vägtrafiken, det
så kallade trafikarbetet, har minskat.
Den preliminära statistiken görs för att uppskatta utsläpp föregående år och kvartal, så snabbt som möjligt. En förenklad metod
används, jämfört med de ordinarie utsläppsberäkningarna som
presenteras i december.
Naturvårdsverket redovisar statistik för utsläppen av växthusgaser – dels preliminära för hela föregående år, dels för senaste kvartalen. Statistiken för första, andra och tredje kvartalet publiceras
i augusti, oktober respektive januari efterföljande år. Preliminär
statistik för hela föregående året, samt kvartal fyra publiceras i maj.
Den preliminära statistiken för helåret, ligger till grund för siffror
som rapporteras till EU varje år.
Utsläpp och upptag från sektorn markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ingår inte i den preliminära utsläppsstatistiken av växthusgaser. De preliminära och
kvartalsvisa utsläppen av växthusgaser är officiell statistik. Kvalitetsdeklaration för statistisk och frågor svar om skillnaderna mellan utsläpp från den svenska ekonomin och utsläpp som används
för att följa upp Sverige klimatmål, hittar du mer information om
i länkarna nedan.

Svebio kommentar:
Även om Naturvårdsverket flaggar för att siffrorna är preliminära och
varnar för att statistiken för transportsektorn är osäker måste man ändå
notera att de svenska utsläppen minskat relativt kraftigt. Med effekterna
av coronakrisen kommer tendensen att förstärkas för 2020.
Sveriges utsläpp har minskat till under 50 miljoner ton. Det kan jämföras med att de var 71,2 miljoner ton 1990, startåret för Kyotoprotokollets mål och rapporteringen under klimatkonventionen. Det är en
nedgång med prick 30 procent. Samtidigt har Sveriges BNP ökat med
omkring 70 procent i reala termer, och befolkningen har växt med 20
procent. Det betyder att växthusgasutsläppen per capita har minskat
från 8,3 ton till 4,8 ton, eller med 42 procent. Det kan jämföras med att
de globala utsläppen av koldioxid ligger på 4,8 ton per person enligt
Global Carbon Project. Den svenska siffran innehåller också våra utsläpp av metan, lustgas och andra växthusgaser. De svenska utsläppen
ligger alltså klart under det globala snittet.
För att klara de uppställda klimatmålen räcker inte minskningen till.
Det gäller särskilt det skarpa 70-procentsmålet 2030 för transportsektorn. För att klara det målet måste styrmedlen för biodrivmedel förstärkas ordentligt.
Pressmeddelande från Naturvårdsverket 15 april)

Tyska regeringen: 25 euro koldioxidskatt från 2021
euro/ton. De gröna hade krävt en ännu större uppräkning, men de
sitter inte i regeringen.
I praktiken kommer det tyska systemet att fungera som en koldioxidskatt, och kommer i första hand att påverka uppvärmningssektorn, småindustri och service och gynna alternativa uppvärmningssystem till olje- och gaseldning. Genom det tyska beslutet
kommer nu en stor del av EU att ha koldioxidskatt vid sidan av
ETS på nivåer som har betydelse för marknadsutvecklingen. Det
gäller de nordiska länderna, Frankrike, Irland och Tyskland. Irland
och Frankrike har fattat beslut om stegvis höjning av sina koldioxidskatter. Den nya blågröna regeringen i Österrike har också
fattat principbeslut om införande av koldioxidskatt. Utanför EU
har Schweiz och Norge relativt höga koldioxidskatter.

Den tyska regeringskoalitionen slutbehandlade den 20 maj
det tyska klimatpaketet, som presenterades förra året och
som sedan varit föremål för politiska förhandlingar och
beslut i Förbundsdagen och Förbundsrådet (delstaternas
kammare i den tyska riksdagen).

Regeringen har accepterat den skärpning av priset på koldioxidutsläpp som krävts av en majoritet och det betyder att det tyska
priset på koldioxidutsläpp i sektorerna utanför utsläppshandelssystemet (EU-ETS) blir 25 euro/ton CO2 från 2021, för att sedan
stiga till 55 euro/ton CO2 2025. Regeringen Merkels förslag förra
året var ett pris på 10 euro 2021 och ökning till 35 euro 2025. Det
föreslagna tyska systemet bygger på certifikat, och efter 2025 är
avsikten att certifikaten ska handlas inom ett prisspann upp till 65
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Uppföljning av de energipolitiska målen
ökad låginblandning av biodrivmedlen HVO och FAME. HVO
utgör över hälften av den förnybara energianvändningen i transportsektorn.
• kategorierna övriga flytande biobränslen (BioETBE, bionafta,
biobensin) och elanvändning i vägtrafiken har lyfts in i statistiken
i årets uppföljning.
Figuren nedan visar andel förnybara drivmedel i förhållande till
total mängd drivmedel i inrikes transporter utifrån energiinnehåll,
2005–2018. Anmärkning: Tidsserien har reviderats på grund av revideringar i de årliga energibalanserna.

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att
andelen förnybar energi ökar i Sverige. Den fossila andelen av energitillförseln har minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 21 procent under 2018.

Den procentuella minskningen har varit störst inom fjärrvärmeproduktionen sedan 80-talet, följt av kategorierna bostäder och
service. I transportsektorn finns den högsta andelen fossila bränslen, men det är också den sektor som under de senaste tio-femton
åren snabbast ställt om från fossila bränslen till andra alternativ.
Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer
som följer upp de energipolitiska målen och ger en bild av det
svenska energisystemet och dess utveckling.
– Utvecklingen av förnybart i transportsektorn går åt rätt håll
och i en relativt bra takt, vilket visar på både behovet och nyttan
av tydliga styrmedel. Dock är vi lite bekymrade i dessa tider över
energieffektiviseringsmålet. Effektiviseringsmålet blir i spåret av
pandemin extra intressant att följa då det påverkas både av mängden tillförd energi men också utvecklingen av BNP säger Gustav
Ebenå, analyschef på Energimyndigheten.
Andelen förnybart i transportsektorn fortsätter att öka
Sveriges transportsektor använder allt mer förnybar energi. Under 2018 uppgick andelen till 22,9 procent för inrikes transporter.
Detta är en ökning från 20,8 procent under 2017. Ökningen av
förnybar energi kan förklaras med att:
• reduktionsplikten infördes den 1 juli 2018 och ledde till en

Elfordon ökar i nybilsförsäljningen

Totalt utgjorde elfordon (elhybrider, laddhybrider och elbilar)
20 procent av nybilsförsäljningen under 2019, vilket är en ökning
från föregående år. Samtidigt utgör elfordon fortfarande en liten
andel av alla bilar i trafik under 2019, närmare bestämt 4 procent.
Det är fortsatt bensin- och dieselbilar som utgör majoriteten av
både nybilsförsäljningen och personbilar i trafik. Under 2019 stod
bensin- och dieselbilar för drygt 78 procent av nybilsförsäljningen,
vilket ändå är en minskning jämfört med 2018 då de stod för 85
procent av nybilsförsäljningen. Bland de bilar som var i trafik var
andelen bensin- och dieselbilar 91 procent under 2019, vilket är
samma andel som under 2018.
Pressmeddelande från Energimyndigheten 25 maj

ANDEL FÖRNYBARA DRIVMEDEL I FÖRHÅLLANDE TILL TOTAL MÄNGD DRIVMEDEL
I INRIKES TRANSPORTER UTIFRÅN ENERGIINNEHÅLL, 2005–2018.

Anmärkning: Tidsserien har reviderats på grund av revideringar i de årliga energibalanserna.

4

Klimatmötet 2021 – COP26 blir i november 2021
senaste åren har klimatmötena oftast hållits i slutet av november
eller början av december. Storbritannien och FN:s klimatkonvention UNFCCC, som står som värdar för mötet, betonar att klimatarbetet inte får avstanna bara därför att man inte kan hålla de
ordinarie klimatmötena.

Det 26:e klimatmötet under FN:s klimatkonvention skulle
ha hållits i slutet av 2020 i Glasgow i Skottland, men har
ställts in med tanke på corona-pandemin.

Nu har det bestämts att COP26 kommer att hållas den 1 – 12 november 2021 och fortfarande gäller att det blir i Glasgow. Under de

Upprop från 100 civilorganisationer om taxonomin
Man vänder sig också mot att det över huvud taget ska gå att
ge stöd till fordon som använder bränslen eftersom man i deras
motorer också kan använda fossila drivmedel.
TEG-rapporten har inte inkluderat energiutvinning ur avfall
genom förbränning, något som de 100 organisationerna stödjer.

Hundra bioenergiorganisationer har vänt sig till EU-kommissionen med krav rörande den så kallade taxonomin för
hållbar finansiering som kommissionen ska presentera.

Som grund för den slutliga förordningen finns en rapport från en
teknisk expertgrupp (TEG) som varit verksam ett par år och som
lämnade sin slutrapport tidigare i år.
De 100 organisationerna vill ha förändringar som främst berör
bioenergi. De anser att TEG-rapporten tillåter en rad biobränslen
som ökar utsläppen av koldioxid: trädstammar, stubbar, energigrödor och så kallade ”låg-ILUC-risk livsmedels- och fodergrödor”.
Man beskriver kriterierna för bioenergi i Förnybartdirektivet som
”fullständigt inadekvata som grund för att bedöma hållbara investeringar”.

Svebio kommentar:
De 100 organisationernas brev är ett nytt exempel på hur den europeiska miljörörelsen motarbetar bioenergi, vare sig den kommer från
jordbruket, från skogen eller från avfallssektorn. Bland undertecknarna
finns Greenpeace, WWF, Transport & Environment och Birdlife. Dessbättre verkar European Environmental Bureau EEB, där Svenska Naturskyddsföreningen ingår, inte skriva under på den här typen av utspel
numera, vilket man gjorde för några år sedan.
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Artskyddsförordningen ska utredas för att rättssäkert skydda hotade arter
ralerna i Strömstads kommun. Han är också ledamot i Miljömålsberedningen och har tidigare varit riksdagsledamot 2002-2018 och
ledamot i bl.a. miljö- och jordbruksutskottet.
Utredaren ska bland annat:
- se över fridlysningsbestämmelserna och ta ställning till hur
långtgående rådighetsinskränkningar de bör kunna ge utrymme
för
- ta ställning till om det bör införas en rätt till ersättning i de
fall pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras
- se över de svenska bestämmelserna om handel med samt innehav och transport av hotade arter
- utreda om det behövs ändringar i lagstiftningen för att bättre
förebygga och bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet.
Utredningens kommittédirektiv bygger på januariavtalet, den
sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2021.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över artskyddsförordningen för att säkerställa ett regelverk som
effektivt och rättssäkert kan skydda hotade arter. Det ska
också bli tydligt gentemot markägare om när de har rätt
till ersättning.

– Vår livsviktiga biologiska mångfald är hotad, och artskyddsförordningen är central för att bevara hotade växt- och djurarter. Vi
behöver ett effektivt regelverk som bidrar till att bevara arter och
bestånd av arter över tid, säger miljö- och klimatminister Isabella
Lövin.
För att värna äganderätten ska rättssäkerheten för markägare
och företag stärkas. Det ska även säkerställas att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och nyttjanderätten i den utsträckning de har rätt till.
Bakgrunden är bland annat att nuvarande artskydd har kritiserats
för att inte i tillräcklig grad vara tillämpbart, effektivt och rättssäkert. Rättsfall om artskydd i skogsbruket har skapat osäkerhet.
Lars Tysklind har utsetts till särskild utredare. Han är oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen för Libe-

(Pressmeddelande från Miljödepartementet 25 maj)

Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige
av de färdplaner som tagits eller kommer att tas fram inom ramen
för initiativet.
Utredaren ska öka engagemanget i internationella processer där
initiativet kan ge ett värdefullt bidrag. Uppdraget ska i denna del
utföras i nära dialog med Regeringskansliet.
Utredaren ska öka samverkan med och stöd till kommuner och
regioner.
Utredaren ska fortsätta med och uveckla initiativets kommunikativa insatser.

Den 7 maj beslutade regeringen om att förlänga utredningstiden för initiativet Fossilfritt Sverige, samt att
utvidga dess uppdrag.

Utredningstiden förlängs. Arbetet ska utvärderas och redovisas senast den 31 maj 2022. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast
den 31 december 2024.
Utredaren får nu följande i uppdrag:
Utredaren ska fortsätta stödja näringslivets omställning till fossilfrihet. Detta innebär bl.a. stöd i det långsiktiga genomförandet

(Pressmeddelande från regeringen 13 maj 2020 )

EU:s biodiversitetsstrategi ger oroande signaler
liggande), icke-produktiva träd, häckar, terrasser och dammar.
• Användningen av kemiska bekämpningsmedel ska minska
med 50 procent och andelen ekologiska odling ska öka till 25 procent 2030. Användningen av mineralgödsel ska minska med 20
procent.
• I avsnittet om energi vill man prioritera ”havsenergi, offshore
vindkraft, som också ger möjlighet för fiskreproduktion, solfarmer
som också erbjuder biodiversitetsvänlig marktäckning, och hållbar
bioenergi”.
• För bioenergi skriver man bland annat att man ska undvika
att använda hela träd och livsmedels- och foderbaserade råvaror,
samt gynna avancerade biodrivmedel baserade på restprodukter
och icke-återvinningsbart avfall.
• Kommissionen ska göra en studie av globala tillgångar på biomassa och deras hållbarhet. Man ska återkomma med en rapport
om skogsbaserad biomassa i slutet av 2020 och denna ska vara en
grund för att ompröva, om det visar sig nödvändigt, ambitionsnivåer i Förnybartdirektivet, utsläppshandeln och markanvändningsmålen (LULUCF).
• Riktlinjer för tillämpningen av hållbarhetskriterier för fasta
bränslen och biogas ska komma 2021. »

EU-kommissionen presenterade i slutet av maj en biodiversitetsstrategi. Den hade läckt ett par veckor tidigare
och väckte då mycket kritik från bioenergibranschen på
grund av ett antal negativa formuleringar kring bioenergi.

Det ledde till att Bioenergy Europe och andra aktörer kontaktade
kommissionen och vissa av formuleringarna tonades ner. Men
fortfarande innehåller strategin en rad negativa signaler:
• Det finns visserligen en del formuleringar om att använda
skogen som en resurs i en cirkulär bioekonomi, för material, produkter och service (men bioenergi nämns inte i denna uppräkning), men huvudfokus är inte på produktion utan på skydd av
skogen.
• Avsevärt större arealer både inom skogsbruk och jordbruk ska
avsättas som ”skyddade områden”, generellt 30 procent av landarealen och 30 procent av havsarealen. Detta uppges vara 4 procentenheter mer för landarealen än idag, och 19 procent mer för
havsarealen. 10 procent ska ha ”strikt skydd”, både för land- och
havsarealen.
• 10 procent av all åkermark ska vara avsatt för ”high diversity
landscape features” som buffertzoner, träda (roterande eller lång6
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• Syftet med kommissionens arbete ska vara att försäkra sig om
att regelverket för bioenergi är i överensstämmelse med de höjda
ambitionerna i den gröna given.

att användning av stamved för energi inte är klimatneutralt utan att det
skapas en kolskuld som gör användningen lika illa som att bränna kol.
Från delar av skogsindustrin på kontinenten vill man också ha en reglering enligt kaskadprincipen om att förbehålla stamved för industrin och
vissa restprodukter för boardindustrin.
Det finns inte heller några tecken på att kommissionen ändrat sin
syn på att använda energigrödor för biodrivmedelsproduktion. Istället
för att utnyttja åkermarken för produktion vill man minska både den
odlade arealen genom att avsätta allt större ytor för träda och annan
”icke-odling”. Det är signifikativt att de träd man vill ha i jordbrukslandskapet i ökad mängd ska vara ”icke-produktiva”. Solcellsfält, som tar
odlingsmark i anspråk, beskrivs som gynnsamma för biodiversiteten.

Svebio kommentar:
EU-kommissionen skapar ökad osäkerhet för bioenergiutvecklingen
genom att ge signaler om att man kan komma att ompröva mål och
ambitioner i Förnybartdirektivet och andra direktiv som nyligen förhandlats och ännu inte tillämpats i medlemsländerna. Särskilt oroande är
formuleringen om ”hela träd”. Det antyder att man vill riva upp fattade
beslut och införa nya restriktioner kring användningen av skogsråvara
för olika ändamål. Miljörörelsen har under flera år drivit en kampanj om

EU-projekt om fåglar och bioenergi
Bioenergy Europe, har skickat in synpunkter på ett utkast till
rapport, med underlag bland annat från Svebio. Man har också
haft kontakt med DG Energy inom kommissionen, som bekräftar att de som gjort rapporten har bestämt sig för en negativ bild
och därefter sökt litteratur och vetenskapliga studier som kan ge
stöd för en redan färdig uppfattning. Rapporten lyfter enbart fram
olika negativa effekter av bioenergianvändning. De flesta av de negativa aspekter som lyfts fram har inte specifikt koppling till biobränsleskörd utan gäller skogsbruksmetoder generellt. Också när
det gäller odling av energigrödor som salix och energigräs ser man
bara negativa effekter.

EU har gett i uppdrag till ett konsortium lett av konsultbyrån Arcadis och med Birdlife Europe som en av deltagande parter att kartlägga bioenergin påverkan på fågellivet.

Till skillnad mot när den svenska energimyndigheten lade ut ett
liknande uppdrag inbjöds ingen representant från bioenergibranschen att delta. I rapporten påstås att man kontaktat branschföreträdare men att dessa ”i de flesta fall avstått från att ställa upp för
intervjuer”. Bioenergy Europe, som representerar branschen, har
inte fått några sådana erbjudanden, och har inte heller lyckats hitta
någon annan ledande aktör som varit tillfrågad. Svebio har inget
hört, trots att Sverige hör till de länder som har längst erfarenhet
av att använda bioenergi och högst bioenergiandel av energiförsörjningen i Europa.

MARKNADERNA
Sen vårflod och extrema prisnivåer
Skälet till de låga elpriserna påstås ibland vara coronakrisen
med lägre efterfrågan på el. Det stämmer inte för den svenska
marknaden; nedgången i elanvändning ligger bara på 2 procent
hittills i år (oförändrat om man temperaturkorrigerar).
De låga elpriserna återspeglas också i låga forwardpriser. Elcertifikaten ligger på bara något öre medan utsläppsrätterna har visat
bättre motståndskraft och ligger kring 20 euro/ton CO2. En följd
av de mycket låga elpriserna är att värmekraften (läs: kraftvärme)
producerat 28 procent mindre hittills i år än förra året. Här är
också den milda vintern en delförklaring.

Vårfloden har kommit igång sent jämfört med normalt. Kärnkraften går på halvfart – bara Forsmark 1 och 3, Ringhals 4 och Oskarshamn 3 är i drift när detta skrivs, men flera av reaktorerna har neddragen effekt. Prisbildningen påverkas nu starkt av att vindkraften
står för en stor del av produktionen. Under maj har priserna varierat stark, särskilt i prisområde 4, Sydsverige, med priser mellan 0
och 60 öre/kWh och snabba svängningar. För systemet som helhet
har prisnivån oftast varit kring eller strax över 10 öre/kWh. 24 maj
hade Tyskland kraftigt negativt elpris med ett medelpris på – 26 €/
MWh och som mest – 75 €/MWh. Det motsvarar ungefär samma
siffror i öre/kWh.

Viss återhämtning av globala oljepriset
Den globala energisituationen präglas starkt av coronakrisen, med
kraftigt sjunkande efterfrågan på fossila bränslen. Oljeanvändningen har minskat allra mest, inom flygtransporter och vägtrafik.
Oljepriset har ändå återhämtat sig något efter den extremt låga
prisnivån i april. Det amerikanska oljepriset ligger kring 30 dollar/
fat, en fördubbling jämfört med nivån för någon månad sedan,

medan Nordsjöoljan ligger kring 35 dollar/fat i pris. Jämfört med
priset i vintras är det nästan en halvering. Både naturgas- och kolpriserna är också fortsatt låga. Förklaringen till den relativa återhämtningen av oljepriset är dels att många länder börjat lätta på
sina restriktioner kring smittspridningen, dels att de produktionsbegränsningar som avtalats börjat slå igenom.
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Stoppa förslaget om koldioxidskatt på förnybara biooljor
– Att lägga koldioxidskatt på ett förnybart bränsle är fel och till
skada för klimatet. Förnybara bränslen släpper visserligen ut koldioxid när de förbränns men inte mer än de några månader tidigare
plockat bort från atmosfären. Skatt på förnybar koldioxid minskar
förtroendet för den svenska klimatpolitiken. Sverige får inte falla
undan för EU-kommissionens krav på att vi ska införa skatt på
förnybara biooljor. Vi måste i Sverige kunna bestämma hur vi vill
använda den koldioxidskatt som vi haft ända sedan 1991 och som
lett till kraftigt minskat beroende av importerad olja och 30 procent minskade utsläpp av växthusgaser. Det säger Gustav Melin,
vd i Svebio, som en kommentar till att regeringen vill införa skatt
på en rad biooljor.
Svebio har svarat på en remiss från Finansdepartementet där
regeringen föreslår att det skatteundantag som finns för ett antal
biooljor, främst rapsolja (RME) och viss metanol som används för
uppvärmning, ska avskaffas från årsskiftet. Det innebär att Sverige
inför full koldioxidskatt och energiskatt på förnybara och koldioxidneutrala biobränslen. Regeringen hänvisar till underhandsuppgifter från tjänstemän på EU-kommissionen om en kommande
tolkning av statsstödsreglerna.

Biooljorna används i pannor och processer där man tidigare
använt lätt eldningsolja. Det handlar främst om topplastpannor
i fjärrvärme och pannor i vissa industrier, asfaltverk, torkanläggningar och liknande. Ofta är det anläggningar där man behöver en
hög effekt under kort tid. Den totala användningen av de biooljor
som berörs är enligt vår bedömning cirka 26 000 kubikmeter. Om
hela volymen åter skulle ersättas med fossil olja handlar det om ett
koldioxidutsläpp på cirka 70 000 ton.
– De företag som konverterat till bioolja har gjort det i förvissning om att de gjort en klimatinsats i överensstämmelse med den
svenska klimatpolitiken. De vill vara en del av ett fossilfritt Sverige. Om några månader drabbas de av en oförutsedd straffskatt
som ger kraftigt ökade kostnader. Vem vågar investera i klimatåtgärder om man inte vet att klimatstyrmedlen är att lita på?
– Regeringen måste agera gentemot EU-kommissionen och kräva att Sverige fritt får använda koldioxidbeskattningen som styrmedel. Ett lämpligt tillfälle är nu när EU:s åtgärdspaket med anledning
av corona-epidemien ska förhandlas, säger Gustav Melin.
Läs Svebios remissyttrande över förslaget här
Läs Svebiobloggen om samma ämne här

Pressmeddelande 2020-05-22

Svebio nöjda med Klimatpolitiska vägvalsutredningen
men avvisar två av utredningens förslag
Skog och åkermark ska i första hand användas för att producera
biomassa som kan ersätta fossila bränslen, inte för att lagra kol.
Produktion och användning av biomassan ger den största och säkraste klimatnyttan. När man värderar klimateffekten av att lagra in
kol i skog och mark måste man ta hänsyn till hur åtgärderna påverkar möjligheterna att producera förnybara råvaror och förnybart
bränsle. Det framhåller Svebio i sitt remissvar på Klimatpolitiska
vägvalsutredningen.
Svebio avvisar flera av utredningens förslag med hänvisning till
att de har negativ påverkan på produktionen. Det gäller förslaget
om återvätning av dikad torvmark där det växer skog och förslaget
om agroforestry på åker- och betesmark. I bägge fallen finns det
brister i det vetenskapliga underlaget och klimatvinsterna är små
eller obefintliga.
Svebio stödjer förslaget om att öka odlingen av energiskog som
salix och poppel, men också här förbiser utredningen den stora
klimatnyttan med produktionen av biomassa. En hektar salix kan

lagra in 450 kg kol om året i marken, men kan ta upp 5 000 kg
kol om året vid sin tillväxt och ersätta lika mycket kol i fossila
bränslen.
Svebio stödjer också utredningens förslag om en svensk satsning på bio-CCS, liksom fortsatta försök med inlagring av biokol i mark. Bio-CCS innebär avskiljning och geologisk lagring av
biogen koldioxid vilket ger ett ”negativt utsläpp”, dvs reducerar
koldioxidhalten i atmosfären.
– Potentialen för bio-CCS är mycket stor i Sverige på grund av
vår stora användning av biobränslen i fjärrvärmen och i skogsindustrin. Vi har därför en möjlighet att vara internationell föregångare
när det gäller negativa utsläpp. Den svenska bioenergin, som idag
står för 38 procent av vår energianvändning, kan genom bio-CCS
bli ännu mer klimatvänlig, och genom att öka användningen av
bioenergi kan vi växla upp klimatnyttan ytterligare. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.
Läs Svebios remissyttrande i sin helhet här
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REMISSVAR FRÅN SVEBIO
Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade
förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol
dig linje om Sverige ska kunna nå de egna ambitiösa klimatmålen.
Förutom att förslaget strider mot den svenska principen om
koldioxidbeskattning enbart av fossila bränslen strider det också
mot principen om teknikneutralitet genom att olika typer av biobränslen för uppvärmning behandlas olika i skattehänseende. Alla
biobränslen som uppfyller EU:s och den svenska lagstiftningens
kriterier för hållbarhet måste behandlas lika och vara befriade från
koldioxidskatt.

Svebio lämnade den 1 juni ett remissvar på promemorian
Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen
för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för
skattebefrielse för biogas och biogasol. Svebios
remissvar:
Svebios synpunkter i sammanfattning

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet
att ge synpunkter på rubricerade promemoria och vill framhålla
följande:

Brister i den rättsliga grunden för förslaget

I promemorian beskrivs grunden för förslaget på följande sätt:
”Statsstödsgodkännandet har, som nämnts ovan, sin rättsliga
grund i EEAG. Dessa riktlinjer kommer sannolikt att förlängas,
men möjligheten att ge statsstöd till livsmedelsbaserade biobränslen upphör den 31 december 2020. Därefter finns det inte någon
möjlighet att ge statsstöd till livsmedelsbaserade biobränslen enligt
statsstödsreglerna. Denna tidsbegränsning kommer enligt underhandsuppgifter från kommissionens tjänstemän inte att förlängas
i samband med förlängningen av riktlinjerna.”
Förslaget till beslut i promemorian grundas alltså på ”underhandsuppgifter från kommissionens tjänstemän”. Vi finner att det
är en felaktig grund för ett beslut om att införa koldioxidskatt på
fossilfria bränslen.
Den aktuella formuleringen i kommissionens riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi för 2014 – 2020 (EEAG) lyder
så här på engelska:
(113) Whilst investment aid to support food-based biofuel will
cease from the date of application of these Guidelines, operating
aid to food-based biofuels can only be granted until 2020.
Den svenskspråkiga översättningen är tyvärr felaktig, genom
att man översatt ”biofuels” med ”biobränslen”. Termen ”biofuels”
används i EU-dokumenten som liktydigt med biodrivmedel. Så
här lyder definitionen av ”biofuels” i Förnybartdirektivet (RED II
Recast EU 2018/2001), artikel 2:
(33) Biofuels means liquid fuel for transport produced from
biomass.
I artikel 26 i samma direktiv anges begränsningar och definitioner för användning av så kallade livsmedelsbaserade biodrivmedel
(food and feed crop based biofuels). Restriktionerna gäller biodrivmedel i transportsektorn.
Den svenska regeringen bör hävda att det inte finns någon
rättsligt grund att utvidga restriktionerna till att också omfatta
uppvärmning. Det är under alla omständigheter inte rimligt att
grund svensk lagstiftning på underhandsuppgifter från enstaka
tjänstemän på EU-kommissionen. Det måste enligt vår uppfattning ske en hänvisning till rättsdokument.

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Svebio avvisar förslaget om att införa koldioxidskatt och energiskatt på förnybara biooljor. Förslaget saknar rättlig grund i EU:s
dokument.
• Sverige bör söka fortsatt skattebefrielse för biooljor som används för uppvärmning även för 2021 – 2022 i avvaktan på nya
statsstödsregler.
• En avskaffad skattebefrielse för dessa biooljor strider som
den svenska klimatpolitiken och motverkar ansträngningarna att
genomföra ett fossilfritt Sverige. Förtroendet kommer att skadas för den svenska klimatpolitiken bland de många företag som
genomfört konvertering till bioolja och osäkerheten ökar kring
framtida styrmedel, vilket riskerar att fördröja fortsatt klimatarbete i företagen.
• Promemorians uppgifter om de berörda volymerna och klimateffekterna är kraftigt underskattade, sannolikt med en faktor tre.
• Anläggningsbesked för biogas för uppvärmning bör inte införas. Åtgärden skapar en onödig administrativ börda och strider
mot EU:s proportionalitetsprincip och principen om att inte ålägga små och medelstora företag onödiga pålagor.
Skattebefrielse en självklar del
av koldioxidskattesystemet

Svebio anser att klimatpolitiken i första hand bör styras med
generella styrmedel, som koldioxidskatt och avgifter på miljöpåverkande utsläpp. Detta är också den svenska linjen, som svenska
regeringar och politiker måste hävda inom EU. Skattebefrielse
för förnybara bränslen och drivmedel är en självklar del av denna
politiska linje. Sverige har under många år fört en ojämn kamp,
främst med EU-kommissionen, i denna fråga. Vi är övertygade
om att svenska regeringstjänstemän och ansvariga politiker gjort
betydande ansträngningar för att hävda den svenska linjen. Men
kanske har man i god samförståndsanda avstått från att ta den
avgörande politiska striden. Följden blir att man tvingas kompromissa. Den här gången är det uppenbart att man släppt frågan om
skattebefrielse för biooljor för uppvärmning för att istället, möjligen, nå framgång när det gäller skattebefrielse för högblandade
biodrivmedel, under en begränsad tid. Nästa gång kan man från
Sveriges sida bli tvungen att genomföra ytterligare en reträtt.
Vi menar att kompromisslinjen nått vägs ände. Sverige måste
hävda att alla biobränslen ska vara skattebefriade på den svenska
marknaden, liksom att alla fossila bränslen ska vara belagda med
koldioxidskatt eller ingå i utsläppsrättshandel. Det är en nödvän-

Promemorians förslag:
Avskaffad skattebefrielse för vissa biooljor

Vi motsätter oss förslaget, och anser att Sverige gentemot EU
ska hävda att skattenedsättningen är ett berättigat undantag från
statsstödsregelverket, och att Sverige ska begära fortsatt statsstödsgodkännande även efter 31 december 2020. Sverige bör begära »
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godkännande för skattenedsättning för alla berörda biobränslen,
både för biodrivmedel för transporter, biooljor för uppvärmning
och biogas generellt, i samma utsträckning som idag. När det gäller biooljor bör Sverige dessutom begära att HVO-bränsle för uppvärmning beviljas skattenedsättning.

till rapsolja. Pastoratets ambition är att verksamheten ska vara helt
fossilfri. Bara ett av många krematorier som använder bioolja.
Klimatklivet har genom åren gett betydande stöd för konvertering till bioolja. Det framgår i allmänhet inte av besluten vilken
typ av bioolja som ska användas, men i åtskilliga fall handlar det
om RME.

Förslaget får allvarliga konsekvenser

Totala volymen

Den avskaffade skattenedsättningen kommer att få allvarliga
konsekvenser, både i form av återgång till fossil oljeanvändning
och ökade utsläpp, och i form av förlorad trovärdighet för klimatpolitiken. En lång rad verksamheter är berörda av åtgärden och
promemorian underskattar kraftigt effekterna.
Det strider mot all logik och mot den svenska klimatpolitiken
att förnybara biooljor som ersätter fossil eldningsolja nu ska beläggas med full skatt som om de vore fossila bränslen.
Användningen idag av biooljor som kommer att beskattas som
fossila bränslen gäller flera kategorier:
• spetslast- och reservpannor i fjärrvärme
• reservkraftverk där alternativet är fossil diesel
• asfaltverk
• uppstartsbränsle i värmeverk och industrier
• vissa typer av industrier, t ex livsmedelsindustrier
• övrigt, t ex krematorier och spannmålstorkar
I allmänhet rör det sig om anläggningar där man tidigare använt lätt eldningsolja och där det är alltför dyrbart eller komplicerat att byta till ett annat, billigare förnybart alternativ, som tyngre
bioolja, biogas, pellets, flis eller fjärrvärme. Ofta är skälet att pannan drivs under korta tider, men att man behöver hög effekt. Man
vill också av ekonomiska skäl kunna utnyttja redan gjorda investeringar.
Bioolja är ofta en del av en samlad teknisk lösning där basproduktionen sker med en flis- eller pelletspanna, och där biooljepannan svarar för topplast och reserv vid haverier eller underhållsarbete. Företag som levererar energilösningar för klimatkonvertering
framhåller att det ofta är en förutsättning för att en kund ska våga
genomföra en konvertering att också erbjuda bioolja som reserv.

I promemorian uppges att den avskaffade skattebefrielsen berör
9.000 m3. Uppgiften gäller 2018. Vi har gjort en enkät med medlemsföretagen i vårt biooljenätverk och de uppgifter vi fått in säger
att de totala leveranserna på årsbasis ligger på minst 26.000 m3. I
den volymen ingår inte eventuell direktimport.
Volymen har sannolikt ökat kraftigt under de senaste två åren,
dels på grund av den höjda koldioxidskatten i kraftvärmen 1 augusti 2019, dels på grund av höjd koldioxidskatt i industrin till full
koldioxidskatt från 1 januari 2018, kombinerat med stöd från Klimatklivet och ökad medvetenhet om klimatfrågan i företagen. Allt
fler företag, både inom fjärrvärmen och i näringslivet, formulerar
mål om fossilfrihet. Många inspireras av arbetet inom Fossilfritt
Sverige.
Med en volym på 26.000 m3, tre gånger så mycket som Finansdepartementet uppger, handlar det om cirka 250 GWh förnybart bränsle, motsvarande ett utsläpp på 70 000 ton CO2 om
samma volym eldats med Eo1. Allt kommer inte att återgå till fossilt bränsle, men räkneexemplet visar vilken stor klimatinsats som
redan gjorts genom användningen av biooljorna, en klimatinsats
som nu retroaktivt bestraffas med en mycket kraftig skattehöjning
och kostnad för de berörda företagen.
Den totala skattebelastningen om hela volymen skulle beskattas handlar om 112,4 miljoner kronor per år. De berörda företagen
tvingas nu till omfattande åtgärder i form av investeringar för att
undvika beskattningen. Någon uppskattning av den kostnaden
finns inte i promemorian.
Förtroendet för klimatpolitiken

Införandet av skatt på fossilfria och förnybara biooljor skadar
förtroendet för klimatpolitiken och tilltron till styrmedlen. Många
företag har genomfört konverteringar med övertygelsen att de har
samhällets fulla stöd för sina åtgärder, men drabbas nu av en skattehöjning som fördubblar priset på den produkt som alla anser är
ett klimatvänligt alternativ.
Återigen drabbas de berörda företagen av förändrade villkor
med mycket kort varsel. Det gäller leverantörerna av de berörda
produkterna, men främst slutanvändarna, som har mycket små
möjligheter att hinna ställa om till nyåret. De drabbas av en direkt
kostnad, något som bara kan upplevas som en bestraffning.
Beskattningen skapar också misstro mot EU i en tid då det är
angeläget att öka det europeiska samarbetet.

Några exempel på berörda företag:

• Thomas Betong med ett 40-tal fabriker runtom i Väst- och
Mellansverige har konverterat alla sina fabriker, både för fabriksbetong och för brefab-element till RME och har därmed reducerat
sina CO2-utsläpp med 1 200 ton per år.
• Scania i Oskarshamn tillverkar lastbilshytter och behöver 16
GWh energi för sin torkprocess. Tidigare var det fossil olja, men
man har, trots en viss kostnadsökning, bytt till RME. Det har
minskat utsläppen av fossil koldioxid med 4.200 ton per år.
• Solör/Vadstena är ett av många exempel på mindre värmeverk
där man nyligen bytt ut den fossila eldningsoljan i topplast- och
reservpannan till RME. Värmeverket använder flis som huvudsakligt bränsle. Ambitionen är att fjärrvärmen i Vadstena ska vara 100
procent fossilfri.
• Växjö Energi AB blev helt fossilfria i december 2019 bland annat genom att börja använda bioolja som startolja och konvertera
reservpanna i Teleborg och nöddieselaggregat till bioolja.
• Sandvik Coromant i Gimo har i samarbete med Neova ersatt
700 m3 fossil olja med en kombination av pellets (4,2 GWh), värmepumpar (1,9 GWh) och bioolja (0,2 GWh).
• Värnamo pastorat konverterade redan 2012 sitt krematorium

Metanol

När det gäller de berörda biobränslena ställer vi oss särskilt frågande till att biometanol som uppvärmningsbränsle inkluderats
bland de bränslen som ska beskattas. Det påstås i promemorian
att de berörda biobränslena ”till övervägande del är framställda av
livsmedels- och fodergrödor”. När det gäller metanol är detta inte
ens tekniskt möjligt. Metanol, träsprit, framställs av cellulosahaltig
råvara. Den enda produktion som sker idag i Sverige äger rum »
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vid Södra Cells massabruk i Mönsterås, där 5.000 ton/år metanol
kommer att produceras i en nyligen invigd anläggning, som företaget byggt utan statligt stöd, och som nu straffas i efterhand av
en skatt som man inte kunnat förutse när investeringen gjordes.
Råmetanol är en biprodukt från processen och behöver renas
för att bli duglig som bränsle. Det finns möjlighet att producera
metanol på samma sätt vid de flesta av de svenska massabruken
och den totala potentialen är i storleksordningen 0,5 – 1 TWh.
Det är mycket angeläget att denna produktion inte hämmas av
beskattning som om bränslet var fossilt. Råmetanolen inkluderas
sannolikt i RED II Annex IX o, restprodukter från skogsbruk och
skogsindustri, på samma sätt som tallolja. Det är orimligt att ett
sådant bränsle beläggs med skatt.
Om metanolen ska användas som transport- eller uppvärmningsbränsle måste vara en sak för marknadens aktörer, inte styras
av inkonsekventa skatteregler.
Förslaget illustrerar också avsaknaden av teknikneutralitet. Den
föreslagna beskattningen enligt promemorian gäller KN-nummer
2905 11 00 (metanol, som inte är av syntetiskt ursprung). Det
innebär att metanol ”av syntetiskt ursprung” även fortsättningsvis
är skattebefriad. I fallet Södra skulle det innebära att metanol som
framställs genom förgasning av svartluten skulle vara skattebefriad
och till och med kunna dubbelräknas enligt Förnybartdirektivet,
eftersom råvaran ingår i Annex IX i direktivet. Detsamma skulle
sannolikt gälla om koldioxid i rökgasen avskildes för att tillverka
metanol med hjälp av förnybar el (som skulle kunna var egenproducerad i massabruket).
Om däremot metanolen utgörs av en restprodukt som renas
kommer den enligt promemorian att beläggas med skatt eftersom
den är ”icke-syntetisk”.

förbrukare är för långt. Många av dessa produktionsenheter finns
dels vid kommunala reningsverk, dels på lantbruk, där biogasen
används för egen energiförsörjning. Råvaran är i allmänhet rötslam eller gödsel. Inga av dessa anläggningar använder, oss veterligt, livsmedels- eller fodergrödor som råvara. Ändå kommer de nu
att avkrävas en byråkratisk hantering och administrativ kostnad,
som enligt promemorian kan bli betydande. Som framgår av tidigare analyser av Energimyndigheten ökar kostnaden kraftigt för
små aktörer jämfört med större.
EU-kommissionens egen ”Better regulation tool box #22” anger ett antal kriterier för hur EU:s regelverk ska värderas i relation
till mindre och medelstora företag (SME). Det är uppenbart att
kraven på anläggningsbesked från små företag inte överensstämmer med EU:s eget regelverk.
I promemorian anges att endast ett 50-tal företag berörs, och
den totala administrativa kostnaden uppges vara begränsad (under
en miljon kronor totalt). Denna kostnad jämförs med ”värdet” av
skattebefrielsen.
Beräkningen av den samlade kostnaden kan inte inskränkas
till att gälla enbart befintliga anläggningar, utan måste även gälla
förväntade nya anläggningar. Biogasmarknadsutredningen (SOU
2019:63) sätter upp ett mål om att femdubbla den svenska biogasproduktionen från dagens 2 TWh till 10 TWh 2030, varav 7
TWh från rötning. En betydande del av ökningen kommer att ske
för biogas från gödsel. Många av dessa nya anläggningar kommer
främst att producera biogas för egenanvändning för el och värme.
Den totala administrativa kostnaden kommer alltså att bli avsevärt
högre än den som uppges i promemorian.
Den som investerar i en biogasanläggning på ett jordbruk tar
inte hänsyn till värdet av skattebefrielsen i förhållande till ett alternativt fossilt bränsle utan ser till kostnaden för produktionen
i relation till andra energialternativ, exempelvis fast biobränsle
för uppvärmning eller inköpt el. En full beskattning av biogasen
skulle göra en investering omöjlig och en extra administrativ kostnad försämrar kalkylen. Det är därför vilseledande att, som sker i
promemorian, jämföra den administrativa kostanden med värdet
av skattebefrielsen i relation till fullt beskattat fossil bränsle.
När det gäller biogasanvändning för transportändamål är det
däremot rimligt att jämföra med ett beskattat fossilt bränsle.
För mindre företag handlar ”administrativ börda” inte enbart
om kostnad och tidsåtgång, utan också om psykologiska faktorer
som risken att göra fel och att behöva hantera blanketter som helt
saknar relevans.

Krav på anläggningsbesked för
biogas som används för el och värme

Förslaget avvisas. Det strider som EU:s proportionalitetsprincip och mot EU:s regelverk för Better regulation eftersom det
missgynnar mindre företag.
Kravet på anläggningsbesked innebär att alla producenter av
biogas avkrävs en byråkratisk hantering som inte är proportionerlig mot det mål som finns för regleringen – att skattebefrielse inte
ska ges för produktion från råvara som kan betraktas som ”livsmedel eller foder”.
Den biogasproduktion som inte uppgraderas och används för
transportändamål gäller användning för värme och elproduktion,
främst i mindre anläggningar, där det inte finns underlag för uppgradering och/eller volymerna är för små, alternativt avståndet till

FÄRDPLAN BIOENERGI

– SÅ MÖTER VI BEHOVET
AV BIOENERGI FÖR FOSSILFRITT SVERIGE
Läs Svebios rapport, se webbsändningen
av lanseringen av färdplanen och ladda ned presentationer
svebio.se/om-oss/publikationer
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Hållbar slamhantering
Svebio lämnade den 25 maj ett remissvar på Hållbar
slamhantering, SOU 2020:3. Svebios remissvar:

exempelvis utredningen om avfallsförbränningsskatt.
Om ett ”förbud” mot spridning ändå införs bör alternativ 2
väljas, med möjlighet till spridning på jordbruksmark. Utredaren
förutsätter dock att denna spridning bara kan ske med ”hygieniserat och kvalitetssäkrat slam”, troligen med utgångspunkten att
all mark som klassas som jordbruksmark används för livsmedelsproduktion. En framtida omfattande användning av åkermark för
energiproduktion med långliggande vedartade grödor kan inte
ställa samma krav som spridning av slam på åker för livsmedelsproduktion.
En salix- eller poppelgröda har en livslängd på minst 25 – 30
år. Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4) föreslår att
arealen energiskog ökar från dagens 10.000 hektar till 40.000 hektar. Gödsling med slam kan här ske efter skörd.

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Det är inte motiverat att införa ett generellt spridningsförbud
för slam från reningsverk. Det finns inget vetenskapligt underlag
för en sådan åtgärd.
• Återvinning av fosfor kan inte motiveras utifrån en generell
brist på fosfor. Det finns ändå anledning att hushålla med fosfor,
men bästa och billigaste sättet att återanvända fosfor är att använda fosforrikt slam som jordförbättringsmedel.
• Strikta krav måste dock gälla för spridning av slam på åkermark som används för livsmedelsproduktion. Samma strikta krav
måste också ställas på användning av biogödsel från biogasanläggningar. Hälsa och livsmedelssäkerhet måste gå före andra argument som kretsloppstänkande och klimatpåverkan.
Det innebär också att man inte bör ställa upp kvantitative mål
för användning av slam eller biogödsel.
• Slam och biogödsel som inte klarar de strikta krav som ställs
på spridning på mark för livsmedelsproduktion kan med fördel
användas på mark som används för energiskogsgrödor som salix,
poppel och andra snabbväxande trädslag. Tillgängliga marker för
sådan spridning kommer att öka med flera 10.000-tal hektar om
klimatpolitiska vägvalsutredningens förslag genomförs.
• Slam som är förorenat kan med fördel förbrännas varefter askan tas om hand på ett säkert sätt efter eventuell återvinning av
fosfor.
• Utredningens analys av kvävegödselfrågan har brister.

Slam- och biogödselkvalitet

Diskussionen om slamkvalitet aktualiserar samma frågeställning kring biogödsel från biogasproduktion. I Biogasmarknadsutredningen (SOU 2019:63) föreslogs ett kvantitativt mål för användning av biogödsel, vilket vi från Svebio avrådde från. Det har
under de senaste åren kommit flera rapporter om problem med
kvaliteten på biogödsel. I Halmstad infördes exempelvis ett stopp
för mottagning av matavfall från flerfamiljshus eftersom detta
innehöll alltför stora mängder föroreningar. För certifierad biogödsel gäller att man tillåter relativt hög andel främmande material (plast, glas, metall mm). Det är viktigt att regelverken för
slam och biogödsel är samordnade och att höga kvalitetskrav ställs
i bägge fallen. Önskan att recirkulera näringsämnen och organiskt
material får inte innebära att man tummar på livsmedelssäkerheten. Odling av livsmedel ska ske i jord som är fri från föroreningar.

Utredningens bedömningar och förslag

Vi delar utredningens samlade bedömning och överväganden
(sidan 361). Det finns inte ett vetenskapligt grundat underlag som
motiverar ett spridningsförbud för avloppsslam.
Utredningen har ändå valt att lägga ett sådant förslag utifrån
sina utredningsdirektiv. Den logiska slutsatsen av utredningens
samlade bedömning är att ett spridningsförbud inte bör införas.
Däremot finns det anledning att på olika sätt förbättra slamhanteringen för att garantera livsmedelssäkerhet och att fortsatt arbeta
med att utveckla teknik för fosforåtervinning.
Det är olyckligt att ett utredningsdirektiv är så formulerat att
utredaren anser sig förpliktigad att lägga förslag som hen inte själv
anser vara motiverat. Det finns paralleller till tidigare utredningar,

Kvävehantering

Utredningens analys av kvävefrågan är bristfällig. Kvävegödsel
kan framställas med förnybar energi, och produktionen är därför
inte beroende av tillgången på naturgas. Salixodlingar kan användas som vegetationsfilter för att åstadkomma en höggradig kväverening av avloppsvatten. Salixodling kan också fungera för rening
av åkermark från kadmium. Grödan tar upp kadmium som vid
förbränningen hamnar i flygaskan, som sedan kan förvaras utan
att kadmium återförs i kretsloppet.

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
Svebio lämnade den 12 maj ett remissvar över
Promemorian Nytt regelverk för handel med
utsläppsrätter. Svebios remissvar:

bart av lagteknisk karaktär. Exempelvis frågan om svensk opt-out
för mindre värmepannor inom fjärrvärmen hanteras i annat sammanhang.
När det gäller frågan om den svenska regleringen av utsläppshandeln ska ske i en separat lag eller inordnas i miljöbalken är vår
uppfattning att en separat lag är att föredra, främst av kommunikativa skäl. En separat lag innebär att alla berörda aktörer har ett
dokument att utgå från, där alla aspekter av utsläppsrättshandeln
finns samlade i en inte alltför omfattande text.
Namnet på lagen bör som tidigare vara ”lag om handel med
utsläppsrätter”, inte ”lag om utsläpp av växthusgaser” eftersom
lagen enbart reglerar utsläppsrätthandeln, inte växthusgasutsläpp
generellt. Samma rubricering bör gälla förordningen.

De reformer som nu genomför för att skärpa EU:s handel med
utsläppsrätter är mycket välkomna och har redan lett till höjda priser på utsläppsrätter, som dock tillfälligt sjunkit något som resultat
av corona-pandemin. Den snabbare avtrappningen och det nya
regelverket kring marknadsstabilitetsreserven kommer att få stor
betydelse för att minska utsläppen av koldioxid och för teknikutveckling och konvertering av anläggningar som använder fossila
bränslen.
Promemorian handlar dock inte om de beslutade åtgärderna
eller deras tillämpning i Sverige utan är som vi uppfattar det en-
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Vägen till en klimatpositiv framtid
Svebio lämnade den 20 maj ett remissvar över SOU 2020:4
Vägen till en klimatpositiv framtid. Svebios remissvar:

Allmänt om utredningen

Utredningen har haft uppdraget att föreslå vilka åtgärder som
behövs för att uppfylla målet om kompletterande åtgärder 2030
och 2045 för att nå de av riksdagen antagna klimatmålen, särskilt
att nå målet om nettonollutsläpp 2045.
En konsekvens av uppdraget är att utredningen haft ett snävt
fokus på åtgärder som bokföringstekniskt kan räknas in i måluppfyllelsen, istället för att väga dessa åtgärder mot klimatnytta av annat slag, särskilt nyttan av ökad produktion och inbindning av
koldioxid eller ökad skörd och substitution. Utredningen skulle ha
vunnit på att anlägga ett sådant helhetsperspektiv. Ett par exempel:
• Utredningen noterar att det kommer att finnas stora arealer
outnyttjad åkermark, men diskuterar inte en avvägning mellan
produktion av energigrödor på denna mark och åtgärder för ökad
kollagring i marken.
• Utredningen ser återvätning av dikad skogsmark enbart som
en fråga om minskad koldioxidavgång och inlagring av kol, men
tar inte hänsyn till den biomasseproduktion som sker på marken.
Denna biomasseproduktion kommer att minska, varför det är osäkert om det totalt blir en förbättring av kolbalansen.
• Utredningen ser bara fördelen av kolinlagring med agroforestry men noterar inte heller här den minskade avkastningen för
den odling och de betesmarker som berörs.

Svebios viktigaste synpunkter i sammanfattning

• Huvudfokus för kompletterande åtgärder bör vara på långsiktig och säker lagring av biogent kol genom i första hand bio-CCS,
och i andra hand biokol i mark. För det senare krävs dock ytterligare forskning för att verifiera åtgärdens långsiktiga klimatnytta.
• Potentialen för bio-CCS är mycket stor i Sverige, och Sverige har unikt goda förutsättningar för att genomföra storskalig
bio-CCS genom vårt omfattande utnyttjande av bioenergi i stora
anläggningar. Det är angeläget att nu genomföra ett antal projekt
för att demonstrera bio-CCS och bidra till sänkta kostnader för
tekniken.
• Vid beslut om åtgärder för ökad kolinbindning i skog och
mark måste man ta ett helhetsperspektiv på utnyttjandet av markresurserna, där man i första hand ser till potentialen att producera
biomassa och därmed också binda in koldioxid, samt till möjligheterna att använda biomassan för substitution av material och
energi. Lagring av biogent kol i växtlighet och mark kan inte ses
skilt från växtlighetens och odlingssystemens totala klimatnytta.
• Vi stödjer utredningens slutsats att inte inkludera ökad kolinbindning i skogsbruket som kompletterande åtgärd.
• Vi avråder från att inkludera återvätning av åker- och skogsmark som kompletterande åtgärd eftersom det vetenskapliga underlaget för klimatnyttan är osäkert. Man bör istället utveckla ett
klimatanpassat torvbruk, där dikade torvmarker skördas för att
därefter göras till aktiva kolsänkor.
• Vi ifrågasätter förslaget om så kallad agroforestry, men vi stödjer förslag om ökad odling av energigrödor som salix och poppel.
För att åtgärden ska få genomslag krävs förstärkta styrmedel. Huvudmotivet för denna odling är ökad biomasseproduktion, inte
kollagring i mark.

Kommentarer till utredningen förslag och slutsatser:
Strategin och målet för kompletterande åtgärder

Svebio stödjer i huvudsak den strategi som utredningen presenterar och de målnivåer som anges. Vi anser att målnivåerna i
främst kan klaras med åtgärder inom bio-CCS och inlagring av
biokol i mark. Det senare kräver dock fortsatt forskning och utveckling för att verifiera att åtgärderna ger långsiktig inbindning
av kolet.
Skälet till att vi vill prioritera bio-CCS och inlagring av biokol
är att detta är åtgärder som ger permanent klimatnytta. De flesta
av de övriga åtgärder som föreslås av utredningen innebär risker
för att det biogent bundna kolet frigörs på medellång sikt. Många
av de övriga åtgärderna ger också kvantitativt små bidrag till måluppfyllelsen.
På längre sikt efter 2045 har Sverige goda möjligheter att bidra
till stora negativa utsläpp (stor nettoinbindning av kol) genom vår
omfattande användning av bioenergi i stora anläggningar, där avskiljning kan bli möjlig till rimlig kostnad.
Utredningen skriver att de åtgärder som här föreslås ”beräknas vara förenade med väsentligt lägre åtgärdskostnader 2030 än t
ex ökad användning av biodrivmedel utöver vad som kan krävas
för att nå klimatmålet för transportsektorn”. Frånsett att vi idag
inte kan förutsäga exakta kostnader för biodrivmedel respektive
CCS-teknik 2030 är det en missriktad jämförelse. Vi kommer att
behöva både biodrivmedel i stor volym, som en del av en fossilfri
ekonomi, och teknik för negativa utsläpp, för att nå klimatmålen.

Allmänt om kolbalansen i Sverige

De svenska utsläppen av växthusgaser är idag omkring 52 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Samtidigt sker ett nettoupptag motsvarande 42 miljoner ton i LULUCF-sektorn.
Det totala upptaget av biogent kol i de svenska skogarna är
omkring 150 miljoner ton, räknat som koldioxid, varav cirka 40
miljoner ton stannar i skogen som ökat lager, cirka 65 miljoner
ton i skördad ved och cirka 45 miljoner ton är skörderester som
blir kvar i skogen och bryts ned, varvid koldioxiden frigörs. De
svenska utsläppen av biogen koldioxid vid förbränning i värmeverk, kraftvärmeverk och massabruk ligger kring 35 miljoner ton.
Användningen av den svenska skogsråvaran ger substitutionsnytta i storleksordningen 45 miljoner ton CO2 per år genom att
ersätta fossila material med trä och papper och genom att ersätta
fossila bränslen.
Potentialen för att ytterligare förbättra koldioxidbalansen är
mycket stor. Det kan ske genom att öka tillväxten i skogen, genom
att bättre ta vara på den avverkade biomassan, inte minst genom
mer skörd av grot och stubbar, och genom att avskilja och lagra biogen koldioxid. Vi hade gärna sett att utredningen tydligare redovisat
denna samlade potential i det svenska skog-bioenergisystemet.
Vid sidan av skogens tillväxt finns också tillväxt och upptag av
koldioxid på jordbruksmark, i urban mark och på impediment
och torvmarker. Också på jordbruksmark finns mycket stor potential att förbättra kolbalansen, främst genom ökad produktion
av biomassa.

Ökning av kolsänkan i skog

Utredningen för en diskussion om vilka åtgärder som ger ökad
kolsänka i skog. Vi delar i allmänt den bild som ges, och det är
logiskt att utredningen väljer att inte lägga konkreta förslag om
åtgärder.
Den svenska skogsbruksmodellen med ett aktivt brukande har
visat att det går att både öka tillväxten, och därmed upptaget av
koldioxid, och samtidigt öka det stående förrådet av biomassa, och »
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därmed lagret av biogent kol, liksom att öka skörden av biomassa,
med åtföljande produktion av förnybara material och substitution
av fossil energi. Det finns följaktligen ingen motsättning mellan
att skörda och att lagra biomassa.
Utredningen lyfter fram två huvudstrategier för att öka kolförrådet i skogen: ökad tillväxt och ökad avsättning av skyddad mark.
Enligt vår uppfattning bör man välja det första alternativet. Det är
också det alternativ som svenskt skogsbruk framgångsrikt valt under de senaste 150 åren. Ökad tillväxt ger ökat upptag av koldioxid,
ökad möjlighet till substitution och ökade volymer för bio-CCS i
framtiden. Det ger dessutom ökade inkomster och sysselsättning.
Ökad avsättning av skog är inte en långsiktigt hållbar klimatåtgärd. Med tiden sjunker tillväxten i den sparade skogen, och därmed också nettoupptaget av koldioxid. Gammal skog är också mer
sårbar för skador som frigör kolet: skogsbränder, insektsangrepp
och stormar. Den högsta medelavkastningen och därmed den högsta inbindningen av koldioxid har man i ett skogssystem med skog
i alla åldrar och med en relativt hög andel ung och snabbt växande
skog.

Scenario

Substitutionseffekter

Utöver kollagringen i stående skog och i träprodukter måste
man också ta hänsyn till substitutionseffekten, vilket ger ytterligare motiv för att välja alternativet med högre produktion:
Utredningens sammanfattande tabell 6.2 anger att ett alternativ
med omfattande ökad skyddad skogsareal skulle ge en ökad nettoinlagring av 12 miljoner ton CO2 2030 och 13 miljoner ton CO2
2045, medan avverkningen skulle minska med 17 miljoner m3sk
2030 och 23 miljoner m3sk 2045. I ett alternativ med ökad produktion skulle ökningen av nettoinlagringen bli 2,3 miljoner ton CO2
2030 och 3,1 miljoner ton CO2 2045. Avverkningen skulle samtidigt öka med 2 miljoner m3sk 2030 och 12 miljoner m3sk 2045.
Utredningen gör ingen beräkning av substitutionsnyttan i de
båda alternativen eftersom ”det saknas en allmänt omfattad definition av substitutionsbegreppet”. Vi delar inte den uppfattningen.
Det finns omfattande forskning kring substitutionsnytta, inte
minst av svenska forskare vid SLU och Linnéuniversitetet. Om vi
antar en relativt blygsam substitutionsnytta på 0,5 ton CO2/m3sk,
alltså att varje skördad skogskubikmeter leder till substitution av
energi och material som minskar nettoutsläppen med ett halvt ton
CO2, så får vi en utebliven substitutionsnytta med 8,5 miljoner
ton CO2 2030 och 11,8 miljoner ton CO2 2045 i alternativet med
kraftigt ökat skydd, medan vi får en ökad substitutionsnytta på 1
miljon ton CO2 2030 och 6 miljoner ton CO2 2045 i alternativet
med ökad skogsproduktion.
Alternativet med ökad produktion ger alltså en 9,5 miljoner
ton CO2 större substitutionsnytta 2030 och hela 17,8 miljoner ton
CO2 större substitutionsnytta 2045, än alternativet med kraftigt
ökat skogsskydd. Denna substitutionsnytta motsvarar mer än en
tredjedel av de svenska växthusgasutsläppen idag, men kommer
till stor del att ske utomlands på exportmarknaderna för svenska
skogsprodukter.

Nettoinlagring

Avverkning

Substitution

2030

2045

2030

2045

2030

2045

Ökat
skydd
(4,5 Mha)

12

13

- 12,5

- 16,9

- 8,5

- 11,8

Ökat
skydd
(0,5 Mha)

1,3

3,1

- 1,5

- 1,8

- 1,0

- 1,3

Förlängd
omloppstid

4,0

2,9

-1,5

0

-1,0

0

Förlängd
omloppstid alt 2

0,2

0,1

-0,07

0

0,05

0

Ökad
löv- och
blandskog

2,2

4,5

-3

-2,2

-2

-1,5

Ökad
produktion

2,8

3,1

+1,5

+8,8

+1

+6

Skillnad
skydd/
prod

+ 9,2

+ 9,9

-14

-25,7

-9,5

-17,8

Nästan hela den ökade kolinlagringen äts upp av försämrad
substitutionsnytta i alternativet med kraftigt ökad skyddad areal
och effekten avtar snabbt över tid. I förhållande till alternativet
med ökad produktion blir skillnaden i substitutionsnytta stor och
snabbt ökande över tid (sista raden).
Om ökade arealer ska avsättas måste detta ske med andra motiv
än klimatnytta, men man måste vara medveten om att det ger negativa klimateffekter genom minskad inbindning av koldioxid och
mindre potential för substitution.
Sverige bör mot den här bakgrunden inte vidta åtgärder för
kolinlagring i skog utöver vad som krävs genom de direktiv Sverige
ställt sig bakom i EU. Ökad kolinlagring i skog bör inte inkluderas
bland kompletterande åtgärder, eftersom det skulle begränsa Sveriges möjligheter att aktivt utnyttja skogens produktionsförmåga för
material och bioenergi.
Ökad kolsänka i jordbruket

Utredningen föreslår en rad åtgärder för ökad kolsänka i jordbruket. Generellt gäller att den här typen av åtgärder på lång sikt
är osäkra, särskilt jämfört med utfasning av förbränning av fossila
bränslen eller bio-CCS. Ofta innebär åtgärderna att man efter en
tid etablerar en kolbalans på en något högre nivå. Några av åtgärderna kan motiveras med andra miljönyttor.
När man väljer ut åtgärder på jordbruksmark bör man välja
åtgärder som samtidigt förbättrar möjligheterna till produktion.
Utredningen pekar på att det kommer att finnas mycket stora tillgängliga arealer icke aktivt brukad mark under perioden fram till
2045.
• Åkerarealen minskas med 206 000 hektar.
• Långvarig träda, alltså icke odlad areal, ökar med 326 000
hektar, samtidigt som vallarealen minskar med 430 000 hektar.
• Dessutom finns det 150 000 hektar tidigare nedlagd åkermark
som delvis är spontant beskogad. Uppgifterna i utredningen är
inte konsistenta. På annan plats uppges att 220 00 hektar åker har
lagts ner sedan 1990, varav 60 000 hektar har beskogats.
Vi kan alltså konstatera att det kommer att finnas åtminstone
en halv miljon hektar odlingsbar mark som inte behövs för livsmedelsproduktion. »

Tabell 6.2 omräknad

Alla värden omräknade till miljoner ton CO2-ekvivalenter. Antagen substitutionseffekt 0,5 ton CO2/m3sk. En m3sk innehåller
kol motsvarande 0,734 ton CO2 upptag eller förbränning.
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Ett huvudalternativ är att använda denna överskottsareal för
odling av energigrödor. Om 300 000 hektar används för energigrödor med en biomasseproduktion på 5 ton ts/ha skulle det ge en
total produktion på 1,5 miljoner ton biomassa med ett energiinnehåll på 7,5 TWh och en koldioxidreduktion på 2,8 miljoner ton
CO2 vid substitution av fossilt bränsle. Vid en medelskörd på 10
ton ts blir klimatnyttan 5,6 miljoner ton CO2. Om 600 000 hektar kan utnyttjas innebär odling av energigrödor en klimatnytta
på upp till 11,2 miljoner ton CO2, eller drygt en femtedel av de
nuvarande svenska utsläppen.
Det kan jämföras med utredningens åtgärder på jordbruksmark
som ger en klimatnytta på mindre än 1 miljon ton CO2 på åkermark.

bär minskad avkastning på den berörda odlings- eller betesmarken
men ingen uppskattning görs av detta produktionsbortfall.
Återvätning av torvmark på åker och i skog

Utredningen fäster förhoppningar på att återvätning av dikade
torvmarker på åker och i skog ska ge klimatnytta i form av minskade utsläpp av koldioxid. Potentialen bedöms till 0,5 miljoner
ton CO2 2030 och 1 miljon ton CO2 2045. Jämfört med potentialerna med bio-CCS och från ökad skogstillväxt är klimatnyttan
närmast försumbar.
Den är dessutom mycket osäker, vilket framgår av utredningstexten. I många fall är det sannolikt att ökade utsläpp av metan
till stor del eller helt raderar ut den vinst som görs genom lägre
utsläpp av koldioxid. Återvätningen av skogsmark leder dessutom
till minskad möjlighet att producera biomassa.
Vi förordar att man istället följer den strategi som presenterats
av torvbranschen och som innebär att man väljer ut dränerade
torvmarker som har stora utsläpp av koldioxid och där utvinner
torven, som växtodlingstorv och energitorv, och därefter återställer området som kolsänka genom skogsplantering eller genom att
anlägga en sjö, som påtagligt gynnar biodiversiteten.
Genom ett sådant klimatanpassat torvbruk kan man nå flera
fördelar. Man minskar utsläppen från marker med stora utsläpp.
Man producerar ett värdefullt bränsle. Man återskapar kolsänkor
med långsiktig inbindning av koldioxid i landskapet.
Torven har värde som bränsle dels för sameldning med biobränslen för att ge förbränningstekniska vinster (renare pannor
och man slipper tillsätta svaveladditiv) och högre verkningsgrader, dels som långsiktigt lagringsbart reservbränsle. Med bio-CCS
kan torvförbränningen också bli klimatneutral, särskilt om man
beaktar att den oskördade torven från dikade torvmarker ger fortgående utsläpp.
Om man vill genomföra rena återvätningsprojekt bör detta i
första hand motiveras med naturvårdsargument och helt bekostas
av det allmänna med full kompensation till markägarna.

Kommentarer till de konkreta förslagen i jordbrukssektorn:
Energiskogsodling på 40 000 hektar

Odling av salix och poppel. Förslaget innebär en ökning från
dagens 10 000 hektar. Ökad odling av energiskog är önskvärd och
viktig om och när efterfrågan på biomassa för energi ökar. Ledtiderna är relativt korta, särskilt för salix. Men det finns betydande
hinder för att få igång nyplantering, och utredningen lämnar inga
konkreta förslag till åtgärder utöver ökad rådgivning. Ökad plantering kommer bara att komma till stånd om markägarna får garantier för och förväntningar på avsättning av skörden till rätt pris.
Anläggningen av energiskog innebär också att man binder upp
marken, och inte heller får inkomst under de första åren. Om ökad
odling ska komma till stånd kommer det därför att krävas ett väl
tilltaget planteringsstöd, förutom en ökad efterfrågan på biomassa.
Planteringsstödet, som idag är 5 800 kr per hektar, behöver höjas
till 10 000 kr per hektar.
Utredningen tänker sig att planteringen av energiskog ska ske
på marginella, delvis redan nedlagda åkerarealer. Det är en felsyn.
Energigrödor ska odlas på god åkermark för att ge maximal avkastning och bästa klimatnytta via substitution. Odling av salix och
poppel kan också positivt bidra till biodiversitet i jordbruksbygder
och fullgöra många av de funktioner som utredningen tillskriver
agroforestry samtidigt som odlingen ger en optimal skörd av biobränsle. Marginella marker kommer sannolikt främst att användas
för vallodling och som betesmark.
Målet på 40.000 hektar energiskog till 2030 är realistiskt om
rätt styrmedel införs. Vilken gröda som ska odlas bör vara en fråga
för markägarna.
Bokföringssystemet bör ändras så att den växande energiskogsgrödan räknas i LULUFC, inte enbart markkolet.
Skogsplantering på 100 000 hektar nedlagd åker och skötselåtgärder på 50 000 hektar självföryngrad nedlagd åkermark (förbuskad mark).
Åtgärden ger långsiktig klimatnytta och produktion av biomassa som kan användas som industrivirke eller som energi.
Utredningen har inte lyft fram den ökade produktionen som en
klimatnytta. Skogsplantering på marginell åker har omfattande
negativa effekter på landskapsbild och biodiversitet, något som
måste uppmärksammas. Odling av energigrödor kan istället hålla
odlingsmarken öppen.
Mellangrödor och fånggrödor på 400 000 hektar. Åtgärden bör
genomföras och motiveras utifrån krav på och önskemål om minskat växtnäringsläckage.
Agroforestry på 50 000 hektar. Underlaget för förslaget är bristfälligt (ett par kandidateuppsatser utan ekonomiska konsekvensanalyser) och bör inte inkluderas i åtgärdspaketet. Åtgärden inne-

Bio-CCS

Vi stödjer utredningens förslag om att använda bio-CCS för
en stor del av målet för kompletterande åtgärder, och vi stödjer
de förslag utredningen lägger beträffande statligt stöd via omvänd
auktionering och andra åtgärder för att realisera en svensk satsning
på bio-CCS.
Vi delar utredningen bedömning om den samlade potentialen
för bio-CCS, liksom de kostnadsuppskattningar som görs av utredningen. Kunskapen om bio-CCS är relativt god, och det är nu
angeläget om att demonstrera tekniken i stor skala
Sverige har mycket goda förutsättningar för att tillämpa bioCCS genom vår stora användning av biobränslen i relativt stora
anläggningar, både i fjärrvärmen och i skogsindustrin. Bio-CCS
måste ses som en integrerad del av och en naturlig fortsättning på
det bioenergisystem som byggts upp i Sverige och som svarar för
38 procent av den svenska energianvändningen och redan idag ger
en klimatnytta på omkring 90 miljoner ton CO2 per år (aktuella
rapporter från Svebio, IRENA, Skogsindustrierna, Skogforsk m
fl). Fullt utbyggd skulle bio-CCS kunna ge en ytterligare klimatnytta på 30 miljoner ton CO2. Sverige kan här tillsammans med
de andra nordiska länderna visa hur en storskalig tillämpning av
bio-CCS kan gå till, något som enligt IPCC är en nödvändig del
av scenarier som klarar ett 1,5-gradersmål.
Tillämpning av bio-CCS kommer att ge svenska skogsindustri- »
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ella produkter, och särskilt pappersprodukter, en extra klimatnytta
utöver den som finns redan idag. På samma sätt kan bio-CCS
stärka klimatargumentet för svensk fjärrvärme.
Några randanmärkningar till utredningens text om bio-CCS:
• Utredningen berör bara flyktigt de koncentrerade flöden av
koldioxid som uppkommer vid produktion av etanol och biogas. Här behöver man göra en fördjupad analys av möjligheten
att samla in och lagra eller använda denna koldioxid. Redan idag
finns en utvinning av sådan grön koldioxid vid Lantmännen Agroetanol, och i USA sker storskalig avskiljning och geologisk lagring
av koldioxid från etanolproduktion i Illinois.
• Utredningen tar inte ställning till långsiktiga styrmedel för
bio-CCS efter den demonstrationsfas som bör genomföras under
2020-talet. Också på det här området bör det införas ett generellt
styrmedel relaterat till prissättningen av koldioxid inom EU-ETS
eller de koldioxidskattenivåer som etableras. Det är viktigt att styrsystemet blir långsiktigt och stabilt. Vi tror inte att man enbart
kan förlita sig på frivillig klimatkompensation. Styrmedel för långsiktigt säkra negativa utsläpp bör på sikt vara teknikneutrala.
• Teknik behöver utvecklas också för bio-CCS vid mindre anläggningar och för samverkan mellan mindre värme- och kraftvärmeverk.
• Sverige bör verka för samarbete kring bio-CCS i Norden och
i EU. I tillägg till den utveckling som sker i Norge har den danska
avfallsbranschen nyligen meddelat att man vill uppnå klimatneutralitet redan 2030 bland annat med hjälp av CCS. Inom EU är
det särskilt viktigt att verka för ökad användning av bioenergi för
kraftvärme och industri för att möjliggöra framtida bio-CCS-tillämpningar i enlighet med IPCC:s scenarier. Den negativa opinionsbildning som sker inom EU skapar stora svårigheter att nå
målen för negativa utsläpp till rimliga kostnader.

Däremot bör Sverige aktivt medverka till klimatåtgärder i andra
länder genom biståndspolitiken och genom generöst stöd till FN:s
gröna klimatfond och via andra internationella organ. Sverige bör
särskilt sprida kunskap och teknik på områden där Sverige har erfarenhet och kompetens, t ex modern bioenergiteknik. Sverige bör
också verka för att fler länder tillämpar bio-CCS.
Konsekvensanalysen

Utredningen gör en jämförelse mellan kostnaden för de föreslagna åtgärderna och en ökad användning av biodrivmedel 2030.
Vi uppfattar att det är ett räkneexempel för att visa att de åtgärder
som föreslås är relativt kostnadseffektiva jämfört med andra klimatåtgärder. Vi anser att jämförelsen är olycklig av följande skäl:
• Den fastlagda svenska politiken innebär att fossila bränslen
helt ska fasas ut. Det ska enligt vår uppfattning ske med generella
styrmedel och under teknikneutralitet. Det finns med den beslutade politiken inget val mellan åtgärder för att antingen ta bort
fossila transportbränslen (med biodrivmedel, elektrifiering eller
andra lösningar) eller att vidta kompletterande åtgärder av det slag
som utredningen föreslår. För att nå det ambitiösa klimatmålet
om nettonollutsläpp 2045 måste bägge lösningar utnyttjas. Det ska
göras till lägsta samhällsekonomiska kostnad för respektive åtgärd.
• Att ersätta fossila bränslen innebär i princip att den fossila
råvaran lämnas kvar i berggrunden. Det är alltid en långsiktigt
säkrare lösning än att vidta åtgärder för ökad kolinlagring i mark
och skog, där risken är stor att kolet frigörs redan efter årtionden
eller något århundrade, medan fossila kollager förblir bundna i
årmiljoner. Vår uppfattning är därför att utsläppsminskningar av
fossil koldioxid alltid har högsta prioritet.
• Jämförelsen utgår från en marginell kostnad för biodrivmedelsalternativet på 2 kr/kg CO2. Det förutsätter att biodrivmedel
är cirka 6 kr dyrare per liter än fossil diesel eller bensin, vilket inte
är fallet.
Marknadspriset i Nordvästeuropa på etanol var första tertialet
2020 enligt Energimyndigheten i genomsnitt 3,90 kr/liter för otullad vara (världsmarknadspris) och 6,10 kr/liter för europeisk etanol. I bensinekvivalenter innebär det priser på 6 kr/liter respektive
9,40 kr/liter. Priset på biodiesel (FAME) låg första tertialet på i
genomsnitt 8,70 kr/liter vilket justerat för det något lägre energiinnehållet jämfört med fossil diesel motsvarar ett dieselpris på
9,35 kr/liter. Bensin kostade under samma period, årets första fyra
månader, exkl. skatter 4,87 kr/liter (produktkostnad enl. SPBI),
och diesel kostade 7,44 kr/liter första kvartalet (uppgift saknas för
april). Priserna på samtliga produkter har sjunkit kraftigt under
våren i takt med sjunkande världsmarknadspriser på olja. Prisskillnaderna mellan fossila drivmedel och biodrivmedel ligger alltså i
storleksordningen 1,15 - 4,50 kr/liter. Vår slutsats är att utredningens antagande om kostnaden för att övergå till biodrivmedel är
för hög.
Vid en storskalig introduktion av biodrivmedel förutspår många
att kostnaden för råvara kommer att öka och att biodrivmedel därmed kommer att bli dyrare. Vi menar tvärtemot att råvarupotentialen inom bioenergiområdet är god och att det är sannolikt att
priserna på biodrivmedel kommer att sjunka på samma sätt som
kostnaderna för matproduktion har minskat med stigande volymer under de senaste 50 åren.

Biokol

Framställning av biokol för inlagring i mark har under de senaste åren lyfts fram som en viktig klimatåtgärd för negativa utsläpp. Vi noterar att utredningen inte lägger något konkret förslag
i den här delen, förutom fortsatt stöd för enskilda projekt inom
ramen för Klimatklivet och landsbygdsprogrammet. Vi stödjer
den linjen. Att inte utnyttja hela energiinnehållet i biomassan till
energiutvinning och substitution innebär en utebliven möjlighet
till reduktion av koldioxidutsläpp. Om man kan visa att inlagring
av biokol i mark ger ökad biomasseproduktion kan detta uppväga
förlusten och man kan få en långsiktig klimatnytta. Här behövs
mer forskning och praktisk tillämpning för att verifiera de långsiktiga effekterna på olika jordar och belägga att biokolet fastläggs
varaktigt i marken.
Verifierade utsläppsminskningar i andra länder

När Kyotoprotokollet genomfördes i praktisk politik fästes stora förhoppningar till åtgärder i andra länder genom CDM- och JIprojekt. Tyvärr blev programmen inte särskilt framgångsrika. En
stor del av projekten genomfördes i Kina eller andra snabbväxande
ekonomier, där länderna själva borde ha stått för investeringarna.
Parisavtalet har ett annat upplägg än Kyotoprotokollet. Varje
land formulerar sina egna mål och ambitioner. Därmed har motivet för att tillgodoräkna sig verifierade utsläppsminskningar i andra länder försvunnit. Vi anser inte heller att Sverige bör använda
sig av sådana verifierade utsläppsminskningar som kompletterande
åtgärd för att nå de svenska klimatmålen.
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Batterilastbilar trumfar
elvägar i Tapuligruvan

Obbola pappers- och massabruk
investerar i träpulvereldad mesaugn

Gruvbolaget Kaunis Iron driver Tapuligruvan vid Kaunisvaara utanför Pajala, efter att Northland Resources gjorde konkurs 2014.
Man producerar slig, ett järnmalmskoncentrat med över 60
procent järn, som transporteras 16 mil enkel resa med 22 stycken
90-tons lastbilar till Pitkäjärvi för omlastning till järnväg.
Förbrukningen av 5 700 kubikmeter diesel ger utsläpp av 15 000
ton koldioxid. Målsättning är fossilfri gruvbrytning 2025.
Northland Resources tittade på alternativa transportsätt. Slutsatsen var att elvägar var det mest gångbara alternativet, men det
visade sig bli 3 miljarder kronor dyrare än batteridrift.
Förhoppningen är kunna köpa in några batterilastbilar nästa
gång flottan ska bytas ut, vilket är 2022. Under övergångsfasen
kan biodiesel i form av HVO användas för att sänka verksamhetens utsläpp.

Som ett led i det stora expansionsprojektet i massa- och pappersbruket Obbola, som är budgeterat till 7,5 miljarder kronor, investerar
SCA i en ny mesaugn. Det är den största enskilda investeringen i
projektet vid sidan av pappersmaskinen. Mesaugnen kommer att
drivas med biobränsle (träpulver) till skillnad från de flesta mesaugnar i svenska massa- och pappersbruk, som är oljeeldade.
Mesaugnen består av ett långt rör – 95 meter i längd och 3,6
meter i diameter. Röret är av stål och infodrat med eldfast tegel i
två lager. I ena änden av mesaugnen finns en brännare – och det
är den som i Obbolas fall drivs med biobränsle - och i utloppet av
röret en kalkkylare.
Enligt SCA blir det den fjärde, nya träpulvereldade mesaugnen
i Sverige, då det även finns några äldre mesaugnar som eldas med
träpulver.

Ur Ny teknik 2020-05-12

Ur Papper och Massa 2020-05-08

Smurfit Kappa sänkte utsläppen
av koldioxid med 32,9 procent

Trädgårdsavfall förstör

Av Smurfit Kappas hållbarhetsrapport framgår att företaget uppnått en minskning av fossila utsläpp med 32,9 % mellan 2005 och
2019.
Bidragande faktorerna för att minska utsläppen har varit ett
strategiskt fokus på energieffektivitet och användningen av bränsle i form av förnybara källor som exempelvis biomassa.
Smurfit Kappa skriver i rapporten att företagets ambitiösa mål
är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent fram till år 2030,
jämfört med 2005 års baslinje.
Av rapporten framgår också att kvaliteten på avloppsvattnet har
förbättrats, med en 35-procentig minskning av den kemiska syreförbrukningen.

Trädgårdsavfall som kastas i skogen har blivit ett allt större problem. Det leder bland annat till övergödning, fler brännässlor,
igenväxning, skadedjur och i en del fall döda träd. Det kostar också
mycket att sanera områden där avfall har slängts.
Dumpning är vanligast i skogar och dungar i anslutning till
villaområden.
– Vi har ingen budget för att städa upp men vi sätter upp informationsskyltar om att dumpning är olagligt och hänvisar till
återvinningscentralen.
– Löv, gräs och växtrester kan du kompostera på tomten om du
vill, annars ska du lämna trädgårdsavfall på en återvinningscentral.
Där tas avfallet om hand och blir anläggningsjord. Ris och grenar
flisas och blir biobränsle, säger Nina Ingvarsson på Umeå kommun.

Ur Packnews SE 2020-05-13

Ur Västerbottningen 2020-05-28

"Produktionen är självförsörjande"

JÄMTLANDS LÄN

Solpanelerna köptes nyckelfärdiga av Pite energi som sedan skötte
installationen. Solenergi är en utmärkt energikälla för Lindbäcks
byggs fabrik, tycker Stefan Lindbäck.
– Produktionen är självförsörjande, säger han.
Under vinterhalvåret finns ett underskott och på sommaren ett
överskott av energi. Företaget köper därmed till lika mycket energi
på vintern som de säljer på sommaren.
För uppvärmning av lokalerna använder Lindbäcks bygg fjärrvärme. Den köps in från Pite energi som köper den av Sunpine.
Den kommer från bioraffinaderiets process där tallolja används för
framställningen av bland annat talldiesel.
Sunpine i sin tur köper talloljan från Smurfit och andra pappersbruk.

Jämtkraft vill bygga nytt kraftvärmeverk
Jämtkraft vill bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lugnvik. Närmare en
miljard kronor kommer att satsas i den nya investeringen.
– Det här blir ett av Jämtkrafts större projekt som givetvis kommer att skapa många arbetstillfällen under de kommande åren,
säger Ulf Lindqvist, chef för värmeproduktion.
Planen är att bygga kraftvärmeverket i samma område som det
befintliga står och komplettera det. Anledningen till att bolaget vill
bygga nytt är att två av de äldre pannorna är från 80-talet och de
behöver snart bytas.
Kraftvärmeverket i Lugnvik togs i drift i december 2002 och här
används biobränsle av biprodukter från skogsbruk och sågverk. En
tredjedel blir el och två tredjedelar blir fjärrvärme.

Ur Norrbottens Affärer 2020-05-29

Ur Länstidningen Östersund 2020-05-27
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Hemab bygger ut biogasanläggning
– kan ta emot mera matavfall

VÄSTERNORRLANDS LÄN
"Vi tappade 40 procent över en natt"

För många mindre kommuner har ett problem lösts i och med att
det kommunala bolaget Hemab i Härnösand nu beslutat att bygga
ut sin biogasanläggning.
Idag tar Hemab emot 5 000 ton matavfall varje år från Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik.
– Med den här satsningen kan vi verkligen bli det regionala nav
kring matavfall och biogas som vi vill vara. säger Lena af Geijerstam Unger, vd på Hemab.
Nu återstår ett positivt beslut i Härnösands kommunfullmäktige för att anläggningen kan börja byggas.
Den beräknas stå klar tidigast hösten 2021.

I slutet av mars stängde Indien ned alla sina fabriker. Det innebar
att 40 procent av Domsjö Fabrikers marknad försvann över en
natt. Nu letar fabriken nya marknader för att dämpa fallet.
Domsjö Fabrikers största produkt är cellulosa för bland annat
viskos, vilket produceras av barrvirke som huvudsakligen kommer
från norra delarna av Sverige och Lettland. Andra produkter som
tillverkas är lignin och bioetanol. Men det var alltså den plötsligt
minskade efterfrågan av cellulosa som slog hårdast mot fabriken.
Den tillfälligt minskade efterfrågan med anledning av coronakrisen har gjort att fabriken infört korttidsarbete.
Det finns inget tvivel om att de indiska ägarna vill satsa på
Domsjö Fabriker, enligt vd Björn Vedin.

Ur SVT Nyheter Västernorrland 2020-05-28

Ur Örnsköldsviks Allehanda 2020-05-12

Nu satsar Härnösand 50 miljoner på biogas
Det blir en storsatsning på att bygga ut biogasanläggningen vid
Hemab i Härnösand - för 50 miljoner kronor. Ett projekt som
även lär få stor påverkan för de som bor i Kramfors och Sollefteå
kommuner, där matavfall då kan sorteras redan i hushållen.
Bakgrunden är ett beslut att alla kommuner ska erbjuda ett system för separat insamling av matavfall för biologisk behandling
till 2021.
Matavfallsfrågan är något Hemab i dag sköter för Härnösand,
Sundsvall och Örnsköldsvik.
Nu kommer man att kunna ta emot matavfall från hela länet.
Kapaciteten ökar från 5.000 till 15.000 ton per år.
Får Hemab bara pengar från Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet kan anläggningen stå klar hösten 2021, eller ännu mer troligt
2022.

Sekab i nytt samarbete
med indiskt jättebolag
Nu ska Sekabs gröna omställning påskyndas. Och ett steg på vägen
är att bolaget undertecknat ett samarbetsavtal med den indiska bolagsjätten Praj Industries, för att uppgradera och kommersialisera
tekniklösningar.
Sekab har sedan tidigare utvecklat en teknikplattform för att
konvertera barrvedsrester till biodrivmedel, gröna kemikalier och
biobaserat material. Nu ska plattformen skalas upp, integreras och
optimeras via samarbetet med Praj Industries som är verksamma
i över 75 länder.
Praj har sedan tidigare lång erfarenhet av att leverera etanolanläggningar baserade på jordbruksrester.
– Förhoppningsvis kan vi komma med något positivt kring ett
första projekt någonstans inom ett år, säger vd i Sekab Thomas
Nilsson.

Ur Tidningen Ångermanland 2020-05-29

Ur Örnsköldsviks Allehanda 2020-05-20

GÄVLEBORGS LÄN
Prisas av Gävle kommun
– beröms för miljöarbete

Problem med spillvärmen i Ånge
– dyrare fjärrvärme i vinter

Gävle kommun har presenterat vilka som utsetts till 2019 års
miljöpristagare.
Colabitoil prisades som det grönaste företaget med anledning
av deras arbete kring utvecklingen av biobränsle.
– Det är tillsammans med dem som Gävle kommun kommer
att nå målet att vara klimatneutrala 2035, säger Erik Holmestig
(C ) om pristagarna i ett pressmeddelande.

Ånge Energi höjer avgiften för fjärrvärme med 1,5 procent. En höjning som kommer att träda i kraft från och med 1 juli 2020.
Det är med anledning av stigande kostnader för biobränsle som
en höjning av avgiften nu har beslutats av bolagets styrelse, liksom
att den kommer ske under mitten av sommaren.
Vid samma möte informerade även fjärrvärmechef Robert Pettersson även att det varit "stora problem" med leveransen av spillvärme från Albyfabrikerna.
Det ska ha inneburit att mindre varmvatten har levererats till
värmeverket via kulverten.
"Möte med fabriken är planerat", står det i styrelseprotokollet
från mars.

Ur Gefle Dagblad 2020-05-09

Ur Sundsvalls Tidning 2020-05-11
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DALARNAS LÄN

VÄRMLANDS LÄN

Så ska lastbilarna bli vänligare mot klimatet

Värmländska organisationen
bakom vindkraftstorn av trä

Tre åkerier som ingår i Maserfrakt kommer i år att testa lastbilar
som drivs med flytande fordonsgas.
Under onsdagen hade Maserfrakt en "gasdag" i Borlänge med
föreläsningar och information om gas som drivmedel. Som avslutning fick deltagarna testköra gasdrivna lastbilar.
Maserfrakt har 1 700 maskiner och lastbilar. Hittills är det inga
som är gasdrivna. Men det kommer det bli ändring på.
I sammanhanget bör det nämnas att flytande fordonsgas kan
vara biogas, vilket är fossilfritt, eller naturgas, vilket är fossilt men
utsläppen av klimatgaser är lägre jämfört med andra fossila bränslen.

Sveriges första vindkraftstorn av trä står klart på Björkö utanför
Göteborg. Och en värmländsk organisation har haft ett finger med
i spelet.
Paper Province jobbar för ett fossilfritt samhälle genom att
verka för en bredare användning av trä i bland annat byggnadskonstruktioner, förpackningar och i bioenergi.
När företaget Modvion presenterade sin idé om ett vindkraftstorn av trä väcktes ett intresse hos Paper Province. Tornet är tillverkat helt i gran från de nordiska länderna.
– Här fanns det ju en produkt som byter ut metall till det hållbara materialet trä, säger Gunnar Hellerström, projektledare på
Paper Province i Karlstad.
Så Modvion fick gå ett utvecklingsprogram hos Paper Province
och erhöll ett bidrag på 180 000 kronor.

Ur Borlänge Tidning 2020-05-08

Idag levererar Spendrups
handsprit till Region Örebro

Ur SVT Nyheter Värmland 2020-05-16

Vid påsk påbörjades leveranser av handsprit, som kommer från
restalkoholen från alkoholfri öl, till Region Dalarna. Första leveransen på 330 liter går idag till Universitetssjukhuset Örebro.
Spendrups har ställt om sin produktion av restalkohol som
kommer från tillverkningen av alkoholfri öl. Vanligt vis går restalkoholen till biogasutvinning men i dagsläget behövs den istället
inom framför allt vård och omsorg där bristen på handsprit och
desinfektionsmedel är akut.
Årligen bryggs åtta miljoner liter alkoholfri öl på Spendrups
bryggeri i Grängesberg vi l ket ger en restprodukt i form av knappt
80-procentig etanol. Det innebär en volym på cirka 650 000 liter
restsprit som i vanliga fall går till biogasutvinning.

Miljonsinvestering vid Rottneros bruk
Det har varit underhållsstopp vid Rottneros bruk. Man har bytt ut
en tjockoljebrännare mot naturgas, vilket är ett led i arbetet mot
målet att bruket ska bli en fossilfri fabrik.
2017 installerades en biobränslepanna, vilket var en investering
i mångmiljonsklassen.
Målet är att ha en långsiktigt fossilfri produktion 2025 och ett
steg i detta arbete berättar Christin Pihlgren, kvalitet- och miljöchef vid Rottneros bruk, är det anaeroba reningssteget som installerades 2018.
– När det byggdes 2018 kunde vi inte ta vara på biogasen utan
den eldades upp i en fackla på taket. Men nu har vi bytt ut oljebrännaren mot en gasbrännare. Från och med i måndags använder
vi denna biogas till att torka pappersmassa, tillsammans med värmen från biobränslepannan, berättar hon.
Fast helt fossilfria är de ändå inte. Man använder fortfarande
en del naturgas.
– Sedan 2017 har vi minskat koldioxidutsläppet med 37 procent
och efter att vi kopplade på biogasen i måndags kommer den att
minska med ytterligare minst 15-20 procent jämfört med 2019.

Ur Pressmeddelanden från Spendrup 2020-05-13

Planerna sprack i Säter
– kan hamna i Borlänge
En stor biogasanläggning kan byggas i Borlänge. Det handlar om
en investering på 355 miljoner kronor och ett flertal nya arbetstillfällen.
– Går det som tänkt sätts spaden i jorden nästa sommar, säger
Eva Mandelqvist, Dala Biogas AB.
Planerna på en etablering mellan Stora Skedvi och Gustafs i
Säters kommun gick om intet. Nu är siktet inställt på Borlänge och
ett område nära Fågelmyra avfallsanläggning.
Gasum AB har klivit in i projektet. Investeringskostnaden har
beräknats till 355 miljoner kronor och anläggningen direkt väntas
sysselsätta tio personer och indirekt ytterligare cirka 100 personer.

Ur Fryksdalsbygden 2020-05-22

ÖREBRO LÄN
Lekeberg på jakt efter industrimark

Ur Södra Dalarnes Tidning 2020-05-28

Lars-Gunnar Forsberg, ordförande i Sydnärkes byggnämnd, uppmanade nyligen kommunstyrelsen i Lekeberg att ta fram mer industrimark. Detta i samband med att nämnden avslog en bygglovsansökan från bilskrotföretaget Teen AB.
Berga industriområde är det enda alternativ som finns i dag,
men enligt Mats Turesson har kommunen ingen mark kvar där.
Den befintliga detaljplanen för Bergaområdet görs också om
till viss del för att Lekebergs bioenergi ska kunna bygga en ny reservpanna som kan eldas med biobränsle.
Ur Nerikes Allehanda 2020-05-07
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Länstrafiken kör som vanligt
efter våldsamma bussbranden

STOCKHOLMS LÄN
Käppalaverket kan nu
snabbrena avloppsvatten

Den gasbuss som igår fattade eld i Örebro igår eftermiddag har nu
skickats till verkstad för teknisk undersökning.
Men trots händelsen kommer resten av stadsbussarna som drivs
på biogas att fortsätta trafikera,
"Som det ser ut nu känner vi oss trygga med de bussarna", det
säger Fredrik Eliasson trafikchef på länstrafiken i Örebro.

Käppalaverket har tagit en ny anläggning för högflödesrening i
drift.
I den kan en del av avloppsvattnet snabbrenas vid höga flöden in till verket, vilket kan inträffa vid kraftiga regn och snösmältning.
Förutom anläggningen för högflödesrening har förbundet under samma period också byggt en tredje rötkammare som nyligen
har tagits i drift. I rötkamrarna rötas slammet som blir kvar från
reningsprocessen och biogas bildas. Biogasen uppgraderas till fordonsgas och säljs till SL som använder den som bränsle i bussar.

Ur Sveriges Radio Örebro 2020-05-15

Business as usual på Kemab trots corona
På Kemab (Karlskoga Energi & Miljö AB) har man inte påverkats
så mycket av coronakrisen.
Peter Jarl på Kemab berättar att pandemin haft liten inverkan
på verksamheten.
– Vi har lika många personer som vanligt som jobbar i våra
verksamheter. Vi investerar lika mycket som vanligt. För oss är det
"business as usual", kan man säga.
Att bensinpriserna har sjunkit rejält sedan pandemin började
har marginell påverkan på biogasverksamheten inom Kemab. Det
beror på att det allra mesta av produktionen har fast pris.
– Vår absolut största kund är Svealandstrafiken och där har vi
ett pris avtalat under en lång period.

Ur Lidingö Nyheter: 2020-05-04

Nu tankar färjorna biogas
Från och med denna vecka börjar Destination Gotland blanda
in biogas som drivmedel för två av sina fartyg.
2019 började Destination Gotlands första gasdrivna fartyg M/S
Visborg köra mellan Nynäshamn och Gotland.
I år ska det andra, M/S Gotland (som tidigare hade arbetsnamnet M/S Thjelvar), tas i trafik. Från och med denna vecka kommer
flytande biogas (LBG) att börja blandas i den flytande naturgasen
(LNG) som fartygen drivs med, för att minska klimatavtrycket.
- Bunkring av såväl flytande naturgas som flytande biogas sker i
Nynäshamn.

Ur Karlskoga Tidning 2020-05-26

Jobbar målmedvetet för miljön

Ur Nynäshamns-Posten 2020-05-22

I över 20 år har Hidinge gård jobbat aktivt för att minska sin miljöpåverkan. Effektiv gödsling, HVO-driven maskinpark, egen
halmpanna och tät samverkan med grannarna är bara några av
åtgärderna.
Gunnel och Håkan Wahlstedt producerar slaktgrisar på Hidinge gård i Fjugesta, strax väster om Örebro.
Sedan tre år körs alla maskiner på HVO-biodiesel som reducerar
koldioxidutsläppen med 90 procent.
– Vi torkar spannmålen själva på gården, i torken som drivs av
vår halmpanna. Den har varit en lönsam investering. När vi behövde mer energi till torkning av spannmål och mer värme till grisstallarna för att förbättra inneklimatet, installerade vi ytterligare en
halmpanna för två år sedan och renoverade den gamla.
– Tyvärr tappade vi leveransen av spillbröd som foder när det
plötsligt klassades som avfall och började användas till etanolproduktion.

SÖDERMANLANDS LÄN
Biogassatsning dyrare
– kalkylen stämde inte
Biogasanläggningen som ska byggas på återvinningsanläggningen
Lilla Nyby kan bli 25 miljoner kronor dyrare än vad som angavs i
den kalkyl politikerna fick när de klubbade igenom beslutet.
– Projektledaren som tillsattes efter att investeringsbeslutet fattades har upptäckt brister i underlaget som gör att det kommer att
bli dyrare. Det handlar om faktorer för att säkerställa produktionen och leveransen av biogas i både flytande och fast form. Men
det rör också elanslutningen till Lilla Nyby, säger Kjell Andersson,
vd på Eskilstuna Energi och miljö.

Ur ATL Lantbrukets Affärstidning 2020-05-26

Ur Eskilstuna Kuriren 2020-05-07
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Mer olja men mindre
brittiska sopor i hamnen

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Biogas gör gasspisar mer hållbara

En titt på Oxelösunds hamn kan säga mycket om tillståndet i världen. Coronapandemin har effekter som syns i både magasin och
bergrum.
Oxelösunds hamns oljebergrum är ovanligt välfyllt.
Vanligtvis kommer det in brittiska sopor till hamnen. Material
från återvinningsstationer som sedan eldas i kraftvärmeverk i bland
annat Östergötland och Stockholm.
Efter att pandemin tagit sitt grepp om Storbritannien är det
annorlunda.
– Det är svårt att få tag i biobränsle från England, många av
deras anläggningar har stängt. Men det här materialet tar andra
vägar i stället, exempelvis från Belgien och Tyskland.

Göteborg Energis kunder med gasspis får nu förnybar biogas i sina
spisar istället för naturgas. Övergången är en av 70 åtgärder som är
Göteborg Energis bidrag i omställningen till ett hållbart Göteborg.
Från den första maj levererar Göteborg Energi förnybar biogas istället för naturgas till 6 500 av sina kunder med gasspis.
Genom att sluta med det fossila bränslet naturgas kan Göteborg
Energi bocka av ytterligare en punkt i sitt initiativ #hållbaraihop.
Initiativet innehåller en lista med energibolagets 70 viktigaste åtgärder för ett mer hållbart Göteborg.
Nu blir nummer 21 verklighet nämligen biogas till våra spiskunder. Det känns riktigt roligt att kunna genomföra detta utan några
extra kostnader för våra kunder, säger Camilla Barros, avdelningschef på Göteborg Energi.
I Göteborg används gas även till uppvärmning i ungefär 700
villor och det är ett vanligt bränsle inom industrin.

Ur Södermanlands Nyheter 2020-05-27

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Ur Vårt Göteborg 2020-04-30

Gröna påsar eldas upp
– miljönyttan upp i rök

Vindkraftstorn i trä på Björkö

Inte en enda grön påse från Åtvidaberg har hittills kunnat processas till biogas. De eldas upp. Orsaken är att hushållen generellt
slarvar med sophanteringen.
Den första april infördes de gröna påsarna i Åtvidaberg.
Men införandet av gröna påsen och nya rutiner har inte fungerat som planerat. Det visar en tur till kommunens återvinningscentral i Korshult.
– Tekniska verken kan inte ta emot vårt avfall för sortering när
det ser ut så här. Det är väldigt mycket löst material i det vi får hit,
säger Patrik Ernvin. Här finns påsar med petflaskor, metallburkar, en stor plastdunk, men också lösa grönsaker, lösa blommor,
kartonger med adresslappar. Han säger att det är frustrerande att
inte ett enda containerlass från Korshult kunnat gå till den optiska
sorteringen på Tekniska verken.

Sveriges första vindkraftstorn i trä står nu klart på Björkö. Tornet
är 30 meter högt och ska användas i forskningssyfte. Träkonstruktionen är lika stark som stål och gör vindkraftverket klimatneutralt
redan från start, enligt utvecklarna.
– Laminerat trä är starkare än stål vid samma vikt och genom att
bygga i moduler kan vindkraftverken bli högre. Genom att bygga i
trä minskar vi dessutom koldioxidutsläppen vid tillverkningen och
lagrar i stället koldioxid i konstruktionen, säger Otto Lundman,
vd på Modvion AB.
Vindkraftstornet som nu rests på Björkö är ska användas i forskningssyfte. Men redan under 2022 kommer det första trätornet i
kommersiell skala att byggas. Modvion har skrivit under avsiktsförklaringar med Varberg Energi om ett 110 meter högt torn och
med Rabbalshede Kraft om tio stycken torn, minst 150 meter höga.

Ur Östgöta Correspondenten 2020-05-19

Ur Torslanda Tidningen 2020-05-09

"Folk tar inte ansvar"

Energibolaget gick sämre än väntat

Medvetenheten är inte som den borde vara. Det säger Lennart
Haraldsson (S), ordförande i Åtvidabergs renhållning AB.
Han är lätt irriterad. Många sköter sig, men när hushållens samlade avfall inte går att sortera faller intentionen att Åtvidabergs
matavfall skulle bli biogas och biogödsel. Istället bränns matavfallet
upp som tidigare.
– Folk slänger allt möjligt i sina soptunnor. Pizzakartonger,
kläder och lösa sopor. Då fungerar inte sorteringen av gröna påsar.

Varmt väder och en ökad konkurrens gjorde att Mölndal energi
tappade pengar förra året. Resultatet landade på 49 miljoner kronor, vilket är lägre än tidigare år.
– Enkelt sammanfattat skulle man väl kunna säga att en varm
vinter förstås är bra för våra kunder som då inte behöver köpa så
mycket el och fjärrvärme. Men för vår del innebär det ju då samtidigt att vi inte heller får in lika mycket intäkter, sa vd:n Christian
Schwartz till Mölndals-Posten i oktober.
Sedan 2018 har Mölndal energi en helt fossilfri produktion, vilket ses som en viktig del av varumärket, och de kommande åren
vill bolaget bland annat satsa på mer solenergi.

Östgöta Correspondenten Maj 19

Ur Mölndals-Posten 2020-05-14
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Halla Gård tar upp kampen om klimatet

I Vårgårda skiter man inte i klimatet

För tre år sedan började Anders Gunnarsson, på västgötska Halla
Gård, arbeta för att skapa en grisproducerande gård med lägre klimatavtryck och slutet kretslopp.
Tillsammans med HKScan har han satsat stort för att ta upp
kampen med växtbaserat protein om vad som är smartast för
klimatet.
Bygget av det nya stallet på Halla Gård pågår för fullt. I början
av nästa år ska de första grisarna flytta in.
Investeringen i stall, foderkök, biogasanläggning och infrastruktur beräknas gå på 30-40 miljoner. Grisarna har fri tillgång
till utevistelse.
85 procent av ventilationen sker naturligt utan fläktar. Utsugsluften renas med en luftrenare som ska kunna tvätta ur ammoniaken ur luften från gödselkanalerna. Tvättvätskan kan sedan användas som extra kvävetillskott.
Biogasreaktorn från Norups gård är på 1 500 kubikmeter och
ska kontinuerligt producera 270 kW energi i form av värme och el.
Energiproduktionen ska tillgodose gårdens behov av värme och el
över året samtidigt som det finns ett överskott att sälja.

Vårgårda-Herrljunga Biogas AB lånar gödsel från lantbrukarna
under några veckor. Resultat: bönderna får tillbaka ett långt bättre
gödningsmedel än de lämnade. Och företaget skapar klimatvänligt
fordonsbränsle. Och nu vill man göra mer.
Från anläggningen strax norr om tätorten går en ledning till
gasmacken i centrala Vårgårda. Försäljningen sköts av partnern
Fordonsgas i Göteborg.
– Vi är helt inriktade på produktion. Bönderna finns inom två
mils avstånd, och vi har nu hand om hundmatföretaget Doggys
avfall, säger Per-Olof Rosén.
Ur Borås Tidning 2020-05-23

Minskad elproduktion
Priset för el har fallit till en extremt låg nivå. Skövde energi har
på grund av den minskade lönsamheten minskat elproduktionen
i det ena kraftvärmeverket. "Vi kör inte om det inte är lönsamt".
För ett år sedan låg det rörliga priset för el på drygt 50 öre per
kilowattimme. I år handlar det om runt 18 öre.
Inom Skövde Energi finns två kraftvärmeverk för produktion
av el och värme. Produktionen i den större och biobränslebaserade
Block 4, går att styra mer än verket för energiåtervinning av avfall,
som har en mindre turbin.
– Vi har kört elturbinen i Block 4 cirka 60 procent mindre i
vinter än motsvarande period 2019. Det är naturligtvis synd att
sådan fin och hållbar elproduktion inte varit lika lönsam under
denna period.
Ekonomiskt innebär det dock inte så mycket.
– Den elförsäljningsintäkt som vi gått miste om har vi i stället
fått in på värmeförsäljning, samtidigt har elen som vi köpt in för
eget behov varit billig, säger Sammy Tanhua, vd på Skövde Energi.

Ur Jordbruksaktuellt 2020-05-16

Med stubbar som uppdrag
Firmor som speciaIiserat sig på att bryta stubbar är inte många i
landet. D. G. Maskintjänst i Vårgårda kan i aIIa faII sin sak och
erbjuder även skotningen. Egna smarta Iösningar som effektiviserar
uppdragen kan de också visa upp.
Under våren gick startskottet för anläggandet av Rollsbo Västerhöjd i Göteborg med 350 000 kvadratmeter ny industrimark. Den
snåriga skogen har skördats och topparna på berget ska sprängas
ner, men först måste alla stubbar och allt ris bort från markerna.
Där kommer D. G. Maskintjänst i Vårgårda in med sina tjänster. Företaget ägs och drivs sedan 2008 av Daniel Gustafsson. Efter
att ha kört flismaskin och tankbil ett tag blev han sin egen
maskinägare.

Ur Skaraborgs Allehanda 2020-05-25

Preem har startat landets största
testanläggning för att fånga koldioxid

Ur Trucking 2020-05-19

På tisdagen startade Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid på Preemraff Lysekil. Inom pilotprojektet
"Preem CCS" ska hela värdekedjan analyseras - från infångning
till lagringav koldioxiden. Utfallet av projektet ska underlätta för
fler företag att använda tekniken och sänka sina koldioxidutsläpp.
En fullskalig CCS-anläggning skulle kunna vara i drift senast 2025.
Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Solutions, Chalmers tekniska högskola, Equinor och norska forskningsinstitutet
SINTEF.

Västtrafik ställer hårdare
miljökrav på Kostertrafiken
När Västtrafik upphandlar färjetrafiken till Koster ska de fossila
bränslena ner. I deras mål ska 90 procent av båttrafiken vara fossilfri 2035.
Affärschefen Johanna Eriksson Eknander vid Västtrafik verkar
inställd på en förlängning med Koster Marin.
Det som skiljer avtalet från tidigare är att miljökraven skärps.
Till exempel ska en del av oljan vara fossilfri. Ett fossilfritt alternativ är HVO, vilket utgörs av bland annat slaktavfall och tallolja.
Den går att blanda med vanlig olja men är i regel betydligt dyrare.

Ur Lysekilsposten 2020-05-28

Ur Strömstads Tidning / Norra Bohuslän 2020-05-23
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Göteborg Energi investerar halv
miljard för fossilfri fjärrvärme

JÖNKÖPINGS LÄN

Göteborg Energi satsar en halv miljard kronor på att byta till en ny
bioeldad panna i Rya hetvattencentral på Hisingen. Investeringen
är ett steg mot målet om fossilfri fjärrvärme år 2025.
Vi räknar med att den nya pannan kommer att minska utsläppen av koldioxid med 25 000 ton om året, säger Anna Svernlöv,
chef för verksamhetsområde Produktion på Göteborg Energi.
De två nuvarande pannorna i hetvattencentralen eldades ursprungligen med olja och kol men sedan 2003 eldas de biobränslet pellets. Nu har de nått sin tekniska livslängd och ska bytas ut.
– Den nya pannan är konstruerad för pellets och kommer att ge
bättre förbränning, högre verkningsgrad och generera mer värme
än idag, säger Anna Svernlöv.
När den nya pannan tas i drift i början av 2022 kommer antalet
drifttimmar med pellets att öka, man slipper använda lika mycket.

JLT lovar förbättringar

Ur Vårt Göteborg 2020-05-27

Värnamo pastorat satsar på miljön

Regionbussarna i Jönköpings län byter snart tidtabeller och Jönköpings Länstrafik utlovar ett flertal nya turer och förändringar för
att göra trafiken så effektiv som möjligt.
En ny avtalsperiod träder också i kraft och där säger sig JLT ha
fokus på högre komfort, trygghet, tillgänglighet, miljö och design.
De nya bussarna har till exempel USB-laddare vid varje plats, klimatkontroll och kommer att drivas av biogas, biodiesel samt grön el.
– De nya bussarna drivs med hundra procents fossil- och palmoljefria drivmedel, säger Charles Tholin, affärsutvecklare, Jönköpings Länstrafik.
Ur Jönköpings-Posten 2020-05-06

Kremeringsugn driven av rapsolja. Transportfordon som går på
bränsle av slaktavfall. Tystgående batteridrivna maskiner. Värnamo
pastorat ligger i framkant när det gäller att värna miljön.
Redan vid renoveringen av krematoriet 2012 valde pastoratet att
investera i teknik för en krematorieugn driven av rapsolja.
– Vi har nu nästan helt gått över till fossilfri verksamhet. Våra
åkgräsklippare, småtraktorer och våra transportbilar drivs av till
exempel av HVO-bränsle från slaktavfall, säger Tobias Munkholm.
Maskiner som lövblåsar, röjsågar, häcksaxar och motorsågar är
batteridrivna och därmed också tystgående.

"Vi skapar ny industri och
minskar klimatutsläppen"
Klimatet skriker efter innovationer som skapar el och värme utan
dagens enorma växthusgasutsläpp. I dag presenterar Boråsföretaget Dulob Innovations sitt världspatent på en helt ny typ av motor
som kan bli ett av svaren.
– Ja, vi är mycket besjälade att göra något åt klimatkrisen. Detta
är vårt bidrag. Och vår produkt skulle också kunna skapa en helt
ny industri, som Sverige absolut behöver.
Det säger Gert Westergren, bolagsordförande och sedan många
år tillbaka företagsutvecklare inom flera olika branscher. Motorn
hoppas och tror de framför allt kan göra sig gällande som hushållspanna och generator i ett, i villor och flerfamiljshus, även om den
skulle kunna sättas i ett fordon också.
Motorn som döpts till Vatne-engine jobbar med mycket lägre
temperatur och mycket lägre kompression än dagens bensin- och
dieselmotorer.

Ur Finnveden Nu 2020-05-15

KRONOBERGS LÄN
Växjö ökar gasen när bussar går på el
Växjö kommun gör en miljoninvestering för att öka produktionen
av biogas samtidigt som länstrafikens inriktning är att gå över till
eldrivna bussar.
Biogasanläggningen vid Sundet togs i drift 2012 och kostade 156
miljoner kronor. Anläggningen klara av att rena 350 Nm3 (normalkubikmeter) rågas per timma. Till hösten planerar Växjö kommun
att lägga ytterligare 5,2 miljoner kronor på att öka kapaciteten till
500 Nm3.
Biogasen levereras till länstrafikens gasdrivna busspark och
kommunens tanke är att det ska fortsätta så - trots att länstrafikens
inriktning är att gå över till eldrivna stadsbussar 2023.

Ur Borås Tidning 2020-05-28

Moelven Töreboda satsar på hållbar vind
Det är hållbart att bygga i trä. Vindkraft bidrar till ett hållbart energisystem. Moelven Töreboda bestämde sig för att satsa på en
hållbar dubbel genom att engagera sig i utvecklingen av vindkrafttorn i trä.
– Nu hoppas vi få svar som gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av betydligt högre torn, säger Johan Åhlén, vd vid Moelven
Töreboda.
Göteborgsföretaget Modvions lösning innebär inte bara att
man kan bygga i ett hållbart material, utan löser även ett av de
stora problemen med vindrafttorn, att transportera dem till den
plats där de ska monteras och sättas i drift. Modvions koncept
innebär att man bygger tornet i sektioner av limträ som lättare kan
transporteras.
Vindkraftstornen i trä kan byggas till betydligt lägre kostnad än
stål vilket sänker produktionskostnaden för vindkraftselen. Den
koldioxid som tas upp av träd när de växer lagras i trätornen vilket
gör att vindkraftverken är klimatneutrala redan från start.

Ur Smålandsposten 2020-05-18

Ur NTT 2020-05-29
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BLEKINGE LÄN

KALMAR LÄN

Här är bolaget som har
lagt flis på biobränsle

"Jätteroligt att bli uppmärksammad"
"Det känns som en belöning för långvarigt arbete". Tom Birgersson, projektledare på Hagelsrums biogas gläds över utmärkelsen
Årets Företagare.
Tillsammans med övriga i familjen Birgersson, Åke, Hanna och
Jakob fick han ta emot utmärkelsen Årets företagare 2020.
– Det är jätteroligt att bli uppmärksammad så här, säger Tom
Birgersson, som hållit i trådarna för utbyggnaden av biogasmackarna i Målilla och Vimmerby.
Nästa steg blir att få i gång en biogasmack även i Hultsfred.

Falan Skog satsar. Elva miljoner kronor ska göra biobränslebolaget i Rödeby mer effektivt. - Vi investerar i flisproduktionen, säger
den nye vd:n Kristian Isberg.
Företaget bildades 2006 och hette då Blekinge Flis, men sedan
2014 är namnet Falan Skog - efter orten där allting startade - och
det finns norr om Rödeby.
Bland Falans produkter finns energiflis, men de har även material som kan användas i lekparker, rabatter eller andra miljöer
utomhus.
– Grot är kärnverksamheten i företaget. Det görs om till flis och
körs till värmeverk, berättar Isberg.
Företaget erbjuder också en del tjänster som skotning, restaurering, energigallring, men även rådgivning för vad som kan vara
bäst för den som äger skog.
– Året som har gått var varmt och då blir det mindre flis till
pannorna, förklarar Isberg. Vi pratar om 70 GWh innevarande år,
men vi ska upp till 150 till 200 GWh.

Ur Vimmerby Tidning 2020-05-20

GOTLANDS LÄN
Biogas testas nu i Gotlandsfärja
Från och med 13 maj så kommer gotlandsfärjan Visborg att drivas
delvis med biogas. Den nya gasfärjan går i huvudsak på flytande
naturgas, LNG. Men nu späds det bränslet alltså ut med den helt
fossilfria biogasen.
– Det är nuläget endast en liten del flytande biogas som blandas
med LNG, men det kan bli mer i framtiden, säger Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland.
– Motorerna i färjorna kan i princip köras på 100 procent biogas i framtiden. Vad som är viktigt nu är att börja testa för att se så
att det fungerar på ett bra sätt. Och än så länge så är det ganska begränsad tillgång på biogas i Sverige och internationellt, säger han.

Ur Blekinge Läns Tidning 2020-05-14

HALLANDS LÄN
Södra Cell Värö investerar i ny tvättpress
För att förbättra massans kvalitet och minska miljöpåverkan investerar Södra Cell Värö i en ny tvättpress, som enligt tidplanen
kopplas in på våren 2021. Bruket i Värö, som är ett av världens
största barrmassabruk, har även sjösatt ett förprojekt kring ökad
massakapacitet, med målet att höja taket från 700 000 ton till
850 000 ton massa om året.
I Värö genomförs också flera andra, mindre investeringar.
Bland annat en ny blandlutscistern om 5000 kubikmeter i indunstningen.
– Den kommer att förbättra såpaavskiljningen vilket kommer
att ge oss mer tallolja per ton massa, förklarar Magnus Johansson.
– På så sätt får vi mer grön energi.
Talloljan säljs till företaget Sunpines bioraffinaderi där den omvandlas till talldiesel.

Ur SVT Nyheter Öst 2020-05-13

Destination Gotland börjar
testa biogas som drivmedel
Med start i går började Destination Gotland blanda in biogas som drivmedel i m/s Visborg.
– Nu fortsätter arbetet med att reducera utsläppen, framhåller
Christer Bruzelius, vd för Destination Gotland (DG).
2019 började företagets första gasdrivna fartyg köras i Gotlandstrafiken och i år kommer det andra att sättas i trafik. Hittills har
gasfärjan Visborg körts på flytande naturgas. De båda gasfärjorna,
m/s Visborg och m/s Gotland kan nu antingen köras på flytande
naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) men även en blandning av båda. Inledningsvis blandas en mindre del biogas in som
test.
Genom att blanda in flytande biogas kommer utsläppen av
CO2 (koldioxid) att minska då biogasen i sig har nollutsläpp. DG
har enligt den nya Klimatlagen tagit fram en klimatfärdplan för att
minska utsläppen av CO2 med 70 procent fram till 2030.

Ur Papper och Massa 2020-05-18

Säljer bara el från sol, vind och vatten
Allt fler halländska företag gör klimatbokslut. Ett av dem är Falkenberg Energi som prisats två gånger på kort tid för sina insatser.
Det kommunala bolaget lever redan upp till Parisavtalet om 100
procent förnybar energi.
Det är föreningen Energi- och miljöcentrum, EMC, med säte i
Varberg, som ligger bakom klimatboksluten som funnits sedan 2015.
Varberg Energi och Falkenberg Energi har gjort bokslut genom
EMC sedan starten. Klimatboksluten ger oss ett verktyg att jobba
med baserat på internationella standarder, förklarar Jens Melin,
miljöchef på Falkenberg Energi.
I dag är fjärrvärmen 100 procent förnybar. De 600 kundernas
fastigheter värms upp med flis, biogas från Danmark och bioolja.
Elen som säljs kommer från sol, vind och vatten. Inte från kärnkraft.

Ur Gotlands Allehanda 2020-05-14

Ur Hallands Affärer 2020-05-22
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– Man har pratat om att ett hektar mellangröda binder lika
mycket koldioxid som motsvarar dieselförbrukningen av att odla
två hektar. Stämmer det så kan mellangrödorna jag odlar klimatkompensera för hälften av min totala dieselförbrukning här på
gården, säger Jeppa Olanders, som är tredje generationens lantbrukare på Kronoslätts gård.

Hett hos Högryd
– värmer torkarna med biogas
Mjölkproducenten Högryd i Halland är något av en mästare på
användning av biogas. Uppvärmningen av gårdens spannmålstorkar är anmärkningsvärd.
2011 gjorde Högryd stora investeringar i ett större ungdjursstall
och en biogasanläggning och vattenburen värme till hela gården.
- Jag kallar det Högryds fjärrvärmenät, säger Ger t Göransson.
- Vi anslöt en vattenburen värmeväxlare på 250 kilowatt till
silotorken. 2018 fördubblades rötkammarvolymen med en andra
kammare på 1 000 kubikmeter och med en andra gasmotor med
generator på 190 kilowatt. Det gav en sammanlagd kapacitet att
producera el på 290 kilowatt.
El som förbrukas på gården är den lönsammaste användningen,
men Högryd använder biogasentill mycket mer. Tack vare gårdens
interna fjärrvärmesystem värmer biogasen bostäder, pool, ekonomibyggnader, mjölkstall och torkarna under skörd.
Investeringen i den första anläggningen 2011 var 9 miljoner kronor, och rötkammare nummer två plus en andra gasmotor och
generator 2018 kostade 9 miljoner till.

Ur Trelleborgs Allehanda 2020-05-14

Danskarnas träck ska
hålla Lundaborna varma
Gasrör i gjutjärn från 1800-talet finns kvar i stora delar i centrum,
och nu ska rören användas för att Lundaborna inte ska frysa på
uteserveringarna på Mårtenstorget. Dansk gödsel och Lundabajs
från Källby reningsverk ska även ge biogas till krogköken vid Mårtenstorget.
En av krögarna som nappat på erbjudandet är Zoran Ilic, ägare
till Ved.
– Vi använder redan gas till vår spis, framför allt eftersom det är
snabbare än el, men nu slipper vi transporterna med gasbehållare,
och biogas blir bättre för miljön, säger han.
Än finns det ingen gas i ledningarna, berättar Kraftringens projektledare Ashfaq Taimor.
– Vi hade egentligen tänkt börja från andra hållet, men när vi
pratade med krögarna förstod vi att de ville att den här delen skulle
vara klar inför krogsäsongen.

Ur Lantmannen 2020-05-29

SKÅNE LÄN
Absolut jagar större skörd och bättre miljö

Ur Sydsvenskan 2020-05-07

The Absolut Company i Åhus, en sockerjätte och forskare har fått
grönt ljus att snida fram ett koncept för större skördar och bättre
miljö. - Vi har sett väldigt positiva effekter med en skördeökning
för sockerbetorna, säger Thomas Olsson på Absolut.
Absolut behöver vete och Nordic Sugar behöver sockerbetor.
De två grödorna samsas inte sällan på samma mark. Efter höstskörden av vete, fram till vårsådden av sockerbetor, brukas i regel
inte jordbruksmarken. Går det då att odla någon gröda däremellan? På en åker på Söderslätt odlades elva olika mellangrödor, till
exempel honungsört och oljerättika, innan vårens sockerbetor sattes. Sockerbetsskörden jämfördes sedan.
- Den största skillnaden var en ökning upp till tio procent. Även
om det skulle hamna på hälften är det ju ett signifikant bidrag till
lantbrukarens ekonomi, säger Thomas Olsson, senior advisor på
Absolut.

Klimatpositiv bollplan
I utkanten av Gärsnäs anläggs just nu landets första klimatsmarta fotbollsplan.
– Det är första gången biokol används från starten vid anläggningen av en fotbollsplan i Sverige. Att det blev här på Österlen
tycker vi såklart är extra kul, säger Sven-Olof Bernhoff, vd på Skånefrö i Hammenhög.
Fördelarna med att blanda biokol i jorden till fotbollsplaner
är många, enligt Sven-Olof Bernhoff. - Det bidrar dels till att säsongen för spel på gräsplan kan förlängas, dels har det flera miljöoch klimatfördelar.
Österlen Magasinet 2020-05-07

Ur Kristianstadsbladet 2020-05-05

BOKA IN VÅRA AKTIVITETER!

Mellangrödor hjälper sockerbetor att trivas
Att odla andra grödor på åkern mellan veteskörden och sockerplanteringen är något som kan gynna sockerskörden. Det visar
tidiga resultat av ett pågående forskningsprojekt på Kronoslätts
gård i Hemmesdynge.
I augusti när vetet skördats såddes direkt tolv olika typer av
mellangrödor, som fick växa till december för att sedan plöjas ner i
marken innan det var dags att så vårens sockerbetor.
Till hösten kommer sockerbetorna skördas i små rutor. Det första försöket med mellangrödor gjordes efter den torra sommaren
2018. När sockerbetorna skördades år 2019 gav betorna där det
varit mellangröda tio procents högre skörd, jämfört med kontrollrutorna där det inte vuxit mellangröda.

ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE
15–17 september, Stockholm
SVEBIO FUEL MARKET DAY
10 september, Stockholm
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