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Renewable ethanol from ePURE members reduced GHG emissions by more than 72%
compared to fossil fuels in 2019, according to the latest audited producer data

BRUSSELS, 25 June 2020 – Production and use of renewable ethanol from ePURE members delivered an av
of more than 72% greenhouse-gas savings compared to fossil fuels in 2019, according new certified data.

This record-high average performance continues an eight-year trend of annual improvements to the cl
change-fighting potential of EU ethanol.

NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP

“Every year, renewable ethanol increases its greenhouse-gas reduction score and confirms its importance
EU’s long-term energy and climate strategies,” said Emmanuel Desplechin, Secretary-General of ePUR
European renewable ethanol association. “This year, the COVID-19 crisis has underlined the need for a stro
ethanol industry producing not just low-carbon fuel but also ethanol for disinfectant use and animal feed to e
domestic supply. Going forward, with the increased renewable-energy ambitions of the EU Green Deal, rene
ethanol’s role in the transport energy mix is more vital than ever.”

Ökade obalanser på elmarknaden
öppnar för biokraftvärme

Renewable ethanol produced by ePURE members is refined from European feedstock and works at scale in
engines, which still power the majority of new cars being bought in the EU and will be predominant on the
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BIOENERGI I PRESSEN
Rue de la Loi 223

+32 2 657utsläpp
66 79
info@epure.org
epure.org år
Fjärrvärmens
av koldioxid
minskade med 18 procent
2019 och andelen fossila bränslen har gått ner till 3,6 procent.
Det visar den samlade statistiken över fjärrvärmens lokala miljövärden som presenterades av Energiföretagen 18 juni. SID 3.

Stockholm ska bli klimatpositivt före 2025, lovar Stockholm
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Brussels
om man kan genomföra sitt bio-CCS projekt. Ankarsrums fjärrvärme är fossilfri redan nu tack vare rapsolja. Scandinavian biogas
och lokala aktörer vill satsa 600 miljoner på en biogasanläggning i
Grimhult utanför Mönsterås, men ortsborna protesterar. SID 10.
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FORTS FRÅN SID 1.

Obalanserna i elsystemet kan hanteras på flera sätt, på kort sikt
främst genom bättre planering och samordning, men på längre
sikt behövs andra åtgärder.
Utbyggnad av ny överföringskapacitet, nya stora kraftledningar, mellan norra och södra Sverige tar tid. Man brukar räkna med
ledtider på 10 – 15 år för att kunna hantera alla tillståndsproces-ser
och genomföra projekten. Utbyggnad av överföringskapacitet till
grannländerna tar också lång tid.
På kort sikt har Svenska Kraftnät tvingats handla upp fortsatt
produktion vid Ringhals 1, som ska läggas ner vid årsskiftet. Att
behålla produktionen vid reaktorn på längre sikt är inte möjligt eftersom det skulle kräva mycket omfattande nyinvesteringar för att
klara säkerhetskrav. Ny kärnkraft är mycket dyr och har ledtider
som är minst lika långa som nya kraftledningar.
Ny biokraft kan däremot ge tillskott på relativt kort sikt i södra
Sverige. Att det finns betydande potential för ny biokraftvärme
framgick av ett web-seminarium anordnat av 14 kraftvärmeföretag den 15 juni. Företagen har bett Profu ta fram en rapport om
nyttan med kraftvärme. Den har titeln ”Värdet av elproduktion
kopplad till fjärrvärmeproduktion - idag och i framtiden”, daterad
april 2020. Kraftvärmen kan i första hand förstärka elproduktionen nära förbrukningen i städerna och därmed förbättra kapacitets- och effektsituationen, liksom den lokala försörjningstryggheten. Men eftersom en större utbyggnad främst skulle ske i södra
och mellersta Sverige påverkas också den nationella balansen.
(se även kommentar på Marknaderna sidan 6)
Ett par pressmeddelanden från Svenska Kraftnät illustrerar
situationen:

Kraftsystemet förändras i snabb takt genom att alltmer småskalig väderberoende produktion ansluts till elnätet samtidigt som
annan produktion har avvecklats. Det leder till större variat-ioner
i inmatning och uttag och en ökad volatilitet. Det råder också
brist på kapacitet i transmissionsnätet i vissa delar av landet. För
att hantera energiomställningen genomför Svenska kraftnät stora
investeringar i transmissionsnätet för att möjliggöra ökad kapacitet, anslutning av ny produktion och förbättrad integration med
angränsande länder. Sammantaget medför detta ett ökat behov för
flexibilitet och korrekta styrsignaler i transmissionsnätstariffen för
att även i framtiden kunna säkerställa en effektiv utbyggnad och
nyttjande av transmissionsnätet.
Mot denna bakgrund införs en möjlighet för nätkunder att teckna
summaabonnemang för an-slutningspunkter där Svenska kraftnät
tidigare nekat ökade abonnemang. Förutsättningen är att det finns
anslutningsavtal för punkterna och att det är drifttekniskt möjligt. Ett
summaabonnemang innebär att nätkunden ges möjlighet att flytta
effekt mellan de olika abonnemangspunkter som ingår i summaabonnemanget. Dessa kommer kunna användas för att lindra situationen i
områden där det råder kapacitetsbrist. Förändringen genomförs i den
befintliga tariffstrukturen för att relativt snabbt kunna underlätta för
de nu framväxande flexibilitetsmarknaderna.
Dessutom kommer energiavgiften från 1 januari 2021 att spegla
de kortsiktiga marginalkostnaderna för nätförlusterna istället för
som idag genomsnittliga kostnader. Detta uppnås genom att den
så kallade korrektionskoefficienten i energiavgiften tas bort vilket
medför att en mer korrekt styrsignal ges till nätkunderna. Förändringen bidrar till ett effektivt nyttjande av nätet eftersom uttag/
inmatning som går att styra och som utifrån dagens modell sker på
felaktiga grunder kan undvikas och de totala överföringsförlusterna
och därmed kostnader kan minskas. Förändringen medför ingen
ökad kostnad för kundkollektivet men en omfördelning mellan
energi- och effektavgiften och därmed mellan olika nätkunder.
Utfallet för den enskilda nätkunden beror på abonnerad effekt,
uttag- och inmatningsmönster och var i landet anslutningspunkten
finns. Generellt sett kommer kostnaderna för inmatning i norr
och för förbrukning i söder att öka och vice versa.
Förändringarna genomförs i dagens tariffstruktur men Svenska
kraftnät driver även en parallell översyn av tariffen med målsättningen att se över hela transmissionsnätstariffen.

Ny rapport skruvar upp prognos för ökad vindkraft

Utbyggnaden av vindkraften i Sverige och Norge ökar i en omfattning som gör att norra Sverige går mot fler timmar med nollpriser
eller väldigt låga priser. På sikt kan det leda till minskade investeringar i planerbar elproduktion då de blir mindre lönsamma.
Detta framgår av Kortsiktig marknadsanalys 2019, KMA, som är
en årlig återkommande rapport som innehåller en prognos för kraftsystemets utveckling under kommande femårsperiod (2020-2024).
– Syftet med rapporten är att ge ökade kunskaper och insikter så att kommande utmaningar identifieras och analyseras, säger
Mira Rosengren Keijser, ansvarig för KMA 2019, Svenska kraftnät.
Hon menar att årets rapport är extra intressant då den försöker
fånga konsekvenser av de snabba förändringar som sker inom det
nordiska kraftsystemet. Hon pekar bland annat på de senaste årens
avveckling av svensk kärnkraft, inklusive avvecklingen av Ringhals 1 i slutet av året, driftsättandet av den starkt försenade finska
kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 år 2021, den stora utbyggnaden av
väderberoende produktion (vindkraft) i Norden och stora dela av
övriga Europa. Samt, inom prognosperioden, färdigställandet av
nya utlandsförbindelser från Danmark och Norge mot Tyskland
respektive England.
– Detta och andra faktorer får återverkningar på el priser, handelsflöden, energibalans och effekttillräcklighet, säger hon.
Jämfört med föregående års KMA innehåller årets en del revideringar. Bland annat skruvar man upp den årliga vindkraftsproduktionen 2023 i Norge och Sverige.

(Pressmeddelande från Svenska Kraftnät 2 juni)

Svebio kommentar:
Vi ser nu konsekvenserna av att investeringarna på elmarknaden har
skett utan planering och samordning. Den mycket stora utbyggnaden
av vindkraft i norra Sverige förstärker obalansen och driver fram omfattande investeringar i näten. De här förstärkningarna kommer att ta tid,
och vi kommer att ha stora prisskillnader under lång tid mellan norra
och södra Sverige. Svenska kraftnät räkna med att det kan bli nollpriser eller väldigt låga priser i norr, samtidigt som priserna generellt gör
att nödvändiga investeringar i planerbar elproduktion inte kommer till
stånd. Svebio har pekat på de här problemen under flera år. I energiuppgörelsen 2016 och i energikommissionens betänkande framhöll
politikerna behovet av att investera i effekt, inte bara i produktion. Vi
har därefter sett ökade kapacitetsproblem i vissa regioner, särskilt i
storstäderna, samtidigt som vi på nationell nivå har fått överproduktion
med stor export och kraftigt pressade priset. Det behövs investeringar i
förnybar planerbar produktion för att klara kapacitets- och effektbehoven.
Kraftvärmeföretagen visar med sitt utspel att de är beredda att investera,
men de behöver ramvillkor som gör sådana investeringar möjliga.

(Pressmeddelande från Svenska Kraftnät 10 juni)

Förändringar i transmissionsnätstariffen
2021 främjar flexibilitetslösningar

Svenska kraftnäts styrelse har beslutat om förändringar i transmissionsnätstariffen för att främja flexibilitet och ett effektivt nätutnyttjande. Förändringarna träder i kraft från januari 2021.
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Kraftig minskning av fjärrvärmens koldioxidutsläpp 2019
energin från sådan överbliven och tillvaratagen värme, varav industriell restvärme utgjorde 8,4 procent av den tillförda energin till
fjärrvärmeproduktion i hela landet.”
Diagrammet nedan visar fördelningen av tillförd energi till
fjärrvärmeproduktion. Merparten av fjärrvärmen kommer från
återvunnen energi (55 procent) och förnybara källor (40 procent).

Fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 18
procent år 2019 och andelen fossila bränslen har gått ner
till 3,6 procent. Det visar den samlade statistiken över
fjärrvärmens lokala miljövärden som presenterades av
Energiföretagen 18 juni. Vi citerar pressmeddelandet:

”De lokala miljövärdena, som publiceras varje år, är beräkningar
av miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter, som görs enligt en överenskommelse i Värmemarknadskommittén, VMK. Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre
perspektiv:
• hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
• hur effektivt energin används
• hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Energitillförsel till fjärrvärme 2019

Fjärrvärmeleveranserna minskade

2019 var ett varmare år än 2018 vilket ledde till minskad efterfrågan
på fjärrvärme. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund minskade med
drygt 1 TWh (från 49,1 TWh 2018 till 47,9 TWh 2019).
De sammanlagda koldioxidutsläppen minskade med 0,62 miljoner
ton klimatgaser. Det är en minskning med 18 procent, vilket främst
beror på minskad användning av fossila bränslen och torv under 2019.
Fossilanvändningen minskade

Andelen fossila bränslen minskade från 5,1 procent år 2018 till 3,6
procent år 2019, en minskning med 33,6 procent vilket berodde på
en kombination av varmt väder och att branschens investeringar i
fossilfria alternativ fortsätter att synas i statistiken.
Fjärrvärmebranschen har jobbat intensivt med att fasa ut fossila
bränslen ända sedan början av 1990-talet och går nu in i slutspurten för att bli av med den kvarvarande andelen fossilt. Detta kräver
stora investeringar då merparten av kostnadseffektiva åtgärder redan
gjorts. Exempel på pågående investeringar inom branschen är fortsatt konvertering till fasta biobränslen och biooljor i hela landet,
något som tyvärr riskerar försvåras på grund av regeringens aviserade
skatt på biooljor för uppvärmning. Man fortsätter också söka nya
samarbeten för ökad användning av industriell spillvärme, arbetar
med lagring av värme för att jämna ut produktionen under kallare
perioder och utveckling av lågtempererade fjärrvärmenät.
De företag som står för den resterande delen fossila bränslen
fortsätter att vidta åtgärder för att säkerställa utfasning under
kommande år. Även användningen av torv i fjärrvärmeproduktion
minskade med drygt 44 procent jämfört med 2018.

I diagrammet nedan visas ursprunget för den tillförda energin
för fjärrvärmeproduktionen i Sverige 2019.
Fjärrvärmens bränslemix 2019

Ökad användning av spillvärme och annan återvunnen energi

Fjärrvärme är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige har
nått sina klimat- och miljömål. Enligt Naturvårdsverket ”Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt med 90 procent sedan 1990. Minskningen
beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av främst fjärrvärme och värmepumpar”.
Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på
att det används allt mer förnybara bränslen och att energin används på ett mer effektivt sätt. Många fjärrvärmeföretag producerar el och värme samtidigt i så kallad kraftvärme (8,2 TWh el
producerades 2019). Och på många håll i landet återvinns värme
som blir över i andra verksamheter. Det kan vara restvärme från industrier eller spillvärme från datahallar, köpcentrum och städernas
avloppsreningsverk, rötgaser eller avfallsgaser från gamla deponier
som fortfarande läcker ut klimatgaser. Spillvärmen håller i allmänhet relativt låg temperatur och behöver uppgraderas med hjälp av
värmepumpar. Under 2019 kom drygt 27 procent av den tillförda

Svebio kommentar:
Bioenergi och avfall är helt dominerande energikällor för den svenska fjärrvärmen och därmed för uppvärmningen av våra städer och tätorter. Andelen fossil energi är nu försvinnande liten. Energiföretagen gör
en indelning mellan ”förnybart” och ”återvunnen energi” som är svår att
förstå, eftersom en stor del av den återvunna energin är förnybar. Att
särredovisa rökgaskondenseringen som en egen energikälla är också
förvirrande. Det handlar ju om en teknik för att öka energiutvinningen och
verkningsgraden i processen, där energin kommer från bränslet. Minskningen av fossil energi och av utsläppen av koldioxid från fjärrvärmesektorn är imponerande och kommer att påverka Sveriges totala utsläpp när
den slutliga klimatstatistiken för 2019 redovisas senare i år.
Den stora minskningen mellan 2018 och 2019 kan förklaras dels
med att 2018 var ett kallt år med hög förbrukning av olja för spetslast,
medan 2019 var relativt varmt, dels med koldioxidskatten på fossil kraftvärme från augusti 2019.
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Skärpt miljöbilsdefinition och hårdare miljökrav på myndigheters bilar
ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar. De ska dessutom vara
utrustade med alkolås.
Vissa fordon och verksamheter är undantagna från kraven. Det
gäller exempelvis utryckningsfordon, fordon som ska användas av
försvarsmakten, eller fordon som är avsedda att användas av polisen och säkerhetspolisen i deras polisiära arbete.

Regeringen har beslutat om en skärpt miljöbilsdefinition
och hårdare miljökrav för myndigheters bilar. Beslutet
gäller från den 1 juli.

Den nya miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar och innebär att en miljöbil får släppa ut högst 70 gram koldioxid per kilometer, eller drivas på gas.
De nya miljökraven för myndigheter innebär bland annat att
de personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller

Pressmeddelande från Miljödepartementet och Infrastrukturdepartementet
5 juni

Den nya miljöbilsdefinitionen
Vår rekommendation när det handlar om behov av lite större
personbil, fyrhjulsdrift, eller om det saknas infrastruktur för drivmedel/tankstationer är basnivån i våra kriterier. De är tuffare än
de krav som finns i regeringens förordning. På basnivå tillåter
våra kriterier utsläpp på mellan 120 och 190 gram koldioxid per
kilometer. I regeringens nya förordning går gränsen vid 230 gram
koldioxid per kilometer.
För lätta lastbilar är regeringens gräns 230 gram koldioxid per
kilometer. I våra kriterier tillåter vi utsläpp på mellan 215 och 290
gram koldioxid. Den övre gränsen gäller om fordonet är god-känt
för fordonsgas, etanol eller annan gas än gasol.

Utsläpp från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Regeringen har nu
beslutat om en ny miljöbilsdefinition som börjar gälla
den 1 juli 2020. Vad innebär den nya miljöbilsdefinitionen
och hur förhåller den sig till Upphandlingsmyndighetens
fordonskriterier?

Sverige har ett ambitiöst klimatmål för transporter. Utsläppen ska
reduceras med 70 procent till år 2030 och vi ska uppnå klimatneutralitet till år 2045. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att
den offentliga sektorn går före och ställer krav vid upphandling av
fordon och transporttjänster. Det är bakgrunden till regeringens
nya miljöbilsdefinition som styr vilka bilar som statliga myndigheter upphandlar.

Tanka med förnybara drivmedel för klimatnytta

För att uppnå klimatnytta är det viktigt att tanka dessa fordon
med de förnybara drivmedel som anges i kraven. Vid upphandling
av tjänster ska dessa även kompletteras med ett krav på euro-klass
som begränsar utsläppen av luftföroreningar.

Miljöbilar släpper ut mindre än 70 gram koldioxid

Den nya statliga miljöbilsdefinitionen innebär att de fordon
som får bonus i bonus-malus-systemet är miljöbilar. Fordon som
omfattas av klimatbonusen släpper ut mindre än 70 gram koldioxid per körkilometer och miljöbilar är därför elbilar, laddhybrider
och biogasbilar.

(pressmeddelande från Upphandlingsmyndigheten 15 juni)

Svebio kommentar:
Den nya miljöbilsdefinitionen missgynnar, precis som bonus/malus,
de bilar som drivs med biobränslen, frånsett biogas. På samma sätt
som bonus/malus är det därför inte i första hand ett klimatstyrmedel
utan ett styrmedel för att gynna vissa typer av fordon, i första hand elfordon. Regelverket strider därmed mot principen om teknikneutralitet.
Miljöbilsdefinitionen lutar sig mot regelverket för bonus/malus. Resultatet blir att en statlig myndighet inte kommer att köpa dieselbilar som
kan gå på 100-procentig biodiesel. Även etanolbilar missgynnas jämfört med t ex biogasbilar. Inga krav ställs på att laddhybrider ska gå på
förnybart bränsle när de inte går på el.
Upphandlingsreglerna gäller statliga myndigheter, men påverkar
också upphandlingen i övrig offentlig sektor, och används också som
riktlinje av privata företag. Regelverket styr därför en stor del av nybilsförsäljningen.

Använd våra baskrav när miljöbil inte är ett möjligt val

Våra hållbarhetskriterier för fordon finns på tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Miljöbilar i regeringens förordning motsvarar det avancerade kravet i våra fordonskriterier. Det bör enligt
oss vara förstahandsvalet vid upphandling. Spjutspetsbilar är de
fordon som är rena elbilar, vätgasbilar eller drivs med en annan
gas än gasol.
Den stora skillnaden mellan den statliga miljöbilsförordningen
som träder i kraft den 1 juli 2020 och våra kriterier är vilka krav
en upphandlande organisation ska ställa när det inte är möjligt att
välja en miljöbil.
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Sverige godkänner regler som möjliggör export av
koldioxid avsedd för lagring under havsbotten
Regeringen har beslutat att Sverige ska godkänna ändringen av Londonprotokollet som möjliggör export av
koldioxid avsedd för lagring under havsbotten. Beslutet
är ett led i att nå Sveriges klimatmål och att genomföra
regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

främst ska vi nå det målet genom kraftiga utsläppsminskningar,
men i framtiden behöver vi också fånga upp koldioxid för att nå
negativa utsläpp. Då behöver vi möjliggöra tekniker såsom bioCCS och det här är ett steg i detta och ett steg i förverkligandet av
klimathandlingsplanen, säger miljö- och klimatminister Isabella
Lövin.
– Koldioxidlagring kommer bli ett viktigt komplement till andra
åtgärder för att minska växthusgasutsläppen, så att vi kan nå vårt
högt uppsatta klimatmål, säger energiminister Anders Ygeman.
Två tredjedelar av protokollsparterna måste godkänna ändringen för att den ska träda i kraft, och inklusive Sverige kommer sju
av 53 parter att ha godkänt ändringen. Sedan Londonprotokol-lets
parter hösten 2019 enades om en provisorisk tillämpning av ändringen är det möjligt för länder att ingå bilaterala avtal för export
av koldioxid avsedd för lagring på havsbotten.

I den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen presenterade
i december 2019 pekade regeringen på att de rättsliga hindren för
att genomföra koldioxidavskiljning och lagring (CCS) ska undanröjas. Regeringen har nu beslutat att godkänna en ändring av Londonprotokollet som syftar till att göra det möjligt att exportera
koldioxid som ska lagras under havsbotten i annan stat.
Enligt det klimatpolitiska ramverket får CCS på anläggningar
med fossila utsläpp räknas som en åtgärd för att nå klimatmålen
där rimliga alternativ saknas. CCS får även användas på anläggningar som förbränner biobränsle för att nå negativa utsläpp som
en s.k. kompletterande åt-gärd för att nå klimatmålen.
– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Först och

(Pressmeddelande från miljödepartementet 18 juni)

Allt bättre klimatprestanda för europeisk etanol
procent. Minimikravet enligt EU är idag 60 procent. Se diagram
på sidan 1.
Allt fler europeiska länder inför E10, inblandning av 10 procent
etanol i bensinen. Enligt ePure har 13 länder inom EU idag E10.
Vid det senaste årsskiftet tillkom Ungern, Slovakien och Litauen.
Sverige här till den krympande grupp som ännu inte lyckats införa
E10, tross att detta varit möjligt enligt EU:s regelverk sedan nästan
tio år tillbaka.

Den europeiska etanolorganisationen ePure har publicerat värden för växthusgasreduktionen för sina medlemsföretags etanol 2019.

Reduktionen av växthusgasutsläpp jämfört med fossilt bränsle är
72,5 procent, beräknat med den metod som anges i Förnybartdirektivet.
Det är en förbättring med drygt en procentenhet sedan 2018.
Sedan 2011 har utsläppsreduktionen ökat från 49,6 procent till 72,5

Koldioxidavgift i Danmark – men oklart när och hur hög den blir
Bland åtgärderna som man enades om finns ett principbeslut
om att införa en koldioxidavgift. Men här ska regeringen återkomma i höst med en konkret utformning. Det är oklart när avgiften
ska införas och inget sägs om hur hög den ska bli. Målet är att
den inte ska öka skattebelastningen för hushåll och företag, vilket
innebär att andra skatter eller avgifter måste sänkas.
Bland övriga åtgärder finns ett förslag om att fasa ut all enskild
uppvärmning med fossila bränslen, och ersätta ”med värmepumpar och grön fjärrvärme”.
Ingenting sägs i denna uppgörelse om transportsektorn. Om
den ska man återkomma i höst.

I Danmark enades åtta partier i Alltinget om ett klimatpaket som ska hjälpa landet en bit på väg mot målet att
reducera växthusgasutsläppen med 70 procent fram till
2030 jämfört med 1990.

Valet förra året var ett klimatval och den nya regeringen som tillträdde under ledning av Mette Frederiksen (S) har fått stöd för en
klimatlag och ett mål, ungefär i linje med den politik som drivs
av den svenska regeringen. Men det har varit sämre med konkreta åtgärder. Nu genomfördes en åtta timmars förhandling under ledning av finansministern och man enades om åtgärder som
ska minska utsläppen med 3,4 miljoner ton koldioxid. För att nå
70-procentsmålet 2030 måste utsläppen dock minska med 19 miljoner ton.

Regering med grönt inslag på Irland
Irland följer Österrike genom att de gröna på Irland går
med i samarbete med borgerliga partier.

Valet på Irland blev en stor framgång för det vänsterinriktade Sinn
Fein, men partiet misslyckades med att samla en koalition med
tillräckligt stöd i parlamentet. Nu har istället de två traditionella
rivalerna i irländsk politik, Fine Gael och Fianna Fail, lyckats bilda
en koalition och får stöd av de gröna. Fianna Fails ledare Micheal
Martin blir taoiseach, premiärminister, men ska avlösas i slutet
av 2022 av den nuvarande premiärministern Leo Varadkar som är
ledare för Fine Gael.
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Irland inledde redan för några år sedan en ny klimat- och energipolitik där införandet av en koldioxidskatt var en central del.
Irland har fortfarande en mycket låg andel förnybar energi och
kommer inte att nå EU-målen för 2020.
Den irländska koldioxidskatten ska nu höjas något snabbare
än som tidigare var planerat, till 100 euro/ton CO2 2030 istället
för som tidigare sagts 80 euro/ton. Den ligger idag på 25 euro/
ton. Alla investeringar i fossil infrastruktur ska avbrytas, vilket i
praktiken främst innebär stopp för en naturgasterminal och för
fracking. Målet är att växthusgasutsläppen ska minskas med 7 procent om året.

MARKNADERNA
Extrema prisskillnader mellan norr och söder
Den nordiska elmarknaden har under hela våren präglats av oba- vindkraftsproduktion i söder. För att klara belastningen tvingades
lans med i huvudsak mycket låga elpriser, men också ökande pris- man dra igång elproduktion i Karlshamns oljekraftverk. Massmeskillnader mellan olika prisområden. I södra Norge har elpriset dia uppmärksammade dels de höga priserna i söder, dels att man
under nästan hela juni legat på mellan 1 och 2 öre/kWh och Norge dragit igång Karlshamnsverket.
har exporterat till Sverige. Även Sverige hade under större delen av
Om man ser till de långsiktiga trenderna på elmarknaden hade
månaden extremt låga elpriser, men från 21 juni började priset stiga
inte
så mycket hänt. Vårfloden hade kommit igång med stor tillOljemarknaderna
snabbt i södra Sverige och från ett läge med knappt 9 öre/kWh i rinning i norr. Elanvändningen ligger i stort sett på oförändrad
Återhämtningen
på den globala
oljemarknaden
fortsatt främst
under depåsenaste
veckorna och
hela landet 20 juni fick vi den 15 juni ett elpris i södra Sverige på 80
nivå. Prisuppgången
i söder
berodde har
sannolikt
att överupp Brent och WTIhade
till strax
över på
ochgrund
strax under
USD40 per fat. Priserna
har
öre/kWh, mot bara 12 öre/kWh i norra Sverige. Prisuppgångenpressade
i föringskapaciteten
minskat
av underhållsarbeten
på
sedermera justerats något till följd av en ökad lageruppbyggnad. I början av juni kom
söder hade samband med bristande överföringskapacitet från norra flera kraftledningar, och att mer kärnkraft än normalt ställts av för
OPEC+ överens om att fortsätta att applicera den initiala produktionsminskningsvolymen
Sverige och revisionsavställning av kärnkraften. Ökat elbehov för revision, också en effekt av de mycket låga elpriserna.
även under juli, med undantag från Mexikos bidrag om 100 000 fat per dag. Det gör att
kylning kan också ha spelat in, liksom högtrycksväder med låg
minskningen ska uppgå till 9,6 miljoner fat per dag under juli, istället för som tidigare
avtalat 7,7 miljoner fat per dag. De ytterligare 1 miljoner fat per dag som Saudiarabien
frivilligt valde att dra bort under juni utgår dock.

Oljemarknaden återhämtar sig något

Råoljepriser (USD/fat)
Råoljepriser (USD/fat)

Från den extremt låga nivån i slutet av april har priserna på oljemarknaden stigit något till mellan 40 och 45 dollar/fat. Trots uppgången har många företag inom olje- och gasbranschen tvingats i
konkurs. Det gäller inte minst amerikanska företag inom fracking. Många riggar har också ställts av. De flesta av Opecs medlemsländer behöver också ett avsevärt högre pris för att klara sina
budgetar. Utvecklingen framöver är mycket osäker eftersom man
inte vet hur utvecklingen av pandemin blir och vilka ekonomiska
effekter det ger.
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Enligt det internationella energiorganet IEA:s senaste Oil Market
Report som
SPONSOR:
publicerades igår den 16 juni har mobiliteten (enligt ett index skapat från Googles
mobilitetsdata) i norra Europa ökat och är i princip tillbaka på pre covid-19 nivåer.
Mobiliteten i södra Europa ökar men ligger fortfarande en bit under nivån i början av
mars.

ADVANCED

I den amerikanska energimyndigheten EIA:s senaste Short-Term Energy Outlook som
publicerades den 9 juni höjdes prognosen för priset på Brent under andra halvan av 2020,
från USD32 till USD37 per fat jämfört med maj månads STEO. Enligt EIA föll
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Trots att marknaden har återhämtat sig till viss del finns
fortfarande
stora osäkerheter
kring faktisk återhämtning i efterfrågan och den ekonomiska utvecklingen i länder som
Kina och Indien samt en oro över en andra smittvåg till hösten. En andra smittomgång är
ofta inte inräknat i diverse prognoser som görs, men skulle kunna få stor påverkan på
återhämtningen.
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REMISSVAR FRÅN SVEBIO
Remissvar på förslag till föreskrifter om ändring av Statens Energimyndighets
föreskrifter (STEMF 2017/3) om rapportering och beräkning enligt
drivmedelslagen
med höga växthusgasuppsläpp och låg klimateffektivitet eller kommer från andra oljekällor eller länder med dåliga klimatvärden.
- om det fossila drivmedlet skulle komma från diktaturstater
eller stater med förtryck av befolkning och dålig behandling av
arbetskraft, eller negativ miljöpåverkan.
- inte heller om drivmedlet kommer från oljekällor med bättre
klimatprestanda än genomsnittet.
Den information som ges till konsumenten kommer alltså
med den föreslagna rapporteringen inte att vara fullständig eller
rättvisande.

Svebio lämnade den 8 juni ett remissvar på förslag till
föreskrifter om ändring av Statens Energimyndighets
föreskrifter (STEMF 2017/3) om rapportering och
beräkning enligt drivmedelslagen. Svebios remissvar:

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla
användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och
ekonomiskt optimalt sätt. Svebios nätverk BioDriv engagerar
aktörer inom biodrivmedel, både producenter, distributörer och
användare, inom både konventionella och nya biodrivmedel.
Våra synpunkter på Energimyndighetens förslag
Nackdelar för biodrivmedel i förhållande till fossila drivmedel

Rapportering av produkt i stället för drivmedel

Biodrivmedel är föremål för mer omfattande rapporteringsskyldigheter än fossila drivmedel. Det leder till administrativa
kostnader och konkurrensnackdel, som fördyrar biodrivmedlen
i förhållande till de fossila drivmedel som de ska ersätta för att
åstadkomma ett fossilfritt samhälle med nettonoll-utsläpp 2045,
och uppnå delmålet 70 procent utsläppsreduktion till 2030. Den
föreslagna rapporteringen förstärker denna orättvisa genom att de
fossila drivmedlen inte behöver ange ursprungsland om det gäller
leveranser från länder utanför EU. Vi anser att Sverige bör fortsätta kräva denna information när det gäller upplysning till konsumenterna.
För fossila drivmedel gäller också att dessa deklarerar klimatpåverkan enligt normalvärden, som utgår från EU-värden, medan
biodrivmedel måste deklarera verklig växthusgaspåverkan utifrån
LCA-värden enligt den rapportering som sker under hållbarhetslagen.
Genom användningen av normalvärden för fossila bränslen och
avsaknaden av information om ursprungsland får konsumenten
inte tydlig information, exempelvis:
- om det fossila drivmedlet skulle vara producerat av tjärsand

Vi stödjer förslaget om att rapportera per produkt, inte per
drivmedel. Konsumenten väljer en produkt, och prestanda bör
gälla denna produkt.
När det gäller definitionerna av begrepp och uttryck i punkt 2
ställer vi oss frågande till att definiera fossil komponent som ”av
mineralbaserat ursprung”. Det vore bättre att skriva ”av fossilt ursprung”. Med mineral brukar man avse fasta ämnen i berggrunden. De fossila komponenterna kan vara både av fast, flytande och
gasformigt ursprung. Det avgörande i det här sammanhanget är
att de är fossila, dvs lagrade i berggrunden sedan mycket lång tid.
För att täcka in framtida andra förnybara komponenter, som
vätgas från andra förnybara källor än biomassa, kunde man föra in
ytterligare ett begrepp: ”andra förnybara komponenter”.
Vi ställer oss frågande till om man behöver ha korrigeringsfaktorer för el, särskilt som man tillåter användning av ursprungsgarantier för förnybar el. Vi ifrågasätter också om man behöver ha
korrigering för utsläppsminskning i tidigare led. Vi förutsätter att
detta enbart gäller fossila komponenter, och dessa gynnas redan av
de angivna normalvärdena.

Remissvar på förslag till föreskrifter om skyldighet att
ge konsumenter miljöinformation om drivmedel
Svebio lämnade den 8 juni ett remissvar på förslag
till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter
miljöinformation om drivmedel. Svebios remissvar:

Våra synpunkter på Energimyndighetens förslag

Vi ser generellt positivt på att konsumenterna kan få bättre
information om de drivmedel som de tankar. Det ger konsumentmakt och kan bli en viktig faktor för att påverka tillväxten
på marknaden för bra förnybara bränslen. Men vi ser ett antal
problem och brister i det system som nu introduceras.

(Detta svar är delvis likalydande med vårt svar på remissen rörande
rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen.)
Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla
användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebios nätverk BioDriv engagerar aktörer
inom biodrivmedel, både producenter, distributörer och användare, inom både konventionella och nya biodrivmedel.

Nackdelar för biodrivmedel i förhållande till fossila drivmedel

Biodrivmedel är föremål för mer omfattande rapporteringsskyldigheter än fossila drivmedel. Det leder till administrativa
kostnader och konkurrensnackdel, som fördyrar biodrivmedlen »
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i förhållande till de fossila drivmedel som de ska ersätta för att
åstadkomma ett fossilfritt samhälle med nettonoll-utsläpp 2045,
och uppnå delmålet 70 procent utsläppsreduktion till 2030. Den
föreslagna rapporteringen förstärker denna orättvisa genom att de
fossila drivmedlen inte behöver ange ursprungsland om det gäller
leveranser från länder utanför EU. Vi anser att Sverige bör fortsätta kräva denna information när det gäller upplysning till konsumenterna.
För fossila drivmedel gäller också att dessa deklarerar klimatpåverkan enligt normalvärden, som utgår från EU-värden, medan biodrivmedel måste deklarera verklig växthusgaspåverkan utifrån LCAvärden enligt den rapportering som sker under hållbarhetslagen.
Genom användningen av normalvärden för fossila bränslen och
avsaknaden av information om ursprungsland får konsumenten
inte tydlig information, exempelvis:
- om det fossila drivmedlet skulle vara producerat av tjärsand
med höga växthusgasuppsläpp och låg klimateffektivitet eller kommer från andra oljekällor eller länder med dåliga klimatvärden.
- om det fossila drivmedlet skulle komma från diktaturstater
eller stater med förtryck av befolkning och dålig behandling av
arbetskraft, eller negativ miljöpåverkan.
- inte heller om drivmedlet kommer från oljekällor med bättre
klimatprestanda än genomsnittet.
Den information som ges till konsumenten kommer alltså
med den föreslagna rapporteringen inte att vara fullständig eller
rättvisande.

mansättning och inte minst av råvarusammansättning och ursprung, särskilt för en produkt som HVO, som idag är den till
volymen största biobränslet. Det gäller också av ursprunget för
råvarorna för RME och etanol. Detta framgår av Energimyndighetens egna rapporter.
Vi anser att företagen måste kunna deklarera den aktuella produkten, och ge kunderna information om det aktuella innehållet
och ursprunget. Som framgår av rapporten är kostnaden för etiketter och information låg. Kontroll skulle kunna ske genom att
engagera en oberoende granskare, och Energimyndigheten kan ha
uppsyn över att informationen är riktig.
Etiketten och GHG-skalan

Etiketten är tydlig, och vi hoppas att den i framtiden kan kompletteras med uppgifter om ursprung både för biodrivmedel och
för fossila drivmedel.
När det gäller den tröskel som krävs för att ange råvara anser
vi att den bör sättas lägre än 10 procent, förslagsvis 5 procent, för
att täcka in fler råvarukategorier. ”Övrigt” är alltid detsamma som
avsaknad av information.
När det gäller skalan rött – grönt anser vi att den måste revideras. Som den nu är konstruerad hamnar E85 på rött, med mycket
liten marginal. Med tanke på hur angeläget det är att ägare av flexifuelbilar tankar E85 istället för bensin är detta mycket olyckligt.
Vi förslår följande förändring (se tabell nedan):

• På rött/orange hamnar bara den konventionella fossila drivmedlen bensin och diesel.
• Alla bränslen som klarar 50 g CO2/MJ hamnar på grönt/gult.
E85 hamnar inte ”på rött”.
• I bästa kategorin ”mörkgrönt” hamnar också fordonsgas, som
idag i praktiken är nästan ren biogas, tillsammans med HVO100
och el.
• FAME, eller B100 som produkten kallas, hamnar i näst bästa
kategorin.
STEM – Statens Energimyndighet – intervallen angivna utan
decimaler. Om något bränsle hamnar precis på jämn decimal kan
man bestämma att det förs det högre intervallet.
Värden för de olika bränslena enligt energimyndighetens konsekvensanalys.
Konstruktionen av skalan innebär att alla drivmedel som kan
klara en gräns på 20 g CO2/MJ är mycket bra ur klimatsynpunkt.
De reducerar ju utsläppen med nära 80 procent jämfört med bensin och med nära 75 procent jämfört med diesel. Därefter är skalan
indelad med lika intervall om 15 g CO2/MJ, vilket är logiskt, till
skillnad frän energimyndighetens olika intervall.

Informationen till konsumenten

Vi stödjer förslaget om att rapportera per produkt, inte per
drivmedel. Konsumenten väljer en produkt, och prestanda bör
gälla denna produkt.
Jämfört med innehållsdeklarationer på andra produkter kommer emellertid informationen till konsumenten om drivmedel att
bli bristfällig i flera avseenden, förutom de brister som vi redan
påpekat när det gäller fossila drivmedel.
Den största bristen gäller tidsfördröjningen. De uppgifter som
finns på pumpen och på företagets hemsida gäller för historiska
värden, de värden som inrapporterats under det gångna året enligt
hållbarhetslagen. Dessutom sker en fördröjning till oktober innan
uppgifterna kommer upp på pumparna. Konsumenterna får alltså
en inaktuell information som kan vara upp mot ett par år gammal
och som kan skilja sig avsevärt från prestanda för det drivmedel
man tankar. Man kan jämföra med om man på en paket frukostflingor angav sockerinnehållet i de flingor man sålde för ett och ett
halvt år sedan.
Det sker mycket stora förändringar både av produkternas samSVEBIOS FÖRSLAG TILL SKALA

Färg

STEM

Intervall

Bränslen

Svebio

Intervall

Bränslen

Mörkrött

79 - 95

16

bensin

80 - 95

15

bensin

Ljusrött

63 - 79

16

Diesel

65 - 80

15

diesel

Orange

48 - 63

15

E85

50 - 65

15

-

Gult

32 - 48

16

LNG/LPG,
ED95, B100

35 - 50

15

E85, ED95, LNG/LPG

Ljusgrönt

16 - 32

16

fordonsgas

20 - 35

15

B100

Mörkgrönt

0 - 16

16

El, HVO100

0 - 20

20

El, HVO100, fordonsgas
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Remissvar rörande Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för
genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt genomförande
av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet
Svebio lämnade den 5 juni ett remissvar rörande
Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för
genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet
samt genomförande av vissa delar av det omarbetade
förnybartdirektivet. Svebios remissvar:

bör uppmärksammas mer är beredskap och försörjningstrygghet
vid krig och kriser i fredstid, terrorangrepp liksom större väderstörningar och strömavbrott. Här handlar det både om el- och värmeförsörjning. Inte minst är det viktigt att kunna garantera den
lokala energiförsörjningen exempelvis genom att etablera ö-drift.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge
synpunkter på rubricerade rapport och vill framföra följande:
Rapportens förslag gäller tillämpning av ett stort antal artiklar
i nya EU-direktiv som ska im-plementeras i Sverige. Det handlar i flera avseenden om regelverk som är avsedda att skapa en
allt bättre fungerande gemensam elmarknad i Europa, vilket är
mycket positivt.
Andra förslag innebär en detaljreglering som ofta känns främmande ur ett svenskt perspektiv, och som vi anser strider mot EU:s
princip om subsidiaritet. Det mesta av det som nu ska regle-ras
med EU-dekret skulle kunna hanteras av de enskilda medlemsländerna utan inblandning från EU-nivå.
Svebio arbetar för att energi- och klimatpolitiken ska styras
med generella och teknikneutrala styrmedel, exempelvis en koldioxidbeskattning eller avgifter på andra utsläpp, som minskar den
negativa klimat- och miljöpåverkan. Med starka generella styrmedel kan man undvika att införa detaljregleringar och subventioner
som stör marknad och fri utveckling av ny teknik.
Vi har inte kompetens att bedöma alla de förslag till implementering som tas upp i den mycket omfattande rapporten, utan
lämnar synpunkter på några områden.

Förslag 5.15 Medborgarenergigemenskaper

Det nya elmarknadsdirektivet inför det nya begreppet ”medborgarenergigemenskaper” och för-nybartdirektivet inför begreppet ”gemenskaper för förnybar energi”. Inget av dessa begrepp är
i överensstämmelse med hittillsvarande svensk tradition och lagstiftning på energiområdet, och det är dessutom förvirrande att
inte samma begrepp används i de två direktiven, när beskriv-ning
och definitioner är nära nog likalydande. I bägge fallen inkluderar
man som medlemmar både fysiska personer, lokala myndigheter,
däribland kommuner, och små företag.
Energimarknadsinspektionen har valt att göra en snävare tolkning och inordnar gemenskaperna under vår lagstiftning för ekonomiska föreningar. Man skulle också i vissa fall kunna använda
lagstiftningen för samfälligheter. Vi tycker att denna anknytning
till redan befintlig svensk lag-stiftning är bra. En ekonomisk förening har en känd demokratisk struktur, med i normalfallet en
man en röst. Man kan dra paralleller till hur elektrifieringen av
den svenska landsbygden till stor del genomfördes av kooperativa
eldistributionsföreningar under början av 1900-talet.
Medlemmarna i dessa gemenskaper/ekonomiska föreningar
bör vara privatpersoner, enskilda hushåll/fastighetsägare eller småföretag. Att som direktiven anger blanda in kommuner i ge-menskaperna är inte i överensstämmelse med svensk tradition. Kommunerna har i Sverige ofta tagit en ledande roll i utbyggnaden av
produktion och infrastruktur för energiförsörjningen ge-nom sina
egna energibolag, och här finns redan en demokratisk styrning.
Det är naturligt att den ordningen består.

Regleringen av den svenska elmarknaden

Även om rapporten enbart handlar om implementeringen av de
nya och uppdaterade direktiven väcker den också allmänna frågor
om den svenska elmarknadsregleringen. Vi vill påpeka att det idag
är mycket angeläget att regeringen och de ansvariga myndigheterna noga analyserar den förändrade marknadsstrukturen genom
att elproduktionen fått ett kraftigt ökat inslag av icke-styrbar variabel elproduktion från vindkraft och solenergi. Svenska Kraftnät
har ett övergripande ansvar för stamnät och balans på nationell
nivå, men kan inte styra investeringarnas geogra-fiska lokalisering
och kan inte heller råda över investeringarna i lokal elproduktion,
exempelvis i form av kraftvärme, och därmed inte heller över kapacitetssituationen i regionala och lokala nät.
Den avreglerade elmarknaden har många fördelar, men dessa
har vunnits till priset av att det inte finns någon samlad planering för utbyggnaden av elproduktion och eldistribution. Följden
har blivit ökade obalanser, både över tid och geografiskt, och krav
på omfattande förstärkningar av överföringsnäten, och kostnaden
kommer att belasta alla elkonsumenter. Principen måste istället
vara att ökade nätkostnader måste bäras av de som orsakar de
ökade kostnaderna.
På vårt eget område ser vi idag att investeringarna i biobaserad
kraftvärme är otillräckliga med tanke på den regionala elförsörjningen, kapaciteten i många städer, balansen över året och tillgång till effekt i ansträngda försörjningslägen. En fråga som också

5.40 Fjärrvärme och fjärrkyla

Förslaget innebär att leverantören ska ange uppgifter om energiprestanda och andel förnybar energi i en form som är lätt tillgänglig för kunderna. Den här typen av underlag finns redan idag
för nästan alla fjärrvärmenät, exempelvis genom de miljövärden
som tillhandahålls av Energiföretagen (tidigare Svensk Fjärrvärme). Möjligen kan kravet skapa problem och administrativa kostnader för mycket små fjärrvärmeföretag eftersom lagstiftningens
definition av fjärrvärme inte har någon nedre storleksgräns.
Det är naturligt att föra in bestämmelser om fjärrkyla på samma
sätt som för fjärrvärme.
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BIOENERGI I PRESSEN
NORRBOTTENS LÄN

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Domstolsförhandling om
bioraffinaderiet i Timrå

Satsar på egen biogasanläggning
Mjölkbonden Mats Granberg i Roknäs och grisbonden Björn
Olofsson i Lillpite, sökte investeringsstöd från Jordbruksverket och
i dagarna beviljades stödet. För Mats Granberg handlar det om ett
stöd på 4,2 miljoner kronor av den totala investeringskostnaden på
10,5 miljoner.
– Nu väntar vi på besked om ett metanreduceringsstöd som
utgår när man minskar utsläppen av metan, berättar han. Blir det
positivt kommer vi att ha en anläggning klar under nästa år, säger
Mats Granberg.
Han räknar med att biogasanläggningen ska producera 565 000
kWh el och 800 000 kWh värme. Gården förbrukar runt 450 000
kWh el så det kommer att bli ett visst överskott som kan säljas på
nätet.

Miljardanläggningen vid Skönviken kommer att täcka en yta motsvarande 40 fotbollsplaner.
Av restprodukter från skogs- och massaindustrin ska miljövänligare biobränsle tillverkas i en omfattning som skulle täcka tre-fyra
procent av behovet för den svenska fordonstrafiken.
SCA medger att det blir svårt att nå de normer för Skönviken
som ska gälla 2027.
– Projektet bidrar snarare i positivt hänseende, säger Björn
Lyngfeldt från SCA. Vi kommer genom projektet att valla in och
ta hand om en del av de miljöföroreningar som nu ligger i strandlinjen och i marken.
Ett bioraffinaderi är en anläggning för produktion av till exempel kemikalier, bränsle och energi framställt från en biobaserad
råvara.

Ur Piteå-Tidningen 2020-06-01

Ur SVT Nyheter Västernorrland 2020-06-08

Brand i pelletsverk
Natten mot söndagen startade en glödbrand i pelletslagret hos Bioenergi AB i Pajala.
Vid 22.45 gick larmet hos Räddningstjänsten i Pajala. Självantändning genom en kemisk reaktion orsakade värmeutveckling,
som utvecklade en glödbrand i en pelletslada, med stor rökutveckling som följd. Om inte en uppmärksam granne känt röklukt hade
branden kunnat ge oanade konsekvenser.
När platschefen Steven Rönnbäck anlände till brandplatsen
stod tre traktorer beredda att köra in i pelletsförrådet och lasta ut
pellets.
Steven Rönnbäck är tacksam för den uppmärksamma grannen
och han värderar förlusten av den förstörda pelletsen till uppåt
700.000 kronor.

SCA planerar göra nytt miljardbygge
Nu är skogsbolaget i startgroparna för nästa stora projekt i Timrå, ett bioraffinaderi storlek större som ska byggas på Skönvikens
nordvästra strand mellan Östrands massafabrik och motorvägen.
Det handlar om en miljardsatsning
Projektet lär också skapa många arbetstillfällen i Timrå, både
under byggtiden och när anläggningen står färdig.
På bioraffinaderiet ska SCA återvinna restprodukter som sågspån, flis och svartlut från massatillverkningen för att tillverka så
kallade "gröna" kemikalier, till exempel biodrivmedel för fordon,
smörjoljor, eller bioplast.
Nu har man kommit en bit på den vägen. I förra veckan
förhandlades villkoren för bioraffinaderiet i mark- och miljödomstolen.

Ur Haparandabladet 2020-06-08

Ur Sundsvalls Tidning 2020-06-22

JÄMTLANDS LÄN
Berg av spån i Norrvåge

Rödins Trä märker inte av coronan

– Mycket spån är det. Och gott luktar det, säger Patrik Lundgren,
logistikansvarig på Domsjö Fiber. Många har gjort stora ögon åt
det enorma spånberg som på kort tid vuxit upp i Norrvåge utanför
centrala Örnsköldsvik.
– Den varma vintern gjorde att det gick åt mindre bränsle än
beräknat. Överskottet gör att vi använder oss av Norrvåge för att
lagra bränslet, säger Lundgren.
Den mängd spån som lagras i Norrvåge kommer från 180 flislastbilar. Spånberget räcker till att driva tusen normalstora villor - i
ett års tid.

– Vår bransch har hittills varit opåverkad, det är business as usual.
Just nu är det samma högtryck som ett vanligt år, säger Markus
Rödin på Rödins Trä i Skanderåsen. Byggmarknaden går väldigt
bra här hemma. Markus upplever att det är bra tryck längs hela
den afrikanska medelhavskusten. Företaget skeppar nästan lika
mycket varor till Egypten som till Norge. 89 procent av det vi sågar exporteras berättar han.
– Vi står helt still under två veckor. Då är det dags för den årliga
servicen och pannan släcks ner. Vi eldar med barken i biobränslepannan som i sin tur ger värme till trätorkarna.
– Så gott som all bark använder vi själva, medans andra biprodukter säljs till värmeverk och cellulosaflis säljs till massabruken.
Det får inte bli något spill kvar, allt från stocken ska tas tillvara.

Ur Örnsköldsviks Allehanda 2020-06-11

Ur Jämtlands Tidning 2020-06-11
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styrsystemet slogs ut och verket stannade av, däremot fortsatte det
att brinna i ugnarna.
Eftersom verket stannande av letade sig röken från ugnarna ut
bakvägen vilket fick det automatiska brandlarmet att utlösa och
räddningstjänsten tillkallades. Branden i sig hade inget att göra
med de problem som uppstod med leveransen av varmvatten i
ledningsnätet. Det problemet berodde på att styrsystemet hade
slagits ut.

GÄVLEBORGS LÄN
Norsk energikoncern vill etablera sig i Gävle
Med en vätgasanläggning i hamnen kan Gävle bli ett viktigt nav
för fossilfria transporter. Det menar den globala energikoncernen
Statkraft.
– För oss är Gävleområdet en av de mest intressanta platserna i
Sverige, säger Per Rosenqvist på Statkraft.
Tillsammans med de kommunala bolagen Gävle Energi och
Gävle Hamn har koncernen påbörjat en förstudie för en anläggning för vätgasproduktion på hamnområdet.
– Problemet med både vindkraft och solkraft är att energin
måste förbrukas när solen lyser och det blåser. I en vätgasanläggning kan man spjälka vatten genom att tillföra el och sedan använda vätgasen som energibärare, säger Fredrik Svanbom, vd för
Gävle Hamn.

Ur Avesta Tidning 2020-06-19

Energibolag vill etablera sig i Borlänge
– bjuder in allmänheten
Avfallsstationen i Fågelmyra kan få sällskap av en ny anläggning.
Det är energibolaget Gasum AB som har för avsikt att uppföra
en ny biogasanläggning söder om Fågelmyra i Borlänge kommun.
Företaget skriver att man "planerar att producera flytande biogas (LBG) och biogödsel".
"Produktionen baseras främst på organiska restprodukter och
avfall från det lokala lantbruket i form av stallgödsel samt organiska restprodukter och avfall från hushåll och verksamheter, totalt
250 000 ton per år".
Företaget skriver också att man inlett ett samråd med Länsstyrelsen och Miljökontoret. Genom en videokonferens vill man nu
ha en dialog med allmänheten.

Ur Gefle Dagblad 2020-06-07

Snart körs alla bussar i
Gävle på matavfall och bajs
Kommunala Ekogas producerar gasen i Forsbacka och vid Duvbackens reningsverk.
– Vi hoppas att luftkvaliteten ska förbättras nu när alla bussar
börjar gå på gas istället för andra drivmedel, säger Jonas Hellström,
driftchef på Ekogas.
Tidigare har ett 15-tal biogasbussar funnits i stadstrafiken, men
ingen egen tankanläggning. Bussarna har då tankats nattetid på en
allmän tankstation. Nu finns en ny anläggning avsedd för bussarna
på Sörby Urfjäll, där tankas alla samtidigt under nattvilan.
Stadstrafiken kommer att gå på hundra procent biogas framöver, men till 2022 ska också 11 elbussar finnas i fordonsflottan.

Ur Dala-Demokraten 2020-06-23

ÖREBRO LÄN
Örebro satsar med biogas från Karlskoga
Tillsammans med biogas från Karlskoga bildar Örebro kommun
en ny verksamhetsgren på tekniska förvaltningen inom kommunen som får namnet, GAS.
Anledningen till bildandet av en ny avdelning är att öka gasproduktionen, få fler att använda biogas och ansluta sig till det
lokala gasnätet.
I Örebro kommun finns idag två anläggningar som producerar
fordonsgas med lokala råvaror. Totalt produceras cirka 7 miljoner
kubikmeter fordonsgas. Därutöver produceras nästan lika mycket
fordonsgas i Karlskoga av bland annat det matavfall som Örebro
kommun samlar in.

Ur SVT Nyheter Gävleborg 2020-06-09

Snart rullar 40 nya bussar i Gävle
Innan veckans slut kommer kollektivtrafiken i Gävle att vara utrustad med 40 nya bussar. De som är kvar ersätts 2022.
De nya bussarna kommer att ha högre komfort, USB-laddningsuttag vid varje sittplats, ett nytt digitalt informationssystem
samt ny lackering.
Precis som tidigare är bussarna 100 procent fossilfria och drivs
med lokalt producerad biogas från den nya tankanläggningen på
Sörby Urfjäll i Gävle. Av de bussar som tas i trafik under 2022
kommer åtta stycken vara eldrivna.

Ur Karlskoga Tidning 2020-06-02

Ur Gefle Dagblad 2020-06-10

Nya säkerhetskrav utreds efter
bussbranden i Vivalla
Efter bussolyckan i Vivalla i maj blossade en diskussion upp om
säkerheten kring gasbussarna. Nu har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda nya säkerhetskrav.
Det var i maj som en gasbussolycka inträffade i Vivalla, där
fordonet brann ner till grunden. Drygt ett år tidigare inträffade
en olycka vid Klaratunneln i Stockholm där en buss brakade in i
tunneln, och exploderade.

DALARNAS LÄN
Åskovädret slog ut fjärrvärmeverk
Tisdagskvällens åskoväder över Avesta ställde till det på många
håll. Bland annat slogs strömmen ut över stora delar av kommunen. Strömavbrottet skapade problem för fjärrvärmeverket där

Ur Nerikes Allehanda 2020-06-13
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Lokala företag satsar på fossilfri diesel

STOCKHOLMS LÄN

Nu går det att tanka fossilfri diesel i Lappetorp. Bakom initiativet
står lokala företag.
–Vi som bor här ute lever nära naturen, säger Jan G Jansson,
på NSF Marin.
Eftersom stationen i Lappetorp är öppen för alla innebär det att
det nu för första gången blir möjligt för vem som helst att tanka
ren HVO100 i Nyköping.
– Man betalar via en app. Det är bara att ladda ner den och
komma hit och tanka, berättar Jan G Jansson.
Dieselbilar behöver inte modifieras på något sätt för att tankas
med HVO100 och allt fler biltillverkare godkänner drivmedlet.

Stockholm vill bli den första
klimatpositiva huvudstaden
Stockholm ska få världens första klimatpositiva energibolag - och
det ska redan om fem år. Stockholm Exergi, som fram till nyligen
var Sveriges sjunde största utsläppare av koldioxid, siktar på att
suga ner mer koldioxid än bolaget släpper ut.
Det skärpta målet kommer efter en historisk vinter för Värtaverket. Fram till alldeles nyligen eldades kol i verket. Men vintern
2019-2020 eldades inte en enda kolbit upp. I stället eldar Värtaverket biomassa, främst grenar och toppar som blivit över från skogsbruket i Sverige och grannländerna.
I december 2019 invigdes också Sveriges första CCS-anläggning i verket. - Om den skalas upp kan vi fånga 800 000 ton om
året - det är lika mycket som biltrafiken i Stockholm, eller 1,5
gånger inrikesflygets utsläpp, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi.

Ur Södermanlands Nyheter 2020-06-22

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Kraftigt vinstras för Tekniska verken

Ur Svenska Dagbladet 2020-06-16

Den milda vintern och låga elpriser slår hårt mot Tekniska verkens
ekonomi. Vinsten för årets fyra första månader är 153 miljoner kronor lägre än i fjol främst på grund av att Linköpingdborna behövde mindre el och fjärrvärme. En liten del av vinsttappet beror på
Covid-19 - avfallsmängderna har minskat, liksom användningen
av biogas i stadsbussarna.
– Men det är temperaturen som är den stora orsaken, tillsammans med ett dramatiskt fall på spotpriserna på el, konstaterar
Niclas Petersen, ekonomi- och finansdirektör på Tekniska verken.

Kommunen hämtar riset
Trängseln vid kretsloppscentralerna har ökat under coronatiderna.
Därför puffar kommunen lite extra för sin tjänst för hämtning av
trädgårdsavfall. Nästan 500 hushåll abonnerar hittills på Nacka
vatten och avfalls trädgårdsavfallshämtning. De stora mörkgröna
kärlen på 370 liter töms 17 gånger per år.
– Vi kör avfallet, med en bil om dagen, till rätt plats - Kovikstippen. Där sorteras avfallet och mycket blir biobränsle,
förklarar Mikael Andersson.

Ur Östgöta Correspondenten 2020-06-01

Ur Nacka Värmdö Posten 2020-06-23

Linköpings första mack för
nytt bränsle har blivit invigd
På torsdagen invigdes Linköpings första mack för flytande biogas. Nu hoppas Tekniska verken och Svensk Biogas på att intresset
fortsätter att växa för biogasen.
Den nya macken för biogas, som nu står i Mörtlösa, har två
olika delar. En del är till för flytande biogas, LBG, och den andra
är till för komprimerad biogas, CBG. Linköping har sedan innan
stat-ioner för CBG, men ingen för LBG. Skillnaden mellan de två
sorterna är främst att enbart tunga lastbilar, som ska färdas långt,
ska använda sig av LBG.
I produktionen av biogasen använder man matavfall från privatpersoner och restprodukter från livsmedelsindustrin och slakterier.

SÖDERMANLANDS LÄN
Kommunens biogasprojekt måste göras om
I februari fattade en enigt kommunfullmäktige beslut om att Eskilstuna Energi och miljö, EEM, skulle investera i en egen biogasanläggning på Lilla Nyby. Satsningen skulle kosta 180 miljoner
kronor varav 78,5 miljoner täcktes av statliga bidrag. I början av
maj kunde tidningen berätta att kalkylen inte stämde och att projektet riskerade att bli 25 miljoner kronor dyrare än beräknat. Den
tidigare målsättningen att anläggningen skulle vara klar att tas i
produktion i juni 2022 gäller inte längre.
Orsaken till att den ursprungliga kalkylen inte håller är att felaktiga beräkningar gjorts på mängden av det insamlade matavfall
som är den främsta råvaran till biogasen.

Ur Östgöta Correspondenten 2020-06-26

Ur Eskilstuna-Kuriren 2020-06-17
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Första vallskörden raffineras vid
Naturbruksskolan Sötåsen

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Anders pilotgård värnar
både grisarna och miljön

Sedan den 2 juni körs gräs- och baljväxter från vallskörden på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda in i en ny demonstrationsanläggning för grön bioraffinering. I raffinaderiet blir grödorna till
proteinfoder som kommer användas i utfodringsförsök av kor,
grisar och får, samt sockerråvara som kommer användas i biogasanläggningen som finns på gården. Anläggningen på Sötåsen är en
del i den större utvecklingsplattformen Green Valleys, med medverkan av bland annat Århus universitet och Chalmers.
– Green Valleys visar investeringsmöjligheter i grön bioraffinering som öppnar upp för gårdsbaserade lösningar där man i
kombination med biogasproduktion kan öka andelen regionalt
producerat foder och bioenergi. Genom att införa ökad andel vall
i växtföljden bidrar lösningen också till ökad kolinlagring, ökad
biologisk mångfald och minskat näringsläckage, berättar Ulrika
Åkesson, projektledare på Agroväst.

Nu är produktionen av hållbarhetsgrisar i full gång på Halla gård
utanför Kvänum.
Anders Gunnarsson tog över gården efter sin far för åtta år sedan. Han förstod att om han skulle sälja griskött i framtiden så
måste det attrahera konsumenten och många vill se glada djur om
kött ska vara ett alternativ. Resultatet blev en unik gård med ett
nästintill slutet kretslopp. Gödseln omvandlas till biogas som i sin
tur producerar all el som går åt, plus tillräckligt för 300 villor utöver det. Konstgödselanvändningen har reducerats med 90 procent,
och kemanvändningen har minskat med 40 procent.
– När vi har gjort en livscykelanalys så får vi 2,2 koldioxidekvivalenter per kilo benfritt kött. Det jag är allra mest stolt över är att
kyckling och fisk historiskt har varit de mest miljösmarta animaliska proteinerna, men vi har gått om dem, säger Anders.
Räknar man på att allt på grisen används, blod och ben säljs till
exempel för andra ändamål, så hamnar ekvivalenten på 1,6. Då är
nivåerna nere på samma som många veganska alternativ.

Ur Lantbruksnytt 2020-06-10

Nu är Sötåsens bioraffinaderi igång

ur Nya Lidköpings-Tidningen 2020-06-01

Sedan några veckor kör första delen av naturbruksskolan Sötåsens
bioraffinaderi för fullt. På en timme raffineras 1,5 ton ensilage till
grovfoder och pressvätska. Andra delen av systemet, där vätskan
ska förvandlas till pressjuice och proteinpasta, byggs under hösten.
– Första halvan av Sötåsens demonstrationsanläggning för grön
bioraffinering är därmed på plats och i produktion. - Ingenting går
till spillo i processen. Det är det som är så bra - det är ett cirkulärt
system, säger Andrea von Essen.

Nya sopskatten kan slå
hårt mot göteborgarna
Den 1 april 2020 infördes en skatt på förbränning av avfall. Skatten
är 75 kronor per ton avfall från och med den 1 april 2020. Under
2021 höjs skatten till 100 kronor per ton och 2022 till 125 kronor.
Skatten slår hårt mot Renova, som ägs av Göteborg och nio andra kommuner i närområdet. Varje år bränner de ungefär en halv
miljon ton avfall per år i Sävenäs.
Grovt räknat kan Renova behöva betala omkring 70 miljoner
kronor i förbränningsskatt om året från 2022.
– Om man räknar med 450 kilo avfall per invånare och en skatt
på 125 kronor per ton så kan det bli 60 kronor dyrare per invånare,
säger Hilda Kraamer, chef för avfallsavdelningen på förvaltningen
Kretslopp och vatten, hon tror inte att den statliga sopskatten
kommer göra att göteborgarna minskar sitt avfall.

Ur Mariestads-Tidningen 2020-06-11

Så vill Preem bli först
med att fånga in koldioxid
För att minska utsläppen från raffinaderiet i Lysekil testar Preem
en anläggning för att fånga in koldioxid, så kallad CCS-teknik.
Företaget hoppas på en fullskalig anläggning om fem år.
– Då skulle utsläppen minska med upp emot 500 000 ton, sen
har man möjligheten att koppla på fler anläggningar, säger Preems
projektledare Karin Lundqvist.
Testanläggningen är ett samarbete med bland annat Chalmers.
Men den stora utmaningen ligger inte i tekniken att fånga in koldioxiden. I stället är frågetecknen flera när det gäller frakt och handel av infångad koldixid.

Ur Göteborgs-Posten 2020-06-04

Plaströrsfabriken drivs på grön energi
Nära 600 ton koldioxid. Så mycket minskar plaströrstillverkaren
Uponor i Fristad sina utsläpp med årligen, när de nu har ställt om
till biogas.
Fram till nyligen drevs delar av anläggningen av propangas. Under 2019 förbrukade man 2 800 megawattimmar - vilket genererade ett utsläpp på 600 ton koldioxid.
– Samtidigt minskar vi också våra utsläpp av svaveloxider, kväveoxider och partikelutsläpp. Det blir många positiva effekter, säger Johan Strand.
I en månad har anläggningen drivits på enbart grön energi.
– Vi har inte haft en enda driftsstörning. Förutom biogasen går
fabriken på grön el, grön fjärrvärme och miljöklassad diesel.
Genom Klimatklivet fick bolaget stöd med ungefär 45 procent
av investeringskostnaden.

Ur SVT Nyheter Väst 2020-06-14

Ur Borås Tidning 2020-06-05
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Miljööverdomstolen säger
ja till Preemraff-utbyggnad

KALMAR LÄN
Kritiken växer i Grimhult
mot nya biogasanläggningen

På måndagseftermiddagen kom beskedet från Mark-och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea Hovrätt i Stockholm om hur man
ställer sig i frågan om utbyggnaden vid Preemraff Lysekil.
MÖD anser att verksamheten kan tillåtas. I mars var MÖD i
Lysekil för förhandlingar och syn på platsen vid Preemraff Lysekil. Mark- och miljööverdomstolen har sedan gjort en systematisk
och enligt domstolens uppfattning ändamålsenlig tolkning av det
svenska regelverket och även tagit hänsyntill EU-rätten.
Domstolen har kommit framtill att den så kallade stoppregeln i
miljöbalken inte kan tillämpas på en verksamhet som ingår i EU:s
utsläppshandelssystem för växthusgaser.
I övrigt anser MÖD att miljökonsekvensbeskrivningen och övrig utredning i målet är tillräckligt underlag för att kunna bedöma
om verksamheten ska tillåtas. I slutändan är det regeringen som
beslutar.

Beskedet om att en biogasanläggning planeras i Grimhultstrakten
kom som en chock för de som bor i byn. Besvikelsen och ilskan
över att politikerna inte har lyssnat på deras protester är stor, likaså rädslan över att den kraftigt ökade tunga trafiken kommer att
innebära en ännu större risk för olyckor.
Politikerna har kört över oss som bor här. Många känner sig
maktlösa och uppgivna, en del funderar på att flytta, säger Jenny
och Andréas Karlsson som bor med sina barn intill länsväg 641
som går genom Grimhult.
Både kommunen, boende och Trafikverket är överens om att
trafiksituationen redan i dag inte är bra genom Grimhult. En biogasanläggning kommer att öka den tunga trafiken betydande.
Ur Oskarshamns-Tidningen 2020-06-11

Ur Lysekilsposten 2020-06-16

600-miljonerssatsning ger nya jobb i Grimhult
JÖNKÖPINGS LÄN

Satsningen på en biogasanläggning för 600 miljoner kronor i
Grimhult kommer att innebära nya arbetstillfällen.
– Biogasen som ska produceras räcker till att driva cirka 10 000
VW golf personbilar eller 400 tunga lastbilar under ett år, säger
Michael Wallis Olausson, vd på Scandinavian Biogas.
2017 fick projektet beviljat 145 miljoner kronor i investeringsstöd från det så kallade Klimatklivet, och det var då det största
bidraget som beviljats.
Den plats som Mönsterås kommun och politikerna har bedömt
som lämpligast för anläggningen ligger nära byn Grimhult. Det är
tänkt att den ska ligga mitt inne i vindkraftsparken som byggs där.

Vetlandas första biogasmack invigdes
Nu ska biogasen från Sävsjö förse bussar och privatbilar med biogas i Vetlanda.
På torsdagen invigdes Vetlandas första biogasmack, en satsning
som blev av för att Lysekilsbuss bytt ut sin fordonsflotta.
Biogasen framställs av kogödsel, matrester och slaktavfall.
Biogasen i Vetlanda kommer framförallt att produceras på biogasanläggningen i Sävsjö där man just nu håller på att höja kapaciteten.
– Vi håller på att investera med en ny kompressor så att vi ökar
effekten när det gäller produktion av biogas till 20 gigawattimmar,
säger Peter Forhaug, vd på Biond som svarar för biogasanläggningen i Sävsjö.

Ur Oskarshamns-Tidningen 2020-06-18

Ankarsrums fjärrvärmeverk
blir fossilbränslefritt

Ur Vetlanda-Posten 2020-06-05

I Ankarsrum eldas fjärrvärmeverket med biobränsle. Nu har också reservpannan bytt till biobränsle, nämligen svensk rapsolja. Det är ett
steg närmare målet att VMEAB:s verksamhet ska vara fossilbränslefritt
och klimatneutralt företag 2030, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
– Det vi har gjort rent tekniskt är en rengöring av tanken samt
nya inställningar för oljebrännaren, berättar Clas Johansson, produktionschef Fjärrvärme, Västervik Miljö & Energi. Detta är ett
första försök med RME eller svensk rapsolja i en av VMEAB:s
anläggningar. Med enbart fossilbränslefri olja säkras leveransen av
miljövänlig fjärrvärme, skriver VMEAB.

KRONOBERGS LÄN
Gasum öppnar tankstation i Ljungby
I måndags eftermiddag invigdes Kronobergs läns första tankstation
med flytande natur- och biogas. Det var energiföretaget Gasums
elfte tankstation i Sverige.
– På ett enkelt sätt kan man förklara att vi fryser ner biogasen
till -160 grader. Gasen blir flytande, är komprimerad ungefär 600
gånger ytterligare jämfört med vanlig biogas för personbilar, och
kan därmed användas av tunga transporter som lastbilar, säger Erik
Sjölin som är marknads- och kommunikationsansvarig på Gasum..
Gasum är ett statligt finskägt bolag som finns runt om i Norden, i Sverige bland annat i Jönköping, Halmstad och Kalmar. Nu
hyr energiföretaget en bit mark av Småländska bränsle som i dag
har en tankstation med komprimerad gas för personbilar vid Myreborondellen.

Ur Dagens Västervik 2020-06-16

Värmeverk blir helt fossilfritt
Ankarsrums fjärrvärmeverk byter från fossil eldningsolja till att
elda med rapsolja, något som tycks ge goda resultat. Valet gör man
för att nå sitt mål om att vara helt fossilbränslefria år 2030.
– Vi har tittat på olika alternativa biooljor och valt att prova
rapsolja som ett första steg, säger Clas Johansson, produktionschef
på AO-Fjärrvärme.
Huvudpannan eldas sedan tidigare med biobränsle, nu även
reservpannan. Motsvarande skifte kommer ske för Gamleby värmeverk senast 2022.

Ur Smålänningen 2020-06-11

Ur Västerviks-Tidningen 2020-06-24
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Moskogen firar sommarlov med underhåll

SKÅNE LÄN

Varje sommar tas kraftvärmeverket i Moskogen ur drift under åtta
veckor. Trots stoppet är det bråda dagar på anläggningen.
– Vi ska gå igenom hela anläggningen för att säkerställa att allting ska fungera klockrent när vi star-tar igen i mitten av augusti,
säger driftchefen Magnus Holm.
Den 32 meter höga värmepannan där skogsavfall bränns ska rengöras. Hela systemet som transporterar avfall till och från pannan
ska gås igenom - ett arbete som tar ungefär 2 200 arbetstimmar.
För första gången sedan kraftvärmeverket togs i bruk för elva år
sedan ska man lyfta ut den 22 ton tunga rotorn som sitter i generatorn. Rotorn ska sedan tas isär och testas innan den sätts tillbaka.
Kontrollen av rotorn väntas ta tre veckor. Just nu är fyra personer
från leverantören Siemens på plats.

Skånskt vägkantsgräs ska bli biogas
Varje år tar Trafikverket bort växtlighet från tiotusentals mil svenska vägkanter för att ge trafikanterna bättre sikt. Nu ska det bli
biogas av det slådda gräset.
Nya former för att kunna energiåtervinna biomassa från vägkanter ska tas fram i ett pilotprojekt i de tre skånska kommunerna
Trelleborg, Skurup och Svedala. Under projektets tre år beräknas
en utsläppsminskning som motsvarar mer än 700 ton koldioxid,
och förhoppningen är att sådan energiåtervinning ska kunna genomföras i hela landet så småningom.
En specialutvecklad slåttermaskin ska skörda vägkantsväxterna
som sedan ska transporteras till en biogasanläggning.
Genom att slå vägkanterna begränsas invasiva arter som annars
sprids och hindrar den inhemska faunan.

Ur Barometern 2020-06-29

Ur Sydsvenskan 2020-06-12

GOTLANDS LÄN
Vägkanternas gräs blir biogas

Roma Grus fick ta emot miljöpriset

Gräset som växer längs vägkanterna i Skurupstrakten ska snart bli
till biogas. Kommunen ingår i ett nytt pilotprojekt, där Trafikverket både ska testa en nyutvecklad slåttermaskin och därefter köra
den klippta grönskan till en gasanläggning.
En nyutvecklad slåttermaskin som i ett nytt pilotprojekt ska
köras längs de mindre, statliga vägarna i Skurup, Svedala och Trelleborgs kommun. Maskinen ska både skörda och samla upp växtligheten, som därefter ska köras till biogasanläggningen i Jordberga.
Projektet drar igång redan nu under sommaren och ska därefter
pågå i tre års tid. En förhoppning från Trafikverkets sida är att
genom satsningen kunna bidra till en minskad klimatpåverkan.

Med tårta och diplom firades det på fredagen att Roma Grus AB
har tilldelats Årets Miljöpris av Centerpartiet på Gotland.
– Roma Grus AB har gjort en väldigt offensiv miljöresa i det
tysta, och är nu en av Sveriges ledande åkeriföretag när det gäller
klimatomställning, säger Lars Thomsson i ett pressmeddelande.
– Transportbranschen har som mål att sänka koldioxidutsläppen med 70 procent fram till 2030. Vi har nästan nått det målet
redan. Vi ligger precis på gränsen, säger vd Magnus Lindby.
I sitt miljöarbete har de bland annat gått från diesel till fossilfria
drivmedel i hela fordonsflottan, de värmer sina lokaler med biobränsle och de satsar på solceller.

Ur Ystads Allehanda 2020-06-13

Ur Gotlands Tidningar 2020-06-09

Oroades av kraftig rök från värmeverket

Bergkvara tog över kollektivtrafiken

Det rök kraftigt från en panna inne på fjärrvärmeverket på Friluftsvägen på måndagseftermiddagen. Räddningstjänst larmades
till platsen och kunde då konstatera att det rörde sig om en mindre
brand i en flispanna.
– Anläggningsansvarig var redan på plats när vi kom och hade
vidtagit åtgärder, säger Daniel Freij, yttre befäl på räddningstjänsten Skånemitt.

På måndagen invigdes öns nya kollektivtrafik, som går under
namnet "Gotlands kollektivtrafik". Ny operatör är Bergkvarabuss
som nu tar över driften från Gotlandsbuss.
Turerna kring Region Gotlands upphandling av öns kollektivtrafik och skolskjutsar har varit många. Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) är glad över att nu kunna gå vidare.
– Det känns bra att vi får en större miljöinriktning med biogasbussar.
70 procent av Bergkvaras bussar kommer att drivas på biogas.
Alla chaufförer som tidigare arbetade i de olika bolagen i Gotlandsbuss har fått erbjudande om att gå över till Bergkvarabuss.
Det är fler anställda än tidigare och det kommer även att finnas
fler bussar och turer.

Ur Skånska Dagbladet 2020-06-16

Öresundskraft säljer alla gasstationer till
holländskt företag
Öresundskraft har tecknat avtal om försäljning av sina fem tankställen för fordonsgas till hol-ländska OrangeGas. Helsingborg
och Höganäs blir med detta avtal företagets första stationer i drift i
Sverige. Från och med den första september i år tar det holländska
företaget OrangeGas över all verksamhet över de fem tankstationerna för fordonsgas som finns i Helsingborgs kommun.

Gotlands Allehanda 2020-06-16

Ur Helsingborgs Dagblad 2020-06-26
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