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Den 1 juli när det sista marknadsbrevet innan sommaruppehållet publicerades, uppgick
stängningspriset på Brent till USD42,11 per fat. Sedan dess har priset stärkts och uppgic
vid stängning den 24 augusti till USD45,05 per fat, med ett genomsnittligt pris om
USD44 per fat under perioden. I slutet av perioden skedde en prisökning till följd av
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väntat oväder i den
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gulfen, vilket har lett till en ökad efterfrågan på
drivmedel samt att flera oljeriggar och viss infrastruktur i området har stängt ned.

Generellt visar dock det stärkta oljepriset på en återhämtning som hittills har skett på
marknaden där de produktionsminskningar som har skett, till följd av beslut inom
konstellationen OPEC+ alternativt drivet på marknadsmässiga grunder såsom i USA och
Kanada, har dragit ned den överproduktionen som var ett faktum under våren.
Serviceföretaget Baker Hughes rapporterade att antalet aktiva oljeriggar runt om i värld
minskade med 38 anläggningar i juli jämfört med juni och med hela 419 anläggningar
jämfört med juli 2019. Samtidigt har flera strikta restriktioner för resande släppts under
EU-kommissionen presenterade under sommaren två
sommaren vilket stärkt efterfrågan
runt om
i världen.
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tunga energidokument. Det ena är en strategi för ett
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integrerat energisystem, det andra en vätgasstrategi.
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EU-kommissionen vill satsa
5 000 miljarder på vätgas

EU-kommissionen vill göra en mycket stor satsning på vätgas
$80
under de närmaste åren, med målet att ha en elektrolyskapacitet
$70
$60
på 6 gigawatt 2024 och 40 gigawatt 2030. Man tecknar en vi$50
sion där en mycket stor del av energiförsörjningen i mitten
$40
av århundradet sker med vätgas, som främst ska komma från
$30
förnybara energikällor som sol och vind. Visionen har mötts
$20
positivt av starka aktörer i näringslivet, men med skepsis från
$10
$0
miljöorganisationer som påpekar att kommissionen inte stängt
-$10
dörren för vätgas producerad från fossil naturgas.
-$20
Exakt hur mycket programmet kommer att kosta är det de-$30
lade meningar om, men summering av olika delposter visar att
-$40
det totalt kan handla om 5 000 miljarder kronor.
ICE Brent M+1
ICE WTI M+1
Så här skriver man EU-kommissionen om de två strategierna i sitt eget pressmeddelande den 8 juli:
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Exchange.
”För att Europa ska bli klimatneutralt senast 2050 krävsKälla:
en Intercontinental
vilket fortfarande är en lägre nivå än före Corona-krisen. Brent = Nordsjöolja,
omställning av energisystemet, vilket står för 75 procentNågot
av trög
WTI och
= oljasvårförutsebar
i Texas. Även priset
på utsläppsrätter har stabiliserats.
efterfrågan
EU:s utsläpp av växthusgaser. EU:s strategier för integrering av
Se Marknaderna sidan 6.
Diagram:
I sin senaste
Oil Intercontinental
Market ReportExchange/Energimyndigheten
som publicerades den 13 augusti sänkte dock det
energisystem och för vätgas som antas i dag kommer att bana
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energiorganet IEA sin prognos över den genomsnittliga efterfrågan unde
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2020 jämfört med julis OMR, med 140 000 fat per dag till totalt 91,95 miljoner fat per
dag under 2020. Totalt innebär det en minskning om 8,1 miljoner fat per dag jämfört me
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2019. Prognosen för efterfrågan under 2021 sänktes också, med 240 000 fat per dag till
på biooljor för uppvärmning
LKAB har genomfört lyckade test med bioolja för produktion 97,1 miljoner fat per dag.
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FORTS FRÅN SID 1.

väg för en effektivare och mer sammanlänkad energisektor, med en
renare planet och en starkare ekonomi som mål.
I de två strategierna ingår en ny agenda för investeringar i
förnybar energi, i linje med kommissionens återhämtningspaket
Next Generation EU och den europeiska gröna given. De planerade investeringarna kan stimulera den ekonomiska återhämtningen
från covid-19-krisen. De ger sysselsättning i Europa och stärker
den strategiska industrins ledarskap och konkurrenskraft, vilket är
livsviktigt för Europas motståndskraft.”

tion. Analysen av de befintliga hindren på dessa områden kommer
att ligga till grund för våra konkreta förslag, t.ex. i samband med
översynen av förordningen om transeuropeiska energinät senast
i slutet av 2020 eller översynen av regelverket för gasmarknaden
under 2021.”
Vätgasstrategin

”I ett integrerat energisystem kan vätgas bidra till utfasning av
fossila bränslen i industri, transporter, kraftproduktion och byggnadsverksamhet i hela Europa. I EU:s vätgasstrategi beskrivs hur
denna potential kan omsättas i praktiken genom investeringar,
reglering, marknadsuppbyggnad och forskning och innovation.
Vätgas kan ge energi till sektorer som inte lämpar sig för elektrifiering och lagra varierande tillskott av förnybar energi så att
flödena i elnätet balanseras, men detta kan uppnås endast genom
samordnade åtgärder mellan den offentliga och den privata sektorn och på EU-nivå. Målet är att utveckla förnybar vätgas som
produceras huvudsakligen med hjälp av vind- och solenergi. På
kort och medellång sikt behövs dock vätgas baserad på annan, koldioxidsnål energi för att snabbt minska utsläppen och bidra till
utvecklingen av en livskraftig marknad.
Denna gradvisa omställning förutsätter en indelning i faser:
• Från 2020 till 2024 kommer EU att ge stöd till elektrolysanläggningar för förnybar vätgas som har en kapacitet på minst
6 GW och produktion av upp till en miljon ton förnybar vätgas.
• Från 2025 till 2030 behöver vätgasen bli en fullvärdig del av
EU:s integrerade energisystem, med elektrolysanläggningar som
har kapacitet på minst 40 GW och produktion av upp till tio miljoner ton förnybar vätgas i EU.
• Från 2030 till 2050 bör tekniken för förnybar vätgas vara mogen för en storskalig utbyggnad inom alla sektorer där det varit
svårt att fasa ut fossila bränslen.
För att underlätta förverkligandet av denna strategi lanserar
EU-kommissionen i dag den europeiska alliansen för ren vätgas,
som samlar industriledare, det civila samhället, ministrar på nationell och regional nivå och Europeiska investeringsbanken. Alliansen kommer att skapa en genomförandeplan för investeringar i
produktion i större skala och stödja efterfrågan på förnybar vätgas
i EU.
För att stödet ska riktas mot renast möjliga teknik kommer
kommissionen att arbeta för att införa gemensamma standarder
och gemensam terminologi och certifiering, baserade på livscykelutsläpp av koldioxid och förankrade i nuvarande klimat- och energilagstiftning, och i linje med EU:s s.k. taxonomi för hållbara investeringar . Kommissionen kommer att föreslå politiska åtgärder
och lagstiftning för att skapa säkerhet för investerare, underlätta
användningen av vätgas, främja den infrastruktur och de logistiknät som krävs, anpassa verktygen för infrastrukturplanering och ge
stöd till investeringar, i första hand via återhämtningsplanen Next
Generation EU.”

Integrering av energisystem

EU-strategin för integrering av energisystem kommer att utgöra ramen för den gröna omställningen. Den nuvarande modellen
där energin används i avgränsade sektorer (transport, industri, gas,
byggnader), var och en med sina egna värdekedjor och regler och
sin egen infrastruktur, planering och drift, leder inte på ett kostnadseffektivt sätt till klimatneutralitet senast 2050. De förändrade
kostnaderna för innovativa lösningar måste integreras i vår hantering av energisystemet. Nya kopplingar mellan sektorer måste
skapas och den tekniska utvecklingen måste bevakas.
Ett integrerat energisystem betyder att systemet planeras och
drivs som en helhet, med kopplingar mellan olika energibärare,
delar av infrastrukturen och användningssektorer. Ett sammankopplat och flexibelt system kommer att vara effektivare och minska samhällets kostnader. I ett sådant system kan den elektricitet
som driver Europas bilar komma från solpaneler på våra tak, samtidigt som våra fastigheter värms upp med värme från en fabrik i
närheten, och fabriken får sin energi från vätgas som produceras
med havsbaserad vindkraft.
Det finns tre s.k. pelare i strategin:

• Ett mer cirkulärt energisystem, med energieffektivitet som
kärnvärde. Strategin kommer att ange konkreta åtgärder för att
praktiskt tillämpa principen om att sätta energieffektivitet främst
och använda lokala energikällor på ett effektivare sätt i våra fastigheter eller samhällen. Det finns betydande potential i återanvändning av spillvärme från industrianläggningar, datacenter eller andra källor, och i energi som produceras från bioavfall eller i
avloppsreningsverk. Renoveringsvågen kommer att vara en viktig
del av dessa reformer.
• En mer omfattande direkt elektrifiering i de sektorer som är
slutanvändare. Eftersom elsektorn har den största andelen förnybar energi bör vi använda mer el om det är möjligt, t.ex. för värmepumpar i byggnader, elfordon i transportsektorn eller elektriska
ugnar i vissa industrier. Ett nät med en miljon laddningsstationer
för elfordon kommer att finnas bland de synliga resultaten, vid
sidan av utbyggd sol- och vindkraft.
• För de sektorer som är svåra att elektrifiera framhålls i strategin förnybara bränslen, inklusive förnybar vätgas och hållbara
biobränslen och biogas. EU-kommissionen kommer att föreslå ett
nytt klassificerings- och certifieringssystem för förnybara och koldioxidsnåla bränslen.
I strategin finns 38 åtgärder för att skapa ett mer integrerat energisystem. Här ingår översyn av nuvarande lagstiftning, ekonomiskt
stöd, forskning om och införande av ny teknik och digitala verktyg, vägledning till EU-länderna om skatteåtgärder och utfasning
av subventioner för fossila bränslen, marknadsstyrningsreformer
och infrastrukturplanering samt förbättrad konsumentinforma-

Kritik av vätgasstrategin

Vätgasstrategin har mötts av en hel del kritik från olika håll.
• Många medlemsländer i EU ifrågasätter om EU ska satsa så
stora resurser på en enskild teknik, och om det verkligen finns
pengar till satsningen i ett läge där EU skuldsätter sig för att komma ur Corona-krisen och man har svårt att enas om en budget.
• Miljöorganisationer kritiserar strategin för att den inte stänger
Forts.
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dörren för vätgas producerad med fossil naturgas. Det finns idag
en betydande vätgasproduktion i EU från naturgas, och den ger
stora utsläpp av koldioxid. Att göra vätgas från vind och sol kostar
mycket mer, och risken är stor att man fortsätter använda fossil
gas.
• Det har också kommit rapporter om vilken central roll starka
lobbykrafter haft i utarbetandet av vätgasstrategin. Många betecknar den som ett rent beställningsarbete för gasbranschen och för
de företagsgrupper som kommer att gynnas av de stora investeringarna, och inte minst European Hydrogen Alliance.
• Dansken Jörgen Henningsen avfärdar strategin i ett tungt inlägg i Euobserver 4 augusti. Han kallar stretgin ett lose-lose-projekt
(motsatsen till win-win). Genom att gå över vätgas förlorar man
både energi och pengar jämfört med att använda energin direkt.
Omvandlingen från t ex vindkraftsel till vätgas ger en energiförlust
på 30 procent, och omvandlingen från vätgas till slutanvändning
ger en ytterligare förlust på 30 procent av de återstående 70 procenten. Man förlorar alltså halva energiinnehållet till en mycket
hög kostnad. Henningsen har arbetat i EU-kommissionen med
energi-, miljö-, och klimatfrågor, bland annat höga positioner på
DG Miljö och DG Energy&Transport.

Svebio kommentar:
Den nya EU-kommissionens strategier innehåller få positiva signaler
för bioenergibranschen. När bioenergi nämns handlar det bara om bioavfall, inte om att kunna utnyttja jordbrukets och skogsbrukets potential
att odla och skörda biomassa. De stora förlorarna blir landsbygdsbefolkningen i de regioner som skulle kunna bidra med sina resurser men
som inte ges den möjligheten. Signalen om ”ett nytt klassificerings- och
certifieringssystem för förnybara och koldioxidsnåla bränslen” antyder
att vi kommer att få mer byråkrati utöver de hållbarhetskriterier som
finns i det nyligen beslutade Förnybartdirektivet, kriterier som ännu inte
är fullt implementerade. Att nu börja omförhandla detta direktiv och föra
in nya regelverk skapar ny osäkerhet för företagen.

Regeringen går vidare med skatt på biooljor för uppvärmning
Svebio kommentar:

Regeringen presenterade 20 augusti en lagrådsremiss
som innebär att man fullföljer planerna på att beskatta
vissa biooljor med koldioxidskatt och energiskatt, som
om de vore fossila bränslen, när de används för uppvärmning.

Svebio har kraftigt kritiserat förslaget om att införa full skatt på vissa
biooljor för uppvärmning. Det strider mot principen för koldioxidbeskattning och innebär att Sverige böjer sig för EU-kommissionens tolkning
av denna del av statsstödsreglerna. Sverige har fått rätt att undanta
biogas och biogasol, och hoppas så ett undantag för biodrivmedel som
etanol och RME efter årsskiftet. När det gäller dessa ”livsmedelsbaserade” biodrivmedel bli undantaget bara tidsbegränsat. För att få igenom
dessa skatteundantag har Sverige släppt kravet på att också få fortsatt
undantag för vissa biooljor när de används för uppvärmning. I första
hand handlar det om RME. Resultatet är ett inkonsekvent och ologiskt
skattesystem, där Sverige inte tillåts tillämpa koldioxidbeskattning på
ett rationellt och teknikneutralt sätt.
Att det inte handlar om logik utan om byteshandel framgår av att
man också lägger skatt på ”icke-syntetisk metanol”, en produkt som
inte framställs av ”livsmedel- eller foderråvara” utan är en biprodukt vid
pappersmasseframställning. Denna metanol, som kan utvinnas vid de
flesta massabruk, kommer nu inte att kunna användas som uppvärmningsbränsle. Det är oklart om metanolen kommer att omfattas av ett
skatteundantag för biodrivmedel.
Den andra delen av förslaget handlar om att tvinga producenter av
biogas att upprätta anläggningsbesked för att bevisa att de inte använt
”livsmedel- eller fodergrödor” som råvara. Alla begriper att man inte
lägger mat och foder, som man kan sälja och få betalt för, i en biogasreaktor. Alla vet att man bara använder gödsel och andra restprodukter
när man gör biogas. Ändå kommer ett antal biogasproducenter att vara
tvungna att upprätta massbalans och författa rapporter till en administrativ kostnad som uppskattas till 5 – 10 procent av biogasens värde,
även när man gör biogas för egen uppvärmning på en gård eller i en
industri.
De två förslagen är konsekvenser av ett felaktigt regelverk i EU, som
inte låter marknaden avgöra hur råvaror ska användas, och som förnekar jordbruket att använda sina markresurser för att producera råvara till
biodrivmedel på ett rationellt sätt.

Skattehöjningen genomförs vid årsskiftet och är framtvingad av
EU-kommissionens tolkning av statsstödsreglerna och av att Sverige inte kan få ett förlängt skatteundantag för de här biobränslena. Skattehöjningen gäller i första hand för rapsolja, RME, som
används för uppvärmning, men drabbar också ”icke-syntetisk
metanol” och vissa andra biooljor av vegetabiliskt och animaliskt
ursprung, dock inte avfallsoljor. Skälet till att EU-kommissionen
anser att de här bränslena ska beskattas är att de är livsmedels- eller
foderbaserade. Förslaget kommer att finnas med i budgetpropositionen.
I lagrådsremissen finns också ett förslag om att leverantörer av
biogas och biogasol som används för uppvärmning ska presentera
ett så kallat anläggningsbesked, för att garantera att man inte använt livsmedels- eller foderbaserad råvara. Krav på anläggningsbesked har redan tidigare gällt för biogas som används för transportändamål, men nu utvidgas detta till att gälla också för biogas
som används för uppvärmning, även för den som använder biogas
för egen uppvärmning, t ex på ett lantbruk eller ett industriföretag
som använder egenproducerad biogas.
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Falska larm om bioenergi i EU
Svebio kommentar:

Ett par utspel från forskare under sommaren vittnar om
att vi kan vänta en allt hetsigare debatt om biobränslen
inom EU under det närmaste året. En grupp forskare vid
JRC, Joint Research Centre, i Ispra i Italien, påstod sig
ha bevis för att skogsavverkningarna i EU ökat med 49
procent under några år.

Forskningsrapporten från JRC Ispra är ett bra exempel på verklighetsfrämmande forskning. I slutet av rapporten finns jämförelser som
visar att det inte finns någon som helst korrelation med uppmätta data
i Sverige från vår skogstaxering (korrelationsfaktorn är minus 0,01 när
full korrelation skulle vara plus 1,0). Det är anmärkningsvärt att EU:s
eget forskningsinstitut ifrågasätter de fakta som redovisas av medlemsländerna. Den svenska skogstaxeringen har pågått sedan 1920-talet
och tiotusentals fasta provytor mäts i ett rullande schema. Mätningarna
är mycket detaljerade och data är mycket tillförlitliga.
Forskarna på JRC borde också fråga sig vart all denna avverkade
biomassa tagit vägen. En ökning av den avverkade volymen biomassa
på 69 procent innebär flera hundra miljoner kubikmeter virke. Den normala avverkningsnivån i EU ligger kring 550 miljoner kubikmeter. Det
finns ingen utbyggnad av industri och kraftverk som kunnat ta emot de
mycket stora volymer forskarna påstår har avverkats.
Dessvärre hakar massmedia på och sprider okritiskt uppgifterna. Vi
har kontaktat journalisten på the Guardian, som hävdar att uppgifterna
är trovärdiga eftersom de publicerats i en högt ansedd vetenskaplig
tidskrift.

Samarbetsorganisationen för europeiska vetenskapsakademier,
EASAC, gjorde i augusti ett utspel om att biobränslen ska beläggas
med utsläppsrätter inom den europeiska utsläppshandeln ETS. En
ett antal miljöorganisationer har överklagat ett utslag i EU-domstolen. De vill att bioenergi från skogen inte längre ska betraktas
som förnybar energi.
Ökad avverkning med 49 procent

Forskningsrapporten från JRC var publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature 1 juli, och den fick stor medial uppmärksamhet bland annat i the Guardian och le Monde. Den vetenskapliga artikeln har titeln ”Abrupt increase in harvested forest
area over Europe after 2015” (Plötslig ökning av skördad skogsareal
i Europa efter 2015). Den är skriven av ett antal medarbetare vid
JRC, som är EU-kommissionens eget forskningsinstitut, med Guido Ceccherini som första namn. Forskningen bygger på analys av
satellitbilder, där man jämfört bilder från olika tidsintervall. Men
den analysen som grund hävdar forskarna att den slutavverkade
arealen i EU ökat med 49 procent mellan perioderna 2011-2015
och 2016-2018. Man har dessutom räknat ut att ”den förlorade
volymen biomassa” har ökat med 69 procent. Ökningen av avverkningarna ska ha varit störst i de nordiska länderna, i Baltikum och
på Iberiska halvön (Spanien, Portugal). I absoluta tal pekar Sverige och Finland ut som de länder som ökat avverkningarna mest,
medan de procentuellt största ökningarna noteras för Slovenien,
Italien, Estland och Spanien. Men genom att Sverige och Finland
har så stor andel av EU:s skogsmark framställs de ökade avverkningarna i dessa länder som särskilt problematiska. Av den stora
ökningen skulle 29 procent ha inträffat i Sverige och 22 procent
i Finland. I samma nummer av Nature har tidskriften en ledare
där man kraftigt ifrågasätter den rapportering om skogsavverkning
som sker från de olika länderna i Europa.
Artikeln i Nature möttes av omfattande kritik från skogsvetenskaplig expertis. Redan efter några dagar gick den svenska
Skogsstyrelsen och Sverige Lantbruksuniversitet SLU ut med korrigerande fakta. Jonas Fridman från Riksskogstaxeringen vid SLU
påpekade att avverkningsarealen enligt deras mätningar minskade
med 8 procent under den berörda perioden. Den avverkade arealen har under det senaste årtiondet legat tämligen konstant kring
200 000 hektar per år, samtidigt som den avverkade volymen ökat,
men inte alls på det sätt som forskningsrapporten påstår.
Professor Håkan Olsson vid SLU, som är ledande svensk expert
på fjärranalys av skog, pekar på att de satellitdata som JRC:s forskare använt sig av har förbättrats kraftigt genom åren, så att man
kan identifiera allt mindre objekt och göra mer detaljerade analyser. Vad forskarna mätt kan alltså vara satellitprogrammens ökade
förmåga att identifiera avverkade ytor snarare än att mäta verklig
ökning av avverkningsarealerna.
En grupp experter på området, under ledning av det europeiska skogsforskningsinstitutet EFI i Joensuu, har skrivit ett inlägg
som förhoppningsvis kommer att publiceras i Nature under den
närmaste tiden.

Mål i EU-domstolen om biobränsle

En grupp miljöorganisationer och privatpersoner med miljöengagemang stämde 4 mars 2019 EU-kommissionen och EU-parlamentet inför EU-domstolen med kravet att bioenergi från skog
inte ska betraktas som förnybar energi. Man vill göra en strykning
i Förnybartdirektivet som får den effekten. Argumenten som framför gäller i första hand kolskuld, med påståenden om att det är lika
illa att elda biobränslen som att elda kol. Dessutom tar man upp
argument kring biodiversitet, ekonomi och sociala förhållanden.
EU-domstolen kom den 6 maj med ett utslag i målet och meddelade att man på formella grunder inte kommer att behandla sakfrågan. Man underkände de klagandes rätt att driva målet. För att
kunna driva ett mål måste man vara direkt berörd av effekterna av
lagstiftningen. Det räcker inte att hävda att man mår dåligt av att
det avverkas i den skog man vill skydda. Allmänna invändningar
mot en EU-lagstiftning måste tas upp i de politiska instanser som
beslutar om direktiv och annan lagstiftning, och är inte en uppgift
för domstolen.
Redan efter några dagar kom det en överklagan på 15 sidor från
de klagande som just förlorat. Man kan läsa mer om deras kampanj och vilka som står bakom initiativet på en särskild hemsida:
EU Biomass Legal Case (eubiomasscase.org).
EASAC vill ha utsläppsrätter för biomassa

De europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorganisation
EASAC har sedan flera år tillbaka bedrivit en kampanj mot
biobränslen, med flera tunga rapporter och andra utspel.
Den 26 augusti publicerade EASAC ett pressmeddelande med
rubriken ”Emissions Trading System: Stop Perverse Climate Impact of Biomass by Radically Reforming CO2 Accounting Rules”
(utsläppshandeln: stoppa den perversa påverkan av biomassa genom att radikalt reformera bokföringsreglerna).
I pressmeddelandet kräver man att biobränslen som har längre
”återbetalningstid” än 5 – 10 år ska beläggas med utsläppsrätter.
Med återbetalningstid menas den tid det tar för ett avverkat träd
Forts.
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att ersättas av ett nytt träd eller den tid det tar innan hyggesrester
brutits ned, om man lämnar dem på hygget. Avsikten med förslaget är att minska användningen av biobränslen, som EASACs
företrädare anser inte vara ge klimatnytta utan vara ”värre än kol”.
Pressmeddelandet pekar ut länder som Sverige, Finland, Danmark
och Storbritannien som exempel på länder som uppnått minskning av sina utsläpp genom att felaktig öka användningen av ”klimatskadlig biomassa”.
(EASAC = European Academies Science Advisory Council)

Svebio kommentar:
Förslaget från EASAC skulle få mycket negativa konsekvenser för
den svenska energiförsörjningen och för vår klimatpolitik om de genomfördes. Utsläppen av biogen koldioxid från svenska skogsindustrier, kraftvärmeverk och värmeverk ligger kring 35 miljoner ton om året.
Om alla dessa utsläpp skulle beläggas med utsläppsrätter med dagens
pris skulle det handla om en kostnad på nära 9 miljarder kronor om
året. Det skulle särskilt drabba fjärrvärmen och kraftvärmeproduktionen.
Svensk medlem i EASAC är Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Vi
tycker att KVA ska agera för att få EASAC att inta en vetenskaplig linje
i bioenergifrågan med stöd av all den vetenskapliga kompetens som
finns i Sverige.

Elcertifikatssystemet fasas ut
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stoppdatumet
för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Lagändringarna föreslås träda ikraft den
1 januari 2021.

samtidigt som systemet avslutas i Norge. Det innebär alltså att
inga nya anläggningar för produktion av förnybar el som tagits i
drift efter den 31 december 2021 ska kunna godkännas in i systemet. Förslagen i lagrådsremissen har sedan tidigare remitterats till
berörda aktörer.
Enligt avtalet mellan Sverige och Norge om det gemensamma
elcertifikatssystemet ska Sverige införa en stoppregel före utgången
av 2020. Regeringens förslag kräver ändringar i det befintliga avtalet mellan Sverige och Norge. Avtalsändringarna ska godkännas av
riksdagen. Regeringens ambition är att ett avtal ska kunna presenteras i samband med att en proposition överlämnas till riksdagen
senare i höst.

Sverige har sedan 2003 ett elcertifikatssystem för att stödja och
främja elproduktion från förnybara energikällor. Sedan 2012 är elcertifikatsmarknaden gemensam med Norge.
Den förnybara energiproduktionen har byggts ut i oerhört
snabb takt och bedömningen är att det gemensamma målet om
46,4 terawattimmar ny förnybar elproduktion kommer att nås i
närtid. Regeringen föreslår därför att Sverige inför ett datumstopp
redan den 31 december 2021 och att systemet avslutas 2035, d.v.s.

(Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet 13 augusti)

Premie ska ge fler miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner
I dag beslutade regeringen om en ny klimatpremie i
form av ett statligt stöd till vissa miljöfordon. Premien
ska främja introduktionen av miljölastbilar och eldrivna
arbetsmaskiner på marknaden och bidra till minskade
växthusgasutsläpp.

För att öka styrmedlets effektivitet sänks ersättningen per elbuss
till 10 procent av inköpspriset, från dagens 20 procent. På så sätt
kan fler eldrivna lastbilar, arbetsmaskiner och bussar få stöd.

Tunga lastbilar och arbetsmaskiner släpper tillsammans ut mer än
sex miljoner ton koldioxid varje år. Just nu kommersialiseras den
nya tekniken som kan minska utsläppen. I dag beslutade regeringen om den förordning som sätter reglerna för den nya klimatpremien. Enligt förordningen får Energimyndigheten i uppdrag
att betala ut premierna.
Premien betalas ut vid inköpstillfället till de företag, kommuner
och regioner som köper in tunga lastbilar som drivs av el, gas eller
bioetanol och större arbetsmaskiner som drivs på el. Förordningen
träder i kraft den 7 september 2020 och därefter kan Energimyndigheten börja betala ut premien. Klimatpremien presenterades i
regeringens budgetproposition för 2020, där 20 miljoner kronor
tillfördes anslaget för klimatpremier till elbussar, miljölastbilar och
eldrivna arbetsmaskiner.
Sammantaget uppgår anslaget till Klimatpremier till 120 miljoner kronor per år fram till 2022, varav 20 miljoner kronor tillfördes
anslaget för premier till miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner.
Samtidigt görs en förändring av det befintliga stödet till elbussar.
Det blir alltmer lönsamt att köpa in elbussar och efterfrågan ökar.

Svebio kommentar:

(Pressmeddelande från Miljödepartementet 13 augusti)

Man bör undvika att ge direkta subventioner till företag och privatpersoner för att dessa ska välja viss teknik. Det är bättre att styra med
generella styrmedel som koldioxidskatt och miljöavgifter. De direkta
subventionerna snedvrider konkurrensen. De innebär också att politiker
eller administratörer ska avgöra vilken teknisk lösning som är bäst, istället för att konsumenterna eller andra aktörer på marknaden väljer. För
företagen innebär det också en osäkerhet att lita på politiska beslut.
Man får ofta ryckighet med ”stop-and-go-effekter”.
När det gäller tunga lastbilar innebär stödet att staten bestämmer
att lastbilar som drivs med el, gas eller etanol är bättre än lastbilar som
drivs med biodiesel som RME eller HVO. Detta oberoende av hur
stora växthusgasutsläppen är med de olika alternativen. När det gäller
tunga arbetsmaskiner gynnas på samma sätt eldrift ensidigt. En tung
arbetsmaskin, t ex en gruvmaskin, som drivs med biogas, etanol eller
HVO, anses automatiskt vara sämre. Elbusspremien sänks nu. Det är
bra, men den bör avskaffas. Staten subventionerar elbussar som slår
ut bland annat biogasbussar, som drivs med lokalt producerad biogas
och tar hand om avfall och restprodukter.
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Avdrag för gröna investeringar på remiss till Lagrådet
Regeringen skickar ett förslag på remiss till Lagrådet om
att införa ett grönt avdrag för privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller.

är den enskilde inte längre beroende av hur mycket medel som
finns anslagna för ett visst år för att få en subvention.
Skattereduktionen föreslås vara 15 procent för solceller och 50
procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50
000 kronor per person och beskattningsår. Skattereduktionen
omfattar endast privatpersoner och föreslås ersätta de nuvarande
stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av
egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.
Lagrådsremissen beslutas för att kunna vara en del av budgetpropositionen 2021. Den nya skattereduktionen föreslås träda i
kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs
och betalas efter den 31 december 2020.

Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget
så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Förslaget är en
del av en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och
Liberalerna. Det lämnas till Lagrådet för att kunna vara en del av
budgeten för 2021.
I lagrådsremissen föreslås att det införs en skattereduktion för
arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik, som
till exempel solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen utformas med en
fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så
att köparna kan ta del av skattelättnaden redan vid köpet. Därmed

(Pressmeddelande från Finansdepartementet 27 augusti)

MARKNADERNA
Mycket låga elpriser och reaktorproblem
Elmarknaden har under sommaren främst karaktäriserats av mycket låga priser, ända fram till slutet av augusti, med tidvis priser ner
mot nollpriser. Det ökande inslaget av vindkraft leder samtidigt
till kraftig ökad prisvolatilitet, som blev mycket stor under augusti,
med prisväxlingar på spotmarknaden mellan under 20 öre/kWh
och över 140 öre/KWh i slutet av månaden.
Prisskillnaderna har också ökat mellan norra Sverige och södra
Sverige, där särskilt prisområde 4 tidvis haft många öre högre elpris än resten av landet. Skälet till de ökade regionala prisskillnaderna är att vindkraften byggts ut främst längst i norr, samtidigt
som kärnkraft avvecklats i söder och överföringsförbindelserna
inte byggts ut för att klara denna fördelning av elproduktionen.
Svenska Kraftnät har köpt upp kapacitet i söder för att balansera
situationen, först via Ringhals 1, därefter Karlshamnsverket och
Rya kraftvärme i Göteborg. Ringhalsverket råkade emellertid ut
för tekniska problem i mitten av augusti.

Elpriserna på terminsmarknaden har också varit mycket låga
under sommaren, men ökat i slutet av augusti. Priset på elcertifikat
ligger på bara något öre.
Fyllnaden i vattenmagasinen är över normal för den här tiden
på året. Vindkraften har hittills i år gett omkring 18 TWh, vilket ät
mer än 40 procent mer än förra året. Kärnkraften har istället gett
drygt 10 TWh mindre produktion, en minskning med 25 procent,
på grund av den inledda avvecklingen i Ringhals och neddragen
produktion på grund av de låga elpriserna. ”Övrig värmekraft” har
minskat från 10 TWh till 8 TWh främst på grund av den milda
vintern, men också de låga priserna. Elanvändningen har varit 3
procent lägre än 2019, delvis en Corona-effekt, och Sverige har
hittills haft ett exportöverskott på 18 TWh.
Efter en kraftig nedgång i anslutning till den akuta Coronakrisen i april har priset på utsläppsrätter återhämtat sig och låg i
slutet av augusti tidvis upp emot 30 euro/ton.

Återhämtad oljemarknad
Oljemarknaden har, liksom priset på utsläppsrätter, återhämtat sig
efter prischocken i april. Priset ligger nu kring 45 dollar/fat, vilket
är långt under priserna före Corona-krisen. Det handlar ändå om
en stabilisering. Hur utvecklingen blir framöver beror både på hur
pandemin utvecklas, och därmed den allmänna ekonomiska utvecklingen, och på hur producenterna i Opec kan hålla samman
för att begränsa utbudet. På längre sikt har också utgången av pre-

sidentvalet i USA betydelse. Trump-administrationen försöker nu
genomföra tilldelning av rättigheter för exploatering i Alaska och
andra tidigare skyddade områden på federal mark och på havssockeln, innan ett eventuellt maktskifte. Norge har öppnat för olje- och
gasutvinning i åtta nya områden långt norrut i Barents hav. Det
har skett utan några större politiska protester.
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PRESSMEDDELANDEN FRÅN SVEBIO
Stoppa förslaget om koldioxidskatt på förnybara biooljor (2 juni 2020)
– 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

Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen (13 juli 2020)
Svebio inleder ett samarbete med det statliga Litauiska företaget
Baltpool och introducerar en digital handelsplats för fasta biobränslen, flis och pellets, i Sverige. Genom handelsplatsen blir det
enklare för säljare och köpare av bränslen att mötas och göra affärer
till standardiserade villkor. För energimarknaden innebär det att
handeln med fasta biobränslen i Östersjöregionen och i Sverige
kan utvecklas och att det skapas en mer transparent prisbildning.
Den digitala handelsplatsen heter som företaget, Baltpool,
den etablerades i Litauen 2013 och har sedan dess vidgat sin
verksamhet till Lettland, Estland, Danmark och Polen. Under
2019 var omsättningen på Baltpool drygt 62 miljoner euro,
och sedan starten 2013 har bränslen för 320 miljoner euro (3,5
Mdr SEK) förmedlats via börsen. I energitermer såldes drygt 5
TWh bränsle via Baltpool 2019.Börsen är öppen för alla seriösa

köpare och säljare och handeln sker på tisdagar varje vecka.
– Det är vår förhoppning att samarbetet med Baltpool ska ge
svenska köpare och säljare av biobränslen bättre information om
aktuella prisnivåer och att börsen ska växa och bli en naturlig handelsplats för sunda affärer som gynnar alla parter. Ökad användning av biobränslen är en viktig del av klimatomställningen och
ökad handel är en förutsättning för effektiv bränsleförsörjning.
Det säger Svebios VD Gustav Melin i en kommentar.
Biobränslen handlas alltmer internationellt och det har under
de senaste åren skett mycket stora investeringar i nya biobränsleeldade kraftvärmeverk runt Östersjön. I Litauen har fjärrvärmesektorn bytt bränsle från fossil importerad gas till inhemska
biobränslen och avfall. Baltpool har haft en viktig roll i den omställningen.

Välkommen på

"SVEBIOS FUEL MARKET DAY"
– En oumbärlig uppdatering av dagsläget och prognoser för framtiden för dig
som handlar biobränslen. Anmäl dig här till en intressant dag om biobränsleläget!

10 SEPTEMBER 2020, Online eller på Svea Konferens & Matsal, Stockholm
» PROGRAM OCH ANMÄLAN HITTAR DU HÄR
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BIOENERGI I PRESSEN
kubikmeter. Vidare utreder företaget en utökning av den befintliga
förädlingsverksamheten och tillverkning av biobränsleprodukter i
Malå.
Marlene Bergström, platschef på Setra i Malå, tycker att det här
känns väldigt positivt för Setra i Malå, orten och det norrländska
skogsbruket.

NORRBOTTENS LÄN
Vasa Värme säljer sina fjärrvärmeverk
I fjol avslöjade vi den tilltänkta affären med försäljning av Haparanda värmeverk mellan Haparanda kommun och Vasa värme. 51
procent av aktierna var tänkta att gå till Vasa Värme, men affären
stoppades och kommunen beslutade att som ensam ägare satsa på
att uppföra ett nytt värmeverk. Men Vasa Värme hade inte blivit
långvarig ägare i Haparanda. Nu förvärvar Solör Bioenergi Vasa
Värme och de sex fjärrvärmeverken i Kalix, Edsbyn, Alfta, Ekerö,
Malmköping och Krokek.

Ur Norran 2020-07-02

Bättre miljötänk på Skellefteå buss
I höstas flyttade Skellefteå buss ut ur sina gamla lokaler till nya på
Hedensbyn. Med en ny miljömedveten verkstad försöker bolaget
anpassa sig efter de miljökrav som finns.
Flottan består idag av omkring 130 bussar i stads- och regiontrafik och den är på väg att bli helt fossilfri. I dagsläget drivs 40
stycken av bussarna på biogas. I höst kommer bolaget att prova nya
elbussar som ska utvärderas och förhoppningsvis kunna ta över i
framtiden.
Dieselbussarna körs på HVO diesel som är ett bättre alternativ
till den traditionella dieseln. Biogasbussarna körs på biogas från
Tuvan.

Ur Haparandabladet 2020-07-10

Lyckade försök i pelletsverk
LKAB har som specialitet att göra pellets av malmen och det är
energikrävande. För närvarande pågår fullskaleförsök att ersätta
fossil olja med bioolja i ett av deras befintliga pelletsverk i Malmberget.
Försöken ska ha varit lyckade och de bakom projektet meddelar
att världens första fossilfria järnmalmspellets är inom räckhåll.
Testförsöken i pelletsverket pågår till 2021 och det minskar utsläppen för verksamheten med 40 procent under testperioden.
Alternativa bränslen för värmning av pelletsprocessen, baserat
på fossilfri el och biobränslen, har även testats i pilotskala.

Ur Norran 2020-07-22

Kommersiell biokolproduktion på gång
Företaget Envigas har sedan 2019 haft en demofabrik i Bureå där
de testar och tar fram nya idéer. Företaget arbetar med att producera biokol som bland annat kan användas för att ersätta den fossila kol som fortfarande används i metallindustri.
Nu har de även färdigställt en produktionsfabrik som skulle ha
startat produktionen i april, men som har försenats bland annat
på grund av corona. Fabriken beräknas starta med fyra operatörer
i slutet av augusti.
Produktionen kommer trappas upp gradvis och i slutändan kan
det bli cirka 10-12 medarbetare på fabriken i Bureå.

Ur Norrbottens-Kuriren 2020-08-06

Snart rullar malmtågen
med klimatsmart pellets
2026 ska en av de två bandugnarna i Vitåfors verk producera fossilfri pellets. Enligt Christian Fredriksson, specialist inom förbränning hos LKAB, är fossilfri produktion av pellets ett första steg.
Ett större försök i fullskala med tallbecksolja som drivmedel pågår just nu i verket i Vitåfors. Tallbecksoljan är ett kommersiellt
biobränsle som är fossilfritt men ger upphov till koldioxidutsläpp
när det förbränns då det fortfarande är kolbaserat.
Plasma, pyrolysolja och vätgas är drivmedel som testats i mindre
skala i kampanjer om två veckor.
Nackdelen med vätgasen är att den, i likhet med plasman, bildar kväveoxider. Ämnen som är giftiga och irriterar luftvägar och
slemhinnor.

Ur Västerbottens Mellanbygd 2020-08-05

Biokolfabriken i Bureå är snart i produktion
Den fullskaliga produktionen av biokol vid Envigas AB:s fabrik i
Bureå kommer att starta i början av hösten.
– Vi vet vilka kunderna är. Vi pratar med dem hela tiden, säger
vd Tobias Brink.
– Vi har kunder som väntar och vill ha material, biokol och
bioolja, från oss. Vi måste kunna säkerställa leveranser av det vi
utlovat.
Pilotanläggningen står kvar i lokalerna. Vid sidan av den har
den nya pyrolysanläggningen, som är hjärtat i produktionen,
byggts upp. Där matas anläggningen med biomassa i någon form
och värms upp till 600 grader i en syrefattig miljö.
Biomassan består främst av skogsrestprodukter i olika former
som på så sätt får ett ökat värde.
Resulatet blir biokol, olja och en syngas.

Ur Norrländska Socialdemokraten 2020-08-07

VÄSTERBOTTENS LÄN
Setra utreder kraftig utökning i Malå
Setra planerar att söka ett nytt verksamhetstillstånd för sågverket i
Malå. Det utökade tillståndet ska bland annat göra det möjligt att
fördubbla produktionen av trävaror och att öka förädlingen.
Det sökta tillståndet gäller för en produktionsvolym på 500 000

Ur Norran 2020-08-17
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200 ton fallfrukt samlas in i Gävle
- ska bli biogas

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Här testar de ett helt nytt ämne i asfalten

Från och med torsdag 13 augusti samlas fallfrukt in i särskilda behållare i Gävle och Sandviken. Då kan det bli både biogas och
biogödsel på anläggningen i Forsbacka.
– Vi satsar på att samla in minst 200 ton, säger Maria Eriksson,
arbetsledare på Gästrike Återvinnare.
Behållare kommer på torsdag att placeras på återvinningscentraler i Gävle och Sandviken.
– Förra året samlade vi in 50 ton och det var inget bra fruktår.
Detta år ser ut att bli betydligt bättre och vi satsar på att samla in
minst 200 ton.

Peab och Sekab gör en unik satsning för att minska koldioxidutsläppen. Företagen provlägger asfalt med lignin.
– Vi har halverat klimatutsläppen genom att vi ändrat vår process, säger Mats Wendel, innovationsstrateg.
– Vi arbetar med att ersätta den fossila restprodukten bitumen
med skogsprodukten lignin som bindemedel.
Sekabs del i projektet är att producera socker och lignin från
barrvedsrester.
– Sekab har jobbat väldigt länge med att utveckla teknik för att
ta fram socker och lignin, säger Monica Normark, chef för Sekab
E-Technology.

Ur Arbetarbladet 2020-08-12

Ur Sundsvalls Tidning 2020-07-11

Bonde köpte Söderhamn
Näras biogasanläggning

Hundratals jobb kan försvinna

2012 inledde det kommunala bolaget Söderhamn Nära ett projekt
med en biogasanläggning på Långtå. Sedan dess har omkring nio
miljoner kronor investerats med målet att producera biogas till
kommunens fordon.
Men gasproduktionen blev för liten och visionen sprack. I vintras beslutade Söderhamn Nära att sälja anläggningen för 40 000
kronor.
Simson Mattsson, som köpt anläggningen, driver ett lantbruk
med dikor i Mo. Han hade länge funderat på att skaffa en biogasanläggning till gården. Än så länge står anläggningen kvar på
Långtå men under hösten ska den fraktas hem till gården.

– Ortviken går med förlust nu. Det vi ser framför oss är större
förluster, säger kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt. Digitaliseringen, med ett minskat papperstidningsläsande som följd, gör
att efterfrågan på tryckpapper viker världen över.
Mot den bakgrunden har ledningen landat i ett förslag om att
avveckla papperstillverkningen och investera 1,45 miljarder kronor
i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa.
– Nu kan vi ställa om företaget och satsa på produkter som inte
genererar lika mycket jobb men ökar lönsamheten.
Några år efter sitt åttamiljardersbygge understryker bolaget
sin avsikt att fortsätta investera i Östrandsfabriken. I Timrå finns
också planer på att bygga ett bioraffinaderi.

Ur Söderhamns-Kuriren 2020-08-22

Ur Sundsvalls Tidning 2020-08-27

VÄRMLANDS LÄN
GÄVLEBORGS LÄN

Testanläggning för miljoner
planeras i Bäckhammar

Ny hantering testas - kan skapa 20 jobb

Nordic papers pappersbruk och forsknings- och produktionsanläggningen Lignocity i Bäckhammar får snart en ny granne. Det är
det engelska företaget Lixea som har bestämt sig för att deras stora
satsning på konceptet Bioflex ska ta fart på allvar i den värmländska bruksorten.
Bioflex är en ny, patenterad metod att med hjälp av jonvätskor
dela upp ligninet och cellulosan i bioråvaran. Slutresultatet är en
cellulosaprodukt man kan använda till en mängd olika ändamål:
papper, textilier, biokompositer eller det nya supermaterialet nanocellulosa för att nämna några.
Företaget Lixea är en avknopping direkt från forskningen, där
schweiziskan Florence Gschwend var en av de drivande. Pilotanläggningen ska vara på plats under 2021.

Ett företag med nybyggd pilotanläggning i Norrsundet vill visa
vägen.
Det är genom att utvinna både kol och fosfor ur avloppsslammet som Norrsundet Slamförädling AB vill sticka ut med
sin teknik.
Den teknik de använder sig av i Norrsundet kallas hydrotermisk karbonisering (HTC).
– Det skulle förenkla på så sätt att med HTC kan man reducera
mängden avfall, samtidigt som man kan återvinna fler fraktioner
än fosfor, bland annat kol som man kan använda som jordförbättringsmedel eller bränsle, säger Rickard Widerberg, processingenjör
för Norrsundet Slamförädling.
Målet är att locka finansiärer för att en storskalig HTC-anläggning, reningsanläggning och ett labb ska bli verklighet på fabriksområdet i Norrsundet till slutet av 2023. De har sökt miljötillstånd
för att hantera upp till 500 ton slam per år i den första etappen. I
den sista etappen ska de söka ett som tillåter 100 000 ton per år.

Ur Nya Wermlands-Tidningen 2020-08-26

Ur Gefle Dagblad 2020-07-15
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Verket växer under ytan

ÖREBRO LÄN

Stockholm växer, mer avloppsvatten behöver renas och ny teknik
tillkommer. Därför byggs Henriksdals reningsverk ut successivt.
Målet är att fördubbla kapaciteten i Henriksdal, som nu utvecklas
till ett av världens mest moderna reningsverk. Reningskassetter,
med täta membran, som består av trådar med porer som vattnet
pressas igenom, avskiljer mikroplaster och bakterier och ser till att
halterna av kväve och fosfor minskar.
När hela projektet är klart, cirka 2029, är 1 008 kassetter monterade i stora bergrum. De upptar en yta motsvarande cirka 260
stora fotbollsplaner.
Parallellt med monteringen av kassetterna sprängs enorma bergrum fram i berget åt Sicklahållet. 300 000 ton berg har sprängts
bort. Därmed görs plats för den enorma slambehandlingen, där
slammet via en rötkammare ger energi i form av biogas.

Ånga minskar utsläpp - med 500 ton
Tvätteriet Berendsen byter nu olja mot fjärrånga för att nå sina
mål - att tvätta helt klimatneutralt år 2030.
På Idrottsvägen i sydvästra Örebro håller textiluthyrningsoch tvättserviceföretaget Berendsen till. De köper in, tvättar,
lagar och hyr ut textilier och kläder till hundratals företag runtom Mälardalen.
För att tvätta och torka dessa vidder av kläder krävs en sak mer
än något annat: Värme.
Länge har tvätteriet använt värme från oljepanna - men i augusti byts oljan ut mot fjärrånga från det närliggande Åbyverket.
Eon, som levererar ångan från Åbyverket, har dragit stora ledningar under vägen fram till företagets lokaler.
Den olja som tidigare har använts för att värma upp tvätteriet
har släppt ut 500 ton koldioxidekvivalenter per år. Den nya fjär�rångan kommer att släppa ut omkring 20 ton per år.

Ur Nacka Värmdö Posten 2020-07-21

Scanias reaktion på nya
miljöpremien för lastbilar

Ur Nerikes Allehanda 2020-07-01

Den som köper en miljölastbilar eller eldriven arbetsmaskin i Sverige kan från den 7 september få en särskild klimatpremie, meddelar regeringen.
– Premien kommer minska trösklarna för många av våra kunder att investera i en lastbil som drivs med el, biogas eller etanol,
säger Karin Hallstan, kommunikationschef på Scania.
Till en början kommer totalt 20 miljoner kronor delas ut.
Ungefär 20 procent av inköpspriset kommer kunna finansieras av premien till företag, kommuner och regioner som köper
in tunga lastbilar som drivs av el, gas eller bioetanol eller större
eldrivna arbetsmaskiner.
Scanias kommunikationschef Karin Hallstan säger att företaget
kommer att sänka tröskeln.

UPPSALA LÄN
Miljardsatsning ska ge värme till Uppsala
I natt anlände en viktig pusselbit i att ställa om till fossilfria bränslen.
Pusselbiten är en bandtransportör, som matar fram biobränsle
till den nya pannan i Vattenfalls fjärrvärmeanläggning.
Under natten till fredagen anlände den 36 meter långa kolossen
från Kapellskär, efter att den har tillverkats i Estland.
Bandet väntas komma i drift vid årsskiftet 2021- 2022.
Ur Upsala Nya Tidning 2020-08-16

Ur Länstidningen Södertälje 2020-08-15

STOCKHOLMS LÄN
Trädgårdsavfall ska bli biokol

Ny tankstation gör resan med färjan grönare

Telge återvinning ska börja tillverka biokol. Det är ett poröst material som används som jordförbättring och blandas med kompost.
I det här fallet så ska bolaget använda trädgårdsavfall som omvandlas till biokol i stället för att det eldas upp.
Enligt Telge återvinning för man på så sätt tillbaka koldioxid
direkt till jorden i stället för atmosfären. Det kommunala bolaget
har beställt en anläggning från ett företag i Australien som är uppbyggd i tre containrar, drygt 12 meter långa.
Det kommer att bli den första anläggningen av detta slag i
Europa för biokol.

Nynäshamns hamn har fått en ny bunkringsstation som gör det
möjligt för Destination Gotlands resenärer att resa miljövänligare.
Stationen togs i bruk i mitten av juni.
Den nya bunkringsstationen, som är tillverkad av Gasum,
används av Destination Gotlands två nyaste fartyg som drivs av
naturgas, LNG. På stationen kan två lastbilar samtidigt bunkra
bränsle på 45 minuter, under tiden som passagerare och gods lastas
på Destination Gotlands fartyg.
Gasum levererar dessutom biogas, LBG, från stationen, vilket
även det är ett grönare alternativ till fossila bränslen.

Ur Södertäljeposten 2020-08-27

Ur Nynäshamns-Posten 2020-07-21
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Nya lastbilen för fossilfri transport

SÖDERMANLANDS LÄN

Norrköpingsföretaget Renall kunde på torsdagen visa upp sin nyköpta lastbil. Den drivs på ED95 som nästan helt består av svenskproducerad etanol. Etanoldrivna fordon finns redan i flera sektorer
men har ännu inte etablerats för tunga transportfordon. Lastbilen
är den första av sitt slag i regionen.
Renall ingår i ett demonstrationsprojekt skapat av innovationsklustret Ethadrive.
Varför är det just etanol man satsar på?
– Jämfört med andra lösningar är etanoldrift i dagsläget mer beprövat och genomförbart när det kommer till tunga transportfordon. ED95 reducerar koldioxidutsläppen med 90% jämfört med
diesel, säger Peter Henriksson.

Allt färre sorterar sitt
matavfall i gröna påsen
I mars 2016 fick hushållen i Katrineholm, Flen och Vingåker stifta
bekantskap med den gröna påsen för matavfall.
Till Tekniska verkens stora anläggning i Linköping körs hushållssopor från hela KFV-regionen. Där sorteras de gröna påsarna
ut för att forslas vidare till biogasanläggningen. Under introduktionsåret sorterades hela 55 procent av matavfallet ut i den gröna
påsen. Den senaste plockanalysen av hushållssoporna, som genomfördes i oktober och november 2019, pekar däremot på motsatt
trend.
– Nej, faktiskt inte. Det är någonting som vi behöver titta närmare på, säger Lars Milde på Sörmland Vatten.

Ur Norrköpings Tidningar 12020-07-11

Ur Katrineholms-Kuriren 2020-07-14

Vadstena kan få värme i rör från Mjölby
I dagsläget värms stora delar av Vadstena med fossilfri fjärrvärme,
men planen är att byta ut det mot värme från eldning av sopor och
transportera värmen via ett rör från Mjölby.
Det är vad Vadstena kommun planerar efter att ha sagt upp avtalet med nuvarande fjärrvärmeleverantören Solör Bioenergi Öst.
Anledningen till att kommunen säger upp avtalet uppges vara
en ogynnsam prisbild. De anser helt enkelt att Solör Bioenergis
fjärrvärme är för dyr.
Detta tycker Solörs vd Anders Pettersson är konstigt. Kommunen har aldrig utnyttjat möjligheten att kalla till förhandling
om priset. Vadstena kommun tänker sig köpa ut Solör Bioenergi
ur fjärrvärmeanläggningen vid Tegellöten utanför Vadstena tätort.
Därefter vill de att Tekniska Verken i Linköping ska ta över.

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Kommunen nära målet
om fossilfri fordonsflotta
Åtvidabergs kommun uppger sig under året nå ett av sina hållbarhetsmål - alla kommunens 64 fordon ska kunna drivas med
fossilfria bränslen.
Av kommunens fordon kan 43 stycken drivas med HVO/
diesel. Sedan december 2019 finns möjlighet att tanka den förnybara HVO- dieseln (hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter) i Åtvidaberg.

Ur Östgöta Correspondenten 2020-07-23

Ur Östgöta Correspondenten 2020-07-09

Kommundirektören:
"Ingenting är beslutat ännu"

"Jordbruket kan vara koldioxidneutralt"
IPCC:s rapport från 2019 kom fram till att jordbruket står för 23
procent av jordens koldioxidutsläpp.
Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet, menar att
detta är en sanning med modifikation. I sin egen forskningsrapport
har han räknat på jordbrukets totala negativa utsläpp av växthusgaser, men även hur mycket koldioxid vissa av grödorna slukar - och
hur mycket syre de producerar. Han menar att om man skulle ta
med alla grödor som produceras genom jordbruket, gräs på vallar,
betesmarker och mängden koldioxid som binds i marken så skulle
klimatavtrycket inte vara så stort som tidigare rapporter påstått.
– Jag tror att lantbruket kan vara koldioxidneutralt, det skulle
till och med kunna ha en positiv klimateffekt, säger han.
– Om min rapport stämmer skulle det innebära att en del tidigare forskare har glömt bort eller negligerat fotosyntesens fulla
effekt.

– Det finns inte några som helst beslut på något, men vi har konstaterat att Vadstenas fjärrvärmekunder har bland de dyraste fjärrvärmeleveranserna i Sverige, säger kommundirektör Madeleine
Andersson.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M) påpekar att
möjligheten att lösa in fjärrvärmeanläggningen vid den 20-åriga
avtalets utgång är något som diskuterats inom politiken under
flera år.
Tekniska Verkens lösning med fjärrvärmeledningar från Mjölby
kan bli det som väljs.
Ur Östgöta Correspondenten 2020-07-23

Ur Östgöta Correspondenten 2020-07-09
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Energifabriken har lättat på gasen

Stenföretaget i Borghamn har ställt om

Allt började 2006 när tre lantbrukarfamiljer från Östgötaslätten
startade Energifabriken. Den initiala idén var att etablera en fabrik
för tillverkning av RME där de skulle förädla den raps de själva
odlade.
– Sedan insåg vi att vi kunde köpa RME billigare, så då började
vi sälja det, säger Charlotte Elander, vd för Energifabriken. De såg
tidigt en lucka i marknaden. De som ville köra på biodiesel blev
många gånger bortglömda av de stora oljebolagen.
För att öka tillgängligheten har också Energifabrikens egen
mackverksamhet utökats. Runt om i landet finns 61 publika stationer med möjlighet att tanka RME och HVO med Energifabrikens
tankkort.
2018 skedde det förvärv som ledde till att Energifabriken äntligen fick sin egen fabrik. Den tidigare konkurrenten Ecobränsle
tillverkade RME i en fabrik i Karlshamn, som Energifabriken nu
tagit över.
Förvärvet ledde till en stor omsättningsboost. I fjol omsatte de
båda bolagen 1,3 miljarder kronor.

Borghamns stenförädling har ställt om och arbetar numera endast
fossilfritt. Lokal vindkraft och HVO-diesel har varit några av nycklarna till arbetet.
Familjeföretaget Borghamns stenförädling AB grundades 1951
i Borghamn och bryter och tillverkar produkter av kalksten och
Kolmårdsmarmor.
– Vi började jobba med det här redan för tjugo år sedan genom
att installera bergvärme för att snabbt kunna reducera användningen av eldningsolja, säger Mats-Ola Ericsson.
Efter det har man även ingått avtal med lokala elproducenter
för att använda sig av närproducerad vindkraftsel. Sista steget för
att bli fossilfria i produktionen blev att kontakta Energifabriken
som kunde förse företaget med HVO-diesel till våra truckar, lastmaskiner och firmabilar. Att de är först ut i stenbranschen med att
bli fossilfria tror de är en fördel.
Ur Motala & Vadstena Tidning 2020-08-25

Ur Dagens Industri 2020-07-30

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Unika projektet igång
– så räddar maskinen hamnen

Utmaning att hålla tidsplan
för att fånga in koldioxiod

Den gröna, trådiga sörjan som breder ut sig i Roxen har varit ett
stort problem för Linköpings segelsällskap. Men nu är det nya projektet Blå Roxen igång - med hjälp av specialutrustning tas vattenpesten bort ur hamnen, för att komma till nytta i stället.
Projektet ska sträcka sig över tre år med bidrag från kommunen
och länsstyrelsen. Projektet bidrar till att minska övergödningen.
Dessutom är förhoppningen att vattenpesten även ska komma till
användning. Tekniska verken håller på att ta prover på vattenpesten för att se om det fungerar att producera biogas och biogödsel
av den.
Maskinen, en Truxor, är klassisk när det gäller att ta bort vass.
Men då klipper man vassen ungefär 60 centimeter djupt, berättar
Lena Tasse. För vass räcker det för att den ska försvinna, men den
invasiva vattenpesten växer snabbt. Därför har maskinen utrustats
på så sätt att den klipper på 220 centimeters djup.

Med hjälp av så kallad CCS-teknik vill oljeraffinaderiet Preem
fånga in koldioxid och föra den tillbaka under havsytan.
Målet är att en fullskalig anläggning ska vara igång i Lysekil år
2025 för att kunna minska koldioxidutsläppen med upp till en halv
miljon ton per år.
– Tidsplanen är en utmaning, den kan bli något förskjuten,
säger projektledaren Karin Lundqvist.
Ur Sveriges Radio Göteborg 2020-06-30

Finansieringen klar för unikt klimatprojekt
Hushållningssällskapet Sjuhärad först i världen med ny klimatcertifiering. Hushållningssällskapet Sjuhärads har beviljats EU-finansiering på 5.6 miljoner kronor till ett klimatprojekt där man skapar
världens första certifierade kolsänksrätter med biokol.
– Det är roligt att Sverige kan ligga i framkant. säger projektledaren Cecilia Hermansson.
Syftet är att skapa kolsänkor som hjälper till att minska mängden växthusgaser i atmosfären och istället använda kolet till att
berika jordbruksmark. Förutom att upprätta en oberoende certifieringsstandard är projektets mål att utvärdera arbetssätt och skapa
en fungerande marknad för biokol.

Ur Östgöta Correspondenten 2020-08-08

Jätteflytten: "Mycket större kan det inte bli"
Natten till måndag gick en jättetransport genom Norrköping till
den nya fjärrvärmeanläggningen som byggs på Ingelsta industriområde. Vikten på 35-40 ton var hanterbar. Bredden, 7,29 meter,
var lite knixigare när den första delen av två till den nya biobränslepannan skulle transporteras. Normalt får man bara transportera
med 2,60 meters bredd.
På fredag ska nästa del av pannan flyttas samma väg. I slutet på
veckan kommer det spektakulära lyftet då pannan ska sänkas ned i
det nya 350-miljonersprojeket.

Ur Svenljunga och Tranemo Tidning 2020-07-01

Ur Norrköpings Tidningar 2020-08-18
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Beslut dröjer - Preem startar CCS

Göteborg ska säkra elen för södra Sverige

Pilotprojektet för att fånga in koldioxid kallas Preem CCS (Carbon Capture and Storage). Det går ut på att fånga in koldioxid
från rökgaser i en så kallad aminabsorber, en sorts tvättorn för
industriella gaser. Tekniken - som levereras av den norska industrikoncernen Aker Solutions - kallas post combustion CCS, och har
använts i Norge sedan 1990-talet.
Fram till oktober ska testanläggningen fånga in koldioxid från
Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet i Lysekil. Målet är att
testerna ska ligga till grund för en fullskalig CCS-anläggning, som
kan vara i drift senast 2025, och årligen fånga in upp till en halv
miljon ton.

Svenska Kraftnät har tecknat ett avtal med Göteborg Energi gällande förhöjd beredskap i Rya kraftvärmeverk (Rya KVV) på Hisingen, ett kraftvärmeverk som annars endast är aktivt under den
kalla delen på året. Syftet är att säkra resurser av el, då driftsituationen är extra ansträngd i sommar. Enligt Anna Svernlöv, chef
för produktion på Göteborg Energi, har Rya KVV satts i gång på
basnivå.
Orsaken till den ansträngda driftsituationen är att kärnkraften
är under revision. Det medför en risk för elbrist i södra Sverige
och enligt Anna Svernlöv är användningen av Rya KVV i så fall
ett bra alternativ.
Rya kraftvärmeverk drivs av det fossila bränslet naturgas. Göteborg Energi arbetar med att bygga om det till det miljövänligare
alternativet biobränsle. Målet är att ha det färdigt till 2025. Avtalet
gäller fram till 14 september i år.

Ur Ny Teknik 2020-07-02

Tre år med HVO100

Ur Göteborgs-Posten 2020-07-11

För tre år sedan började Börjessons Charterbåtar att köra med
HVO100 i sin största passagerarbåt. Nu gör en osäkerhet om skattereglerna att framtiden för bränslet ser betydligt mörkare ut.
Familjeföretaget startade sin verksamhet 1939. I dag bedriver
man charter och beställningstrafik i Göteborg med två passagerarfartyg, Lyrön och Fjordskär. I flottan finns också ett undersökningsfartyg som utför kustvattenkontroller för SMHI.
År 2017 började man köra den största passagerarbåten Lyrön
med plats för 148 personer, med hundra procent HVO.
– Vi hade tittat på olika möjligheter till biodiesel för att inte
bidra till utsläppen av koldioxid. Det kändes som att det var
nödvändigt, säger Henrik Börjesson, vd och tredje generationen
i företaget.

Maskinen som kan göra
gräs till mat för människor
Det kallas för ett bioraffinaderi och bakom satsningen står bland
andra Naturbruksförvaltningen, Chalmers, SLU och AgroVäst.
Bioraffinaderiet i Töreboda delar upp vallväxterna i ett fast kofoder
och en pressvätska som kan ges till grisar.
Men pressvätskan kan förädlas vidare till en proteinpasta som
kan ätas av andra djur - inklusive oss människor.
– Inom fem år kan vi vara där. Det beror mest på hur vi lyckas
få den tillräckligt god, säger Andrea von Essen.
Pressvätskan kan också förädlas till bioenergi.
– Det här innebär att vi kan ha ett högkoncentrerat proteinfoder lokalt, i stället för att importera.
Än så länge är det den första delen av bioraffinaderiet som är
klar.

Ur Sjöfartstidningen 2020-07-02

Skövdebostäder tar nytt
steg för att bli fossilfria

Ur SVT Nyheter Väst 2020-07-13

Skövdebostäder satsar på hybridgräsklippare för att klippa gräset
på Aspö, Frostaliden, Billingesluttningen och Norrmalm.
– Det här känns väldigt bra, säger Katarina Prick som är vd på
Skövdebostäder.
Hybridgräsklipparna är en helt ny modell och Skövdebostäder
har lagt beslag på två av tio som ännu levererats. Gräsklipparna går
på både el och diesel. Dieseln är så kallad HVO-diesel, vilket är en
fossilfri biodiesel.
Energimässigt ska de nya hybridgräsklipparna spara 30% förbrukning jämfört med andra åkgräsklippare.

En miljon i klimatbidrag
Kyrketorps gård norr om Töreboda har fått en miljon kronor i
klimatbidrag av Naturvårdsverket.
– Med en fastbränslepanna kan vi minska utsläppen drastiskt
och få mer betalt för vårt spannmål, säger Andreas Nilsson, en av
delägarna.
Kyrketorps Gård AB är ett familjeföretag med tre delägare, som
driver en växtodlingsgård kombinerat med uppfödning av gödgrisar en mil norr om Töreboda.
I nuläget drivs pannan som värmer gårdens spannmålstork med
diesel, men nu har företaget beviljats en miljon kronor till en miljövänligare investering - en luftburen pelletspanna.

Ur Skaraborgs Allehanda 2020-07-08

Thuns nya på väg till Europa
I tisdags tog Thunbolagen emot rederiets nya tanker Thun Lundy
i Kina. Det nya skeppet är det femte i den så kallade Lidköpingsserien.
Om drygt två månader kommer Lundy att ansluta till sina
fyra syskonskepp i The Gothia Tanker Alliance på brittiska
öarna, där alla fem båtarna ska transportera raffinerad olja och
biomassa mellan Wales och Storbritannien.

Ur Mariestads-Tidningen 2020-07-29

Ur Nya Lidköpings-Tidningen 2020-07-10
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Nytt bakslag för biogasen

etablerat ett flertal biogastankstationer inom Fyrbodal, däribland
Strömstad.
För att tankstationen ska anses lönsam behöver den nå upp i
50 000 kilo biogas per år. Vi har en ökning från månad till månad
så det är en positiv trend. I början av året låg vi på 3 500 kilo per
månad. Under juli månad var vi uppe på 5 000 kilo per månad,
säger Dennis Staaf.
Strömstads kommun står för ungefär 90 procent av köpen.
Dennis Staaf är glad över att kommunen vill satsa på biogas, men
tycker att det är synd att inte fler privatpersoner eller företag tankar biogas.

Falköping söker med ljus och lykta efter nytt material till sin påkostade biogasanläggning, efter anbudsmissen i våras. Men nu
kommer nästa bakslag. Falköpings anbud i en ny upphandling
kring matavfall har förkastats, eftersom man har för få referenser.
Falköping kommuns biogasanläggning har under lång tid tagit
emot matavfall som samlats in från hushållen av Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS), däribland från den egna kommunen.
Men förändrad lagstiftning gjorde att en upphandling behövde
göras och detta skedde i våras.
Falköpings kommun, som investerat stora belopp i sin biogasanläggning, missade att lägga ett anbud under den avgörande
upphandlingen. En biogasanläggning i Jönköping kom att vinna
upphandlingen, varför matavfallet ska köras dit från och med september i år.

Ur Strömstads Tidning/Norra Bohuslän 2020-08-25

JÖNKÖPINGS LÄN

Ur Falköpings Tidning 2020-08-07

Sämre gasproduktion
Produktionen påverkades efter fredagens stora gödselläckage vid
Bionds biogasanläggning i Sävsjö. Förhoppningen är produktionen snabbt ska vara tillbaka på det normala, och att kunderna inte
ska drabbas.
En av arbetarna vid biogasanläggningen fick gödsel över sig när
läckaget började under fredagseftermiddagen. När läckaget inträffade samlades den läckande flytgödseln in och transporterades
bort. Traktorer och lastbilar körde i skytteltrafik till närliggande
gårdars gödselbrunnar för tillfällig lagring.
På grund av det höga trycket i cisternen kunde läckan lagas
först under lördagskvällen.
Sävsjöanläggningen produceras cirka 14 gigawattimmar biogas
varje år.

Inget att göra biogas av
Biogasanläggningen riskerar att inte ha något material att omvandla efter den sista augusti, och kommunen har inget avtal klart
för att kunna fortsätta produktionen på biogasanläggningen efter
att det nuvarande avtalet löper ut.
Kommunen tittar på möjligheten att ta in annat material än
matavfall till biogasanläggningen.
– Vi har fått till en ändring i befintligt miljötillstånd så att vi
kan ta emot gödsel som material i anläggningen, säger Karola
Svensson (C). Hon uppger däremot då tidningen frågar att det
inte kommer att vara aktuellt att sälja biogasanläggningen.
Ur Falköpings Tidning 2020-08-12

Ur Smålandstidningen 2020-08-04

Byråkratin bromsar satsning på miljölax
Här, i Kungshamn i Sotenäs kommun, produceras allt från gravad
lax till sill och Kalles kaviar. Totalt kommer 80 procent av den
förädlade sjömaten i Sverige härifrån.
Numera förs avfallet till tankar för att bli biogas, som sedan
försörjer industrin med energi. Biogasanläggningen samt ett vattenreningsverk som också används av fiskeindustrin ägs av Rena
hav, ett litet företag med högtflygande planer. Planen är att inom
det nya företaget Smögenlax föda upp 1,5 miljoner laxar om året i
bassänger på land. Med fiskrenset från den närliggande industrin
finns planer på ett närproducerat foder, betydligt klimatsmartare
än det laxfoder gjort på soja som dominerar hos den odlade laxen
i Norge.
Företaget hade räknat med att kunna dra i gång bygget för två
år sedan, men miljötillstånden har dragit ut på tiden. Nu räknar
Smögenlax med att få klartecken i oktober.

Ridskolechefen om upproret
Färre hästar per hektar och tidsbegränsning på hagarna är idéer
som i en rapport skulle kunna minska övergödning av vattendragen.
På ridskolan i Vetlanda ses vissa av förslagen som omöjliga att genomföra.
– Då får vi väl göra oss av med hästar, säger ridskolechef Karin
Eckert.
– Det behövs en vettig gödselhantering så där är övergödningsutredningen helt med i matchen, säger Karin Eckert.
Ridskolans gödsel läggs i container idag. Karin Eckert säger att
hon skulle önska att hästgödsel kunde få hamna på åkrarna istället
så att det kunde ge näring till hästarnas hö.
– Istället får vi betala för att bli av med vårt gödsel. Mycket
kutterspån följer med ridskolans hästgödsel från boxar och spiltor,
vilket gör att det blir för mycket torrmassa i gödslet.
– Alternativet är att gödslet används till biobränsle, säger hon.

Ur Göteborgs-Posten 2020-08-17

Ur Smålandstidningen 2020-08-06

"Tankstationen i Strömstad är ingen bra affär"
Det har gått knappt två år sedan biogasmacken invigdes. Hittills är
det nästan enbart kommunen som tankar.
– Vi har som mål att försöka göra Fyrbodal fossilfritt. Utifrån kommunens vilja att ställa om trafiken vågade vi satsa, säger
Dennis Staaf, vd för BRC Sweden. Företaget BRC Sweden har
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Det är bolaget Mönsterås Biogasproduktion, som ett 20-tal
lokala lantbrukare står bakom, som har sökt tillstånd hos länsstyrelsen i Kalmar län om att anlägga och driva en anläggning för
produktion av biogas. Under våren har flera boende i byn protesterat mot planerna och överklagat ärendet till mark- och miljödomstolen i Växjö.

KRONOBERGS LÄN
Snart öppnar ny tankstation med biogas
I slutet av augusti öppnar en ny tankstation för biogas i Tingsryd.
– Det kommer att ta några år att bygga upp vagnparken och
efterfrågan, säger Stefan Hermansson, vd Småländska bränslen.
Tankstationen kommer att ligga på industriområdet i västra Tingsryd, längs med väg 27.
– Den gasen som vi kommer leverera till Tingsryd kommer
först och främst från Alvesta men även backup-gas från Karlshamn, säger Stefan Hermansson.

Barometern 2020-07-17

"Vi kan använda skiten
till att göra något vettigt"
Alger förvandlas till ett illaluktande otyg på stränderna när nedbrytningsprocessen inleds. Professor William Hogbrand arbetar
med EU-projekt som ska hitta sätt att omvandla den stinkande
massan till energi.
– Alger är ett organiskt material som när de luktar illa betraktas
som avfall. Vi tittar på om algerna / släket kan bli en resurs i en
cirkulär ekonomi, om vi kan göra biogas och elektricitet av avfallet, säger William Hogland.
Runt Öland finns sex sorters alger, vilka som finns varierar och
beror på vindstyrka och vindrikting, vågor och tidvatten. Den här
dagen hittar vi ålgräs, grönalg och blåstång.
Beroende på var algerna har växt innehåller de olika mängder
av föroreningar.

Ur Smålandsposten 2020-07-22

Grönt ljus för jätteaffären
I mitten av juni offentliggjordes jätteaffären som gör Vida till landets största sågverksrörelse. Vida köper tre aktiva och ett stängt
sågverk av Bergs Timber för drygt 300 miljoner kronor. Till det
kommer kommer lager för ytterligare 100 miljoner.
– Vi minskade produktionen på två av våra sågverk i april och
maj för vi trodde inte att vi skulle få avsättning för våra trävaror,
men vi fick snart ändra på det. Efterfrågan var rejäl och den fortsätter nu in på hösten.
Ur Smålandsposten 2020-08-12

Ur Barometern 2020-07-30

Nu byggs Färjestadens biogasmack

KALMAR LÄN

Det första spadtaget för en biogasstation vid Brofästet i Färjestaden togs i november förra året och planen var att macken skulle stå
klar inför sommaren 2020. Men byggstarten blev försenad.
Idag tankar Mörbylånga kommuns biogasbilar i Mörbylånga,
men inom kort kan biogas fyllas på i biltankarna även i Färjestaden.
OrangeGas är ett Holländskt företag och avsätter flera hundra
miljoner kronor för etablering av biogasmackar i Sverige.
De har 150 mackar i Tyskland, 80 i Holland och de hoppas
kunna få igång 10 mackar i Sverige redan före årsskiftet.

Företag i Blomstermåla får delvis nya ägare
BK Tech Group AB, med säte i Blomstermåla, har sålt halva delen av bolaget till Jan Vikström Holding AB. Avtalet innebär att
Jan Vikström blir ny ägare av 50 procent av koncernen BK Tech.
Niclas Jonsson, som är koncernchef, kvarstår som ägare till övriga
50 procent.
Jan Vikström är nöjd med avtalet.
– Jag ser att bolaget är marknadsledande i Sverige när det gäller industrins energiomställning till bioenergi. Ytterst vill jag medverka till att BK Tech når ut med sin teknik och lösningar för
energiomställning, säger Jan Vikström.
Företaget i Blomstermåla har drabbats hårt av följderna av corona.
I april i år varslade företaget 25 av sina 31 anställda, personal
som nu successivt slutar.
– Den del av bolaget som jobbar med energilösningar växer
väldigt starkt och där håller vi på att rekrytera personal, säger
Jonsson.

Ur Ölandsbladet 2020-08-11

Satsning på biogasbilar - hemtjänsten först ut
Nu har Vimmerby kommun börjat byta ut delar av sin bilpark
mot biogasbilar. Det som en del i sin strävan att vara en fossilbränslefri kommun.
En satsning som blev möjlig genom att det går att tanka biogas
i Vimmerby sedan i våras.
Under veckan levereras 15 biogasbilar, som komplement till
kommunens övriga 140 personfordon, några av dem elbilar.
Biogasbilarna ska användas av medarbetare inom hemsjukvård
och hemtjänst. I socialförvaltningens bilupphandling, som gjordes
i våras, var just ett av kraven att bilarna skulle vara fossilbränslefria.

Ur Barometern 2020-07-16

Biogasanläggning vid Grimhult får ja
Planerna på den omstridda biogasanläggningen i Grimhult har nu
godkänts av miljö- och byggnadsnämnden i Mönsterås kommun.
– Vi tror att det blir en bra placering i Grimhult, säger nämndens ordförande Ann Petersson (C).

Ur Vimmerby Tidning 2020-08-20
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Utvinning av biogas leder till
att plast sprids ut på åkrarna

GOTLANDS LÄN
Behov av biogas skapar jobb

Biogödseln från Laholms biogasanläggning sprids på åkrarna.
Men gödseln innehåller en hel del plast. - Det är ett stort bekymmer, men det var ännu värre förut, säger styrelseledamoten Roland
Gottfridsson.
En privatperson uppmärksammade nyligen att rötslam som
lagts upp på marker i Hjörnered, som Roland Gottfridsson arrenderar, innehöll en mängd små plastbitar.
Personen har i ett brev till tidningen ifrågasatt att så mycket
plast kan få spridas ut på åkrarna.
– Vi hade mycket mer bekymmer tidigare när vi provkörde material från Halmstad. Nu har vi väldigt låga värden av plast i vår
anläggning, säger Roland Gottfridsson.
– Varje månad skickar vi iväg biogödsel för kontroll av det som
kallas "synliga föroreningar" - det handlar mest om plast - och där
har vi i Laholm legat bra till jämfört med andra anläggningar och
klarat normerna.

Sedan Magnus Ahlsten startade Biogas Gotland och Bro-Gas år
2008 har företagen expanderat och nu står man inför ytterligare
förändringar.
Efter årsskiftet kommer en ny flisanläggning att tas i bruk och
man arbetar även med att bygga ut tankstationen på Lundbygatan
i Visby. Detta för att möta efterfrågan på biogas som ökade rejält
när kollektivtrafiken gick över till gasdrift.
Vid sidan av det strävar kunden Arla foods mot att ställa om
helt till fossilfritt.
Som ett led i utvecklingsprocessen väljer de nu att anställa mellan
fem och tio personer.
Varför tror du att efterfrågan på biogas ökar nu?
– Jag tror att det beror på att vi ska ha sänkt våra fossildrivmedel
med 75 procent fram till 2030. Då ska vi hinna göra rätt mycket
på bara tio år. Innan Gotland tog beslutet om biogas på kollektivtrafiken låg Gotland väldigt dåligt till när det gäller omställningen.

Ur Hallandsposten 2020-07-13

Ur Gotlands Tidningar 2020-07-10

SKÅNE LÄN

Gotländska råvaror ger populära produkter
Det går så bra för Gotlandschips att de fått slut på potatisen. Ny
skörd väntar först i augusti.
– Det har gått åt så fruktansvärt mycket mer än vi tänkt, säger
Oliver Lundberg från Eke som tillsammans med sin syster Emelie
laddat med 50 ton potatis.
– Vi kör fossilfritt. Vår fritös drivs på biogas och råvaran är
lokalt producerad.
Rapsoljan är också lite unik i chipssammanhang.
Drömmen är att dubblera produktionen och expandera till fler
butiker.

Skånebolag först ut att visa
drivmedlens miljöpåverkan
Energibolaget Kraftringen sätter på måndag upp miljödeklarationer på sina tankstationer för biogasfordon och laddstolpar för elbilar. Detta blir de först med i landet att göra.
Bakgrunden är ett regeringsbeslut om att miljödeklaration för
drivmedel ska införas vid alla tankplatser i Sverige senast den 21
oktober nästa år.
– Vi har ingen tid att spilla. För oss är det självklart att ge våra
kunder möjligheten att göra hållbara val, det ska vara lätt att göra
rätt, säger Mikael Dennbo, hållbarhetsstrateg på Kraftringen och
fortsätter:
– Vår förhoppning är att fler bolag följer oss i detta, och ger
kunderna den information de behöver för att kunna göra hållbara
val redan idag.

Ur Gotlands Tidningar 2020-07-13

HALLANDS LÄN
Forskning på asp ska minska fossila bränslen

Ur Norra Skåne 2020-07-02

Fältförsöket med genmodifierad hybridasp utanför Våxtorp har
slagit väl ut. Forskningsresultaten ska hjälpa till att ersätta fossila
bränslen på sikt.
Under ett par år fick 636 genmodifierade hybridaspar stå i jorden utanför Våxtorp och visa vad de gick för. Modifieringen som
gjorts var för att få ut mer sockerarter i veden, för att kunna hantera biomassan i raffinaderier.
– Med dessa enzymer som bryter ner krävs det mindre energi
och kemikalier i raffinaderierna. Detta är bättre ur miljösynpunkt
och biomassan kan användas för att tillverka etanolbränsle eller för
att ersätta alla fossila källor, exempelvis olja som behövs i processen
för att tillverka plast, säger Ewa Mellerowicz, professor vid SLU i
Umeå.

Gärsnäs nya plan unik
– gynnar både klimat och mikroliv
Det var i slutet av april som grunden till den nya planen lades. Då
spreds det biokol som är grunden till planen ut. Nu står planen
grön och fin.
Men vad innebär det då att planen är klimatpositiv? Jo, det
beror på det biokol som ligger i markbädden. Det kommer från
Skånefrö på Österlen (där för övrigt flera av spelarna arbetar) och
är gjort av restprodukter från utsäde. Restprodukterna bränns utan
syre vilket gör att de förkolnas. Genom iblandningen av biokol
hoppas man också att gräset ska växa bättre och dessutom bli extra
tåligt för slitage.
Niklas Bernhoff ser nu fram emot nypremiären i fyran 1 augusti
när serien startar igen.

Ur Hallandsposten 2020-07-08

Ur Ystads Allehanda 2020-07-03

16

50 mil av Söderslätts vägkanter blir biogas

Dom om Nymölla påverkar
hela pappersindustrin

Slåtter från 50 mil av Söderslätts småvägar i Trelleborg, Svedala
och Skurups kommuner ska i ett unikt pilotprojekt omvandlas till
biogas. Samtidigt är målsättningen att öka den biologiska mångfalden längs Söderslätt vägkanter.
Tillsammans med Trafikverket, Gasum Jordberga och underentreprenörer som sköter avverkning och leverans av slåtter till biogasanläggningen, ingår SLU i projektet som något försenat dragit
igång mitt i högsommaren.
Den i Holland specialtillverkade roterslåtter-maskinen att på
ett skonsamt sätt skära av växtligheten för att på så sätt väsentligt bidra till att den biologiska mångfalden av arter som cikoria,
oxtunga och blåeld kan bevaras och breda ut sig samtidigt som
till exempel den starkare mindre önskvärda höga knylhavren kan
plockas bort.

Nymölla vill räkna koldioxidutsläppen på ett sätt och Naturvårdsverket på ett annat. Nu hoppas de på ett vägledande beslut som
kommer att påverka miljöarbetet positivt för en stor del av den
svenska pappers- och massaindustrin.
Det hela handlar om att det på Nymölla finns ett företag som
vill starta så kallad PCC-tillverkning, vilket är en koldioxidfälla
som tar bort mer koldioxid varje år än brukets fossila utsläpp.
PCC är en beståndsdel i pappret och är medverkande till att ge
pappret dess fina egenskaper.
Stora Enso i går skickade igår in en överklagan av Mark- och
miljödomstolens i Nacka dom.
– Det är viktigt för hela branschen att vi får samma regler som
resten av Europa, säger Per-Arne Olsson.
PCC-tillverkningen på anläggningen minskar koldioxidutsläppen med 40 000 ton varje år.

Ur Skånska Dagbladet 2020-07-16

Ur Kristianstadsbladet 2020-07-23

Från avfall till resurs
Den blast och andra växtrester som i dag plöjs ner kan komma att
bli en ny inkomstkälla för växtodlarna. I ett projekt utvinns nu
protein ur växtrester i en pilotfabrik i Alnarp.
På ett transportband matas den här dagen nyskördad rödklöver
in i pilotanläggningen i SLUs gamla kostall i Alnarp. Den tvättas
och pressas sedan så att juicen och fibrerna separeras. Därefter går
juicen vidare för att utvinna ett ganska rent, högvärdigt protein,
främst tänkt för produkter till livsmedel.
– Även kosmetikaindustrin är intresserad, vi har också hälsokostssidan och ingredienssidan. Sedan är biogas en stor intressent
för det vi inte kan använda till något annat, säger projektledaren
Viveka Sernvi Hansson.
I pilotprojektet ska en rad grödor testas för proteinutvinning.
Förutom rödklövern är det bland annat grön råg, vallgräs, grönkål
och blast från morötter, sockerbetor och rödbetor.

Största fjärrvärmeverket
förväntas växa framöver
Östervångsverket är Trelleborgs största och mest kraftfulla fjärrvärmeverk, men det förväntas inte räcka till i framtiden.
Det var med blandade känslor produktionsansvarige Jimmy
Nilsson mottog beskedet att fjärrvärmeverken ska säljas.
– Det var lite trist, det är väldigt välskötta värmeverk jag jobbar
i och det vill man ju ska bestå, men jag förstår ägarna. Det är stora
investeringar som måste göras för att täcka framtidens behov.
– Östervångsverket kan producera 15 megawattimmar, vilket
räcker till idag. Men prognosen är att Trelleborg om några år behöver ytterligare 10-15 megawattimmar, därför behövs det byggas
till med en ny panna, en investering på 100 miljoner.
Ur Trelleborgs Allehanda 2020-07-25

Ur ATL 2020-07-17

Fett-trattar delas ut av kommunen

Nymölla bruk räknade koldioxid på fel sätt

Kommunen vill hjälpa sina invånare att sortera och återvinna avfall och har nu tagit fram en ny idé. Från och med nästa vecka kan
alla som bor i Skurups kommun hämta ut en gratis blå matfettstratt för PET-flaskor för sortering på kommunhuset.
Fett-tratten kan skruvas på alla PET-flaskor. I flaskan hälls
överblivet och avsvalnat matfett utan matrester och lämnar in på
återvinningscentralen. Varje hushåll kan lämna in max 5 liter per
tillfälle.

Mark- och miljödomstolen i Nacka ger Nymölla bruk bakläxa.
Det är tvisten mellan Nymölla bruk och Naturvårdsverket som
nu har avgjorts i Mark- och miljödomstolen i Nacka.
Vid bruket finns tillverkning av kalciumkarbonat, så kallad
PCC. Det är en så kallad koldioxidfälla, som minskar företagets
totala utsläpp och företaget ville dra av den effekten, men Naturvårdsverket säger nej. Nymölla bruk förklarade i domstolen att
poängen med att tillverka PCC helt går förlorad om de inte får
räkna av effekten från koldioxidutsläppen. Men Mark- och miljödomstolen går alltså på Naturvårdsverkets linje och ger Nymölla
bakläxa.

Ur Ystads Allehanda 2020-07-29

Ur Kristianstadsbladet 2020-07-20
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Skåningar uppmanas återvinna
fallfrukt - ska bli biogas

Energibolag vill bygga för biogas
En anläggning för produktion av biogas och biogödsel kan hamna
i Sjöbo kommun.
I så fall blir det energibolaget Gasums tredje anläggning i Skåne. Sedan tidigare har man anläggningar i Jordberga i Trelleborgs
kommun och Nymölla i Bromölla.
Företaget informerade i början av året politikerna i Sjöbo om
sina planer på att bygga en tredje anläggning i Skåne, kanske i
Sjöbo. Nu har man kommit tillbaka med en färsk rapport från en
konsultfirma som hittat lämpliga platser att bygga på i Sjöbo och
grannkommunen Tomelilla.
– Man har hittat flera platser som är lämpliga. I Sjöbo handlar
det om åtta platser, berättar kommunalrådet Magnus Weberg (M).

När frukten lämnats in blandas den i Sysavs förbehandlingsanläggning med annat insamlat matavfall och omvandlas sedan till en så
kallad slurry. Slurryn skickas därefter till en biogasanläggning där
den rötas och blir till biogas och biogödsel.
Fallfruktsinsamlingen på skånska återvinningscentraler pågår
till och med den 4 oktober.
Under övrig tid, när inte specialkärlen är på plats, kan fallfrukten lämnas som trädgårdsavfall och blir då grönkompost istället.
Ur SVT Nyheter Skåne 2020-08-11

Ur Skånska Dagbladet 2020-08-24
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