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Svebios Biokraftundersökning 2021

Bioenergitidningens 
BIOKRAFTKARTA visar 
installerad effekt

Svarande inom kraftvärme 
kontrollerar 2 504 MW av 
2 773 MW
• 90 procent av kapaciteten

Svarande inom skogsindustrin 
kontrollerar 
1 120 MW av 1 430 MW
• 78 procent av kapaciteten
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Befintlig biokraft i Sverige

Kapacitet inom kraftvärme 2 773 MW

Kapacitet i skogsindustrin 1 430 MW

Effekt från biogaskraft 21 MW

Total befintlig biokraftkapacitet 4 225 MW

Biokraftproduktion den 3 februari när 

elefterfrågan var som störst enligt 

SVK kontrollrummet (värmekraft) 1 964 MW

Oanvänd befintlig biokraftkapacitet 2 261 MW

Jmf summan av [Ringhals1 (881 MW) +

Ringhals2 (905 MW) + 

Oskarshamn1 (473 MW)] = 2 259 MW
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Vi frågade:

Svarande inom 
kraftvärme använde 
63 procent av sin 
kapacitet den 3 
februari.

Svarande inom 
skogsindustrin 
använde 58 procent 
av sin kapacitet den 
3 februari.

-Hur mycket el producerade ni när det var höga elpriser och mest 
efterfrågan?

- Vecka 5
- Den 3 februari

-Om ni inte producerade för fullt, vad var skälet?
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Varför så låg elproduktion?

Värmebehovet styr samtliga aktörer

1. Värmeverkens huvuduppgift är att förse kunder med värme. 
- När det blir kallt räcker inte värmekapaciteten för både värme och 

elproduktion. Man minskar då  elproduktionen för att kunna leverera värme.

2. Flera kraftvärmeverk har installerat i värmespets men har 

inte använt den. 

- Det är anmärkningsvärt att företag som nyligen investerat i bio-olja, RME, för 

värmespets, drabbats av den nya skatten på RME för uppvärmning och därför 

avstått från elproduktion.

3. När värmebehovet ökar måste en del företag höja ut-

temperaturen på nätet
- med följden att delta T för turbinen minskar och därmed minskar 

elproduktionen.
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Varför så låg elproduktion?

Värmebehovet styr samtliga aktörer

4. Ångbalansen i bruket styr elproduktionen. 
- Företagen direktreducerar ånga för att täcka ångbehovet istället för att 

producera el

5. Några uppger att de inte har tillräckligt med bark. 
- Det vill säga det är inte lönt att köpa in bränsle för att producera el

6. Några kan köra beckolja
- men skulle behöva investera i utrustning som tål korrosiva bio-oljor för att 

utnyttja potentialen 
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Varför så låg elproduktion?

Anmärkningsvärt om nätavgifter!

7. Ett kraftvärmeverk kör med reducerad produktion för att inte 

gå över nätägarens effektgräns för nästa avgiftsnivå, vilket 

totalt skulle haverera ekonomin i elproduktionen. 
- Nätägaren vill inte ändra avgiften. Energimarknadsinspektionen uppger 

att avgiften är inom ramen för vad som är tillåtet!

8. Flera anläggningar står still och är trasiga. 
- En del har vi tagit bort från listan eftersom man uppger att det inte är värt 

att renovera dem för att återstarta. Vi får intrycket att den svaga 

lönsamheten får till följd att anläggningarna underhålls sämre och man är 

långsam med att renovera för att återstarta efter haveri.
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Orimligt att överväga ny kärnkraft för 

hundratals miljarder när kapaciteten redan 

finns i Biokraft men inte värdesätts.

Förslag till åtgärder!

• Tag bort den införda skatten på RME för uppvärmning

• Utred varför nätavgiften kan tvinga bolag att reducera effekten när el efterfrågas 

som mest.

• Återinför begreppet MWkm och låt elproducenter betala för transport av el till 

kund.

• Låt alla kraftslag stå för de kostnader de orsakar. Havsbaserad vind måste 

betala sina anslutningsavgifter.

• Biokraften har stora outnyttjade volymer svängmassa väl distribuerade i landet 

ofta i södra Sverige, utred vad värdet av detta är för eldistributionen och hur vi 

bäst använder det.

• Med en mer långsiktig prissättning kan samtliga bolag utnyttja kapaciteten i sina 

anläggningar, kostnaden för detta är lägre än kostnaden för havsbaserad vind.


