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Dags att tillämpa hållbarhetskriterier
för biobränslens från skogen
Regeringen har presenterat sitt förslag till implementering av hållbarhetskriterierna för fasta biobränslen från
skog och för biogas – bägge för el och värme. Förslaget läggs fram i form av en departementspromemoria,
som är ute på en kort remiss till den 12 mars.

HÅLLBAR GROT FRÅN SVENSK SKOG

Svebio hör till remissinstanserna. Därefter ska det komma en
proposition i slutet av april som ska kunna behandlas av riksdagen före sommaruppehållet.
Hållbarhetskriterierna finns i det omarbetade Förnybartdirektivet (RED II, EU 2018/2001), som antogs i december 2018.
Kriterierna finns i artikel 29 och ska vara tillämpade av medlemsländerna senast 30 juni i år. Det har sedan 2009 funnits
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biooljor, men nu införs också hållbarhetskriterier för fasta biobränslen från skogen,
liksom för biogas.
Regeringen har valt att följa Förnybartdirektivet mycket
nära. Det finns i direktivet vissa möjligheter att avvika, exempelvis genom att ställa ytterligare krav eller införa rapportering
även för mindre anläggningar än som anges i direktivet. Men
den svenska regeringen har inte valt att göra så. Forts. på sidan 2 4

Alla biobränslen från skog måste uppfylla hållbarhetskriterierna i EU:s
förnybartdirektiv. För att visa att man uppfyller kriterierna krävs spårbarhet,
t ex för att visa var groten samlats in. Foto: Svebio

Bonus-malus ändras från 1 april
Regeringen ändrar reglerna om klimatbonusbilar och höjer klimatbonusen för fordon med nollutsläpp. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Syftet med ändringarna är att förstärka miljöstyrningen och påskynda
omställningen till en fossilfri fordonsflotta. SID 3.

BIOENERGI I PRESSEN
Jämtkraft har tillsammans med IVL undersökt om det går att
tillverka bioflygbränsle av förnybar vätgas och koldioxid från
Lugnviksverket. I Karlstad inleds ett samarbete mellan Karlstad
Energi och Bioshare kring ett pyrolysprojekt vid Hedenverket.
Många tidningar i södra Sverige rapporterar om rekordleveranser
av fjärrvärme i kylan, exempelvis i Växjö, Halmstad, Ystad,
Vimmerby, Lessebo och Hjo. SID 10.

Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar
Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade kraftig under 2020
från 120 g/km till 93g/km. Minskningen av koldioxidutsläppen beror
till största delen på att andelen laddbara bilar i nybilsregistreringen
ökade från 11 till 32 procent. SID 4.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rapporter klara för elvägsutbyggnad och snabbladdning

5

Dags att tillämpa hållbarhetskriterier för biobränslens från skogen

1

Regeringen tar fram nationell vätgasstrategi

5

Bonus-malus ändras från 1 april

3

Storbritannien inför E10

3

Kvartalsrapport för elcertifikatmarknaden visar
på stor vindkraftsutbyggnad

6

Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

4

Regeringen minskar utsläppsutrymmet med nära
10,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter

4

Marknaderna6
Remissvar från Svebio 
Bioenergi i pressen

BIOENERGINYTT utkommer med 11 nummer per år
Ansvarig utgivare: Gustav Melin
Redaktör: Kjell Andersson
Redaktion och prenumerationer: SVEBIO, Kammakargatan 22, 111 40 Stockholm
Tel 08-441 70 80, info@svebio.se, www.svebio.se
Manusstopp för detta nummer: 2021-03-02

7
10

FORTS FRÅN SID 1.

Regeringen har inordnat kriterierna för fasta bränslen och biogas i den befintliga Hållbarhetslagen (2010:598), så att hållbarhetskriterier för alla typer av biobränslen finns i samma lagstiftning.
Dessutom föreslås tillägg i lagen om elcertifikat och i lagen om
skatt på energi. Hållbarhetskriterierna kommer också att vara ett
villkor inom utsläppshandeln.
Så här sammanfattas förslagen i inledningen till promemorian:
”Genom lagändringarna införs hållbarhetskriterier för fasta och
gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme,
kyla och bränslen i anläggningar med en sammanlagd installerad
tillförd effekt på minst 20 megawatt för fasta biobränslen och på
minst 2 megawatt för gasformiga biobränslen. Både s.k. markkriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp införs för dessa
bränslen.
Vidare höjs kraven på minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar
som har tagits i drift efter den 31 december 2020. Det införs särskilda hållbarhetskriterier för att skogsbiomassa som används för
produktion av biodrivmedel och biobränslen ska anses som hållbar. Om avfall och restprodukter som kommer från jordbruksmark används för framställning av biodrivmedel eller biobränslen,
ska det finnas övervaknings- eller förvaltningsplaner för att hantera påverkan på jordbeskaffenheten och markens kollager.”
Det nya regelverket innebär alltså att alla anläggningar som har
en installerad tillförd effekt på mer än 20 megawatt, för värmeverk,
och på mer än 2 megawatt för biogasanläggningar, ska rapportera
enligt hållbarhetslagen. Det är samma storleksgräns som tillämpas
för handeln med utsläppsrätter för värme- och kraftvärmeverk.
Innan regelverket är helt klart kommer det att behövas en förordning från regeringen med olika förtydliganden och föreskrifter
från energimyndigheten. Det kommer att krävas övergångsregler
eftersom allt troligen inte är på plats före halvårsskiftet och för
att ge de berörda företagen tid att införa rapporteringssystem och
andra åtgärder för att uppfylla kriterierna.
Också på EU-nivå råder oklarhet om tillämpningen av det
nya regelverket. Bioenergy Europe har gjort en enkät som visar
att endast två länder idag har ett regelverk på plats, Finland och
Danmark, medan två länder har förslag framme – förutom Sverige också Frankrike. Skälet till att många regeringar dröjt med
att presentera lagstiftning är att man inväntat riktlinjer från EUkommissionen. Sådan ”guidance” skulle ha presenterats i januari
men har ännu inte kommit. Det finns inte heller några godkända
”frivilliga system” som kan visa på uppfyllande av kriterierna. Sådana frivilliga system finns för biodrivmedel och biooljor. Flera
certifieringsföretag står redo men de måste få godkännande från
kommissionen.
Ett särskilt problem är att ett par länder, Danmark och Nederländerna, har villkor i sin lagstiftning om att råvaran ska komma
från FSC- eller PEFC-certifierad skog, men dessa certifieringar
kommer av allt att döma inte att söka om att bli frivilliga system
med godkännande från kommissionen. Ett problem med skogscertifieringarna är att de inte inkluderar alla delar av hållbarhetskriterierna, t ex uppgifter om växthusgasbalans.
För den svenska råvaran är avsikten att hållbarhetsbeskeden ska
kunna grundas på uppfyllande av den svenska skogslagstiftningens krav. Alla de villkor som ställs uppfylls genom den svenska

lagstiftningen, enligt en analys som gjorts av Skogsstyrelsen. För
att godkännas måste de rapporterande företagen kunna visa på
ursprunget för sina biobränslen. Det bör kunna klaras med den
rapportering som sker av Biometria. Men det återstår att utforma
rapporteringssystem och rutiner som uppfyller lagens krav.
Hållbarhetskriterierna inkluderar krav på att avverkningar har
skett på lagligt sätt, att man återbeskogar marken, att man inte
avverkar på skyddad mark, att man minimerar påverkan på mark
och biodiversitet och att man upprätthåller skogens produktionsförmåga på sikt.
I promemorian beskriver departementet hur den svenska lagstiftningen uppfyller de här kraven.
För nya anläggningar som använder skogsbränsle finns också
krav på minskning av växthusgasutsläpp jämfört med fossilt alternativ. Kravet är 70 procent för anläggningar som tagits i drift efter
31 december 2020 och 80 procent om de tagits i drift efter 31 december 2025. För biodrivmedel blir kravet på växthusgasreduktion
65 procent för anläggningar som tagits i drift efter 1 januari 2021.
För anläggningar som tagits i drift efter 5 oktober 2015 har kravet
varit 60 procent, och dessförinnan 50 procent.
Svebio kommentar:
Förnybartdirektivet antogs efter en långdragen förhandlingsprocess
i slutet av 2018, och det färdiga direktivet publicerades strax före jul
2018. Där anges en ganska lång implementeringstid; allt ska finnas på
plats i medlemsstaternas lagstiftning senast 30 juni i år, två och ett halvt
år efter det att direktivet publicerades. Normalt brukar man ha ett och
ett halvt år på sig att genomföra EU-direktiv.
Trots den långa genomförandetiden håller vi nu på att hamna i en liknande situation som när hållbarhetskriterierna för biodrivmedel infördes
2009. Då skapade osäkerheten om den nya lagstiftningen störningar
på marknaden. Ett mycket stort antal olika certifieringssystem blev godkända och det tog lång tid innan regelverken satt sig. Hållbarhetskriterierna för skogsbränslen är på många sätt enklare än de som finns
för åkergrödor. Dels kan man luta sig mot befintlig skogslagstiftning
genom ett system för riskvärdering, dels har man undantagit alla mindre
anläggningar från rapportering. I Sverige och flera andra länder finns
också bra system som kan hantera spårbarheten. Via Biometria har vi
koll på var varje enskild grot- och vedhög ligger i landet och från vilken
avverkning bränslet samlats in.
Den svenska regeringen har varit senfärdig med att presentera sitt
förslag. Finlands system är redan beslutat och på plats. EU-kommissionen är försenad ett par månader med den vägledning kring verifiering
av kriterierna som var utlovad till i januari i år. Också den ursprungliga
planen innebar att marknadens aktörer mycket sent skulle få klarhet i
vilka regler som gäller. Nu blir framförhållningen ännu kortare, och EUkommissionen måste rimligen ge signaler till medlemsstaterna om att
de måste tillåta en betydande övergångsperiod för företagen. Företagen måste veta vilka villkor som gäller när man gör upp affärer om
bränslen för nästa säsong.
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Bonus-malus ändras från 1 april
Så här lyder den formella beslutspunkten:
”Riksdagen antar regeringens förslag att höja fordonsskatten
så att koldioxidbeloppet i vägtrafikskattelagen under de tre första
åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången ska
vara summan av 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid
blandad körning släpper ut per kilometer utöver 90 gram och upp
till och med 130 gram och 132 kronor per gram koldioxid som
fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 130
gram.” Gränsen 90 gram är en skärpning i förhållande till nu gällande 95 gram.
I praktiken innebär höjningen av skatte på en Volkswagen Passat ökar med 2 500 kr per år de tre första åren och att en Ford
Transit får 4 000 kr höjd skatt per år.

Så här skriver miljödepartementet i sitt pressmeddelande:
”Regeringen ändrar reglerna om klimatbonusbilar och
höjer klimatbonusen för fordon med nollutsläpp. Beslutet
bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Reglerna i förordningen för klimatbonusbilar ändras genom att
bonusbeloppet för nollutsläppsfordon höjs från dagens värde
på 60 000 till 70 000 kronor. Dessutom sänks gränsen för hur
mycket en klimatbonusbil får släppa ut från dagens gräns på 70
till den nya gränsen på 60 gram koldioxid (CO2) per kilometer.
Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll gram
koldioxid per kilometer är i fortsättningen ca 45 000 kronor.
Syftet med ändringarna är att förstärka miljöstyrningen och påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta.”
I klartext betyder det att rena elbilar får en bonus på 70 000 kr,
och att bonus för laddhybrider kan bli upp till 45 000 kr.
Medan bonusdelen av bonus-malus antas av regeringen genom
en ändring i förordningen om klimatbonusbilar hanteras malusdelen av riksdagen genom höjning av fordonsskatten. Det beslutet
tas 3 mars i kammaren, och innebär en relativt kraftig höjning av
fordonsskatten, den malus som tas ut de tre första åren för en ny
bil. Så här skriver riksdagens skatteutskott:
”Skatten ska höjas de tre första åren för nya personbilar, lätta
bussar och lätta lastbilar som drivs med bensin eller diesel. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som
ska förstärka bonus-malus-systemet och bidra till en ökad andel
fordon med lägre koldioxidutsläpp i nybilsförsäljningen.
Bonus-malus-systemet innebär att den som köper vissa fordon
med låga koldioxidutsläpp får en bonus, medan den som köper
fordon med höga koldioxidutsläpp får en malus genom förhöjd
skatt under tre år. Enligt förslaget ska det så kallade koldioxidbeloppet i fordonsskatten höjas och höjningen beror på hur mycket
koldioxid fordonen släpper ut.
Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 april 2021 och gälla
personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som blir skattepliktiga
från och med det datumet.”

Svebio kommentar:
De förändringar som nu görs innebär att bristerna i bonus-malus
kvarstår och förstärks. En dieselbil som körs på 100 procent HVO och
är den mest klimatvänliga räknat på livscykel kommer att straffbeskattas ännu mer än idag. En laddhybrid som körs i huvudsak på fossilt
bränsle får däremot en kraftig bonus. Subventionerna inom systemet
bekostas till betydande del av småföretagare som inte har alternativ
till de fordon som idag finns på marknaden och av hushåll som inte har
tillgång till laddning. Regeringen har lovat en mer grundläggande analys av bonus-malus. Både Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen har
visat på den bristande miljöstyrningen i systemet. Svebios inställning
är att utsläppen från transportsektorn bör styras genom beskattning
och kvotering av drivmedlen. Det ger den mest effektiva minskningen
av utsläppen. Om bonus-malus behålls måste man utforma ett system
som gör att fordon som tankas med rena eller högblandade drivmedel
får bonus, och krav på att laddhybrider körs på förnybart bränsle när de
inte går på el. Kritiken mot det nuvarande systemet kommer sannolikt
att öka efter 1 april.

BOKA IN VÅRA AKTIVITETER!
PELLETSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE
13 april, online

Storbritannien inför E10

WORKSHOP: STYRMEDEL FÖR NYA
SVENSKA BIODRIVMEDEL
13 april, online

Den brittiska regeringen meddelade 25 februari att man inför E10 som standardbensin från och med september i år.

Man höjer alltså inblandningen av etanol i bensin från 5 procent till 10 procent. Som ett resultat av beslutet kommer Vivergo Fuels att återuppta produktionen vid sin etanolfabrik i
Hull, med en kapacitet på 420 000 kubikmeter/år. Införandet
av E10 kommer att minska koldioxidutsläppen i Storbritannien
med 750 000 ton/år. Transportsektorn står för 27 procent av
växthusgasutsläppen i landet. Efter brexit behöver inte Storbritannien bry sig om de begränsningar för grödebaserade biodrivmedel som finns inom EU.

VÅRMÖTE OCH ÅRSMÖTE FÖR SVEBIO
14 april, online
SVEBIO FUEL MARKET DAY
9 september, online / Stockholm
ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE
21-23 september, online / Stockholm
STORA BIOKRAFT & VÄRMEKONFERENSEN
9-10 november, Skövde

»» LÄS MER PÅ SVEBIO.SE
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Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar
under 2019. Ökningen beror dock huvudsakligen på att personbilstrafiken minskade som i snitt har en lägre andel förnybart
jämfört med tunga fordon. Till en mindre del bidrog också en
ökad elektrifiering av fordonsflottan. Totalt användes ca 15 TWh
biodrivmedel under 2020 till vägtrafik.
Totalt minskade under 2020 utsläppen av växthusgaser från
vägtrafiken med ca 9 procent eller drygt 1,3 miljoner ton. Minskningen förklaras till nästan 90 procent av minskad trafik som
resultat av förändrade resvanor under pandemin. I övrigt bidrar
energieffektivisering inklusive elektrifiering till de minskade utsläppen. Sedan 2010 har utsläppen nu minskat med 29 procent.”

Trafikverket presenterade 26 februari sin årliga rapport
om koldioxidutsläppen från nya bilar. Så här lyder sammanfattningen av rapporten:

”Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade kraftig under
2020 från 120 g/km till 93g/km. Minskningen av koldioxidutsläppen beror till största delen på att andelen laddbara bilar i nybilsregistreringen ökade från 11 till 32 procent. Samtidigt skedde ett
trendbrott jämfört med de senaste åren genom att icke laddbara
bilar blev energieffektivare. Till effektivisering av hela personbilsflottan bidrar även utskrotning och minskad användning av gamla
bränsletörstiga fordon. Detta bidrog till att koldioxidutsläppen
från personbilsflottan som helhet (gamla och nya) sjönk från 159
g/km 2019 till 151 g/km 2020. Totalt motsvarar nyregistrering av
nya bränslesnålare personbilar, nya lätta och tunga lastbilar samt
utskrotning och minskad användning av gamla bränsletörstiga bilar en minskning av växthusgasutsläppen på ca 150 000 ton.
Förändrade resvanor under pandemin ledde till att biltrafiken minskademed 10 procent under 2020. För tunga lastbilar var
minskningen i stort sett inom osäkerhetsintervallet. För att hitta
samma nivå på personbilstrafik räknat per invånare som under
2020 får man gå tillbaka till mitten av 1980-talet. Den minskade
biltrafiken under 2020 motsvarar en utsläppsminskning på nästan
1,2 miljoner ton växthusgaser. Trafikverkets basprognos togs fram
innan 2020 och tar därför inte hänsyn till eventuella långtidseffekter av pandemin, prognostiserar en ökning av personbilstrafiken
med 15 procent och lastbilstrafiken med 22 procent till 2030 jämfört med 2017 års nivå.
Andelen förnybar energi inom vägtransportsektorn var under
2020 ca 23 procent vilket bara är några tiondels procent mer än

Svebio kommentar:
Utsläppssiffrorna från nya bilar grundas på testcykler, inte på verklig
körning. För bilar som drivs med förnybara drivmedel som etanol, biodiesel och biogas räknar man utsläppen som om de drivs med fossilt
drivmedel. När det gäller testcykler håller man nu på att övergår från
den tidigare NEDC till WLTP som anses vara i bättre överensstämmelse med verklig körning. Värdet ovan, 93 gram CO2 per km är enligt
NECD. Med WLTP blir värdet 112 gram, dvs 21 procent högre. För
laddhybrider är det avgörande hur stor andel av tiden bilen antas köra
på el respektive fossilt drivmedel. Det är sannolikt att mätmetoden underskattar utsläppen relativt kraftigt jämfört med verklig körning.
De totala utsläppen från trafiken fortsätter att minska, men det är
svårt att analysera siffrorna för 2020 eftersom pandemin minskat resandet totalt. Andelen biodrivmedel har ökat bara marginellt enligt Trafikverket, och eftersom den totala volymen minskat har också volymen
biodrivmedel minskat, vilket är en effekt av att kvoterna i reduktionsplikten sattes för lågt.

Regeringen minskar utsläppsutrymmet med
nära 10,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter
I och med det andra beslutet tas också hela Sveriges årliga
överskott av utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut
bort. Årets beslut gäller överskottet från 2018 som uppgick till nästan 5,8 miljoner utsläppsenheter.
Genom liknande beslut har regeringen sedan 2014 sammanlagt
minskat utsläppsutrymmet med cirka 130 miljoner ton – mer än
dubbelt så mycket som Sveriges totala utsläpp under 2019.

Regeringen har beslutat att minska utsläppsutrymmet
med ytterligare 10,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter,
genom att annullera utsläppsenheter.

Regeringen vill att Sverige ska eftersträva att klara sitt nationella
klimatmål till 2020 enbart med inhemska åtgärder. Som ett resultat av detta har ett överskott av så kallade utsläppsenheter genererats som regeringen nu väljer att, i likhet med de senaste åren, ta
bort istället för att sälja till andra länder.
I år har regeringen beslutat att annullera, det vill säga ta bort,
ungefär 10,5 miljoner utsläppsenheter, vilket motsvarar cirka 10,5
miljoner ton koldioxidekvivalenter.
– Det känns oerhört bra att kunna fatta ett sådant här beslut
under mina första veckor som klimatminister. Sverige ska vara
ett föredöme i klimatfrågan, genom det här beslutet tar vi bort
utsläppsutrymme som annars hade kunnat användas av andra
länder. Det är helt i linje med vår ambitiösa klimatpolitik, säger
miljö- och klimatminister Per Bolund.
Besluten innebär att Regeringen har gett Energimyndigheten i
uppgift att ta bort de utsläppsenheter som genererats när Sverige
överträffat det utsläppsmål som Sverige har fått inom EU, samt
annullera de utsläppsenheter som åstadkommits genom investeringar i klimatprojekt under Kyotoprotokollet utomlands.
Det ena beslutet rör 4,6 miljoner utsläppsenheter under Kyotoprotokollet, som Sverige förvärvade genom klimatinsatser i
utvecklingsländer och som levererats under 2019. Dessa tas bort
istället för att säljas vidare eller tillgodoräknas för att nå de svenska
nationella klimatmålen.

(Pressmeddelande från Miljödepartmentet publicerad 26 februari)

Svebio kommentar:
Det är tveksamt om annulleringarna av dessa utsläppsrätter har den
stora klimateffekt som regeringen anger. Det handlar trots allt om teoretiska utsläppsutrymmen, inte om verifierbara åtgärder som ger minskade
utsläpp. Samtidigt är det förstås riktigt att inte sälja de här utsläppsrätterna för att tillföra statskassan ett mindre belopp; utsläppsenheterna
under Kyotoprotokollet har idag ett mycket lågt värde. Hela systemet
med handel med utsläppsbesparingar i tredje land, CDM (Clean Development Mechanism), blev ett praktfullt misslyckande inom den globala
klimatpolitiken. Priset på de certifierade utsläppsreduktionerna, som
man kunde sälja vidare, kollapsade under 2012 och tusentals projekt
blev sittande med osäljbara krediter.
Vår uppfattning är att klimatåtgärder endera ska ske inom Sverige
där vi har full rådighet och kontroll, eller ske inom ramen för den ordinarie biståndspolitiken, där Sverige har möjlighet att bidra med svensk
kunskap och teknik för att klara hållbar energiförsörjning, inte minst bioenergilösningar.
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Rapporter klara för elvägsutbyggnad och snabbladdning
”Rapporterna konstaterar att ju högre priset för diesel är, desto
starkare anledning för marknaden att ställa om till elektrifiering.
Reduktionsplikten (inblandning av biodrivmedel i diesel) driver
förvisso upp dieselpriset men minskar samtidigt klimatnyttan med
elektrifiering och andra åtgärder eftersom en stor del av den fossila
dieseln redan ersatts av biodrivmedel. På längre sikt kan en ökad
elektrifiering av transportsektorn frigöra biodrivmedel som istället
skulle kunna nyttjas för områden där elektrifiering ännu inte är
utvecklad.”
”För att uppnå klimatmålen och reducera de fossila utsläppen
från transportsystemet kommer det krävas olika kombinationer av
åtgärder över tid. Elvägar, stationär laddning, bränsleceller och annan förnybar energi för tunga fordon är kommunicerande kärl,
alla har potential att bidra i olika grad över tid. Det viktigaste är
att få bort fossilberoendet i transportsystemet.”

Trafikverket avrapporterade 2 februari ett regeringsuppdrag om förutsättningarna för en utbyggnad av elvägar
längs det statliga vägnätet och behovet av infrastruktur
för snabbladdning av tunga fordon. En slutsats av rapporten är att intresset för att bygga elvägar har minskat från
Trafikverkets sida. Man ser hellre en satsning på elladdning. Vi citerar ur pressmaterialet:

”Utvecklingen av batterier och eldrivna lastbilar har gått oerhört
snabbt vilket förändrat förutsättningarna för Trafikverkets arbete
med elvägar. Även bränsleceller är idag ett mycket mer realistisk
alternativ än när programmet startade 2015. Som en konsekvens
bytte arbetsprogrammet under förra året namn från Elvägar till
Elektrifiering av det statliga vägnätet för tunga transporter.”
”De eldrivna lastbilar som finns på marknaden och som förväntas komma den närmaste tiden är hybrider eller batteridrivna
lastbilar. För att dessa ska kunna användas, och ge ett betydande
bidrag till klimatmålen, behövs i första hand en infrastruktur för
stationär laddning.”
Även med ett minskat fokus på elvägar presenterar Trafikverket
en tänkt plan för storskalig utbyggnad av 240 mil elväg från slutet
av 2020-talet under tio år fram till 2040. Det finns idag omkring
220 mil motorväg i Sverige, vilket betyder att planen i stort sett
skulle innebära elektrifiering av motorvägarna.
”Det finns stor potential att reducera de fossila utsläppen från
den tunga trafiken över tid med olika typer av åtgärder. Klimateffekterna från elvägar är lägre än vad tidigare bedömningar har visat
men förväntas ändå kunna bidra med en reduktion på upp emot
ca 15 procent av de totala utsläppen från tung trafik 2040, uppger
Trafikverket. ”
Trafikverket lyfter fram andra lösningar än elvägar:
”För långa, energikrävande lastbilstransporter finns det flera
tänkbara elektrifieringslösningar som stationär laddning, dynamiska laddning (elväg) eller bränsleceller. Det behövs mer kunskap
kring vilken eller kombinationer av dessa som kommer att vara
mest kostnadseffektiva och lämpliga utifrån svenskt och internationellt perspektiv.”

Svebio kommentar:
Trafikverket fick ett uppdrag av regeringen att utreda elvägar, men
har ändrat inriktning på uppdraget till att gälla vilka åtgärder som ger
mest klimatnytta för pengarna och inte ensidigt fokusera på elvägar.
Regeringens uppdrag stred mot principen om teknikneutralitet. Klimatpolitikens inriktning kan inte vara att gynna viss teknik utan att kostnadseffektivt åstadkomma minskade utsläpp av klimatgaser.
Som Trafikverket konstaterar blir klimatnyttan med elektrifiering allt
mindre om vi med reduktionsplikten har ersatt fossil diesel med biodiesel. Då blir också kostnaden för koldioxidreduktionen med elvägar
också högre per tonkilometer och ska bäras av färre fordon. Motivet för
att subventionera åtgärden från statens sida minskar då också.
Med samma logik som Trafikverket utvecklar kring biodiesel och
elektrifiering bör vi snarast avskaffa elbussbidraget, som leder till att
bussar som drivs med biodiesel och biogas nu i rask takt ersätts med
elbussar. Klimatnyttan är obefintlig och stödet är ett slöseri med skattemedel.

Regeringen tar fram nationell vätgasstrategi
I uppdraget till Energimyndigheten ingår att analysera och
kvantifiera potentialen för ökad produktion, lagring, transport
och användning av vätgas, elektrobränslen och ammoniak i olika
sektorer i Sverige och översiktligt inventera möjligheterna till samarbete med andra länder och aktörer i Europa.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2021.

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram
förslag till en övergripande strategi för vätgas.

Målet med strategin och åtgärdsförslagen är att utveckla och tillvarata möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta
för omställningen till fossilfrihet.
– Vi ska öka den inhemska produktionen och ta tillvara vätgasens möjligheter för energilagring, gröna transporter och fossilfri
stålproduktion, säger energiminister Anders Ygeman
Vätgas är en av flera tekniker som på sikt kommer att krävas
för att uppnå klimatneutralitet. Regeringens klimatpolitiska handlingsplan anger att vätgas kan komma att få en större roll i framtiden vad gäller bland annat bränsleceller i fordon. Att framställa,
lagra och frakta vätgas på ett hållbart sätt kommer att vara viktigt
i flera branscher.

(Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet 3 februari)

Svebio kommentar:
Regeringen vill formulera elektrifieringsstrategi och vätgasstrategi, men har inte formulerat någon liknande strategi för biodrivmedel,
som har lika stor eller större potential för reduktion av klimatgasutsläpp under överskådlig tid. Samma slagsida finns på EU-nivå där
inriktningen nu är att elektrifiering och vätgas ska lösa alla energioch klimatproblem.
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Kvartalsrapport för elcertifikatmarknaden visar på stor vindkraftsutbyggnad
Kvartalsrapporten publicerades den 22 februari och visar
på omfattande utbyggnad av ny elproduktion, som nästan
uteslutande handlar om vindkraft. Vi citerar:

januari har ytterligare anläggningar tagits i drift och godkänts under januari månad. Produktionen från dessa anläggningar ingår i
det gemensamma målet med Norge inom elcertifikatsystemet om
46,4 TWh ny förnybar elproduktion.”

”Vid utgången av kvartal 4 fanns det anläggningar motsvarande
15,12 TWh under byggnation som planeras att tas i drift före utgången av 2021. I Sverige är 9,37 TWh under byggnation och i
Norge 5,75 TWh.”
”I anläggningar under byggnation ingår även anläggningar som
är i drift men inte är godkända för tilldelning av elcertifikat. Utöver detta finns projekt i Sverige där investeringsbeslut har tagits
och som planeras att tas i drift före utgången av 2021. Dessa projekt är anläggningar som producera förnybar el och omfattar en
beräknad normalårsproduktion på 0,16 TWh.
Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012
har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande
45,02 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat per 1 januari
2021. Av denna är 28,46 TWh driftsatt i Sverige och 16,56 TWh är
driftsatt i Norge. Enligt Energimyndighetens månadsrapport för

Svebio kommentar:
Rapporten visar att det gemensamma målet med Norge om 46,4
TWh ny förnybar elproduktion nu är nästan helt uppfyllt. Trots detta sker
nu en fortsatt utbyggnad av mer än 15 TWh under 2021, gemensamt
för Sverige och Norge, varav drygt 9 TWh i Sverige. Denna produktionskapacitet kommer att ytterligare förstärka obalansen i elsystemet,
med kraftigt ökade överskott, starkt varierande och under en stor del av
året mycket låga elpriser – sannolikt allt oftare negativa elpriser. Obalansen mellan norra och södra Sverige kommer också att förstärkas
eftersom en stor del av investeringarna sker i norr. Överkapaciteten
och de låga priserna försämrar lönsamheten för befintliga anläggningar
både inom kraftvärme och vindkraft.

MARKNADERNA
Elmarknad i vinterkyla
Vinterkylan från slutet av januari och under en stor del av februari
med låga temperaturer i hela landet och svaga vindar skapade en
helt annan situation på elmarknaden än under hösten och förvintern. Det svenska elsystemet sattes på prov, och klarade påfrestningen, till skillnad från Texas och andra delar av USA som drabbades
av liknande vinterväder. Men kylan visade ändå på problem och
risker med den svenska elförsörjningen. Elpriset steg tidvis upp till
2,50 kr/kWh och prisskillnaderna mellan elområdena var tidvis
mycket stora, flera hundra procent högre pris i prisområde 4 än
i prisområde 1. Prisskillnaderna illustrerar den ökande obalansen
mellan produktion och förbrukning och flaskhalsarna i stamnätet.
Nedläggningen av kärnkraft i södra Sverige, bristande investeringar i kraftvärme och mycket stor utbyggnad av vindkraft i norra
Sverige har bidragit till obalansen. En nödvändig förstärkning av
stamnätet mellan norr och söder kan ta årtionden att genomföra.

Inga rapporter har kommit in om akuta kapacitetsproblem i de
större städerna.
Tillgången på vindkraft har varierat mycket kraftigt. Med högtrycksväder över hela Sverige sjönk andelen vindkraft som lägst
ner mot bara drygt två procent av totala tillförseln. God tillgång
på vatten i magasinen gjorde att man kunde kompensera med hög
produktion i vattenkraften. Trots nedläggningen av Ringhals 1 vid
årsskiftet och avvecklingen av Ringhals 2 ett år tidigare, och trots
den höga elförbrukningen under köldveckorna, har Sverige haft
nettoexport av el hittills under 2021. Det återspeglar den generellt
mycket starka elbalansen. Slutsatsen är att vi kan förvänta mycket
låga elpriser igen senare i år. Enligt Energimyndighetens senaste
rapport om elcertifikatsmarknaden kommer 9,37 TWh ny vindkraft att tas i drift under 2021.

Rekordhöga priser på utsläppsrätter
Priset på utsläppsrätter har under de senaste veckorna stigit kraftig,
som mest tangerade priskurvan 40 €/ton, men föll sedan tillbaka
till 38€/ton. Prisuppgången har varit stadig de senaste två månaderna. Från i somras och under hösten låg priset kring 25 – 30
€/ton. Den högre prisnivån tillsammans med högre oljepris och

den vid årsskiftet införda koldioxidskatten i Tyskland på 25 €/ton
innebär att styrmedlen nu har stärkts inom EU för konvertering
bort från fossila uppvärmningsbränslen. Det finns många kol-,
olje- och naturgaspannor att konvertera.

Stigande oljepris
Oljepriset har klättrat ända sedan i november och ligger nu kring
65 – 67 USD/fat för Nordsjöoljan, en högre nivå än före pandemin. Priset på bensin och diesel har följt med uppåt, mede cirka
2 kr/liter sedan början av november. E85 är däremot billigare än i
början av november. Tyvärr har vi inga aktuella siffor över mark-

nadsutvecklingen för biodrivmedel. Drivkraft Sverige (f d SPBI)
har inte redovisat någon försäljningsstatistik sedan i juni förra året.
Det har sedan ett par år funnits kvalitetsproblem med drivmedelsstatistiken från SCB och det pågår ett projekt för att komma till
rätta med bristerna.
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REMISSVAR FRÅN SVEBIO
Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
Svebio lämnade den 16 februari in ett remissvar på promemorian
Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation.
Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att
yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande:

Dålig framförhållning

Vi är kritiska till att förslaget om reduktionskvoter är kraftigt
försenat i relation till ursprungliga planer och marknadens förväntningar. Företagen behöver tid för anpassning och planering
och inte minst för inköp av råvaror och bränslen.

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Svebio är kritisk till att förslaget läggs med så kort framförhållning.
• Svebio stödjer förslaget om höjda kvoter, men framhåller att alternativa strategier skulle vara möjliga.
• En snabb höjning av kvoten för bensin möjliggör övergång till
E10 inom en nära framtid.
• Svebio stödjer förslaget om ökad flexibilitet inom reduktionsplikten men anser att det bör finnas en starkare begränsning för
flexibilitet mellan diesel- och bensin-marknaderna. Möjligheten
att överföra kvot mellan år är mycket välkommen.
• Ökade kvoter kommer inte automatiskt att leda till ökad inhemsk
biodrivmedelsproduktion. Andra åtgärder måste komplettera.
• Svebio anser att det bör införas en delkvot för drivmedel från
ligno-cellulosa.
• Restriktioner för palmoljeprodukter är en anpassning till EUpolitik, men det finns starka invändningar mot att särbehandla
vissa råvaror.
• Regleringen av nya drivmedel inom ramen för reduktionsplikten bör fastställas i lag och inte överlämnas till regeringens egen
bedömning.
• Frågan om elektrobränslen och låg-kolbränslen bör utredas vidare.
• De långsiktiga villkoren för högblandade biodrivmedel måste
klarläggas av regeringen.
• Användningen av etanol kan öka snabbare genom att ställa krav
på att laddhybrider ska kunna köras på rena biodrivmedel.
• Regeringen bör inrätta en biodrivmedelskommission.

Viktigt med snabbt höjda kvoter

För att ta igen förlorad mark är det viktigt att nu snabbt höja
kvoterna, och vi stödjer förslaget till kvoter i promemorian. Det
är särskilt välkommet att vi nu får kvoter för hela perioden 2021 –
2030. Detta skapar stabilitet och framförhållning för marknadens
aktörer.
Målsättningen för kontrollstationer bör vara att vid dessa kunna höja kvoter, men inte sänka dessa. Detta för att inte skapa ökad
osäkerhet på marknaden om långsiktigheten i styrningen.
Introduktion av E10

Höjningen av bensinkvoten innebär att vi snabbt kan se en introduktion av E10 på den svenska bensinmarknaden. Sverige har
på detta område halkat efter en rad andra EU-länder som redan
infört E10 som standardbensin. Sverige bör nu också verka för att
EU ändrar standarden för bensin så att även högre inblandning av
motoralkoholer blir möjlig. Det finns inga tekniska hinder för en
sådan förändring. I USA är redan E15 ett allmänt utbrett motorbränsle. En sådan generellt höjd inblandning ger direkt klimatnytta.
Andra konstruktioner av reduktionsplikten är möjliga

Svebio anser att det finns andra konstruktioner av reduktionsplikten än en stigande kvotkurva som skulle kunna fungera för en
snabbare introduktion av biodrivmedel och även lösa frågan om
högblandade drivmedel. Vi föreslår att man redan från start inför
en hög kvot, exempelvis på 80 procent, men samtidigt anpassar
straffavgiften nedåt för de andelar av kvoten som företagen inte
kan uppfylla. I praktiken innebär det en avgift som reduceras i
takt med att kvoten fylls. De bolag som levererar rena biodrivmedel behöver inte betala någon reduktionsavgift alls. Målet är
ju att alla fossila bränslen ska bort, och med denna lösning skulle
utfasningen ske i den takt som biodrivmedel kan tillföras marknaden. Detta förslag innebär att biodrivmedelsproducenterna får en
säkrare marknad att investera mot samtidigt som vi konstruerar ett
tak för priset på biodrivmedel. Därmed kan vi både åstadkomma
en snabb ökning av tillkommande volymer hållbara biodrivmedel
och begränsa priset för dessa biodrivmedel så att kostnaden för
dem blir skälig.

Allmänt

Svebio anser att klimatstyrningen av transportsektorn bör ske
genom att fasa ut fossila drivmedel och därmed minska koldioxidutsläppen. Den traditionella metoden för att göra detta har i
Sverige varit koldioxid- och energibeskattning av fossila bränslen
parat med skattebefrielse för biodrivmedel. Marknadens aktörer
och konsumenter har utifrån de förändrade prisrelationerna och
de högre priserna på fossila drivmedel kunnat välja mellan olika
tekniska lösningar, effektivisering (inkl. elektrifiering), val av fordon och byte av bränsle, för att minska klimatpåverkan. Denna
politik var mycket framgångsrik under perioden fram till 2018, och
innebar en mycket snabb ökning av andelen förnybara drivmedel
på den svenska marknaden som gav Sverige en särklassig tätposition inom EU i klimatomställningen i transportsektorn.
Införandet av reduktionsplikten var en nödvändig anpassning
till EU:s regelverk, som tvingat Sverige till kortsiktig styrning och
som gett dåliga förutsättningar för långsiktiga investeringar i produktion av biodrivmedel. Tyvärr sattes kvoterna inom reduktionsplikten alldeles för lågt vid införandet av det nya systemet, och
vi kommer därför att ha en stagnerande utveckling från kvotsystemets införande sommaren 2018 fram tills kvoterna kan höjas i
sommar.

Flexibilitet

Vi välkomnar förslaget om flexibilitet mellan bensin- och dieselmarknaderna samt möjligheten att kunna överföra kvotuppfyllelse mellan åren upp till en viss procentandel. Det nuvarande
systemet har varit alltför stelbent och vi föreslog vid införandet
en möjlighet till bankning över årsskiften. Det är bra att det görs
en begränsning av flexibiliteten mellan diesel och bensin så att en »
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introduktion av E10 inte äventyras. Denna begränsning bör gradvis höjas för att också stimulera användning av en minsta mängd
biobensin och för att garantera att det sker en ordentlig ökning
av biodrivmedelsandelen på bensinmarknaden och att kvoten inte
urholkas.

Inte minst drabbas producenter i länder som har full kontroll på
sin markplanering och små negativa markeffekter. Frågan om EU:s
ILUC-restriktioner kommer att behandlas i WTO efter anmälning från Malaysia om att de utgör omotiverade handelshinder.
Sverige måste emellertid följa EU:s politik på området, vilket
innebär restriktioner som palmoljeprodukter, såvida dessa inte kan
certifieras i enlighet med EU:s förordning.

Ingen garanti för svensk produktion

Kvoter fram till 2030 skapar bättre förutsättningar för investeringar i inhemsk produktion, men det är ensamt ingen garanti
för att sådana investeringar kommer till stånd. Marknaden för
biodrivmedel är internationell och styrs i hög grad av vilken utveckling som sker i andra länder, inte minst inom EU. Det finns
också mycket stora möjligheter att producera biodrivmedel till en
lägre kostnad än biodrivmedel från svenska råvaror. För att stimulera inhemsk produktion av biodrivmedel från skogsråvara, andra
restprodukter och avfall behövs kompletterande styrmedel, t ex i
form av ett program med ”contract for difference”, där staten kan
upphandla ett antal projekt. Dagens stöd i form av Klimatklivet
och Industriklivet räcker inte för att få till stånd nya stora produktionsanläggningar.
För ökad inhemsk produktion av konventionella biodrivmedel
från åkergrödor bör regeringen verka för en ändrad syn från EU, så
att Sverige kan utnyttja friställd åkermark och produktionsutrymme som skapas genom ökad avkastning. Det bör finnas utrymme
för flera nya produktionsanläggningar baserade på spannmål och
oljeväxter. Att betydande arealer kommer att ställas till förfogande
framgår av den Klimatpolitiska vägvalsutredningens sammanställningar (SOU 2020:4). Det handlar om flera hundra tusen hektar
åkermark som skulle kunna användas för odling av energigrödor
för biodrivmedelsproduktion.

Elektrobränslen och låg-kolbränslen

Elektrobränslen är bränslen som tillverkas av vätgas från el tillsammans med en kolkälla, som kan vara återvunnen CO2 från
rökgas eller fermentering (CCU = carbon capture and utilisation)
eller från någon annan kolkälla. För att betraktas som förnybart
bränsle bör elektriciteten vara förnybar och kolet vara av biogent
ursprung. För att kunna inkluderas i reduktionsplikten måste
bränslet ha sådan form att det kan blandas i bensin eller diesel.
Lagen gäller ”inblandning” i fossilt drivmedel, bensin eller diesel, inte ”tillförsel ”till fordon på marknaden. Elektrobränslen som
inte kan blandas med bensin och diesel, t ex vätgas, kan därför inte
inkluderas i reduktionsplikten. Vi tycker inte att detta är tillräckligt klarlagt i promemorian.
Bedömningen i punkt 9 att ”det bör vara möjligt att använda förnybara eller fossilfria flytande drivmedel av icke-biologiskt
ursprung (elektrobränslen) för att uppfylla reduktionsplikten” är
tekniskt inte möjlig. Ett flytande drivmedel som saknar kolkomponenter (som inte är en kolväte-förening) kan inte blandas i bensin eller diesel. Om dessa kolkomponenter är av icke-biologiskt
ursprung är bränslet inte förnybart.
Vi anser inte att man i detta sammanhang ska införa termen
”fossilfria” drivmedel. Syftet är uppenbarligen att öppna för elektrobränslen från kärnkraft. Den frågan bör hanteras i ett större
energipolitiskt sammanhang. Vi har svårt att tro att det finns en
politisk samsyn kring att förlänga kärnkraftens livslängd genom
att införa stöd för produktion av elektrobränslen från kärnkraft.
CCU-bränslen från fossila kolkällor som kolkraftverk och naturgaskraftverk bör inte inkluderas i reduktionsplikten. Produktion av drivmedel från fossila avfall som inte kan materialåtervinnas kan jämställas med el- och värmeproduktion från fossilt avfall.
Det kan t ex gälla bränslen tillverkade av plastavfall. Sådan produktion planeras idag i Norden. På sikt bör all plastproduktion
baseras på förnybar råvara. En rimlig lösning är att avfallsbaserade
bränslen kvalificerar för att inkluderas i reduktionsplikten för den
del som är förnybar, och att dessa bränslen i övrigt får konkurrera
med fossila drivmedel på marknaden.
Frågor kring elektrobränslen och låg-kolbränslen kan behöva
utredas vidare.
Definitionerna av bränslen bör ingå i lagen och antas av riksdagen. Vi motsätter oss alltså att frågan ska delegeras till regeringen.

Pröva en delkvot för lignocellulosa

I remissvar på Biojetutredningen föreslog Svebio införandet av
en delkvot för bioflygbränsle tillverkat av vissa av de råvaror som
listas i Annex IX A i Förnybartdirektivet, främst ligno-cellulosa.
Regeringen avvisade detta förslag och promemorian argumenterar
också mot en sådan svensk stimulans för nya bränslen baserade
på skogsråvara. Samtidigt säger man att svensk tillverkning kan
gynnas av att andra länder inför kvoter för så kallade avancerade
biodrivmedel. Det är inte ett logiskt resonemang. En delkvot av
detta slag skulle kunna vara ett komplement till ”contract for difference”. En sådan delkvot skulle ha ett starkt signalvärde för investerare.
Vi är övertygade om att det går att få acceptans från EU-kommissionen för att utforma en delkvot som i första hand avgränsas
till ligno-cellulosa. Om detta inte är möjligt till råvaror från Annex
IX A. Delkvotkurvan bör utgå från dagens användning och öka
gradvis till 2030 på ett sådant sätt att det handlar om att fylla en
del av de tillkommande bränslevolymerna och ge utrymme för en
betydande produktion.

Marknadsutveckling vid sidan av reduktionskvoten

Klimatmålet för 2030 nås inte enbart med reduktionskvoten.
Vi förutsätter att det också finns fortsatt användning av rena och
högblandade biodrivmedel inklusive biogas, som ligger utanför
reduktionskvoten. När det gäller användningen av rena och högblandade biodrivmedel är det angeläget att regeringen klarlägger skattevillkoren efter 31 december 2021 och att Sverige får ett
långsiktigt, helst tioårigt, skatteundantag på samma sätt som för
biogas. »

Begränsning av biodrivmedel från hög ILUC-effekt

Teorin om ILUC-effekter innebär att producenter av vissa råvaror görs ansvariga för åtgärder som de inte har rådighet över. Det
kan gällas avskogning som sker för att producera icke hållbar palmolja, till stor del för livsmedel och kemisk/teknisk produktion, som
inte alls regleras. Även producenter av palmolja och PFAD som
uppfyller hållbarhetskriterierna drabbas av ILUC-restriktionerna.
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Det är också viktigt att genomföra stärkta styrmedel för att gynna fordon som kan drivas med dessa drivmedel. Det är viktigt att
få beslut om konverteringsbidrag för att bygga om bilar för etanoloch biogasdrift och att införa ett särskilt stöd för etanolbilar inom
bonus-malus. Det måste också bli ett krav att laddhybrider som
får bonus körs på förnybart bränsle när de inte går på el. Laddhybrider som är flexifuel och kan köras på etanol finns idag på
marknaden. Alla laddhybrider med diesel kan köras på HVO100.
Det finns alltså inga tekniska hinder för att införa ett sådant krav.

16§
Delegeringen till regeringen, punkt 2, bör strykas:
2. vad som avses med förnybara och fossilfria drivmedel och
hur det ska säkerställas att dessa drivmedel är hållbara,
Biodrivmedelskommission

Regeringen har tillsatt en särskild elektrifieringskommission
som ska utarbeta en elektrifieringsstrategi. Regeringen har också
gett ett uppdrag till energimyndigheten att ta fram en svensk
vätgasstrategi. Det har inte tagits några motsvarande initiativ för
att samordna och fokusera den svenska politiken kring biodrivmedel (produktion och användning) trots att biodrivmedel kommer att stå för den dominerande delen av klimatomställningen
i transportsektorn. Vi anser att regeringen bör tillsätta en biodrivmedelskommission med representation från berörda aktörer
och expertis.

Synpunkter på formuleringarna i lagförslaget

2§ Definitioner
Definitionen av biodrivmedel bör vara:
biodrivmedel: Ett vätske- eller gasformigt bränsle som framställs
av biomassa och är avsett för motordrift.
reduktionsplikt: en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser i ett livscykelperspektiv per energi-enhet från reduktionspliktigt drivmedel genom inblandning av biodrivmedel eller andra
förnybara drivmedel.
(begreppet fossilfritt bör utgå)

VÅRMÖTE
& Årsmöte för Svebio
BOKA DATUMET!
Datum: 14 april 2021
Plats: Online

Mer information på:
svebio.se/evenemang
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BIOENERGI I PRESSEN
VÄSTERBOTTENS LÄN

FINLAND
Borgå eller Rotterdam? Neste behöver
snabbt en ny anläggning för att producera
biobränsle

Efter bussproblemen – samarbete
med Hybricon sägs upp
Nu väljer Umeå kommunföretag att avsluta samarbetet med elbusstillverkaren Hybricon.
Arbetet med att ställa om lokaltrafiken till elbussar har kantats
av problem, bland annat har det varit svårt att säkerställa snabbladdning i kyla och att det varit svårt att tillhandahålla reservdelar.
Bussarna har ibland varit väldigt kalla.
Lokaltrafiken i Umeå kommer istället att trafikeras med bussar
som kör på fossilfritt drivmedel, HVO. Samtidigt beslutade Umeå
kommunföretag att om så snart som möjligt införa nattladdningsbara elbussar.

Ska oljebolaget investera i Borgå eller i Rotterdam i Nederländerna?
I någondera staden ska Nestes planerade bioraffinaderi byggas.
–Vi hoppas att kunna bekräfta vårt val under årets första hälft,
säger verkställande direktör Peter Vanacker till Yle.
Investeringarna rör sig kring 1,5 miljarder euro. Det planerade
bioraffinaderiet är nödvändigt, eftersom Neste för tillfället säljer
allt biobränsle man producerar med nuvarande kapacitet.
Samtidigt som efterfrågan på förnybara bränslen ökar, minskar
den på fossila och Neste beslöt förra hösten att stänga oljeraffinaderiet i Nådendal.
Neste är det största företaget på Helsingforsbörsen tack vare
succén med biobränslen och dess höga lönsamhet.

SVT Nyheter Västerbotten 2021-02-01

Nätverk vill se ökat fokus
i EU på förnybar energi

Yle Uutiset 2021-02-10

Nätverket Europaforum Norra Sverige, EFNS, har antagit en position med åsikter om EU:s direktiv om förnybar energi. De påtalar
att ökad andel bioenergi och biodrivmedel krävs för att uppfylla
EU:s klimat- och energimål.
EFNS är ett nätverk för politiker från Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland-Härjedalen och Västernorrland.
– Norra Sverige är ett av Europas skogrikaste områden och
tillgången till biomassa inom skogsindustrin är mycket god, vilket ger unika förutsättningar för produktion av biodrivmedel. Vi
måste öka förståelsen för detta i EU så att man tar till vara på dessa
tillgångar istället för att minska förutsättningarna att nyttja dem,
kommenterar Glenn Nordlund (S), ordförande för EFNS.

NORRBOTTENS LÄN
Metsä Groups planer i Kemi växer
En stor massafabrik och biobränsleanläggning 23 kilometer från
den svenska gränsen gör att skogsägare i Tornedalen kan se fram
emot ökad efterfrågan på virke när de nya fabrikerna tas i drift
hösten 2023.
Enligt Metsä Group, som ägs av den finska skogsägarrörelsen,
är all finansiering redan säkrad genom eget kapital, EU-stöd och
krediter hos finska och utländska kreditinstitut. Investeringen i
massafabriken beräknas till 16 miljarder kronor. Till det kommer
fabriken för tillverkning av biobränslen, där också linerboards ska
tillverkas.

Norran 2021-02-12

Affärer i norr 2021-02-17

JÄMTLANDS LÄN

Sunpine klarade coronakrisen
utan att permittera

Koldioxid från värmeverket
i Östersund kan bli till flygbränsle

Som leverantör av förnybar råtalldiesel till oljejätten Preem blev
Sunpine i Piteå starkt påverkade när transportindustrin och därmed oljemarknaden nästan tvärdog när coronapandemin bröt ut.
– Väldigt många i vår sits har permitterat, men vi har inte gjort
det trots att vi kanske hade möjlighet, säger vd David Öquist. 2019
och 2020 har också varit två investeringstunga år för Sunpine som
byggt en ny fabrik för drygt 400 miljoner kronor. Med den nya
fabriken kommer kapaciteten att stiga till cirka 150 000 kubikmeter per år, från tidigare cirka 95 000 kubikmeter. Det innebär att
Sunpine kommer kunna leverera 3 procent av Sveriges dieselbehov.

Jämtkraft har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Lunds universitet undersökt om det skulle vara möjligt
att producera ett grönare flygbränsle med hjälp av koldioxid från
kraftvärmeverket i Östersund.
Tekniken går ut på att fånga in koldioxid från skorstenen på
värmeverket och därefter blanda det med vätgas som producerats
från förnybar el, i detta fall vatten- och vindkraft.
Målet efter att projektet nu avslutats är att inom fem år ha en
storskalig produktionsanläggning på plats i Östersund.
SVT Nyheter Jämtland 2021-02-03

Piteå-Tidningen 2021-02-24
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Utsläpp i Lugnvik kan bli
till förnybart flygbränsle

Nio förlorar sina jobb
Sekabs pilotanläggning för bioraffinering av cellulosa har fungerat
väl sedan invigningen 2004. Men just nu är det en svacka i beläggningen, vilket gör att Sekab inte har råd att köra anläggningen för
fullt. Nio personer sägs upp.
Monica Normark, teknisk chef på Sekab, beklagar att duktig
personal nu sägs upp, men säger samtidigt att det är nödvändigt.
Det finns inte beställare som är villiga att betala drift av pilotanläggningen 365 dagar per år.
Om allt går enligt planerna kommer den forskning som bedrivits i piloten att ge upphov till flera hundra nya jobb i Örnsköldsvik när bioraffinaderiet står klart.

– Vi utvärderar och planerar möjligheten att bygga ett nytt kraftvärmeverk, då kommer vi att ha ännu bättre förutsättningar för att
producera förnybart flygbränsle, säger Ulf Lindqvist, enhetschef
Värme Jämtkraft.
Ett nytt kraftvärmeverk handlar om jätteinvestering i miljardklassen och några beslut för det har inte tagits.
Vätgas är just nu i ropet och andra projekt pågår för att ta reda
på mer, men ingen annan stans finns samma studie som nu avslutats i Östersund.
– Det är speciellt eftersom vi har tittat på hur man kan fånga in
koldioxidutsläppen och kombinera det i en process för att tillverka
flygbränsle och andra fraktioner. Vi utgår från befintliga mängder
biobränslen.

Nordsverige 2021-02-18

Kartläggning av företagens utsläpp

Östersunds-Posten 2021-02-04

Kubal och SCA har haft stor påverkan på växthuseffekten. De
släppte ut mer koldioxid på ett år än några andra industrier i Medelpad. Länsstyrelsen kartlagt 19 anläggningars utsläpp av växthusgaser, försurande utsläpp, farliga partiklar eller kolmonoxider.
När det gäller växthusgaser är 13 industrier och utsläppskällor
i Medelpad med i rapporten. Störst påverkan på klimatet hade
utsläppen från Kubal.
Näst störst klimatpåverkan hade SCA Östrand. - Det är beklagligt men under just den där perioden använde vi betydligt mer olja
än vi brukar göra eftersom vi trimmade in fabriken efter den stora
utbyggnaden. Vid normaldrift använder vi mer biobränsle, säger
Björn Lyngfelt, informationsdirektör på SCA.

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Torkteknik dubblar värdet på bark
Per Sandström, grundare och vd på Öviksföretaget Sandtec, utvecklar nu en ny barktork som drivs med överskottsvärme från den
anläggning där den placeras. Och som han hoppas ska göra barken
ännu attraktivare.
– Det är en vidareutveckling av en enkel och beprövad torkteknik, säger Per Sandström.
Planen är att konstruera torkanläggningen i moduler, så att den
kan byggas ut med så stor torkyta och så många våningar man vill
ha. I skrivande stund testkör han, i dialog med SCA, en test-tork
i mindre skala.

Sundsvalls Tidning 2021-02-25

VÄRMLANDS LÄN

Ny Teknik 2021-02-04

Spektakulärt jättelyft för fjärrvärmeverket

Finland först - sedan Domsjö

På Värmevärdens jättebygge av ett nytt fjärrvärmeverk i Säffle lyftes på måndagen den stora pannan på plats och projektledaren
Kemal Smailagic kunde konstatera att det svåra arbetet gick som
planerat.
Företaget satsar cirka 280 miljoner kronor på en ny modern
anläggning i Säffle.
– Det är vårt största projekt och det första i en lång rad projekt
som vi planerar att genomföra. På tur står Kristinehamn, Hudiksvall och Nynäshamn, berättade Kemal Smailagic.
– Värmepannan kommer med fem långtradare från Tjeckien
där den prefabricerats. Den monteras i tre stora stycken varav den
tyngsta väger 26 ton, berättade Värmevärdens regionchef Håkan
Andersson.

Internationellt genombrott för Sekab! Efter många års forskning
och hårt arbete är nu Sekabs teknik för bioraffinaderier, patenterade CelluAPP, definitivt på väg in i ett kommersiellt skede. I
Björneborg i Finland har man redan valt CelluAPP för en kommersiell anläggning.
Redan i år väntas dessutom byggstart för ett parallellt projekt i
Nordfuel söder om Uleåborg där Sekabs teknik med stor sannolikhet kommer att väljas.
Och inom Sekab pågår för fullt en förstudie för en anläggning
i storleksordningen tre miljarder kronor i Domsjö.
Monica Normark är teknisk chef inom Sekab och säger att anläggningen i Finland bygger på teknik som är utarbetad vid Sekabs
forskningsanläggning i Domsjö.
– Det är en forskning som resulterat i 26 unika patent och eftersom tekniken patenterats i ett flertal länder handlar det om över
200 godkända patent världen över.

Säffle-Tidningen 2021-02-02

Nordsverige 2021-02-18
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Utvinner nya resurser ur
biobränslet vid Hedenpannan

Naturskyddsföreningen kritisk
mot Stora Ensos planer

Vid Hedenverket produceras både el och fjärrvärme. Nu ska Karlstads Energi och Bioshare, också det ett Karlstadsbaserat företag,
undersöka om Hedenverket kan vässa miljötänket och resursutnyttjandet ytterligare.
Genom att ansluta en reaktor till pannan i ett av kraftvärmeverken kan het sand föras över från pannan till reaktorn där även
trädbränsle tillförs. I reaktorns syrefria miljö sker pyrolys av trädbränslet med hjälp av den heta sanden som sedan återförs till pannan tillsammans med kvarstående träkol. När processen är färdigutvecklad är planen att gasen ska användas, och det finns många
områden.
– Med den här tekniken skulle vi kunna producera ersättning
för fossil eldningsolja och gas. Det skulle också gå att göra biogas,
vätgas eller biobaserade kemikalier, berättar Christer Gustavsson,
vd på Bioshare.

Stora Enso planerar en mångmiljardsatsning på Skoghalls bruk för
kraftigt ökad produktion av massa och kartong. Det är inga goda
nyheter för skogen, anser Naturskyddsföreningen Värmland. - Det
finns en gräns för vad skogen tål och för vad som är bra för klimatet, säger Lars-Ola Westerlund.
Stora Enso presenterade planerna för Skoghalls bruk i mitten
av november i fjol.
Projektet beräknas kosta 8,6 miljarder kronor och omfattar
nytt sulfatkokeri, ny biobränsleeldad mesaugn, ny kausticering,
utbyggd indunstning och sodapanna, ny turbin, ny torkmaskin
för sulfatmassa samt produktionshöjande åtgärder på kartongmaskinen KM8.
Efter investeringarna ska produktionen av kartong kunna öka
från 900 000 ton till en miljon ton per år och produktionen av
sulfatmassa fördubblas från 400 000 ton till 800 000 ton per år.

Nya Wermlands-Tidningen 2021-02-03

Värmlands Folkblad 2021-02-12

Maria prisades för arbetet
med ett fossilfritt flyg

Sveriges första laddhybridlastbil på plats

Under många år har Maria Fiskerud jobbat för att landet ska kunna ställa om till ett fossilfritt flyg. Nu har hon utsetts till mottagare
av Karlstads kommuns klimatpris 2020.
– Det känns jätteroligt. Det är inte många som vet vad jag gör.
Maria Fiskerud jobbar i flera olika projekt som alla rör fossilfritt flyg, fast med olika tekniska lösningar som bioflygbränsle och
elflyg.
– Det kommer också förfrågningar från utlandet, de ser vad vi
gör i Sverige och Norden. Vi ligger lite före. Det gör att vi skulle
kunna hjälpa utvecklingsländerna så att de inte behöver gå vägen
runt det fossila. Då skulle vår kunskap och erfarenhet göra nytta
för ännu fler.

Efter några veckors mer eller mindre hemliga tester i Karlstad är
det nu klart att Sveriges första laddhybridlastbil kommer att ägas
av Åkes Fjärr- och Lokaltransport, Molkom, en av delägarna i
LBC Frakt Värmland.
– Den har fungerat jättebra, betydligt bättre än vad vi från början trodde. Vi kommer nog att köpa ytterligare några laddhybrider, säger Per-Anders Johansson, Åkes Fjärr och Lokaltransport,
med 25 lastbilar i verksamheten.
2,2 miljoner kronor är priset för lastbilen.
När laddhybriden körs med eldrift inne i Tingvallastaden blir
det varken buller eller utsläpp. Lastbilen kommer främst att användas för att köra drycker och andra varor till butiker och restauranger.

Karlstads-Tidningen 2021-02-04

Nya Wermlands-Tidningen 2021-02-18

Biodieseln kan orsaka problem

ÖREBRO LÄN

Sedan ett antal år innehåller vanlig diesel en viss mängd förnybart
bränsle.
Det handlar om upp till sju procent fettsyrametylestrar (FAME)
som baseras på olika oljeväxter och om 20-40 procent HVO som
är en vätebaserad förnybar olja.
Detta kan ställa till problem för fordon som sällan körs. Jan
Brolin på Hammarö är en av dem som har drabbats.
– Jag har en hjullastare som jag använder att ta bort snö med
och bränslefiltret har blivit helt tätt av biodieseln.
– I dieselpumpen blir det en beläggning som ser ut som tjära,
säger Jan Brolin.
Han har även en grävmaskin med samma problem liksom en
Volvo V50.
För vanliga kunder som har fordon med dieselmotorer som sällan används rekommenderar Ebba Tamm på Drivkraft Sverige att
man nyttjar ren diesel.
– Men den är inte lätt att få tag i. Den finns bland annat på en
del båtmackar eftersom båtar ju också ofta står oanvända länge.

Företagaren Henrik tackar
Klimatklivet för sin nya biogaslastbil
LBC Logistik fick 300 000 kronor från Naturvårdsverket genom
satsningen Klimatklivet. Det ledde till att de kunde investera i en
biogaslastbil.
– Utan klimatklivs-pengarna så hade inte investeringen varit
möjlig, säger Henrik Gillisson, vd för LBC Logistik.
Biogaslastbilen fraktar framförallt sågade trävaror och bränsleflis från biobränsleterminalen i Karlskoga till regionala värmeverk.
Biogaslastbilen kostade 4,5 miljoner kronor, där Klimatklivet stod
för 300 000 kronor.
SVT Nyheter Örebro 2021-02-07

Nya Wermlands-Tidningen 2021-02-12
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Värmebehov spetsas fossilfritt i Lindesberg

UPPSALA LÄN

Linde energi har investerat drygt fyra miljoner kronor i omställningen av en av de oljepannor som används för spets- och reservkraft, när spillvärmen från Billerud Korsnäs inte räcker till i fjärrvärmesystemet. En klimatåtgärd som innebär att fossil eldningsolja
nu ersätts med förnybar bioolja och som tar det kommunägda bolagets värmeproduktion ytterligare ett steg mot att vara helt fossilfri till år 2025.
– Spillvärmen står för 90 - 95 procent av vår värmeproduktion.
Att nu kunna justera ytterligare några procent mot en helt fossilfri värmeproduktion känns helt fantastiskt, säger Fredrik Jansson,
chef Värme på Linde energi.

Prisade kretsloppet bröts
Lokala lantbrukare, reningsverket och kraftvärmeverket bildade i
början av 2000-talet ett lokalt kretslopp med salix som nav i Enköping. När värmeverket slutade köpa salixen bröts kretsloppet. De
senaste åren har Ena energi övergått till att elda returträ, och köpt
ingen eller mycket lite salix. Totalt har antalet hektar energiskog
som odlas i Enköpings kommun mer än halverats från 2001 till
2020, från 1112 hektar till 508 hektar.
Inför säsongen 2020-21 sade Ena Energi, i motsats till Mälarenergi i Västerås, absolut nej till inköp av salixflis. Ena energis
vd Torbjörn Claesson sade också i höstas till EP att bolaget bara
eldar returträ och skogsflis, men uppger nu att bolaget ändå köpt
2GWh, ungefär 4000 ton salixflis från Nynäs gård.

Nerikes Allehanda 2021-02-10

Solör satsar i Nora och
levererar fossilfri fjärrvärme

Enköpings-Posten 2021-02-22

Solör Bioenergi driver sedan början av 2014 en fjärrvärmeanläggning i Nora. Här produceras fjärrvärme till kunderna i Nora som
framför allt består av villor, flerfamiljshus och industrier. De största kunderna är Nora Bostäder, Melins Fastighetsförvaltning och
Rutstaden AB.
På anläggningen finns en biobränslepanna med kondensor, en
pelletspanna och oljepannor som numera eldas med bioolja.
– När det är kallare än minus 14 grader spetsar vi med bioolja,
säger Mattias Göransson, anläggningsansvarig i Nora.
– Framöver har vi planer på att installera en turbin, likt den
vi har på andra av våra orter. Därmed kan vi bli självförsörjande
på den el vi själva förbrukar, säger Nicklas Eld, regionchef Solör
Bioenergi Väst.

STOCKHOLMS LÄN
Sveriges utsläpp ska sänkas med
hjälp av gigantisk koldioxidsug
Det är svårt att se avgaser som lösningen på klimatkrisen. Ändå är
det just avgaserna från skogsavfall - som motsvarar 800 000 ton
koldioxid varje år - som är nyckeln när Värtaverket i Stockholm
rullar igång sitt nya test. Ett test som nog får ses som ett av dagens
mest spännande i hur Sverige ska uppnå målet om att bli koldioxidneutralt 2045.
Invid den 140 meter höga skorstenen på Värtaverket monteras
tre stycken 30 meter höga kolonner i februari. De utgör hjärtat i
testanläggningen. Här ska en teknik användas som kallas för bioCCS. Om alla värmeverk och pappersbruk i landet, som har tillgång till en hamn varifrån man kan frakta bort flytande koldioxid,
bygger liknande anläggningar, skulle de kunna suga ut 20-30 miljoner ton koldioxid ur atmosfären per år.

Energinyheter.se 2021-02-10

VÄSTMANLANDS LÄN
Högskoleprojekt gör el av palmer

Svenska Dagbladet 2021-02-17

Genom projektet Breemrest bedriver Mälardalens högskola
(MDH) och universitet i Maputo, Moçambique forskning som
går ut på att sågspån från kokospalmer och skal från kassava omvandlas till bioenergi.
Projektets mål är att förse samhällen i Moçambique med elektricitet, det skriver MDH i ett pressmeddelande. - Vi har kommit
till en punkt där tillgång till elektricitet definierar vad du kan uppnå som människa, säger Monica Odlare, professor i miljöteknik
vid MDH.
Behovet är därför stort att utbilda fler som kan utveckla ett modernt och hållbart energisystem i landet.

SÖDERMANLANDS LÄN
Därför kom inget varmvatten ur kranarna
Plötsligt kom det kallt vatten i kranarna. Tekniska verkens fjärrvärmekunder drabbades av ett värmeavbrott under fredagsmorgonen.
Kraftvärmeverket drabbades av ett tekniskt fel. 1 500 anslutna fastigheter berördes av stoppet.
I fjärrvärmeverket i Katrineholm finns det fem pannor.
– När det blir kallare så får vi köra fler pannor. Under januari
när det varit som kallast har vi kört tre pannor, berättar Anna Axelsson. Två av dem har gått hela tiden, medan den tredje har dragits igång när det varit extra kallt. - Vi har klarat hela januari utan
att köra någon olja, så vi har en helt fossilfri produktion under
januari, trots att det varit så kallt.

Vestmanlands Läns Tidning 2021-02-22

Katrineholms-Kuriren 2021-02-06
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Under sommaren kommer all värme - som mest går till varmvatten- från Farmarenergi i Eksätter. Då stängs anläggningen i Facetten ner för årlig genomgång och underhåll.

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Kylan sätter press på fjärrvärmen

Östgöta Correspondenten 2021-02-11

Den kraftiga kylan ställer krav på fjärrvärmeleverantörerna. Under
natten mellan söndag och måndag var förbrukningen väldigt stor
och företaget levererade 465 megawatt värme.
– Förra veckan, innan kylan kom, levererade vi kanske i storleksordningen 280-300 megawatt värme.
– Vi har de resurser som krävs. Någon vinter kring 2010 var
det nästan ner mot -35 grader, men vi hade pannor kvar och inga
problem med leveranserna.
Anläggningen på Södra Oskarsgatan har en panna för biobränsle, en för returträ samt en panna för fossil olja. Gärstadverket har
fem pannor, tre äldre och två nyare, där det främst eldas avfall.

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Feab-ägare tar in partner
för fjärrvärme och fiber
I fredags tog Nordion Energi över ägandet av Falbygdens Energi
efter Infracapital, som ägt bolaget sedan december 2013. Nordion
Energi är en koncern som bildades för ett år sedan. Falbygdens
Energi är tredje bolaget i koncernen, sedan tidigare ingår Swedegas
och Weum, med nät för gasdistribution i västra och södra Sverige.
Hans Kreisel är vd för Nordion Energi, och ny styrelseordförande för Falbygden Energi AB.
I början av veckan besökte han företaget.
Nordion Energi kommer bara att driva verksamheten med
eldistribution. Fjärrvärme och stadsnätet med fiberanslutningar
kommer att drivas av en partner.

SVT Nyheter Öst 2021-02-03

Reservanläggningar fick kopplas in
I förra veckan fick Eon tillfälligt dra igång sina reservkraftverk i
Inre hamnen och Navestad.
Eon har två reserveranläggningar inom fjärrvärmenätet i Norrköping: oljeeldade hetvattencentralen Skeppsdockan, som ersätts
av en biobränsleanläggning på Ingelstaområdet 2021/2022, och en
i Brånnestad, Navestad, konverterad till biobränsle 2018.
Att Eon fick ta till reservanläggningarna förra veckan hade främst
med produktionsproblem att göra, i kombination med vinterkylan.

Falköpings Tidning 2021-02-04

Utsläppen i hamnen ska
minskas med 70 procent

Folkbladet Östgöten 2021-02-10

Tre transportjättar och Göteborgs Hamn gör gemensam sak. Målet? Att kraftigt sänka transporternas fossila utsläpp. Det meddelade Scania, Volvo, Stena Line och Göteborgs Hamn på en gemensam presskonferens i dag.
Tranzero Initiative. Så kallas samarbetet. 55 000 ton koldioxid,
det är vad en miljon landtransporter släpper ut varje år, på väg till
och från hamnen.
Man har satt upp ett konkret mål. Utsläppen ska minskas med
70 procent till 2030.
En grön infrastruktur med tillgång till fossilfria bränslen i
hamnområdet ska byggas ut. Men det krävs också att de ansvariga
kunderna investerar i fordon och utrustning som drivs av el, vätgas, biogas, HVO eller andra fossilfria bränslen.

Avtal ska göra ASM Foods mer miljövänligt
ASM Foods i Mjölby och Tekniska Verken har sedan årsskiftet ett
nytt avtal om energileveranser. Det innebär också att avfall från
Mjölbyanläggningen tas om hand och blir bland annat biogas.
– Vi jobbar mycket med energioptimering och har som mål att
bli cirkulära i produktionen, säger tekniske chefen Lars Davidsson
på ASM Foods.
ASM Foods är ett företag som kräver mycket energi, eftersom
man arbetar både med att hetta upp råvaror och sedan kyla ned
dem. Därför är energieffektiviseringar viktigt.
– Det viktigaste just nu är hur vi tillverkar vår ånga. Vi håller på
med en förstudie för att byta energislag, det optimala vore biogas.
Men det blir i flera steg, hittills arbetar vi med att byta eldningsolja
E01 till RME rapsolja. Vi har redan sänkt oljeförbrukningen med
över 30 procent.

Göteborgs-Posten 2021-02-05

Preemraff Lysekil förbereder
prov med förnybara råvaror

Östgöta Correspondenten 2021-02-11

Efter att beskedet kom i höstas att Preem drar tillbaka sin ansökan
om en stor utbyggnad av Preemraff Lysekil för att kunna processa
tjockolja till bensin och diesel arbetar företaget nu med projekt för
att blanda in mer förnybart drivmedel. På det sättet kan befintlig
raffinaderianläggning användas utan att göra några omfattande utbyggnader.
En del i detta är att göra en provdrift i den så kallade FCCanläggningen, den katalytiska krackern. Provdriften kommer att
ske i två delar. Dels handlar det om en kortare testkörning med
300 ton pyrolysolja. Därefter kommer Preem att installera en egen
utrustning och man startar en längre driftperiod. Tidigast i fjärde
kvartalet i år påbörjas provdrift då 50 000 ton pyrolysolja ska processas under de kommande två åren.

Mitt i vinterkylan – de har
Åtvidabergs hetaste jobb
När temperaturen sjunker går fjärrvärmeverket på Facetten för högtryck. Jörgen och Fredrik Strömberg ser till att värma Åtvidaberg.
Biobränslepannan Cecilia fick sitt namn i samband med invigningen på Ceciliadagen 1998. Med kyla och flera minusgrader får
hon jobba för högtryck.
I Cecilia eldas 90 procent grot (rester i form av grenar, toppar
och rötter från skogsbruk) och tio procent stamflis. Allt är närproducerat och levereras av entreprenörer inom en omkrets av fem mil
runt Åtvidaberg. Förra året, som var ett varmt år kom mindre än
0,3 procent av energin från olja.

Lysekils-Posten 2021-02-16
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Detaljplan för biogasanläggning
till granskning

Flisen slukas i pannorna
för att värma Hjos hus

Planförslag för biogasanläggning norr om Västerbyverket har varit
föremål för samråd under november till januari. Förslaget möjliggör en biogasanläggning med en byggrätt om 20 000 kvadrat
meter och högsta nockhöjd 28 meter. En parallell process pågår
där ansökan är inlämnad till länsstyrelsen för miljötillstånd för
verksamheten.
Synpunkter som inkommit är överlag negativa till placeringen
av anläggningen. De frågor som tas upp är framförallt lukt och trafikflöden. Länsstyrelsen har endast mindre synpunkter på förslaget
och Trafikverket har inga synpunkter. Kommunstyrelsens ordförande Susanne Andersson (C) har förståelse för de synpunkter som
har kommit in men menar att det positiva med en biogasanläggning som ett led i vägen mot ett fossilfritt Sverige överväger.

Just nu brinner det för fullt i pannorna och lastbilarna med flis anländer dagligen till värmeverket. Tack vare detta håller sig många
Hjobor varma under årets kalla månader.
Denna vinter har varit betydligt kallare än de senaste årens vintrar, vilket påverkat bland annat fjärrvärmeverket. Under januari
2021 ökade försäljningen av fjärrvärme i Hjo med 34 procent jämfört med januari förra året, som var avsevärt varmare.
I Hjo eldas bara med träflis. - Det mesta materialet är färdigt
när det kommer hit, men stamved flisas på plats här, säger Håkan
Karlsson, vd Hjo Energi. Han berättar att träet kommer från skogar inom en radie på ungefär två mil, vilket innebär att transporterna med lastbil är korta.
Hjo Tidning 2021-02-23

Götene Tidning 2021-02-17

JÖNKÖPINGS LÄN

Medvind för svenska trätorn
I maj förra året restes Modvions första trätorn på Björkö utanför
Göteborg. Nu blir världens ledande vindturbintillverkare danska
Vestas delägare i företaget, med målsättning att föra in trätornen
i sin produktlinje för att minska sina klimatavtryck. Det innebär
nya fabriker och fler anställda vid svenska Modvion, som i dag har
en utvecklingsfabrik i Göteborg.
Förhoppningen är att kunna bygga hundratals torn per år inom
bara några år.
Enligt Modvions beräkningar minskar koldioxidutsläppen med
ca 30 procent vid byggnationen av ett vindkraftverk med torn i
laminerat trä, jämfört med en vanlig stålkonstruktion.

Alla stomlinjebussarna ska gå på el i sommar
I samband med den nya sommartidtabellen kommer samtliga
stomlinjer i Jönköpings stadstrafik att gå på el. Resterande bussar
som inte är stomlinjer kommer att gå på biogas. - Tanken är att
ha 100 procent förnybart bränsle i Jönköpings stadstrafik, säger
David Lundberg, trafikutvecklare i Jönköpings länstrafik (JLT).
– Eftersom bussarna går på el så kommer de att vara tystare och
det kommer helt klart att påverka ljudnivån i busarna.
– Tanken är att bussarna ska kunna laddas när de står på sina
ändhållplatser på Viktoriaplan, Råslätt, Tokarp och Hisingsängen.
Det är bra kapacitet på batterierna, så bussarna klarar lugnt ett par
vändor innan de behöver laddas.

SVT Nyheter 2021-02-18

Jönköpings-Posten 2021-02-22

Cementa ska minska utsläppen
- testar biobränslen och aska

Gjuterierna ska bli helt fossilfria i miljöprojekt

– Jag tror att vi kan nå målet med ett nettoutsläpp på noll år 2045.
Om vi alla hjälps åt. Det säger Jörgen Staflund, ny fabrikschef
på Cementa. Fabriken står för hälften av utsläppen av koldioxid
i Skövde.
– 40 procent av våra koldioxidutsläpp kommer från bränslet,
och 60 procent från själva processen. För att tillverka cement behöver kalkstenen hettas upp och då frigörs koldioxid från kalkstenen. Cementa AB siktar också på CCS men en förutsättning är
offentliga satsningar på forskning och utveckling.
Försök med biokol står först på listan i Skövde. De ser ut som
pellets och är gjorda av restprodukter av trä.
– Vi ska prova det, som en ersättning för fossilt kol, och vi gör
två försök i år.
Man ska även testa att ersätta eldningsolja, som används vid
tändning av cementugnen, med bioolja. - Bioandelen i bränslet
som vi använder är koldioxidneutralt.
Den större delen av utsläppen kommer från själva processen
och man vill nu kunna blanda kalken med redan bränt material,
aska från pappersbruk.

Nu har startskottet gått för svensk gjuterinärings största hållbarhetsprojekt hittills - där målet är att göra gjuterierna helt fossilfria.
Åsa Lauenstein på RISE i Jönköping leder det stora forskningsprojektet GRETA (Gjutna produkter med resurseffektiva tillverkningsprocesser och affärsmodeller).
I Sverige finns det omkring 100 gjuterier, varav de flesta inom
en radie av två timmars bilfärd från Jönköping. Gjuterierna är till
stor del beroende av fossila bränslen, framför allt koks och gasol
i produktionen. Här finns det ett stort intresse för att dra ner på
energiförbrukningen och gå över till helt fossilfria bränslen och
källor.
Många gjuterier har redan eldrivna ugnar i delar av produktionen och här är utmaningen att få tillgång till grön el, men man
tittar även på att använda sig av olika typer av biobränslen.
Bland annat kommer Scania, Husqvarna, Bruzaholms bruk och
Smålands Stålindustri att delta.
Jönköpings-Posten 2021-02-25

Skaraborgs Allehanda 2021-02-18
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Arla investerar närmare
200 miljoner i Vimmerby

Kylan ökar värmekostnaderna med
30 procent jämfört med förra året

Arla i Vimmerby genomför ett omfattande investeringsprogram.
För året som gått och fram till 2022 nämner platschefen Magnus
Dahlblom ett belopp på någonstans mellan 175 och 200 miljoner
kronor.
– Stora delar av satsningarna hänger samman med ökat fokus
på torrmjölksproduktion för barnmatsprodukter, till exempel
gröt. I pulverprocessen kokar man bort vatten vid undertryck och
vid låg temperatur - för att inte bryta proteinkedjorna i mjölken.
Produktionen är mycket energikrävande.
I Vimmerby och Visby pågår parallella projekt för fossilfri energi. I Visby samarbetar Arla med gotländska Brogas om en ny
bioflispanna som är i slutfasen av inkörning. I Vimmerby går man
en annan väg:
– Vi har sålt vår panna till Adven, specialister på energilösningar, säger Magnus Dahlblom.
Biodiesel ersätter eldningsolja och en mycket högre andel av
värmeenergin ska återföras.

På Lessebo fjärrvärme brinner flisen i pannan för fullt. Kallare
väder leder till högre energiförbrukning och mer värme ut till
kunderna.
Det levererades betydligt mer värme från fjärrvärmeverket i januari i år, jämfört med samma månad förra året. Under januari
2021 ökade värmekostnaderna med cirka 30 procent, jämfört med
januari 2020.
Ju kallare det är, desto fler kilowattimmar måste levereras från
Lessebo fjärrvärme ut till kommunens kunder. I värmeverkets
panna eldar de uteslutande flis. Någon risk för värmebrist, som för
elbrist, är det inte.
– Just i dag har vi ingen flisbrist. Det beror bland annat på att
vi har haft mycket granbarkborrar som har dödat en hel del träd,
som sedan flisas upp.
Smålandsposten 2021-02-15

Vimmerby Tidning 2021-02-12

Veab har kört på högvarv i kylan
– lyckades klara sig utan bioolja

Gotlandstrafiken: Först i världen med
storskalig inblandning av biogas

Under de senaste veckornas kyla har kraftvärmeverket i Växjö
gått på max. Reservanläggningarna som drivs med bioolja har
inte behövt startas. En riktigt kall vinterdag eldas 100 ton bränsle
i timmen.
Den gångna helgen fick personal jobba extra berättar kraftverkschef Joakim Mårtensson.
– När Växjöborna stiger upp på morgnarna kör vi för fulla maskiner. Vi har klarat vårt uppdrag utan att tända med bioolja. Vi
har kört till 100 procent fossilfritt vilket vi är väldigt stolta över,
säger Joakim Mårtensson. Veab har även fliseldade anläggningar i
Ingelstad, Rottne och Braås. På dessa orter har man tidvis behövt
ta till bioolja under den gångna köldperioden.

Första passagerarrederiet i världen med storskalig inblandning av
biogas. Från och med den här veckan kommer Gotlandstrafiken
att köras med 10 procent biogas som drivmedel.
I dagarna ökar Destination Gotland inblandningen av biogas
- från en till tio procent. Det motsvarar 9 000 ton i minskade
koldioxidutsläpp, CO2, per år.
Redan 2019 och 2020 tog rederiet ett första steg mot fossilfri
sjöfart genom att investera i två nya färjor som drivs med naturgas,
LNG. En åtgärd som bidrog till minskade CO2-utsläpp med cirka
20 procent.
Oskarshamns-Tidningen 2021-02-18

Smålandsposten 2021-02-17

GOTLANDS LÄN
KALMAR LÄN

Gotländsk koldioxid ska lagras i Norge

Rekordhög effekt för att klara Vimmerbykylan

Cementa i Slite ligger på tredje plats över landets största utsläppskällor av koldioxid. Förra året lämnade nästan 1,5 miljoner ton
koldioxid skorstenarna i Slite. För att utsläppen ska minskas krävs
miljardinvesteringar. Satsningar som behöver göras både av bolaget men också av det offentliga i form av nationella medel och
EU-fonder.
En fullskalig anläggning för CCS, världens första i sitt slag, i
systerfabriken Brevik i Norge tas år 2024 i bruk. När samma teknik kommer till Gotland, med målet att vara i drift 2030, visar
en förstudie att nära 1,8 miljoner ton, även koldioxiden från de
biobränslen som används, kan fångas in för att i flytande form
transporteras med båt till uttjänta oljefält i Norge.
500 miljoner kronor i investering skulle kunna minska utsläppen med en femtedel till år 2030, genom att övergå till mer biobränsle och fasa ut kol för uppvärmning av ugnarna.
– Där sker ett stort steg redan efter storstoppet i början av april.
Vi har byggt en modern stor kross som kommer att förse båda
ugnarna med biobränslen, säger Fred Grönwall.

Måndagsmorgonen bjöd på bister kyla ned mot 17 minusgrader
i Vimmerby. För att klara värmeförsörjningen till de drygt 1 500
anslutna kunderna i Vimmerby tätort fick Vimmerby Energi- och
Miljö AB (VEMAB) producera på rekordstor effekt.
– Vi körde ut 35 megawatt på måndag morgon. Det är dubbelt
så mycket som en vanlig vinterdag då temperaturen ligger på nollan och nästan tio gånger mer mot vad som går åt en fin sommardag, säger Mats Lennart Karlsson som är Värmechef på VEMAB.
– Anläggningen på Södra Näs används som ett komplement till
den på Tallholmen och får gå extra i sådana här lägen. Båda eldas
med flis och bark som biobränsle, säger Mats-Lennart Karlsson.
Vimmerby Tidning 2021-02-02

Gotlands Allehanda 2021-02-13
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Inblandning av biogas minskar
utsläpp med 9000 ton

Stort strömavbrott i Varberg
– totalt 8000 drabbade hushåll

Destination Gotland börjar nu med storskalig och kontinuerlig
inblandning av biogas. Från och med den här veckan ökar inblandningen av biogas från en till tio procent.
Totalt ger den ökade inblandningen av biogas en utsläppsminskning som motsvarar 9000 ton koldioxid per år. Enligt Destination Gotlands klimatfärdplan ska man minska utsläppen av
koldioxid med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.
– Vi är fast beslutna att ställa om till en klimatsmart Gotlandsresa och senast 2045, helst mycket tidigare, ska Gotlandstrafiken
vara helt fossilfri, säger Christer Bruzelius, vd Destination Gotland.

Två strömavbrott, varav ett omfattande, inträffade i Varbergs kommun under torsdagseftermiddagen. Tusentals hushåll blev utan el.
Felet påverkade också det närliggande fjärrvärmeverket Flisan.
I och med att det också fick strömavbrott stannade pumparna ett
tag.
Ett annat elavbrott inträffade tidigare under dagen. Orsaken
var ett kabelfel i centrala Varberg.
– Vi har reservkraft på plats. På grund av kylan är det svårt att
gräva i marken. Men vi jobbar på det, säger Hans Ljungström.
SVT Nyheter Halland 2021-02-11

SVT Nyheter Öst 2021-02-16

Kylan tvingar Hem att elda
med fossila bränslen

Tror på gotländsk gas i pipeline inom två år
Färjorna ökar inblandningen av biogas från fastlandet. En pipeline
i Visby kostar 20 miljoner kronor och kan vara klar om två år, för
att förse båtarna med gotländsk gas.
– Det är minst två år bort innan det kan bli gotländsk biogas,
säger Magnus Ahlsten, initiativtagare och delägare i Biogas Gotland.
Planen är att dra en pipeline från Arla till hamnen, till en kostnad av 20 miljoner kronor. Enligt Magnus Ahlsten finns löfte om
halva beloppet i utvecklingsmedel, resten måste Biogas Gotland
låna upp. Att Arla i Visby just nu går från biogas till flis gör att mer
biogas blir tillgänglig. Hittills har all gotländsk biogas tillverkats
i anläggningen i Bro, av grönsaks- och slaktavfall, kompost och
gödsel.
Ännu en anläggning för biogasframställning behövs och planeras på södra Gotland.

Kylan som har tagit ett rejält grepp om Halmstad tvingar det kommunala energibolaget att elda med olja. Merparten är miljöolja
men i en panna används enbart fossila bränslen. - Men pannan
körs bara om det blir kallare än tio grader. I år har den varit i drift
i några dagar, säger kommunikationschef Anders Bredfell.
Halmstad Energi och Miljös elnät försörjs i huvudsak via eldning av hushållsavfall och olika typer av biobränsle, som flis och
biogas. En viss mängd energi genereras också via spillvärme från
industrin..
Varför behövs ens eldningsolja - varför kan ni inte redan i dag
använda enbart bioolja?
– Biooljan är mer trögflytande och kräver mer av anläggningen.
Det gör att dessa anläggningar är dyrare att investera i, men på sikt
är tanken att den vi har ska försvinna.
Hallandsposten 2021-02-15

Gotlands Allehanda 021-02-17

Nu är Hallands första havrekvarn invigd
och har gjort sin första leverans

HALLANDS LÄN

Vi äter och dricker allt mer havreprodukter. Detta i takt med att
fler upptäcker havrens nyttiga egenskaper och det dyker upp nya
produkter på marknaden.
Som ett led i den utvecklingen har Berte Qvarns uppfört en
havrekvarn, vilken nu står färdig.
Havrekvarnen står bredvid de äldre kvarnarna för vete och råg
som Berte Qvarn driver i Slöinge i södra Halland.
Havrekvarnen är Sveriges näst största och Hallands första. Den
kommer att drivas av hållbar och förnyelsebar el och biogas och
processerna är trimmade för att vara så energieffektiva som möjligt. När driften är i full gång kommer den nya kvarnen att kunna
behandla 50 000 ton havre under ett år.

Gasledningen i Hylte har
förlängts ut till Kinnared
Kinnared: Gasnätet genom Hylte kommun har fått en ny kund:
Kinnareds Well, som fasat ut sin förbrukning av olja. Gasledningen i Brännögård har förlängts 2,5 kilometer.
– Vi tittade på ett par olika alternativ och började med det för
flera år sedan, innan det till slut blev det här alternativet, berättar
Peter Syrén, VD för Kinnareds Well.
I kalkylerna fanns givetvis ekonomin, olja är en förhållandevis
dyr värmekälla.
Peter Syrén räknar med att gaspriset framgent håller sig lägre
än oljan, men har en förhållandevis stor investering och en anslutningsavgift att betala av.
Företaget köper nu biogas av en leverantör ansluten till det stora
nätet. Man bidrar en smula till att cirka 30 procent i det stora nätet
numer är biogas, där majoriteten på 70 procent annars är fossil
naturgas från Nordsjön. Nordions kostnader för förlängningen av
gasnätet från Brännögård och Kinnared, som avslutades i höstas,
slutade på 6,7 miljoner kronor. Till detta fick man (via dotterbolaget Weum) 1,3 miljoner i stöd från Naturvårdsverkets Klimatkliv.

Smålandsposten 2021-02-17

Hallandsposten 2021-02-02
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Kylan kostar Ystad miljoner

SKÅNE LÄN

De senaste dygnens rekordkyla tvingade fjärrvärmeverket att spetsa produktionen med rapsdiesel, RME för att få värmen att räcka
till alla Ystadsbor.
– Det kostade ett antal miljoner kronor, konstaterar Vinko
Culjak, vd.
Han ser den senaste veckan med rekordkyla som ett test.
Fjärrvärmen i Ystad värms till största del upp av pannor som
eldas med skogsflis. Men när det blir kallt, runt noll eller ett par
plus, räcker flispannorna inte till. Då behövs även oljepannorna,
som sedan 2019 eldas med RME, som är rapsolja.
Till en början var RME dessutom relativt billigt eftersom fjärrvärmeverket var skattebefriat.
– Men i år slopades plötsligt den förmånen och RME blev över
en natt 25 procent dyrare. Det känns som att vi straffas, inte minst
i ljuset av att biogasen inte beskattas på samma sätt, säger Vinko
Culjak.

Miljöpartiet: "Skånetrafiken hotar biogasen"
190 av 800 biogasbussar som kör för Skånetrafiken kommer att
bytas ut mot elbussar. Nu är Miljöpartiet emot elbussarna - för att
dessa på sikt kan hota den skånska biogassatsningen och innebära
förlorade jobb.
– Visserligen är vi för elektrifiering av fordonsflottan. Men samtidigt har vi biogasbussar som vi vet fungerar och är miljövänliga,
säger Kami Petersen (MP) och fortsätter:
– Nu byter vi ut nära 24 procent av fordonsflottan mot elbussar.
Samtidigt har vi lagt ner mycket på att utveckla biogasen i Skåne,
med Region Skånes färdplan för biogas som vi haft under lång
tid. Skånetrafiken har varit en bärande partner i detta och köpt
in mycket av biogasen. Om vi bara ser till siffrorna, så produceras
det 421 gigawattimmar biogas på 44 olika ställen i Skåne årligen.
Skånetrafiken köper in 309 gigawattimmar, 75 procent av detta.
Vad händer när Skånetrafiken minskar sin andel?

Ystads Allehanda 2021-02-16

Kristianstadsbladet 2021-02-05

Digitalt fullmäktige lovar
att köpa gamla elbussar

Regionbussarna på Österlen går över
till el med början tidigast nästa år

Ett hot mot biogasen? Eller en dålig idé att köpa in åtta år gamla
elbussar för över en miljard, när de har ett bokfört värde om 760
miljoner? Åsikterna gick brett isär under tisdagens regionfullmäktige. Bakgrunden är att Skånetrafiken gjort en upphandling av vilka som ska köra busstrafik på Söderslätt, Österlen, Skåne nordväst
och kring Lund de kommande åtta åren. Samtliga de aktörer som
vunnit upphandlingen har angett att de vill köra med elbussar.
Men för detta krävs även en övertagandegaranti. Att regionen lovar
att köpa in elbussarna från operatörerna efter åtta år, när avtalen
går ut. Något som Miljöpartiet motsätter sig, med motiveringen
att satsningen på elbussar hotar Skånes färdplan mot biogas.
– Ingen har sagt att biogasen är dålig. Vi får bara hitta andra
användningsområden för den. Det som hänt är att vi får in mer
elbussar än vi trodde, för att tekniken gått så fort framåt, kontrade
Annette Linander (C).

Österlen blir en av de första platserna i landet som får regionbussar som drivs med el. Efter en ny upphandling är det nu helt slut
med dieselbussar.
– I underlaget har vi ställt krav på att trafiken ska ske med elbuss där det är möjligt, säger Skånetrafikens projektledare Maria
Gustafsson.
På de sträckor där elbussar inte kan användas kommer trafiken
även fortsättningsvis att köras med gasbussar.
Skillnaden mot dagens regiontrafik blir att de dieseldrivna bussarna nu försvinner.
– Det finns fortfarande en del bussar som drivs med biodiesel. Det är inte lika klimatsmart som förnybar eldrift eller biogas.
Det finns också hälsofördelar när utsläppen från dieselfordonen
försvinner. Det här blir en stor förbättring, säger Iris Rehnström,
hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.
Eftersom man räknar med att elbussarna har en livslängd på
cirka 15 år och avtalet som nu är tecknat sträcker sig över åtta år med en möjlig förlängning på två år - har Region Skåne i veckan
fattat ett beslut om en övertagandegaranti efter anbudstidens slut.

Kristianstadsbladet 2021-02-17

Solkiga bomullskläder blir till socker
Textilier är ett sorgebarn i återvinningssammanhang. Men nu
har Lundaforskare utvecklat en metod som ger urtvättade lakan,
handdukar, jeans och annat av bomull nytt liv.
Varje år slängs uppskattningsvis 25 miljoner ton bomullstextilier runt om i världen. I Sverige blir det mesta fjärrvärme. Vissa
tyger har fortfarande så starka fibrer så att de kan återanvändas.
Förr eller senare blir alla bomullsfibrer för korta för att fiberregenereras, som det kallas.
Forskarna har lyckats bryta ner bomullens växtfibrer, cellulosan, till mindre beståndsdelar. I den här processen blöts tygerna
med svavelsyra. Resultatet blir en klar, mörkt bärnstensfärgad
sockerlösning.

Ystads Allehanda 2021-02-06

Skånes biogasjätte rubbas
inte av elbussatsning
Biogasanläggningen i Jordberga, mellan Skurup och Trelleborg,
producerar årligen 110 GWh biometan av restprodukter från jordbruk och livsmedelsproduktion. Men Skånetrafiken köper ingen
biogas från Söderslätt. Därför påverkas inte Gasum i Jordberga direkt av Skånetrafikens planer på att byta en del av sin biogasdrivna
flotta mot elfordon.
– Vi påverkas inte direkt i den mening att vi i dag inte säljer till
Skånetrafiken. Men å andra sidan gör vi det indirekt om nu inte
den undanträngda biogasen ersätts med annan biogas och biogasanvändningen blir mindre. Det tycker vi är bekymmersamt, säger
Markus Olsson.
Framför allt, menar han, är det de mindre biogasanläggningarna som kan drabbas när kollektivtrafiken ratar biogasen.
Ystads Allehanda 2021-02-06
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