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med Bioenergi i Pressen

Naturvårdsverket publicerade den 29 mars sitt under-
lag för regeringens redovisning enligt klimatlagen. Det 
är en genomgång av hur Sveriges utsläpp utvecklas 
och hur beslutade och planerade åtgärder påverkar 
måluppfyllelsen. I kort sammanfattning kan man  
beskriva rapportens innehåll så här: 
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BIOENERGI I PRESSEN

Haparanda bygger nytt värmeverk och fasar ut torv. Sandviken, 
som också eldar mycket torv, vill bygga ihop sitt nät med 
Gävle. Jämtlandsvärme i Strömsund planerar nytt värmeverk 
och utbyggt nät. På Ekerö utanför Stockholm har ett nytt  
värmeverk tagits i drift, i Gnosjö planeras också ett fjärrvärme-
verk, och vid Essitys pappersbruk i Lilla Edet byter man ut 
naturgas mot biogas. SID 13. 

Positiva signaler kring EU:s taxonomi 
Ett nytt utkast till taxonomi för hållbara investeringar presentera-
des av EU-kommissionen för representanter för medlemsstaternas 
regeringar 24 mars. Förslaget läckte några dagar tidigare. Förslaget 
innehåller en del positiva besked för bioenergin, men också kvarstå-
ende problem.  SID 3. 

Det finns ett betydande gap mellan klimatmålet 2045 och effekten av beslutade  
åtgärder. Men genom reduktionsplikten minskar de utsläpp vi kan påverka kraftigt  
fram till 2030. Gult = referensscenario, grönt streckat = med reduktionsplikt  
och uppfyllande av NOx-mål, grönt stack-prickat = med reduktionspllikt utan 
NOx-mål, blå stapel = nettonoll-målet 2045 Källa: naturvårdsverket. 

GAP TILL MÅLET 2045

• Utsläppsmålet för 2020 har uppnåtts.
• Det finns fortfarande utsläppsgap både 2030 och 2045 med de 
åtgärder som hittills beslutats. 
• Till 2030 kommer utsläppen att minska med 60 – 62 procent 
till 2030 i den icke-handlande sektorn, vilket är nära målet. 
Men Naturvårdsverket varnar för att vi då kan få svårt att klara 
målet för minskade utsläpp av kväveoxider. 
• Den helt avgörande faktorn för att klara målet 2030 är ökad 
användning av biodrivmedel genom reduktionsplikten. 
• Gapet 2045 har minskat kraftigt jämfört med förra årets be-
räkning.

Naturvårdsverket betonar i sin redovisning att det kommer 
att krävas ytterligare åtgärder för att nå nettonoll-målet 2045. 
I rapporten uttrycker verket också oro för att Sverige ska klara 
den stora ökade tillförseln av biodrivmedel. 

mailto:%20info%40svebio.se?subject=
http://www.svebio.se
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Ytterligare åtgärder krävs

Rapportens sammanfattning inleds så här:
”Naturvårdsverket bedömer att det behövs ytterligare beslut om 

styrmedel och åtgärder för att nå de klimatpolitiska etappmålen 
till år 2030, 2040 och 2045. Utsläppsgapet har dock minskat till 
följd av de nya beslut som fattats och aviserats under 2020. Natur-
vårdsverket bedömer att målet till 2020 kommer att nås.”

Rapporten är indelad i avsnitt om utsläpp i den handlande 
sektorn (ETS) och utsläpp i den icke handlande sektorn (utanför 
ETS), som består bland annat av transportsektorn, arbetsmaskiner, 
lätt industri, jordbruk och enskild upp värmning. ETS-utsläppen 
styrs av priset på utsläppsrätter, men ingår ändå i det nationella 
målet om nettonoll-utsläpp 2045. Det handlar både om utsläpp 
från tung industri och från större energianläggningar. 

Kravet på ytterligare åtgärder riktar sig dels mot EU, för att 
ytterligare skärpa målet i ETS, dels mot regering och riksdag för 
att införa ytterligare åtgärder i sektorer som inte omfattas av ETS. 
Förutom åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser kommer 
det att krävas negativa utsläpp för att nå målet (kompletterande 
åtgärder). Dit räknas t ex bio-CCS, kollagring i mark, återvätning 
av dikad våtmark mm. 

Det totala målet 2045

Hittills har utsläppen minskat med 29 procent sedan 1990, till 
cirka 51 miljoner ton CO2-ekvivalenter 2019 (en slutlig siffra för 
2020 kommer i slutet av 2021). Till 2045 räknar Naturvårdsverket 
med att utsläppen minskar med 55 – 56 procent från 1990 med 
beslutade åtgärder. Då kommer det att återstå utsläpp av 31 – 32 
miljoner ton. Med så kallade kompletterade åtgärder kan man 
komma ner till 21 – 22 miljoner ton. Mycket av det som då åter-
står finns i industri som ligger inom ETS och i jordbruket, där 
utsläpp av metan och lustgas är direkt kopplade till de biologiska 
processerna. 

Målet 2030 i den icke handlande sektorn

Sverige har större rådighet över den icke handlande sektorn än 
över de totala utsläppen eftersom Sverige kan styra över ETS. Där-
för finns ett mycket ambitiöst mål till 2030 för den icke handlande 
sektorn på 63 procents minskning jämfört med 1990, och inom 
denna sektor för transportsektorn med en minskning på 70 pro-
cent jämfört med 2010. Naturvårdsverket skriver att vi har möjlig-
het att minska utsläppen med 60 – 62 procent till 2030, men att 
detta kan strida mot målet för reduktion av kväveoxidutsläpp. Om 
man tar hänsyn till detta mål kan minskningen bli 53 – 55 procent 
med beslutade styrmedel. Kväveoxidutsläppen är kopplade till an-
vändningen av bränslen i trafiken. 

Fram till 2019 hade utsläppen i den icke handlande sektorn 
minskat med 31 procent jämför med 1990, alltså något mer än de 
totala utsläppen där man också tar med ETS-sektorn. 

Bränslebytet ger de största minskningarna

En stor del av minskningen av utsläppen fram till 2030 beror 
på de höjda kvoterna i reduktionsplikten, men även efter den höj-
ningen finns det kvar ett gap på 1 – 2 miljoner ton koldioxid 2030 
i transportsektorn i relation till 70-procentsmålet. 

De beräkningar som presenteras visar att reduktionsplikten 
ger avsevärt större utsläppsminskningar än andra åtgärder. Bonus 
inom bonus-malus uppges ge en minskning av utsläppen med 
0,03 – 0,1 miljon ton CO2 2030. Malus inom bonus-malus ger 
0,05 – 1,125 miljon ton CO2-effekt 2030. Som jämförelse kan re-
duktionsplikten ge en minskning av utsläppen med 5 – 6 miljoner 
ton minskade utsläpp, men kanske bara 2,5 – 3 miljoner ton om 

man samtidigt vill nå målet för kväveoxider. Till det ska läggas  
effekten av bränslebyte i arbetsmaskiner som ger ytterligare 1,5 – 
1,8 miljoner ton minskade CO2-utsläpp till 2030. 

Frågetecken kring bioenergin 

Slutsatsen av rapporten är att utsläppsminskningen fram till 
2030 till relativt stor del måste ske i transportsektorn, och att re-
duktionsplikten spelar en avgörande roll. Det finns frågetecken 
kring kväveoxidutsläppen. Men naturvårdsverket lyfter också fram 
frågetecken kring biodrivmedel generellt. Så här skriver man: 

”Det finns bland annat osäkerheter gällande tillgängliga håll-
bara volymer biodrivmedel ur ett nationellt och internationellt 
perspektiv. Det finns en stor nationell efterfrågan på nyttjande av 
biomassa också för andra ändamål än flytande biodrivmedel i den 
svenska klimatomställningen, vilket bland annat uttrycks i de fos-
silfria färdplaner som svenska branscher presenterat. En samlad 
analys av hur efterfrågan ska kunna mötas på ett hållbart sätt sak-
nas ännu. Det finns också frågetecken kring utvecklingstakten av 
produktionstekniker för förnybara drivmedel samt prisutveckling 
för dessa drivmedel när de når marknaden. Även Sveriges roll som 
förebild riskeras av en alltför ensidig satsning på biodrivmedel. I 
ett internationellt perspektiv är Sverige förhållandevis ensamma 
om en sådan inriktning och med hänsyn taget till en begränsad 
kapacitet på hållbar biomassa går satsningen sannolikt inte att re-
plikera i så många andra länder.”

Svebio kommentar: 

Det är bra att naturvårdsverket bekräftar att det är bränslebytet 
som ger den stora utsläppsminskningen inom transportsektorn och att 
bonus-malus har närmast noll effekt. Frågan om kväveoxider är inte en 
specifik fråga för biodrivmedel, och utsläppen från förbränningen i mo-
torer har minskat mycket kraftigt genom teknikutveckling och förstärks 
av att äldre bilar fasas ut. Naturvårdsverkets oro för försörjningen med 
biodrivmedel stämmer inte överens med de omfattande investerings-
planer som finns bland drivmedelsproducerande företag, och som vi 
redovisat i tidningen Bioenergi (kartan Biodrivmedel i Norden). Att 
andra länder agerar långsamt är inget argument för att Sverige ska 
vänta med att byta ut fossila drivmedel.  

FORTS FRÅN SID 1.

MINSKADE UTSLÄPP I TRANSPORTSEKTORN 

Utsläppen från inrikes transporter kommer att minska kraftigt till 2030.  
Gult = referensscenario, grönt streckat = med reduktionsplikt och  
uppfyllande av NOx-mål, grönt stack-prickat = med reduktionspllikt  
utan NOx-mål, blå fyrkant = målet 2030.

https://bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor/produktion-av-biodrivmedel-norden
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Ursprungligen var planen att EU-kommissionen skulle presentera 
sitt förslag om taxonomin vid årsskiftet. En snabb konsultation 
genomfördes från slutet av november till 18 december kring ett 
förslag till kriterier. Det innehöll regelverk som var mycket nega-
tiva för svensk energiförsörjning, bland annat kring bioenergi och 
vattenkraft. Ett stort antal svenska aktörer deltog i konsultationen. 
Svebio lämnade in detaljerade förslag till ändringar och uppma-
nade medlemsföretag att ta del i konsultationen. Den svenska re-
geringen skickade tillsammans med nio andra länder ett brev om 
taxonomin den 11 mars, där man krävde att inga ytterligare krav 
ska införas för bioenergi och att taxonomin tvärtom måste vara 
utformad så att den leder till ökade investeringar i bioenergi, vat-
tenkraft och annan förnybar energi. Bakom brevet, som var ett 
initiativ av energiminister Anders Ygeman, stod förutom Sverige 
också Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeck-
ien, Slovakien och Slovenien. Sverige skicka redan före årsskiftet 
ett liknande brev tillsammans med Norge om kriterierna som be-
rör vattenkraft. 

Den största framgången i det nya utkastet är att bioenergin inte 
längre karaktäriseras som en ”övergångsteknik” utan ses som ett 
fullvärdigt alternativ som ger klimatnytta. Skrivningarna innebär 
också att man tydligare knyter an till regelverken i förnybartdirek-
tivet. På så vis kan man undvika att det finns olika kriterier i olika 
regelverk från EU. Man har också tagit bort restriktioner för grö-
debaserade råvaror (”food and feed”) för produktion av plast och 
kemikalier, men fortfarande finns sådana restriktioner kvar beträf-
fande biodrivmedel i strid med förnybartdirektivet. Hela avsnittet 
om jordbruk har strukits. 

Det finns fortfarande betydande problem i taxonomin. Tex-
terna om krav på skogsbruk är fortfarande mycket restriktiva och 
innebär en detaljreglering som går långt utöver de krav som ställs 
i svensk skogslagstiftning. Det handlar t ex om att varje markägare 
ska presentera en klimatnyttokalkyl (”climate benefit analysis”) 
och visa på klimatnytta med skogsbruksåtgärder inom en 30-års-
period. Nytt är att man nu angett att skogsägare med under 25 
hektar ska undantas. 

Också när det gäller produktion och användning av biodriv-
medel kvarstår problem. Taxonomin är skriven så att den ensidigt 
gynnar elektrifiering och vätgas för alla transportmedel, med krav 
på nollutsläpp från bilar från 2026, räknat vid avgasröret och inte 
efter livscykelutsläpp. I praktiken innebär det stopp för alla typer 
av biodrivmedel inklusive biogas.

I det förklarande dokument som åtföljer de konkreta förslagen 
till taxonomi finns en oroande text (punkt 25) om bioenergi, som 
lyder så här:

”I uppföljningen av Europas gröna giv, förslaget till europeisk 
klimatlag, EU:s biodiversitetsstrategi för 2030, och i enlighet med 
unionens ambitioner för biodiversitet och klimatneutralitet, bör 
de tekniska kriterierna för bioenergi kompletteras, ses över och om 
det är nödvändigt revideras vid slutet av 2021 med hänsynstagande 
till senaste faktaunderlag och policyutveckling.”

Svebio kommentar: 

EU-kommissionen har åtminstone delvis gjort en reträtt när det 
gäller taxonomins formuleringar kring bioenergi. Det visar att det lö-
nar sig att mobilisera, protestera och delta aktivt i EU-kommissio-
nens konsultationer. Många av Svebios medlemsföretag gjorde här, 
tillsammans med andra svenska aktörer, en avgörande insats. 

Tyvärr finns det fortfarande osäkerhet om hur kommissionens ser 
på bioenergin, vilket visas av formuleringen av punkt 25 i det åtföl-
jande dokumentet. Texten kan tolkas som att kommissionen när som 
helst är beredd att ompräva villkoren för bioenergi, kanske redan 
före slutet av 2021. 

I synen på omställningen i transportsektorn finns det fortfarande 
hårda låsningar från kommissionens sida, som förhindrar använd-
ning av resurserna i jordbruket för att minska utsläppen och beroen-
det av fossila drivmedel i EU. Frågan är också aktuell i samband med 
revisionen av förnybartdirektivet. 

Beslutsprocessen kring taxonomin illustrerar ett systemfel. Istäl-
let för att styra klimatpolitiken med generella styrmedel som straffar 
utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser ägnar sig 
EU åt detaljreglering och subventionspolitik, där politiska instanser 
och EU-byråkratin ska bestämma vad som är bra och dålig teknik. 
Det leder också till politiska låsningar och lobbyism. Ett aktuellt ex-
empel är att en rad länder i Central- och Östeuropa nu krävt att 
också kärnkraft ska inkluderas i taxonomin som en hållbar klimatlös-
ning. Det har lett till att EU-kommissionen beställt en rapport av JRC 
(Joint Research Centre, kommissionens eget vetenskapliga institut) 
och är beredd att öppna för att inkludera kärnkraft i taxonomin. Med 
generella klimatstyrmedel hade diskussionen om investeringar i 
kärnkraft kunnat hänvisas till marknaden. Vår analys är att det finns 
mycket lite plats för ny kärnkraft om man utgår från kostnader och 
konkurrensförmåga. Risken är nu stor att man kommer att kanalisera 
pengar från EU-fonder till dyra kärnkraftsprojekt med lång byggtid 
och liten klimatnytta på kort sikt. 

Positiva signaler kring EU:s taxonomi 
Ett nytt utkast till taxonomi för hållbara investeringar 
presenterades av EU-kommissionen för representanter för 
medlemsstaternas regeringar 24 mars. Förslaget läckte 
några dagar tidigare. Förslaget innehåller en del positiva 
besked för bioenergin, men också kvarstående problem. 

Utsläppen från inrikes transporter kommer att minska kraftigt till 2030.  
Gult = referensscenario, grönt streckat = med reduktionsplikt och  
uppfyllande av NOx-mål, grönt stack-prickat = med reduktionspllikt  
utan NOx-mål, blå fyrkant = målet 2030.
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Klimatpolitiska rådets rapport
Klimatpolitiska rådet presenterade 25 mars sin rapport för 
2021. Rapporten har fokus på hur pandemin påverkat kli-
matet och klimatpolitiken och hur kris- och återhämtnings-
politiken påverkar möjligheterna att nå klimatmålen. 

Utsläppen minskade med 2,4 procent under 2020, delvis på grund 
av den avsaktande ekonomin. Det är en snabbare minskning av 
utsläppen än under åren närmast före 2020, men långt ifrån de 
minskningar på 6 – 10 procent om året som krävs för att nå de am-
bitiösa målen. Rådet noterar att Sverige har nått målet att minska 
utsläppen från sektorerna utanför handeln med utsläppsrätter med 
40 procent till 2020 (jämfört med 1990). Det här hade skett även 
utan den minskning som orsakats av coronapandemin. 

Klimatpolitiska rådet anser att regeringen inte tillräckligt ut-
nyttjat tillfället att använda krispolitiken för att genomföra kli-
matåtgärder, men noterar samtidigt att regeringen inte heller ge-
nomfört många åtgärder som motverkat klimatomställningen. 
Man noterar dock ett par exempel på det senare. Dels stödet till 
flygsektorn och den avskaffade 
skattebefrielsen för vissa bio-
bränslen (biooljor). 

Rådet skriver om ett möj-
lighetsfönster och tycker att 
regeringen ska utnyttja den flex-
ibilitet som finns i det finanspo-
litiska ramverket och vänta med 
att återföra sparandet till över-
skottsmålet. Man tycker också 
att man både i det finanspoli-
tiska ramverket och från riks-
bankens sida också ska kunna ta 
klimatpolitiska hänsyn. I prakti-
ken handlar det om att låna för 
att genomföra klimatprojekt, 
exempelvis investeringar i trans-
portinfrastruktur. 

Rådet är kritiskt till hur re-
geringen redovisar klimatåtgär-
derna. Man vill att den årliga 
klimatpolitiska redovisningen 
ska vara jämställd med finans-
planen och att alla utredningar 
ska redovisa vilka klimateffekter 
förslagen ger, liksom att man 
bättre redovisar effekterna av de 
åtgärder som ingår i regeringens 
klimathandlingsplan. 

Svebio kommentar: 

Klimatpolitiska rådet är kritiskt till hur klimatåtgärder redovisas av 
regeringen. Det är vi också. Många förslag läggs fram utan en tydlig 
redovisning av klimatnyttan och kostnaden för utsläppsminskningen. 
Här borde man ha en standardiserad beräkningsmodell ungefär som 
den Naturvårdsverket tillämpar för Klimatklivet. Med en sådan standard 
skulle vi inte få sådana förslag som plastpåseskatt som straffar biogen 
och nedbrytbar plast på samma sätt som fossil plast, eller elbusspre-
mie som konkurrerar ut biogas- och biodieselbussar och i slutändan 
inte ger någon klimatnytta. Man skulle istället kunna fokusera på de 
åtgärder som ger stora utsläppsminskningar till lägst kostnad. Den  
effekten får man med ett generellt ekonomiskt styrmedel som koldioxid-
skatt och utsläppsrättshandel. 

OBS! Det ska sannolikt stå ”förlängt 
biogasstöd”, inte ”förlängt biogas-
skydd” i den andra rutan. Illustration 
ur Klimatpolitiska rådets rapport.

https://www.klimatpolitiskaradet.se/arets-granskning/
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Hållbarhetskriterier – remiss och läckor om revidering
Svebio lämnade 12 mars ett remissvar till infrastrukturde-
partementet om tillämpningen av hållbarhetskriterierna 
för biobränslen (se remissyttranden sidan 12). 

Den svenska tillämpningen följer nära regelverket i EU:s förny-
bartdirektiv som antog i december 2018. Tillämpningen av håll-
barhetskriterierna för skogsbaserade biobränslen och biogas för el 
och värme ska vara genomförd i svensk lagstiftning före 30 juni i 
år. Både EU-kommissionen och den svenska regeringen har kom-
mit sent med besked om hur regelverket ska tillämpas och det kan 
skapa svårigheter för de rapporterande företagen. EU-kommissio-
nen har när detta skrivs fortfarande inte kommit med sitt utlovade 
vägledande dokument, som skulle ha kommit i slutet av januari. I 
remissvaret från Svebio, liksom från många andra aktörer, framförs 
krav på övergångsregler så att man börjar rapportera volymer först 
från och med 2022. 

Rapporteringsskyldiga är företag som använder skogsbaserade 
biobränslen med en installerad effekt över 20 MW och företag som 
använder mer än 2 MW biogas. 

Förslagen om den svenska tillämpningen i den remissbehand-
lade  departementspromemorian kommer det att läggas en propo-
sition till riksdagen i slutet av april för behandling före sommaren. 
Energimyndigheten arbetar parallellt med föreskrifter, mallar för 
rapportering mm, och har genomfört ett möte med en referens-
grupp från berörda branschorganisationer, som Svebio, Trädbräns-
leföreningen, Energiföretagen och Skogsindustrierna. 

Redan innan de nu gällande hållbarhetskriterierna har tilläm-
pats i medlemsstaterna skickar EU-kommissionen ut signaler om 
att man vill revidera kriterierna. Det fanns frågor om detta i den 
konsultation om förnybartdirektivet som genomfördes fram till 9 
februari, och Svebio krävde då, tillsammans med många andra, att 
kriterierna ska lämnas oförändrade. I en läckt presentation från ett 
internt möte på EU-kommissionen 2 mars framgår det emeller-
tid att kommissionen överväger skärpningar av kriterierna på flera 
punkter. Det gäller nya krav på att man inte ska få ta bränsle från 
”skog med höga naturvärden” (utöver dagens krav på att man inte 
får ta från marker avsatta för naturvård), restriktioner för använd-
ningen av stamved över viss dimension och krav på rapportering 
även från mindre förbrukare, exempelvis från 5 MW eller 10 MW 
istället för 20 MW. 

Svebio kommentar: 

Kampanjen mot bioenergi från en rad miljöorganisationer och politi-
ker får politiskt genomslag. Effekten blir fler restriktioner, ökad byråkrati, 
ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft för bioenergilösningar 
och i slutändan fortsatt användning av fossila bränslen och högra ut-
släpp av fossil koldioxid. Debatten handlar om risker med bioenergi is-
tället för att fokusera på klimateffekterna från fossila bränslen. Genom 
hållbarhetskriterierna i förnybartdirektivet finns det nu ett regelverk som 
visar att alla typer av bioenergi uppfyller grundläggande miljökrav och 
har stor klimatnytta. Det finns inga motsvarande regelverk för andra för-
nybara energislag och för fossila bränslen. 

Långsiktsprognos från Energimyndigheten 
Energimyndigheten presenterade 18 mars en långsikts-
prognos. Det gör myndigheten med några års mellanrum, 
som underlag för energipolitisk planering. 

Så här beskriver Energimyndigheten slutsatser av prognosen under 
rubriken ”Sveriges energisystem 2050 – så kan det se ut”   

”Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila 
bränslen till eldrift och biobränslen. Sverige har goda förutsätt-
ningar för ökad elproduktion men det medför utmaningar som 
behöver hanteras i god tid.  Bioenergi kommer att vara en viktig 
pusselbit fast här finns risk för målkonflikter. Vi ser också att Sve-
rige behöver arbeta mer med energieffektivisering. Det är några av 
slutsatserna i Energimyndighetens rapport Långsiktiga scenarier 
över energisystemet som släpps idag.

I rapporten Långsiktiga scenarier över energisystemet tar En-
ergimyndigheten sig an helheten i energisystemet och identifierar 
några av de utmaningar som kan uppstå.

– En av de stora utmaningarna är hur vi på klokast sätt ska 
använda den svenska bioenergin under de kommande 10-15 åren 
för att nå de politiska energi- och klimatmålen. I vårt arbete ser vi 
inte att vi kommer att nå energieffektiviseringsmålet till 2030, och 
det är bara att konstatera att i ett växande energisystem under åren 
efter 2030 måste vi använda energin på ett mer effektivt sätt, säger 
Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.”

Några av de viktigaste slutsatserna beskrivs så här: 
• Bioenergi är en betydelsefull energikälla men det finns utma-

ningar att hantera vid en kraftigt ökad efterfrågan i transportsektorn
Bioenergi är, och kommer fortsatt att vara, en viktig energi-

källa i det svenska energisystemet och en betydelsefull pusselbit 

för att nå energi- och klimatpolitiska mål.
Efterfrågan på biodrivmedel kan förväntas öka till 2030, vil-

ket främst beror på skärpningar inom reduktionspliktssystemet 
för bensin och diesel (det vill säga krav på ökad inblandning av 
biodrivmedel). Även inom flyget väntas efterfrågan på förnybart 
flygbränsle att öka.  

Att öka biodrivmedelsanvändningen kräver arbete för att säker-
ställa ett hållbart biomassauttag och att sträva efter ökad energief-
fektivisering.  

• Det krävs ytterligare insatser för att nå energieffektiviserings-
målet till 2030

Det svenska energieffektiviseringsmålet till 2030 nås inte i scena-
rioanalysen. En viss effektiviseringstakt ingår i användarsektorerna, 
men den räcker inte för måluppfyllelse. Det är viktigt att fortsätta 
arbeta med effektiviseringsåtgärder och öka takten framöver.

• Elanvändningen förväntas öka men Sverige har goda förut-
sättningar att öka elproduktionen

Elanvändningen väntas öka kraftigt som ett sätt att nå klimat-
mål, eftersom vi ser en omställning från fossila bränslen till el. Vi 
ser också en kommande ökad elanvändning i och med att sam-
hället blir allt mer digitaliserat och fler datacenter etableras, samt 
inom transportsektorn. I takt med denna utveckling kommer det 
att vara viktigt att säkerställa en hållbar batterivärdekedja.  

Sverige har mycket goda förutsättningar att öka elproduktionen 
för att möta en högre efterfrågan i framtiden, men det är viktigt 
att i god tid skapa förutsättningar att möta efterfrågan på el på 
ett kostnadseffektivt och hållbart sätt och med hög acceptans i 
samhället.”  »
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Kortsiktsprognos från Energimyndigheten - Visar på snabbt ökande elexport
Energimyndigheten presenterade 22 mars en kortsikts-
prognos för energianvändningen under de närmaste tre 
åren. Vi citerar ur sammanfattningen: 

”Till följd av pandemin ser vi en nedgång i energianvändningen 
under 2020, men den väntas därefter öka gradvis fram till 2023. 
Prognosen visar en fortsatt ökande elproduktion från vind och sol, 
att elexporten fortsätter öka, samt att elanvändningen börjar ta fart 
inom vägtransporter.”

”Pandemin som råder i världen har lett till att Sveriges ener-
gianvändning minskat inom industri- och transportsektorn. Den 
här prognosen visar dock att pandemin verkar ha en mindre in-
verkan på den svenska energianvändningen än vad vi trodde i den 
förra kortsiktsprognosen sommaren 2020.”

”Enligt prognosen ökar vindkraften kraftigt de kommande 
åren, med mer än en dubblering från 20 TWh 2019 till 42 TWh 
2023. Solel ökar också kraftigt, om än från låga nivåer och väntas 
öka från 0,7 TWh 2019 till 2,5 TWh 2023. Eftersom elanvänd-
ningen endast väntas öka marginellt de kommande åren, leder den 
ökade elproduktionen till en ökad elexport, från 25 TWh 2020 till 
närmare 38 TWh 2023.”

”I transportsektorn visar prognosen en minskning av transpor-
ter för alla trafikslag på grund av pandemin, främst under 2020 
och 2021. Störst påverkan procentuellt sett väntas ske inom luft-
farten (både inrikes och utrikes). Energianvändningen inom in-
rikes transporter väntas minska från 83 TWh 2019 till 78 TWh 
2020 och återhämtar sig därefter till 84 TWh 2023. När det gäller 

utvecklingen inom olika bränslen händer det också mycket inom 
sektorn.”

”- I prognosen ser vi att elanvändningen inom vägtransporter 
börjar ta fart. Även användningen av biodrivmedel väntas öka 
kraftigt, mer än vi trodde i förra prognosen. Det beror främst på 
att det aviserats höjda nivåer inom reduktionsplikten, säger Mar-
tin Wadmark, analytiker på Energimyndigheten.”

”Enligt prognosen minskar den totala energianvändningen (in-
klusive förluster) i Sverige från 541 till 525 terawattimmar (TWh) 
mellan 2019 och 2023. Det beror främst på att kärnkraften minskar 
och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår 
vid kärnkraftens elproduktion. 2020 ser vi att den totala energi-
användningen sjunker till 498 TWh. Huvudorsaken är effekter 
av covid-19 som lett till minskad energianvändning, framför allt 
inom transporter och industri.”

Svebio kommentar: 

Nedgången i energianvändning på grund av pandemin har varit av-
sevärt mindre än man tidigare trott. Svebio har analyserat slutanvänd-
ningen av energi fördelat på energikällor. Bioenergins andel ökade från 
37,7 procent till 38,9 procent mellan 2019 och 2020 (inkl. avfall och 
torv), och volymen var oförändrad. Efter ett par års stagnation för bio-
drivmedel räknar energimyndigheten nu med kraftigt ökade volymer för 
främst HVO, men också för etanol och biobensin, som resultat av de 
höjda kvoterna i reduktionsplikten. 

Svebio kommentar: 

Man kan inte använda siffersammanställningarna i denna långsikts-
prognos som uppskattningar av hur energianvändningen kommer att 
se ut 2030, 2040 eller 2050. Myndigheten måste nämligen utgå från 
de styrmedel som finns på plats idag. Eftersom kvoterna i reduktions-
plikten inte har beslutats fram till 2030 ingår denna ökning av biodriv-
medelsanvändningen inte i huvudalternativet i prognosen. För perioden 
efter 2030 finns det också kvar stora volymer fossila bränslen, trots 
att de långsiktiga svenska målen innebär en total avveckling av fossil 
energi till 2045. I huvudalternativet (referens EU) har Sverige 2045 

fortfarande en användning av 75 TWh olja, 10 TWh fossil gas och 15 
TWh kol. Det är bara obetydligt mindre än idag. 

Man har räknat på ett alternativ som kallas ”ytterligare åtgärder” som 
inkluderar höjda kvoter i reduktionsplikten till 2030 och kvot för biojet-
bränsle. Då blir siffrorna radikalt annorlunda. Detta borde givetvis ha 
varit huvudalternativet eftersom det sedan länge finns politisk enighet 
om dessa åtgärder. Bioenergianvändningen ökar i detta scenario fram 
till 2030 men sjunker därefter gradvis. 

Nettoelproduktion per produktionsslag  
och elanvändning för 2019  
samt prognos för 2020–2023, TWh 

FORTS FRÅN SID 5..
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Kraftsamling på forskning och innovation inom bioområdet

Miljöstyrande start- och landningsavgifter på flygplatser

Nu startar Energimyndigheten Bio+, ett nytt forsknings- 
och innovationsprogram med fokus på bioenergins, 
biomassans och bioekonomins bidrag till de energi- och 
klimatpolitiska målen. Totalt avsätter Energimyndigheten 
320 miljoner kronor över fyra år i satsningen.

Regeringen lade 22 mars en proposition om miljöstyran-
de start- och landsningsavgifter. Så här beskrivs förslaget 
i pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet:

Biomassa i form av industriråvara och energikälla har en betydelse-
full position i Sveriges ekonomi och bedöms i framtiden bli än mer 
betydelsefull för att Sverige ska kunna bli världens första fossilfria 
välfärdsland. För att bereda vägen för denna omställning behövs 
en fortsatt kunskaps- och kompetensutveckling kombinerad med 
hög innovationsförmåga. 

Det nya forsknings- och innovationsprogrammet Bio+ är en 
kraftsamling som innebär att forsknings- och innovationsprojekt 
kan sträcka sig från marken och havet till marknaden och olika 
styrmedel.

– En viktig del av programmet handlar om helhetssyn på bio-
logiska resurser och deras bidrag till ett hållbart samhälle. Mer 
kunskap behövs om hur produktion av bioråvara och bioenergi 
påverkar hållbarhetsaspekter. Vi behöver även använda bioråvaran 
smartare genom nya innovationer och accelerera omställningspro-
cesser så att bioekonomin kan förverkligas, säger Rémy Kolessar, 
avdelningschef på Energimyndigheten.

”Regeringen vill att flygets klimat- och miljöpåverkan ska minska 
och lägger därför fram en proposition som möjliggör miljöstyran-
de start- och landningsavgifter på vissa flygplatser. 

För att nå Parisavtalet och regeringens högt ställda klimatmål 
måste koldioxidutsläppen från luftfarten minska. Därför föreslår 
regeringen i en proposition till riksdagen ett införande av miljö-
styrande start- och landningsavgifter på vissa flygplatser i Sverige. 
Sverige blir det första landet i EU att föreslå motsvarande krav på 
miljöstyrande start- och landningsavgifter.

Förslaget innebär att regeringen ges möjlighet att besluta att det 
på vissa flygplatser ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till miljö- 
och klimatstyrande effekter vid framtagandet av start- och land-
ningsavgifter. Genom miljöstyrande start- och landningsavgifter 
differentieras avgifterna utifrån vilken miljö- och klimatpåverkan 
ett flygplan eller en flygning har. Det innebär att start- och land-
ningsavgifterna kan bli högre när klimatpåverkan från flygplanen 
är större, och lägre om klimatpåverkan är mindre.

Lagändringen avser de flygplatser som omfattas av lagen 
om flygplatsavgifter, vilket är de största flygplatserna i landet, 
för närvarande flygplatserna Stockholm Arlanda och Göteborg 
Landvetter.

Processer som kan nyttiggöra och förädla rest- och sidoström-
mar från alla produktionsled ska utvecklas. Målet är att skog, jord 
och hav bidrar med hållbara bioråvaror som genom energieffek-
tiva processer omvandlas till innovativa produkter. Programmet 
ska även bidra till att framtagna lösningar kan kommersialiseras 
och komma ut på marknaden.

Energimyndigheten förväntar sig ett starkt engagemang från 
många affärsdrivna organisationer i dessa projekt. Programmet 
rymmer också en internationell bevakning och samverkan med 
andra länder samt systemstudier av till exempel hållbar produk-
tion och konsumtion.

För att möjliggöra omställningen till ett biobaserat och cirku-
lärt samhälle behöver nya affärsmodeller, policy och styrmedel ut-
vecklas. Här kommer programmet bidra med kunskapsunderlag i 
form av systemstudier och synteser.

För ytterligare information se energimyndighetens hemsida.
(pressmeddelande från energimyndigheten 17 mars) 

Flygplatserna och flygbolagen föreslås få en central roll i ut-
formningen av differentieringen genom det samrådsförfarande 
som redan finns. Regeringen eller Transportstyrelsen kan också 
besluta om ytterligare reglering om behov finns av mer involvering 
eller styrning. 

I juli 2020 redovisade Transportstyrelsen regeringens uppdrag 
att utreda hur start- och landningsavgifterna kan differentieras för 
att minska flygets klimat- och miljöpåverkan. 

Förslaget om miljöstyrande start- och landningsavgifter är en 
del av januariavtalet som är en sakpolitisk överenskommelse mel-
lan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.  

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.”

Svebio kommentar: 

Regeringen inför nu tredubbla styrmedel riktade mot flyget, och det 
finns en betydande irritation från flygbranschen. Förutom den redan in-
förda flygskatten kommer nu också miljöstyrande start- och landnings-
avgifter och riksdagen har även fått en proposition om reduktionsplikt 
för flyget. Enligt Svebios uppfattning hade det varit bättre att höja 
kvoten för bioflygbränsle snabbare, och nöjt sig med detta styrmedel. 
Syftet med politiken kan inte vara att begränsa flyget utan att minska 
flygets klimatpåverkan och det gör man snabbast och bäst genom att 
byta bränsle. 
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Proposition om reduktionsplikten

Reduktionsplikt för flygfotogen

Regeringen lade 25 mars en lagrådsremiss om reduk-
tionsplikten – ”Reduktionsplikt för bensin och diesel 
– kontrollstation 2019”. Så här beskrivs förslaget på 
regeringens hemsida: 

Regeringen la i slutet av mars propositionen om reduk-
tionsplikt för flygfotogen. Den följer de förslag som tidi-
gare remitterats och som bygger på Maria Wetterstrands 
utredning Biojet för flyget. 

”Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om reduktionsplikt, 
som innebär krav på drivmedelsleverantörer att blanda in fossilfria 
bränslen i bensin och diesel. Enligt förslaget ska inblandningen 
öka successivt fram till 2030.

– Minskade utsläpp från trafiken är avgörande för att vi ska nå 
klimatmålen. En ökad användning av biobränslen är en nyckel i 
det arbetet, säger energiminister Anders Ygeman

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer varje år 
måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom 
inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. Detta har stor 
potential att minska utsläppen av växthusgaser från transportsek-
torn och arbetsmaskiner, som står för nära 40 procent av Sveriges 
utsläpp av växthusgaser. Reduktionsplikten gör det möjligt att 
minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan.

I mitten av mars 2021 lämnade regeringen ett förslag om reduk-
tionsplikt för flygbränsle till Riksdagen.

Så här skriver regeringen i sitt pressmeddelande, daterat 19 mars, 
med rubriken ”Flygets klimatpåverkan ska minska med nytt reger-
ingsförslag”

”För att minska flygets klimatpåverkan har regeringen idag fat-
tat beslut om propositionen reduktionsplikt för flygfotogen. Re-
geringen föreslår att utsläppen från flygfotogen ska minska suc-
cessivt från 0.8 procent 2021 till 27 procent 2030. Beslutet bygger 
på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Li-
beralerna. 

– Med ökade krav på inblandning av biobränslen kommer ut-
släppen från flyget att minska kraftigt, säger energi- och digitalise-
ringsminister Anders Ygeman. 

Regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2021 förslag på 
att kraven i reduktionsplikten ska skärpas. Det innebär att drivme-
delsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen genom att i stör-
re mängd blanda i biodrivmedel i bensin och diesel. Regeringen 
aviserade också att en reduktionsplikt för flygbränsle ska införas.

Nu har regeringen beslutat att lämna en proposition till riksda-
gen om en reduktionsplikt för flyget. Förslaget baseras på betän-
kandet Biojet för flyget.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.

Förlaget som Lagrådet nu ska granska innebär att kravet i re-
duktionsplikten ska öka succesivt till 2030 då utsläppen ska mins-
ka med 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, med en 
kontrollstation 2022. År 2030 förväntas sammantaget mer än 60 
procent av den bensin och diesel som används vara fossilfri.

I promemorian lämnas också förslag om ett förbud mot att an-
vända biodrivmedel från palmolja i reduktionsplikten. Detta före-
slås gälla från 1 januari 2022. Bara palmolja som certifierats enligt 
vissa kriterier om låg risk för indirekta växthusgasutsläpp ska tillå-
tas. Det är viktigt för att motverka avverkning av regnskog, för att 
ge så bra klimateffekt som möjligt, och för att stimulera inhemsk 
produktion av biodrivmedel.”

Svebio kommentar: 

Lagrådsremissen följer i detalj de förslag som lades i den prome-
moria som var ute på remiss. De stigande kvoterna, fastlagda fram till 
2030, ger en långsiktighet på marknaden som inte funnits på många år. 
Dt gäller inblandningsbränslen. Däremot finns inga klarlägganden kring 
de rena och högblandade biodrivmedlen.

Svebio kommentar: 

Det är bra att vi nu får en reduktionskvot också för flyget, som kom-
mer att ge inblandning av biojetbränsle i flygbränslet. Men kvoterna är 
alldeles för lågt satta under de första åren. Svebio skulle föredra en 
linjär kvot från introduktionen till målåret 2030. De stora drivmedelspro-
ducenterna i norra Europa, Neste, Preem och St1, står redo att leverera 
bränsle i betydande volymer redan inom några år, långt utöver den be-
gränsade kvot som nu beslutats. 

Den svenska regeringen borde också samordna politiken med de 
övriga nordiska länderna. Norge har redan en kvoterad inblandning, 
men saknar en kvotkurva fram till 2030. Den finska regeringen har tagit 
ett principbeslut om en 30-procentig andel bioflygbränsle 2030, men 
ännu inte lagt något förslag till den finska riksdagen. För att få en väl 
fungerande marknad i Norden borde också Danmark införa en kvot, an-
nars kommer många plan att tanka på Kastrup om priset på flygbränslet 
blir högre på grund av inblandningen. De nordiska länderna kan nu ta 
täten i flygets klimatomställning. 

För att stimulera produktion av flygbränsle från skogsråvara fram-
förde Svebio i remissbehandlingen förslag om en delkvot för bränslen 
från ligno-cellulosa, men detta förslag har inte beaktats. 
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Utökad befrielse från energiskatt från egenproducerad el

Slopad nedsättning av energiskatt 
på bränslen i vissa sektorer

Regeringen lade 16 mars en proposition med det tidigare 
presenterade förslaget att höja gränsen för skattefrihet 
för egenproducerad el. Så här presenterar regeringen 
förslaget: 

Regeringen har också lagt en proposition om slopad ned-
sättning av energiskatt inom industri utanför utsläpps-
handeln och för de areella näringarna. Den här skatte-
höjningen fanns med i budgetpropositionen i höstas och 
kommer att genomföras i två steg. 

”Förslaget är att utvidga undantaget från skatteplikt för egenpro-
duktion av el i bland annat mindre solanläggningar genom höjda 
effektgränser. De nya effektgränserna föreslås vara 500 kilowatt 
för elektrisk kraft som framställs från sol, 250 kilowatt för elek-
trisk kraft som framställs från vind eller vågor och 100 kilowatt 
i övriga fall.

Föreslaget innebär också att producenter av förnybar el som har 
en sammanlagd kapacitet som överstiger effektgränserna kommer 
kunna göra fullt avdrag för energiskatten i sin deklaration. Det 
innebär alltså att även dessa kommer kunna få fullständig skat-
tebefrielse på elen så länge varje anläggning understiger de nya 
effektgränserna. 

Reglerna gäller el som förbrukas på samma ställe som den pro-
duceras. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2021 och beräk-
nas minska statens skatteintäkter med 18 miljoner kronor 2021 och 
därefter med 35 miljoner kronor per år.

För att öka incitamenten för en effektivare energianvändning och 
minska användningen av fossila bränslen slopas nedsättningen av 
energiskatt för uppvärmningsbränslen som används vid tillverk-
ningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jord-
bruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet.

Förändringen föreslås ske i två steg och är en del av den gröna 
skatteväxlingen som regeringspartierna, Centerpartiet och Libera-
lerna har kommit överens om att genomföra.

I det första steget sänks skattenedsättningen av energiskatt för 
uppvärmningsbränslen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 
2021. I det andra steget avskaffas skattenedsättningen helt från och 
med 1 januari 2022.

Förändringen beräknas öka statens skatteintäkter med 150 mil-
joner kronor 2021 och därefter 600 miljoner kronor per år, varav 
570 miljoner kronor är hänförliga till industrin och 30 miljoner 
kronor till jord-, skogs- och vattenbruk.

Svebio kommentar: 

Fram till 2011 hade de här delarna av näringslivet kraftigt ned-
satt koldioxidskatt och kraftigt nedsatt energiskatt. Koldioxidskatten 
höjdes i flera steg till full koldioxidskatt från 2018, men reduktionen 
av energiskatten blev kvar. Nu tar man också bort denna skattere-
duktion och den resulterande skattehöjningen kommer att ytterligare 
skynda på konverteringar i industrin. I praktiken betyder det en höj-
ning av priset på eldningsolja med totalt cirka 600 kr/kbm och för 
gasol med 800 kr per ton. 

Svebio kommentar: 

Den utökade skattebefrielsen för egenproducerad el har tillkommit 
i första hand för att stimulera investeringar i större solcellsprojekt. Det 
kommer att utnyttjas i första hand av fastighetsbolag och innebär en 
osund konkurrens gentemot fjärrvärmen för anläggningar som kombi-
nerar solceller och värmepumpar och nu skattebefrias. Svebio föreslog 
därför att skattebefrielsen inte borde gälla när elen används för värme. 

En positiv bieffekt för bioenergibranschen är att skattebefrielsen 
också omfattar andra elproduktionsanläggningar än solceller och vind-
kraft. Det gäller t ex ORC-turbiner vid mindre värmeverk som gör det 
möjligt att producera el för den egna elförbrukningen till anläggningen 
och pumpar för distributionen. För de här anläggningarna höjs gränsen 
för skattefrihet från 50 kW till 100 kW. 

PELLETSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE
13 april, online

WORKSHOP: STYRMEDEL FÖR NYA  
SVENSKA BIODRIVMEDEL  
13 april, online

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

BOKA IN VÅRA AKTIVITETER!

»» LÄS MER PÅ SVEBIO.SE

https://www.svebio.se/evenemang/
https://www.svebio.se/evenemang/
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Mycket variabla elpriser

MARKNADERNA

Efter köldperioden i slutet av januari och februari steg tempera-
turen och elförbrukningen sjönk tillbaka. Det innebar också lägre 
elpriser, men fortfarande stora prisvariationer. Tillgången på vat-
ten i magasinen ligger omkring tio procentenheter över normalt. 
Ringhals 4 hade tekniska problem 3 mars som skapade störningar i 
elområde 3. Vindkraftsproduktionen var åtskilligt lägre i början av 
året än ett år tidigare, beroende på högtrycksväder, medan produk-
tionen i värmekraft var högre. Sammantaget har elproduktionen 
i år varit på samma nivå som förra året. Trots den högre förbruk-
ningen av elvärme har Sverige exporterat nära 4 TWh el under det 
första kvartalet. Elpriserna har varierat mellan 20 och 60 öre/kWh, 
med enstaka högre toppar i södra Sverige. Prisskillnaderna mel-
lan södra och norra Sverige har ökat under vintern. Tyskland hade 
återkommande nollpriser i början av mars. 

Priset på utsläppsrätter har klättrat hela vintern och ligger nu kring 42 euro/ton CO2. Det är en nivå som sannolikt påverkar många 
aktörer att genomföra åtgärder för att minska sina utsläpp. Nivån är ungefär en tredjedel av den svenska koldioxidskatten. 

Oljepriset har också klättrat, från 40 dollar/fat i höstas till mellan 65 och 70 dollar/fat. Också kolpriset har stigit från en nivå kring 50 
dollar/ton till omkring 65 – 70 dollar/ton. I kombination med den högre prisnivån för utsläppsrätter och introduktion av koldioxidskatt 
i Tyskland skapar detta bättre ekonomi för investeringar i förnybar förbränning i Europa. 

Allt högre priser på utsläppsrätter

Stigande oljepris

I Finland har arbetet med att ladda kärnbränsle i Olkiluoto III 
inletts. Reaktorn är en av få nybyggen av kärnkraft i Europa, och 
arbetet med att bygga reaktorn inleddes 2005. Planen var att reak-
torn, som byggts av ett konsortium av Siemens och Areva, skulle 
tas i drift 2009, men bygget har drabbats av upprepade försening-
ar och kontraktstvister mellan bolagen och det finska konsortiet 
TSO som köpt reaktorn. Den nya reaktorn ska vara i full drift i 
februari 2022, tretton år efter ursprunglig plan. Olkiluoto III är 
en mycket stor reaktor, 1 600 MW, och kommer att ge 13 TWh 
el per år, motsvarande 20 procent av den finska elproduktionen. 
En effekt av att reaktorn tas i drift kan bli att nettoexporten av el 
från Sverige till Finland minskar eller uteblir. Effekten blir troligen 
också ytterligare sjunkande elpriser i övriga Norden. 

Myndigheter ska ta fram förslag till Sveriges klimatarbete
Regeringen gav den 25 mars ett tiotal myndigheter i 
uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa klimat-
politiska handlingsplan. Förslagen ska bidra till att de 
nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt 
hållbart och kostnadseffektivt sätt. 

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att lyckas 
behöver klimatpolitiken integreras i alla relevanta politikområden 
och därför har nu regeringen beslutat om tre nya uppdrag.

Sveriges klimatarbete pågår runt om i hela Sverige och en stor 
del av det konkreta genomförandet sker i kommuner och regioner. 
Länsstyrelsen i Uppsala län får därför i uppdrag att ta fram förslag 
som leder till att takten på den lokala och regionala klimatomställ-
ningen ökar. Uppdraget ska genomföras med stöd av Naturvårds-
verket och Energimyndigheten. Representanter för kommuner 
och regioner kommer få särskild möjlighet att delta i arbetet.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser. För att klara nettonollmålet kommer utsläppen från 
transportsektorn i princip att behöva vara noll senast 2045. Trafik-
analys får därför i uppdrag att ta fram underlag med analyser och 
förslag som leder till transportsektorns klimatomställning. Upp-
draget ska genomföras med stöd av Boverket, Energimyndigheten, 
Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Det svenska näringslivet har en nyckelroll för att vi ska klara 
klimatomställningen. Regeringen behöver se till att svenska före-
tag ges möjlighet att bidra till klimatomställningen och samtidigt 
utveckla nya hållbara affärsidéer. Tillväxtanalys får därför i upp-
drag, att med stöd av Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jord-
bruksverket, Boverket och Skogsstyrelsen, ta fram underlag med 
analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar 
till näringslivets klimatomställning.
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PRESSMEDDELANDEN FRÅN SVEBIO

Svensk biodrivmedelsproduktion upp 7 % under 2020 (18 mars)

Alla branscher måste kunna visa hållbarhet (12 mars)

I Sverige har produktionskapaciteten för biodrivmedel ökat med 
sju procent det senaste året. Produktionskapaciteten för biodriv-
medel i Norden ökar stadigt och allt fler anläggningar byggs och 
planeras de närmaste fem åren. Det visar tidningen Bioenergis 
karta Biodrivmedel i Norden.

Jämfört med kartläggningen för ett år sedan har produktions-
kapaciteten för anläggningar i drift ökat från 13,0 TWh till 13,8 
TWh. Dessutom finns anläggningar med en kapacitet på 2,8 TWh 
under byggnad. Därutöver finns planer på utbyggnader och nya 
anläggningar med en kapacitet på 42,1 TWh biodrivmedel, totalt 
en kapacitet på 58,7 TWh fram till 2025. Den totala nettoproduk-
tionen uppskattas bli drygt 10 TWh lägre eftersom en del anlägg-
ningar producerar råvara som sen slutförädlas av andra aktörer. I 
Sverige har produktionskapaciteten ökat 7 procent från 6,2 till 6,7 
TWh när Sunpine i Piteå tog i drift sin utbyggnad 2020. Mellan 
2025 till 2030 finns ytterligare planer för att öka produktionen av 
biodrivmedel av till exempel Preem.

Bioenergin är det enda energislag som har ett heltäckande system 
för redovisning av hållbarhet, både beträffande miljöpåverkan och 
klimatnytta. Det regelverk som antagits av EU i förnybartdirekti-
vet håller nu på att implementeras i Sverige.

– Det är nu dags att andra energislag, både fossila och förnyba-
ra, får lika stränga regelverk, så att konsumenterna får kunskap om 
hur och var energin produceras och med vilka miljökonsekvenser 
i hela livscykeln. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska 
Bioenergiföreningen, med anledning av att Svebio yttrat sig över 
regeringen förslag till svensk tillämpning av EU:s hållbarhetskrite-
rier för biobränslen från skogsråvara.

– När det gäller solceller kan det handla om fossilenergi- och 
materialinsatsen vid tillverkningen i relation till energiutbytet och 
hur lång tid det tar innan energi- och klimatpåverkan är positiv.

– För de batterier som används i elektrifieringen handlar det 
om hur och var man utvinner metallerna, att säkerställa ursprung 
och rimliga arbetsförhållanden.

Utöver produktionen av flytande biodrivmedel finns produk-
tion av cirka 4,7 TWh biogas av fordonskvalitet. i Norden Också 
denna produktion ökar år för år. I Sverige startade flera nya bio-
gasfabriker under 2020.

– Utbyggnadsplanerna visar att drivmedelsproducenterna räk-
nar med att det finns tillgång på råvara i Norden och en opti-
mism kring möjligheterna att snabbt öka produktionen. Många 
av planerna gäller drivmedel från skogsråvara och från olika typer 
av avfallsprodukter. Många olika produktionstekniker finns repre-
senterade. Det konstaterar Gustav Melin, vd i Svebio. En slutsats 
är också att en betydande del av reduktionsplikten kan klaras med 
biodrivmedel från Norden, både för vägtrafik och för flyget.

Länk till Bioenergis karta ”Biodrivmedel i Norden”.

– För vätgasteknologin är avgörande frågor omvandlingsförlus-
ter, storlek på lager, säkerhetsfrågor och framförallt kostnaden för 
detta.

– När det gäller fossila bränslen saknar konsumenterna fortfa-
rande grundläggande information om ursprung och miljöpåver-
kan.

Hållbarhetskriterierna för biobränslen garanterar att använd-
ningen av bioenergi har stor klimatnytta och att produktionen 
av råvaran sker med grundläggande hänsyn till natur och miljö. 
Ursprung och miljöpåverkan rapporteras och kontrolleras av obe-
roende granskare och godkänd certifiering.

Läs Svebios remissyttrande på sid. 13.

https://bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor/produktion-av-biodrivmedel-norden
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REMISSVAR FRÅN SVEBIO

Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt 
promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet
Svebio lämnade den 8 mars in ett remissyttrande över Energimark-
nadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt 
promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i 
elnätsverksamhet.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att 
yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande: 

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Sverige saknar en övergripande styrning och planering av el-
systemet, vilket illustreras av geografisk obalans, mycket variabla 
elpriser, växande skillnader i elpriser mellan olika delar av landet, 
samt effekt- och kapacitetsproblem. 

• En del av dessa obalanser kan åtgärdas genom bättre utnytt-
jande av befintlig kapacitet i kraftvärmen och genom investe-
ringar i ny biobaserad kraftvärme.

• Investeringar i biokraft i städerna minskar behoven av in-
vesteringar i nätutbyggnad, och bör värderas på samma sätt som 
andra alternativa åtgärder, som efterfrågeflexibilitet och energi-
lagring. 

• Energimarknadsinspektionens förslag i de remitterade rap-
porterna garanterar inte att sådana investeringar kommer till 
stånd. 

• Svebio stödjer förslagen om nätutvecklingsplaner och försla-
get att andra åtgärder än nätutbyggnad ska kunna värderas som 
en del av en ändamålsenlig och effektiv nätverksamhet. 

• Upphandling av nätkapacitetsreserv bör användas på ett ak-
tivt sätt för att stimulera lokal elproduktion. 

• Vi delar inte bedömningen att man inte kan ge betalning 
för tillhandahållen kapacitet på en energy only-marknad. Nätä-
garen måste kunna tillförsäkra sig att tillräcklig kapacitet finns 
tillgänglig. 

• Det är mer kostnadseffektivt att lagra energi i förnybara 
bränslen än att köpa upp lagring av el i batterier. 

Allmänt

Den svenska elmarknaden genomgår, som också framhålls i 
EI:s rapporter, en snabb omvandling. På produktionssidan sker 
avveckling av kärnkraft och snabb utbyggnad av variabel ej pla-
nerbar elproduktion, främst i form av vindkraft. Samtidigt har 
investeringarna i biobaserad kraftvärme i stort sett avstannat på 
grund av låga elpriser och skattehöjningar som påverkat kraftvär-
men. Den geografiska obalansen förstärks genom att vindkraft-
investeringarna till stor del sker i norr, samtidigt som elproduk-
tionen i södra Sverige minskar. Överföringskapaciteten mellan 
norra och södra Sverige är otillräcklig och följden har blivit tidvis 
stora elprisskillnader. 

På användningssidan förväntas omfattande elektrifiering ex-
empelvis i transportsektorn, liksom etablering av datahallar och 
elbaserade processer i tung industri. Det råder stor osäkerhet 
om hur kraftigt elanvändningen kommer att öka och hittills har 
elanvändningen i stort sett varit oförändrad, vilket lett till ökade 
överskott och tidvis mycket låga elpriser. 

Obalanserna illustrerar brister i samordning och planering i 
den svenska energipolitiken. Många av de frågor som uppmärk-
sammades av Energikommissionen 2017 har inte hanterats. Det 
gäller inte minst effektfrågan, som har en direkt koppling till de 
kapacitetsproblem som hanteras i EI:s rapporter. 

Kapacitetsproblemen i större städer

Kapacitetsproblemen i de större städerna beskrivs av EI och 
har tidigare kartlagts av länsstyrelserna i de mest berörda regi-
onerna. Problemen är akuta i Stockholm, Uppsala och Skåne. 
I Uppsala förstärks problemen i och med att Vattenfall bygger 
värmeverk utan kraftvärme, ett symptom på att styrmedlen och 
prismekanismerna är otillräckliga för att skapa ett balanserad och 
säkert elsystem som garanterar kapacitet där den behövs. I Stock-
holm och Malmö har regeringen trätt in och avhjälpt den akuta 
situationen med lösningar som innebär att man kan använda 
bioolja respektive biogas för att garantera effekt. 

Mer biobaserad kraftvärme behövs

Istället för den här typen av politisk improvisation behövs 
styrmedel som skapar bättre generella villkor för investeringar 
i förnybar kraftvärme. Lokalt producerad biokraft har många 
fördelar: 

• Förbättrad kapacitet och effekttillgång
• Ökad lokal försörjningstrygghet
• Mindre behov av nätutbyggnad
• Stabil och planerbar elproduktion
Ökad kapacitet i biokraft ger också ökad flexibilitet och lag-

ring av energi på ett kostnadseffektivt sätt, genom att bränslet 
innehåller kemiskt lagrad energi som kan tas tillvara när den be-
hövs. 

En snäv tolkning av elmarknadsdirektivet får inte hindra Sve-
rige att kunna värdera investeringar i lokal biokraftproduktion 
i förhållande till flexibilitetstjänster och energilagring för att 
uppnå de mest kostnadseffektiva lösningarna på lokala kapaci-
tetsproblem. 

Investeringar i biobaserad kraftvärme och bättre utnytt-
jande av den befintliga kraftvärmen kommer framför allt att 
öka elproduktionen i södra Sverige i anslutning till stora be-
folkningscentra, vilket motverkar obalansen mellan norra och 
södra Sverige. 

https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/svar-pa-konsultation-om-ravaror-biodrivmedel-annex-ix-fornybartdirektivet/


13

Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
Svebio lämnade den 12 mars in ett remissvar på Promemorian 
Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förny-
bartdirektivet.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att 
yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande: 

Svebios synpunkter i sammanfattning

• Svebio beklagar att regeringen först nu presenterar förslaget 
om hållbarhetskriterier trots att det gått mer än två år sedan di-
rektivet antogs. Den sena implementeringen gör att marknadens 
aktörer har mycket kort tid för anpassning till det nya regelverket. 

• Svebio stödjer förslaget om att införa hållbarhetskriterierna 
för biobränslen från skogsbruk och för biogas i Hållbarhetslagen. 

• Svebio föreslår vissa förändringar när det gäller definitio-
nerna i lagen.

• Svebio föreslår att det införs ett separat leverantörsbesked 
för att förenkla administrationen kring biobränslen från skog, i 
enlighet med det förslag som framfördes av energimyndigheten.  

• Svebio kräver att regeringen förtydligar hur Sverige ska han-
tera bränslen som fasta åkerbränslen (salix och poppel), returträ 
och fasta biobränslen med ursprung i verksamheter som inte om-
fattas av skogslagstiftningen. 

• Svebio betonar vikten av att utforma övergångsbestämmel-
ser som gör att införandet av de utvidgade hållbarhetskriterierna 
inte stör bränsleförsörjningen under en övergångstid. 

• Svebio anser att rapportering enligt hållbarhetskriterierna 
för fasta skogsbaserade biobränslen bör ske från och med 1 ja-
nuari 2022, vilket innebär att rapportering första gången sker i 
april 2023. 

• Det bör ske en samordning av införandetidpunkt med ut-
släppshandeln ETS och elcertifikatsystemet. 

• Svebio anser att ett användarråd för fasta biobränslen bör in-
rättas vid Energimyndigheten för löpande samråd mellan myn-
digheten och branschen. Många av de frågor som fortfarande är 
oklara kan hanteras i föreskrifter från myndigheten, och dessa 
bör utarbetas parallellt med lagstiftningsprocessen och i samråd 
med branschen. 

• Den svenska regeringen måste verka för att hållbarhetskrite-
rierna i förnybartdirektivet inte ändras utan att spelreglerna ska 
vara stabila under kommande år.

Bakgrund och ärendets beredning

Hållbarhetskriterierna för fasta biobränslen från skog och för 
biogas för el och värme infördes i det reviderade förnybartdirek-
tivet som antogs strax före jul 2018, alltså för drygt två år sedan. 
De utvidgade hållbarhetskriterierna är välkomna. De innebär att 
hela bioenergimarknaden omfattas av hållbarhetskriterier. Det 
finns inga motsvarande regelverk som garanterar miljö- och kli-
matnytta för andra förnybara energislag, och det finns inte heller 
regelverk som på samma sätt klargör ursprung och miljöpåver-
kan från fossila bränslen. 

Vi beklagar dock att den svenska regeringen först nu presen-
terar förslag om hur den svenska implementeringen ska ske. Som 
jämförelse finns det både i Finland och i Danmark lagstiftning på 
plats. Det sena genomförandet av det svenska regelverket riskerar 

att skapa osäkerhet på marknaden och kan i sämsta fall leda till 
svårigheter att få fram bränsle till kraftvärmeverk, värmeverk och 
industrier. Den sena implementeringen i hela EU och i flera av 
våra grannländer kan också ge störningar i handeln med bio-
bränslen. Konsekvensen kan bli onödigt höga utsläpp av fossil 
koldioxid. 

Vi är medvetna om att det fortfarande saknas avgörande väg-
ledningsdokument från EU-kommissionen. Detta är oaccepta-
belt och skapar genuin osäkerhet för vår bransch. Den svenska 
regeringen bör framhålla för EU-kommissionen att implemen-
teringen av hållbarhetskriterierna nu måste ske med tillräckliga 
långa övergångstider. Den svenska regeringen måste också verka 
för att hållbarhetskriterierna inte ändras i närtid, vilket tyvärr 
förespeglats av EU-kommissionen. Marknaden behöver stabila 
spelregler och revideringar i direktiv som ännu inte implemen-
teras skapar ytterligare osäkerhet på bränslemarknaden och för 
investerare. 

Definitionsfrågor

I kapitel 1 paragraf 2 föreslås förändringar av definitioner, som 
vi i vissa delar anser vara felaktiga. 

Biobränslen definieras som fasta, gasformiga eller flytande 
bränslen som framställs av biomassa och som används för andra 
energiändamål än transporter. Vi anser att denna begränsning är 
ologisk och bör tas bort. Alla bränslen som framställs ur biomas-
sa är enligt svenskt språkbruk biobränslen – fasta, flytande res-
pektive gasformiga – oavsett slutanvändning. Att inte inkludera 
biodrivmedel (biobränslen för transporter) bland ”biobränslen” 
kommer att skapa förvirring och kan få negativa konsekvenser i 
framtida lagstiftning. 

Definitionerna utgår från förnybartdirektivets definitioner. 
Även i en del andra avseenden är dessa definitioner felaktiga eller 
missvisande, och den svenska regeringen bör verka för att defini-
tionerna ändras i framtida revideringar av direktivet. Här är två 
exempel:

• Biomassa definieras som den biologiskt nedbrytbara delen 
av produkter, avfall och restprodukter … från jordbruk, skogs-
bruk, avfall etc. Den här definitionen skapar en del problem vid 
tillämpningen eftersom det finns både icke nedbrytbara biogena 
material, som träkol, och biologiskt nedbrytbara fossila material, 
liksom allt mer blandade material. Så här lyder en definition från 
ISO, den globala standardiseringen, som istället borde användas 
inom EU: ”raw material of biological origin excluding material 
embedded in geological formations or transformed to fossilized 
material” (ISO 13065:2015, Sustainability criteria for bioenergy). 
Samma definition används också av CEN i europeiska standar-
der, som den för biobaserade produkter. 

• Livsmedels- och fodergrödor. Som framgår både av direkti-
vet och av den föreslagna lagtexten finns det ingen direkt kopp-
ling till ätbarhet för människor eller husdjur, utan man listar alla 
stärkelse-, socker- och oljegrödor. Det betyder att en för energi-
ändamål dedicerad oljegröda som jatropha, som är giftig för djur 
och människor, eller fältkrassing, för vilken det nu sker utveck-
ling och växtförädling för odling i norra Sverige, inte kan utnytt-
jas. Inte heller stärkelsepotatis eller oljeväxter och andra grödor » 

https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/svar-pa-konsultation-om-ravaror-biodrivmedel-annex-ix-fornybartdirektivet/
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FORTS FRÅN SID 13.

som odlas för att användas som industriell råvara kan användas 
för energiändamål när man inför restriktioner mot ”food and 
feed”. Det här kan ge onödiga begränsningar vid utvecklingen 
av bioekonomin. 

• Skogsbiomassa definieras som biomassa som produceras 
inom skogsbruket. Vi noterar att den snäva definitionen av skogs-
biomassa exkluderar alla fasta biobränslen som inte kommer från 
skogsbruket. Det saknas i direktivet en definition av vad som 
avses med skogsbruk, däremot finns i direktivet en definition 
av vad som avses med skog, i hållbarhetskriterierna för biodriv-
medel (artikel 29, punkt 4b och 4c). I promemorian (sidan 54) 
skrivs att skogsbiomassa är biomassa producerat på skogsmark 
enligt skogsvårdslagens definition i §2 punkt 1. Vi återkommer 
nedan till frågetecken kring olika typer av fasta biobränslen som 
inte uppkommer på skogsmark enligt denna definition. 

Hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen

Vid stödjer förslaget om att införa hållbarhetskriterierna för 
fasta biobränslen från skog och för biogas i förnybartdirektivet 
i den svenska hållbarhetslagen. Implementeringen följer mycket 
nära de formuleringar som finns i direktivet, vilket är utmärkt. 
Vissa länder har gått längre och infört tilläggskriterier. Det gäller 
exempelvis Danmark och Nederländerna, vilket kan skapa han-
delshinder vid export av svenska biobränslen. 

Texten i promemorian på mitten av sidan 22 beträffande ter-
minologi har uppenbara brister. Som vi framhållit i avsnittet 
om definitioner ovan bör termen biobränslen användas om alla 
bränslen som framställs ur biomassa. Man kan därefter göra en 
indelning i fasta, flytande och gasformiga biobränslen, eller en 
indelning i biobränslen för transport och arbetsmaskiner (bio-
drivmedel) och biobränslen för el, värme och kyla. Benämning-
arna i lagstiftningen bör följa denna logik. 

Anläggningsbegreppet och tröskel för rapportering 

Förnybartdirektivet stipulerar att rapportering enligt håll-
barhetskriterierna ska ske för anläggningar med en installerad 
termisk effekt över 20 MW för fasta biobränslen och 2 MW för 
biogas. Om det finns flera pannor på samma anläggning ska de 
enligt promemorians förslag räknas samman. Storleksgränsen är 
densamma som för utsläppshandeln ETS och vi utgår från att 
man kommer att göra en samordning mellan systemen. Men till 
skillnad från ETS där Sverige har ”opt-in” för vissa mindre pan-
nor genom att vi räknar med den samlade effekten i ett fjärrvär-
mesystem finns ingen liknande regel för rapportering av håll-
barhetskriterierna. En konsekvens av att Sverige har opt-in som 
inkluderar ett antal mindre pannor innebär att ett antal anlägg-
ningar under 20 MW kommer att tvingas rapportera. Vid beräk-
ningen av samlad effekt bör man uppmärksamma att tröskeln 
gäller pannor som använder fasta skogsbaserade biobränslen och 
huvudregeln bör vara att det krävs en geografisk samlokalisering 
för att vara en anläggning. Biooljor och bränslen från åkermark 
rapporteras separat och ska inte inkluderas, men det kan ändå 
uppkomma problem att definiera vilka topplastpannor som ska 
inkluderas vid beräkning av anläggningens samlade effekt efter-
som vissa pannor i praktiken används mycket sällan. 

Det är angeläget att energimyndigheten mycket snart definie-
rar vilka anläggningar som omfattas av rapporteringsskyldighet 
enligt hållbarhetskriterierna och att man samordnar rapporte-
ringen med den som görs för ETS. Information måste ges till 

berörda företag så snart detta är möjligt. 
Vi har förstått att kravet på hållbarhet för skogsbaserat bio-

bränsle inom ETS gäller från 1 januari 2022. Att uppfyllandet 
av hållbarhet enligt hållbarhetslagen kommer att vara ett villkor 
för att inte avkrävas utsläppsrätter för fasta biobränslen är en 
påtaglig risk för de berörda företagen. Om bränslet inte god-
känns kommer det att beläggas med utsläppsrätter för det bioge-
na koldioxidutsläppet och orsaka höga extra kostnader eftersom 
utsläppsfaktorn för biobränsle är hög och priset på utsläppsrätter 
idag också är högt. 

Utökade krav på minskade växthusgasutsläpp

Kraven gäller dels biodrivmedel, där det sker en ytterligare 
skärpning, dels för nya anläggningar som använder fasta bio-
bränslen eller biogas. Vi bedömer att kraven kommer att kunna 
uppfyllas av svenska anläggningar, särskilt som det fossila jämfö-
relsevärdet har höjts. Vi stödjer förslaget om att beräkningsme-
toder kan anges på föreskriftsnivå. 

Markkriterier för agrobiomassa

Fasta bränslen från åkermark, som används för el och vär-
me, omfattas nu av samma markkriterier som biodrivmedel 
från åkermark. Det här är en komplikation för leverantörer och 
användare av bränsleflis från exempelvis salix och poppel, men 
också halm och andra skörderester. Kriterierna för åkergrödor är 
mer komplexa än kriterierna för skogsbränslen, och det finns en 
risk att rapporteringsskyldiga företag undviker att använda dessa 
bränslen på grund av den tillkommande administrativa bördan. 
Det skulle också kunna försvåra den nysatsning på den här ty-
pen av energigrödor som föreslås i den klimatpolitiska vägvals-
utredningen som en kompletterande klimatåtgärd för inlagring 
av biogent kol. Energimyndigheten bör särskilt analysera denna 
fråga för att hitta en standardiserad och förenklad rapportering.

Markkriterier för skogsbiomassa

Markkriterierna kommer att gälla primära skogsbränslen, 
dvs bränslen som tas direkt från skogen, som avverkningsrester 
(grot), stubbar och energived (sekunda ved, rötskadad ved, bark-
borreskadad ved, etc). Restprodukter som uppkommer i indu-
strin, som bark och spån, och produkter som tillverkas av dessa, 
som pellets, omfattas bara av villkoren för växthusgasreduktion. 

Med bränslen av skogsbiomassa avses bränslen från skogsmark 
enligt definitionen i skogsvårdslagen §2 punkt 1. Definitionen 
utesluter biomassa från det som i lagen betecknas som ”träd- och 
buskmark”, som inte är skogsmark, respektive ”sådana områden 
där marken i väsentlig utsträckning används för jordbruksända-
mål, hör till byggnader eller anläggningar eller används för annat 
ändamål än att tillgodose intressen som kan hänföras till träden 
och vegetationen”, som det står i §2a i skogsvårdslagen. I den 
praktiska hanteringen kan en hel del bränsleved och flis komma 
från träd från den här typen av marker. 

Skogsstyrelsen bekräftar i sin rapport att den svenska lagstift-
ningen med sin tillämpning uppfyller kriterierna för skogsbräns-
len och att Sverige kan betraktas som ett A-land där man kan 
tillämpa en förenklad metod för att belägga uppfyllelse av krite-
rierna. Vi instämmer i de bedömningar som i det här avseendet 
görs i promemorian och utgår från att kommande väglednings-
dokument från kommissionen kommer att bekräfta detta. »
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FORTS FRÅN SID 14..

Särskilda regler för avfall och restprodukter

Texten om undantaget för kommunalt avfall är oklar. I pro-
memorian anges att begreppet kommunalt avfall i hållbarhetsla-
gen bör tolkas i enlighet med miljöbalkens definition, som bland 
annat säger att avfall från bygg- och rivningsavfall inte utgör 
kommunalt avfall. Konsekvensen blir att en stor del av rt-flisen 
inte automatiskt betraktas som hållbar enligt lagen. 

Vår tolkning av förnybartdirektivet är att alla avfalls- och 
restprodukter, utom restprodukter från jordbruk, skogsbruk och 
vattenbruk, enbart behöver uppfylla kriteriet för växthusgas-
reduktion, medan fast kommunalt avfall utöver det inte heller 
behöver uppfylla kriteriet för växthusgasreduktion. Tolkningen 
för vad som ingår i avfalls- och restprodukter som inte är avfall 
från skogsbruk har betydelse för hur rapporteringen ska ske. Re-
geringen bör klargöra att alla typer av fast och vedartat biomas-
seavfall som normalt används i våra värmeverk är att betrakta 
som hållbara och enbart behöver uppfylla växthusgaskriterierna. 
Det gäller förutom returträ (rt-flis) andra typer av biobränslen 
som härstammar från mark som inte är skogsmark, som ved och 
avfall från parker, trädgårdar och annan tätortsmark, sly och an-
nan växtlighet från röjningar längs vägar, järnvägar, åkerkanter, 
kraftledningsgator mm, ved från agroforestry, från buskmark, 
från vissa naturvårdsröjningar mm. Potentialen för biobränslen 
från sådana marginella marker är betydande och de omfattas inte 
av termen skogsbiomassa. 

Rapporteringsskyldiga aktörer 

Vi instämmer i att det är den som i yrkesmässig verksamhet 
använder fast biobränsle för produktion av el, värme, kyla eller 
bränslen som ska vara rapporteringsskyldig. Det är dessa aktörer 
som både kan sammanställa bränslenas hållbarhetsprestanda och 
växthusgasbesparingen. 

När det gäller rapporteringsskyldighet för anläggningar som 
producerar el, värme och kyla är det relativt lätt att ange vilka 
anläggningar som är rapporteringsskyldiga eftersom det finns 
angivna effektvärden för de pannor som används. För anlägg-
ningar för bränsleproduktion är det mindre klart hur man ska 
fastställa vilka anläggningar som är rapporteringsskyldiga. Det 
kan lägga nya anläggningar för produktion av flytande och gas-
formiga biodrivmedel från skogsbiomassa och avfall. Frågan tas 
inte upp i promemorian men bör hanteras i det fortsatta arbetet 
med föreskrifter. 

Hållbarhetsbesked, frivilligt hållbarhetsbesked  
och leverantörsbesked

Den som slutrapporterar erhåller hållbarhetsbesked. Enligt 
promemorian kan också andra aktörer erhålla frivilliga hållbar-
hetsbesked, exempelvis en bränsleleverantör för sitt bränsle, som 
då gäller fram till leveransen hos slutanvändaren. Energimyndig-
heten föreslog ett liknande system men kallade detta dokument 
för leverantörsbesked. Vi anser att den beteckningen bör behållas 
för leverantörer av bränslen. Sådana leverantörsbesked från före-
tag som levererar bränsle till många bränsleanvändare skulle kraf-
tigt förenkla administrationen kring hållbarhetsrapporteringen. 

Frivilliga hållbarhetsbesked ska enligt promemorian också 
kunna begäras av andra bränsleanvändare än de som enligt för-
nybartdirektivet och hållbarhetslagen är skyldiga att rapportera 
enligt hållbarhetskriterierna. Enligt promemorian kan ett sådant 

behov uppkomma om man i annan lagstiftning förutsätter att 
hållbart biobränsle används. Vi tycker att detta synsätt är olyck-
ligt. Tröskelnivåerna för rapportering på 20 MW för skogsbase-
rade fasta bränslen och 2 MW för biogas bör respekteras också i 
annan lagstiftning. Vi motsätter oss bestämt att man exempelvis 
skulle införa ett villkor att använda ”rapporterat bränsle” för stöd 
från Klimatklivet. 

Att ett bränsle inte är rapporterat enligt hållbarhetslagen bety-
der inte att bränslet därmed är ”icke hållbart”, enbart att det inte 
varit föremål för rapportering. Om någon önskar bränsle som 
har hållbarhetsstämpel enligt lagen kan detta tillfredsställas ge-
nom att bränsleleverantörerna presenterar ett leverantörsbesked. 

Reglerna för kontrollsystem 

Det är viktigt att kontrollsystemet är enkelt och inte ger onö-
dig byråkrati och kostnader för bränsleleverantörer och bräns-
leanvändare. Det föreslagna regelverket är ändamålsenligt. Det 
bygger på en enkel riskanalys, där svensk skogsbiomassa kan 
rapporteras utifrån en generell analys och bedömning av en 
myndighet som innebär att kriterierna för A-länder bedöms 
vara uppfyllda. En liknande enkel riskanalys bör vara möjlig att 
genomföra för viktiga leverantörsländer för importerat bränsle, 
som de baltiska och nordiska länderna, som bör kunna kvali-
ficera som A-länder. Vi noterar också att det är tillräckligt att 
använda första- och andrapartsgranskning upp till första insam-
lingspunkt. Det heltäckande svenska virkesmätningssystemet via 
Biometria kan garantera fysiskt ursprung för bränslet. 

Frivilliga certifieringssystem 

Frivilliga certifieringssystem har betydelse främst för impor-
terat bränsle. EU-kommissionen har ännu inte godkänt några 
frivilliga system, men flera kommer säkert att godkännas under 
året. FSC och PEFC har förklarat att de inte avser att söka bli fri-
villiga system, vilket kan skapa problem för vissa rapporterande 
företag som idag använder SBP-certifiering som i sin tur anlitar 
FSC och PEFC för sin redovisning. Detta kan skapa problem på 
kort sikt, och de svenska myndigheterna borde kunna erkänna 
bränslet under en övergångsperiod. 

Hållbarhetsbesked som villkor för  
villkor för tilldelning av elcertifikat

Elcertifikatsystemet håller i praktiken på att avvecklas med 
mycket låga priser. Det är ändå viktigt att regelverket är korrekt 
under den återstående tiden. 

Vi anser att kravet på att uppfylla kraven i hållbarhetslagen 
bör gälla från 1 januari 2022, inte från 1 juli 2021, vid samma 
tidpunkt som för annan rapportering. Se vårt förslag nedan. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Det kommer i praktiken att vara omöjligt att ha ett system 
på plats som fungerar för hela volymen fasta biobränslen från 1 
juli 2021. Skälet är i första hand att EU-kommissionen och den 
svenska regeringen har presenterat sina förslag till vägledning 
och implementering alltför sent för att kunna tillämpas av mark-
nadens aktörer. Biobränslen handlas och kontrakteras med må-
nader till års framförhållning innan de ska användas. Det hand-
lar om mycket stora volymer och värden. Efter den starka kylan 
och leveransproblem vintern 2018 har många användare byggt » 
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upp stora lager av bränsleved. Sådana bränslelager är viktiga för 
att garantera försörjningstrygghet vid extrema vädersituationer 
och vid kriser. För dessa lagrade bränslen saknas verifiering av 
ursprung och uppfyllelse av hållbarhetslagens kriterier. Bränslen 
som ska användas under hösten 2021 är alltså i många fall svåra 
eller omöjliga att rapportera. 

Vårt förslag är att rapporteringsskyldigheten enligt lagen 
inträder från 1 januari 2022, vilket innebär att den första rap-
porteringen, för helåret 2022, sker sista mars 2023. Detta skulle 
innebära en koordinering med regelverket för ETS där det redan 
är bestämt att hållbarhetsvillkoret gäller från 1 januari 2022. En 
samordning bör också ske med införandet av hållbarhetsvillkoret 
i elcertifikatsystemet. 

Återstående oklarheter - användarråd

Det finns ett stort antal återstående oklarheter kring imple-
menteringen. Många av dessa kan hanteras i förordning och fö-
reskrifter. Det är viktigt att utforma väl fungerande mallar och 
rapporteringsverktyg, fastställa omräkningsfaktorer mm. Infor-
mation till alla berörda parter är också viktig för att undvika att 
aktörer drabbas av kostnader orsakade av felaktigheter i rappor-
tering och kontrollsystem. För att bistå myndigheterna i imple-
menteringen av hållbarhetskriterierna för fasta bränslen bör ett 
användarråd inrättas med representanter för berörda parter. 

VÅRMÖTE
& Årsmöte för Svebio

När: 14 april 2021
Hur: Online via Zoom
Program och anmälan:  
svebio.se/evenemang

Välkommen på digital workshop: 

HUR FÅR VI FRAM  
MER SVENSKA  

BIODRIVMEDEL?

När: 13 april 2021, kl 13.00-16.00

Hur: Online via Zoom

Program & anmälan: svebio.se/evenemang

Webbinariet är öppet för alla intresserade och arrangeras av Svebio i 
samarbete med Vinnova och projektpartners Sekab, Södra, Renfuel, 

Energifabriken, Sveriges Åkeriföretag och Porcupine.

FORTS FRÅN SID 15..

https://www.svebio.se/evenemang/svebios-varmote-med-arsmote-2021/
https://www.svebio.se/evenemang/workshop-hur-far-vi-fram-mer-svenska-biodrivmedel/
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BIOENERGI I PRESSEN

INTERNATIONELLT

Neste bekräftar: Bioraffinaderiet  
byggs i Rotterdam
Neste investerar stort i förnybart bränsle. Bolaget har nu valt Rot-
terdam som ort för sitt nya bioraffinaderi, inte Sköldvik i Borgå. Det 
stod sedan tidigare klart att bolaget väljer mellan de två städerna. 

Enligt Kauppalehtis uppgifter beräknas Rotterdam vara ett upp 
till 500 miljoner euro billigare alternativ. Totalt har investeringen 
uppskattats gå loss på kring 1,5 miljarder euro. 

Skillnaden beror på logistikkostnader, lokala byggkostnader och 
tillgången på koldioxidsnålt väte. Det som talar för Rotterdam är 
också närheten till marknaden då det gäller förnybart flygbränsle, 
polymerer och kemikalier. 
Hufvudstadsbladet 15 mars

NORRBOTTENS LÄN

Boden kan bli Luleås räddning
Tillgången till fjärrvärme i Luleå står inte och faller med Hybrits 
lokalisering. H2 Green Steels planer på ståltillverkning kan bidra 
till fjärrvärme i både Boden och Luleå.

Magnus Johansson, chef för fjärrvärme vid Luleå energi och vd 
för Bioenergi:

- Det kommer att handla om helt återvunnen, grön fjärrvärme. 
Även om det är moderna processer så bildas det mycket restenergi.

Luleås billiga fjärrvärme produceras när Lulekraft eldar restgas 
från SSAB:s masugn. En möjlighet som försvinner när den nya 
tekniken gör sitt intåg.

Något större problem att förbinda Luleås och Bodens nät ser 
han inte.

- De har rör i Sävast och vi har rör i Sunderbyn. 
Norrländska Socialdemokraten 1 mars

Produktionskapaciteten ökar med ny fabrik
Efter ett antal utmaningar är Sunpines nya fabrik i drift. "Det är 
det roligaste och läskigaste vi gjort", säger vd:n David Öquist om 
projektet. 

I oktober kunde anläggningen startas upp och tester genom-
föras. Sedan januari är den i full drift.

Kostnaden för den nya fabriken uppgår till 400 miljoner kro-
nor, men han ser det som en framgångsrik investering. Nu är det 
två fabriker som med hjälp av restprodukten tallolja framställer 
talldiesel, bioolja, terpentin, harts och den egna restprodukten 
fjärrvärme.

- Vi hade en omsättning på 1,4 miljarder kronor under 2020 
och beräknar att öka till närmare 2 miljarder under 2021. Vi har 
planerat för 50 procent ökning av produktion, men jag tror att vi 
skulle klara dubbelt så mycket med vissa investeringar, säger David 
Öquist.
Norrbottens Affärer Mar 5, 2021

Jättetermos ska hjälpa till att värma upp Luleå
Luleå Energi bygger en gigantisk ståltermos som ska lagra varmvat-
ten till fjärrvärmenätet. Att lagra energi blir viktigare i framtidens 
energisystem.

I anslutning till Lulekrafts kraftvärmeverk på Aronstorp pågår 
bygget av ackumulatortanken, i princip en jättelik termos fylld 
med 30 000 kubikmeter varmvatten. 

- Det är dubbelt så mycket vatten som hela fjärrvärmenätet, 
säger Magnus Johansson, fjärrvärmechef på Luleå Energi.

Ackumulatortanken byggs med en speciell metod av Midroc 
Rodoverken. 

- Det är en väldigt stor investering, i storleksordningen 100 mil-
joner kronor, säger Magnus Johansson.
Norrbottens-Kuriren 11 mars

Norrbotten satsar på fossilfri kvävegödsel
Det finns långt gångna planer på en produktionsanläggning för 
fossilfri kvävegödsel i Norrbotten enligt Mox Murugan, invest-
ment manager på Invest in Norrbotten. Den ska kunna producera 
omkring 31 000 ton vätgas per år som konverteras till 150 000 ton 
ammoniak vilket i sin tur blir 460 000 ton kvävegödsel.

- Det finns en stor potential här att ersätta import med svensk-
tillverkade och fossilfria gödselmedel, säger Mox Murugan. Pro-
duktionen är i gång inom de närmaste fem åren, är hans vision.
ATL Lantbrukets affärstidning 12 mars

Kasserat Polarbröd blir  
svamp i nytt samarbete
Företaget Mycorena vann Polarbröds utstickarpris 2020 för sitt ar-
bete med att omvandla svampprotein från restprodukter från livs-
medelindustrin. Nu inleder företagen ett samarbete.

Mycorena utvecklar svampproteinet "Promyc" som genom en 
fermentingersprocess omvandlar matrester till ett näringsrikt pro-
tein. Svamparten växer i slutna tankar och biomassan blir rik på 
både protein och kostfiber. 

Nu inleder Polarbröd ett samarbete med Mycorena för att testa 
att framställa proteinet från deg- och brödspill. Visionen är att ba-
geriernas spill ska vara del i ett cirkulärt system så att inget går för-
lorat och bli en del av ett cirkulärt system i Polarbröds kommande 
bageri i Älvsbyn.
Norran 17 mars
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Fabrik för bioflygbränsle kan hamna i Piteå
Till hösten ska ett koncept för fullskalig produktion av bioflyg-
bränsle i Norrbotten vara framtaget. De klimatavgifter som reger-
ingen planerar att införa kan vara en faktor som gynnar projektet 
Treepower.

- Vi har kontakt med investerare och andra aktörer som är 
mycket intresserade av att vara en del av det här. Problemet är bara 
att vi inte rår över alla förutsättningar, säger Carl Wangel, mark-
nadschef vid Luleå Business Region och projektchef för Treepower.

Projektet startade 2019 som en förstudie i förgasanläggningen 
vid Kappa i Piteå. Efter stöd från bland andra Tillväxtverket har 
det förlängts till 2022.
Piteå-Tidningen 24 mars

Här grävs för hållbar fjärrvärme
- Vi blir ett grönt värmebolag där vi har möjlighet att bara elda 
biobränslen från skogen, säger Pär Gabrielsson på Haparanda 
Värmeverk. På den nya värmeverkstomten möjliggörs lagring och 
bearbetning av olika biobränslen vilket bedöms vara A och O i 
framtiden-

Hela projektet består av flera olika delprojekt och den totala 
investeringen uppskattas till cirka 120 miljoner kronor. Vid vårt 
besök pågår arbetet med att dra en ledning under järnvägen till 
platsen. - Det är en välkommen investering i Haparanda, vi gör 
någonting för staden och vi säkrar fjärrvärme för en lång tid framåt 
med en ny modern utrustning, säger Gabrielsson.

Haparanda värmeverk eldar i dagsläget torv, som värmeverket 
måste betala utsläppsrätter för.

- Den ska vi trycka undan i möjligaste mån och elda annat, 
träflis, bark och andra skogsbränslen.

Planen är att den nya pannan ska vara klart att användas i no-
vember 2022.
Norrländska Socialdemokraten 27 mars

VÄSTERBOTTENS LÄN

”Ett extremt år för Umeå Energi”
Umeå Energi tappade 200 miljoner kronor i omsättning under 
2020 jämfört med tidigare år. 

Den milda vintern bidrog starkt till Umeå Energis nedgång i 
omsättning. Jan Ridfelt förklarar att mindre förbrukning av fjärr-
värme minskade bolagets försäljning med omkring 60 miljoner 
kronor. Det låga elpriset påverkade också Umeå Energis affär ne-
gativt. Jämfört med tidigare år var intäkterna 28 miljoner kronor 
lägre från elproduktionen.

– Under en period stod till och med vår turbin på Dåva still. Då 
kostnaden för biobränslet var högre än det vi kunde sälja el för var 
det inte lönsamt att köra den, berättar Jan Ridfelt.

Blött väder ställde också till det för elproduktionen under året. 
För mycket fukt i biobränslet gav lägre effekt vid produktionen, 
vilket man beräknar inneburit en ökad kostnad på ungefär 10 mil-
joner kronor.
Västerbottens-Kuriren 3 mars

Johan Bjursell producerar  
hantverkskol i Nyliden
Johan Bjursell är den moderne kolaren. På gården hemma i Nyli-
den har han byggt två stycken ugnar där han producerar grillkol. 
"Jag vill ta tillvara på skogen och förädla på plats", säger Johan som 
har skogsskifte, sågverk och kolugnar i anslutning till varandra.

Johan använder sig av björkved, men han funderar även på att 
göra försök med andra lövträd.

- Då det gäller kolgrillning och matlagning ska man hålla sig till 
lövträd. Kolen från björk har högt energivärde, lång brinntid och 
ger en jämn värme, konstaterar han.

Restprodukten, biokol, finns det ett allt större intresse för bland 
odlarna då det Johan tittar på olika kanaler och möjligheter att 
nå ut och det gör att han kommer att arbeta mer med kolningen 
framöver.
Norran 17 mars

JÄMTLANDS LÄN

Biogasanläggning blir  
verklighet i Gräfsåsen?
En länsgemensam biogasanläggning har diskuterats i omgångar 
och har nu kommit ett steg närmare att förverkligas. Ett förslag till 
avtal har upprättats av Östersunds kommun. Gräfsåsen i Öster-
sund föreslås bli platsen för anläggningen för samtliga kommuner 
i länet.

Östersunds kommun går in som största ägare med 96,5 procent 
och övriga sju kommuner föreslås gå in med 0,5 procent vardera.

Anläggningen beräknas att årligen producera ca 26,7 GWh en-
ergi i form av fordonsgas, samt KRAV-märkt biogödsel och beräk-
nas vara klar årsskiftet 2024/2025. 
Jämtlands Tidning 4 mars

Nytt fjärrvärmeverk för  
90 miljoner ska byggas
Det behövs ett nytt fjärrvärmeverk i Strömsund enligt det kom-
munala bolaget Jämtlandsvärme. Nuvarande värmeverk vid 
Ramselevägen har sina brister och de drygt 300 kunderna på orten 
bör bli flera.

Den dyraste delen av investeringen kommer att vara själva pan-
nan. Mer än hälften av på 90 miljoner går till inköpet av den.

Det nuvarande fjärrvärmeverket har en effekt på knappt 6 me-
gawatt. Det nya ska ha betydligt högre effekt, 8-10 megawatt.

Alla stora fastighetsägare är redan anslutna till fjärrvärmen som 
kommunen, Strömsunds hyresbostäder och större företag. Nu rik-
tar man in sig på villakunder och Ulriksfors.

Om planerna blir vägen så står verket klart sannolikt i slutet av 
2022 eller i början av 2023, enligt Thord Engström.
Östersunds-Posten 29 mars
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GÄVLEBORGS LÄN

Bruket sprakar av energi
Januarikylan slog till och elpriserna skenade. För Holmen valde att 
stänga flera pappersmaskiner - men inte i Iggesund. Här är man 
näst intill självförsörjande på energi.

- En stor del av massabruket är ren energiproduktion, säger Ma-
lin Ekroos som är chef för process- och teknikutveckling. 

- Vi har tre pannor. Dels har vi sodapannan som är en del av 
kemikalieåtervinningscykeln och där energi utvinns från svartluten 
från kokarna, samtidigt som kokkemikalierna återvinns. Dels har 
vi fastbränslepannan och sedan har vi en oljepanna som vi kör 
endast i nödfall.

- Vi producerar mycket energi, men det är inte bara vi själva på 
bruket som använder den. Iggesunds Sågverk tar också ånga från 
oss. Sedan skickar vi även ut fjärrvärme.
Gefle Dagbladet 18 mars

Torven har tjänat ut  
– så ska Sandviken värmas
Om tre år ska Gävle värma Sandviken med överskottsvärme från 
Billerud Korsnäs. Mångmiljonsatsningen på att bygga ihop fjärr-
värmenäten i de två kommunerna ska minska koldioxidutsläppen 
med 46 000 ton per år.

En strid ström av lastbilar kommer till Björksätra kraftvärme-
verk för att tippa av bränsle till de stora torvpannorna. När det är 
som kallast handlar det om sex- åtta lastbilar med torv om dagen, 
berättar Linnea Nilsson på Sandviken Energi.

- Vi eldar med torv mellan september och maj ungefär, men 
även med biobränslen som spån, flis och returträ. 

Sedan 2007 kräver torveldning att energibolagen köper ut-
släppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem där torven klassas 
som ett fossilt bränsle. Det har gjort det ekonomiskt ohållbart för 
Sandviken Energi att fortsätta med torveldningen.
Gefle Dagblad 25 mars

VÄRMLANDS LÄN

Koldioxid motsvarande 220 varv runt jorden
Inför Internationella skogsdagen som firas på söndag har stiftelsen 
Skogssällskapet räknat på hur mycket koldioxid som binds i Värm-
lands skogar.

Beräkningen visar att produktionsskogarna i Värmland håller 
320 miljoner ton koldioxid, vilket är en ökning med 14 procent 
jämfört med för tio år sedan. Utslaget per invånare blir det 1 100 
ton koldioxid eller lika mycket som om varje värmlänning körde 
220 varv i bil runt jorden. 

Viktiga förklaringar till den ökade tillväxten är snabb återplan-
tering, bra plantor och aktiv skogsskötsel, enligt Skogssällskapet. 
Värmlands Folkblad 18 mars

ÖREBRO LÄN

450 ton koldioxid per  
länsbo lagras i skogen
Det finns en hel del skog i Örebro län. Stiftelsen Skogssällskapet 
har beräknat exakt hur mycket koldioxid den binder. Ungefär 140 
miljoner ton, eller, 450 ton koldioxid per länsinvånare står ute i 
skogen.

Volymen i den stående, växande skogen ökar i Örebro län, pre-
cis som i resten av Sverige, trots en rätt stor avverkning. Det gör 
att det också binds mer koldioxid. Inlagringen har ökat med sju 
procent de sista tio åren. 

– Jag tror egentligen inte det finns något mer klimatsmart ma-
terial än trä just nu. När träet växer drar det till sig koldioxid. Byg-
ger man in träet i exempelvis ett hus, eller trämöbler, eller annat vi 
använder trä till lagras kolet under lång tid, säger Karin Fällman 
Lillqvist på Skogssällskapet.
Värmlands Folkblad 18 mars

Kör med HVO för kyrkan
Bråtens Skogsfrakt AB har bytt ut dieseln och kör med miljön i 
tankarna. Åtminstone när man fraktar timmer åt Svenska Kyrkan. 
Det är resultatet av ett nytt miljösamarbete.

Det är Svenska kyrkan Karlstad stift, logistikföretaget VSV/
Unite och åkeriet Bråtens Skogsfrakt AB i Karlskoga som tillsam-
mans gör en satsning på förnybart drivmedel. Det innebär att de 
virkestransporter som Bråtens Skogsfrakt genomför på uppdrag av 
Karlstads stift görs med det förnybara bränslet HVO i tanken.

Man drog i gång med det nya bränslet vid månadsskiftet mellan 
februari och mars i år. Man behöver inte åka en extra omväg för 
att kunna tanka. Det står nämligen en HVO-tank placerad hos 
åkeriet. Tanken är dessutom mobil, så den är enkel att flytta om 
det skulle behövas, säger Johan Broström på Bråtens Skogsfrakt.
Karlskoga Tidning 23 mars

VÄSTMANLANDS LÄN

Gamla matförpackningar  
kan bli bioavfall på tippen
En uppgradering av hela Vafab Miljös anläggning på Grytatippen 
har gjorts. En rötkammare har byggts till för att klara av nästan 40 
000 ton bioavfall. Bioavfallet ska sedan bli biogas och biogödsel.

Förbättringen av biogasanläggningen gör även att det förpack-
ade livsmedelsavfallet, exempelvis utgångna varor från matvaru-
handeln, nu behandlas i två krossar och avskiljs från sina förpack-
ningar. Det medför en renare biogödsel.

- Vi har börjat tagit emot förpackat livsmedel under hösten, 
säger Bo Blomquist på Vafab Miljö.
Vestmanlands Läns Tidning 25 mars
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UPPSALA LÄN

32 000 hushåll får ny fossilfri sophämtare
Tiotusentals invånare i de sydöstra delarna av Uppsala kommun 
har i dagarna fått en ny hämtare av hushållsavfall.

Tidningen har tidigare uppmärksammat att företaget Ohlssons 
AB vunnit upphandlingen. Enligt avtalet ska sopbilarna drivas 
med biogas, som gjorts på matavfall. Det här är en del i Uppsala 
kommuns vision om ett fossilfritt Uppsala år 2030.

- Det är bra att ännu fler av våra sopbilar nu drivs med biogas. 
Det, och att Uppsalaborna nu använder papperspåse till matavfal-
let går helt i rätt riktning mot ett fossilfritt Uppsala, säger Uppsala 
Vattens Elin Hagberg.
Vestmanlands Läns Tidning 25 mars

Utsläpp sprider sig - flera ton tallolja
Ett stort utsläpp av råtallolja har upptäckts i Norrtälje kommun 
och nu har fynd även gjorts i Östhammars kommun.

Det var i slutet av februari som man gjorde de första fynden 
av tallolja vid Väddö i Norrtälje kommun. Sedan dess har ett sa-
neringsarbete pågått och enligt de senaste siffrorna från Norrtälje 
kommun har runt 1,5 ton olja samlats in. I helgen hittades fynd av 
tallolja i Gräsö södra skärgård, i fågelskyddsområden. 

Tallolja är inte giftigt men väl kladdigt och klibbigt och kan 
ställa till det för framför allt fåglar. Oljan är enligt Norrtälje kom-
mun biologiskt nedbrytbar och vanligtvis tar det en månad att för 
naturen att bryta ner oljan, men nedbrytningen kan fördröjas av 
snö och is.
Upsala Nya Tidning 17 mars

Energiföretag köper fem  
anläggningar i Uppsala
Solör Bioenergi gör en satsning på Uppsala. Energiföretaget har 
köpt fem fjärrvärmeanläggningar i kommunen. De ligger i Bä-
linge, Björklinge, Gåvsta, Vattholma och Vänge och har tidigare 
ägts av Bionär Närvärme AB.

- Vi kommer att fortsätta driva anläggningarna i samma anda 
som Bionär gjort och leverera energi på samma förtjänstfulla sätt, 
säger Solör Värmes affärsansvarige Johan Lagerqvist i ett pressmed-
delande.

Solör Bioenergy Group finns sedan tidigare på 155 platser i 
framför allt Sverige och Norge där man producerar och distribu-
erar fjärrvärme, ånga och el.
Upsala Nya Tidning 25 mars

STOCKHOLMS LÄN

Hittade tallolja längs kusten
Det man först misstänkte som olja har flutit i land på flera stränder 
vid Sandviken på Väddö.

Under lördagen var räddningstjänsten och Kustbevakningen 
där för att bedöma skadorna och försöka fastställa var de kommer 
från. Det visade sig att utsläppen bestod av tallolja.

Det var Tommy Palm, fritidsboende på Väddö, som upptäckte 
de kladdiga klumparna längs stranden när snön började smälta för 
någon vecka sedan. Klumparna har återfunnits i strandkanten på 
Sandviken, Boviken och Blåviken vid Väddö havsbad.

- Först trodde jag att det var hundbajs, säger Tommy Palm till 
NT.

Han försökte först göra en anmälan om miljöbrott till polisen, 
men hamnade sedan hos räddningstjänsten som ansvarar för att få 
bort föroreningar på land.
Norrtelje Tidning 1 mars

Mer tallolja har blåst upp vid Väddökusten
Nordliga vindar har blåst upp mer tallolja som flutit i land längst 
Väddökusten. Kustbevakningen undersöker nu om det kan röra 
sig om ett miljöbrott.

Enligt räddningstjänsten och Norrtälje kommun ska det röra 
sig om dumpad tallolja från ett fartyg som rengjort sina tankar ute 
till havs.

Tallolja är en trögflytande och svavelhaltig vätska som erhålls 
ur svartlut när man tillverkar pappersmassa. Drivmedelsföretaget 
Preem gör bland annat diesel av det. Oljan är biologiskt och bryts 
ned på cirka 30 dagar. 

- Det är ett väldigt svårutrett ärende, många båtar har passerat 
området. Det är svårt att se när och vem som har haft tallolja som 
last, säger Valdemar Lindekrantz vid Kustbevakningen.

Talloljan kan ha dumpats från ett fartyg redan för en månad 
sen. Först nu när isen har börjat smälta har klumpar av oljan spo-
lats upp på stränderna. 
Norrtelje Tidning 3 mars

Sjötrafiken ska gå på förnybart 2030 
– Vätgas, el och svävande båtar
- Vårt mål är hundra procent förnybart bränsle i sjötrafiken 2030, 
säger Michaela Haga (C), ordförande i sjötrafikutskottet. I dag 
körs 50 procent av trafiken på biodiesel (HVO). Annars är det 
vanlig diesel som används, med stora utsläpp som följd.

Regionen har nu tecknat ett "letter of intent" med två företag, 
Candela och Green City Ferries, för att visa att intresse finns för 
utveckling av miljövänliga fartyg. Candela, med bas på Lidingö, 
har utvecklat eldrivna fritidsbåtar i kolfibermaterial. Green City 
Ferries har specialiserat sig på höghastighetsfartyg med el- eller 
vätgasdrift. Passagerarfärjan Movitz, som nu används i pendelbåt-
trafiken, är ett exempel.
Mitt i Lidingö 6 mars
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Fjärrvärmeverket i drift
Nu är värmeverket i Ekerö igång och levererar fjärrvärme till de 
första kunderna i och kring Ekerö centrum. I början av decem-
ber levererades det första biobränslet till anläggningen som ligger i 
Bryggaområdet på Ekerö. Biobränslet används som huvudbränsle 
i de två flispannorna som ingår i anläggningen. Vid årsskiftet på-
börjades provdriften som är sista steget innan Ekerö Vasa värme 
(bolag som ägs till 65 procent av Vasa värme, som i sin tur ägs av 
Solör bioenergi, och till 35 procent av Ekerö kommun, reds. anm.) 
tar över hela ansvaret för anläggningen.

Initialt eldades med bioolja, som under normal drift endast 
kommer att användas för uppstart samt som reserv- och spetslast-
bränsle.
Mälaröarnas Nyheter 10 mars

Solör Bioenergi med i satsningen  
på fjärrvärme i Ekerö
Fjärrvärmen på Ekerö har varit igång sedan november 2020 och 
byggs nu ut i snabb takt. 

I fjärrvärmeanläggningen, som ligger i Brygga industriområde, 
finns två biobränslepannor som eldas med rester från skogsindu-
strin från öarna runt omkring Ekerö. 

Den förväntade leveransen från fjärrvärmeanläggningen är 20 
GWh under 2022 och förväntas öka succesivt och vara uppe i 35 
GWh år 2030.

Vid senaste styrelsemötet som ägde rum den 23 mars fick bo-
laget, som funnits sedan 2019, nytt namn i form av Ekerö Solör 
Bioenergi AB.
Pressmeddelande från Solör 23 mars

Nu ska Stockholms biogas bli flytande
Scandinavian Biogas driver två anläggningar i Stockholmsregionen 
för tillverkning av biogas. Den totala produktionskapaciteten upp-
går till drygt 300 GWh komprimerad gas. Det motsvarar ungefär 
15 procent av all förnybar gas som produceras i Sverige i dag. 

Naturvårdsverket har nu beviljat bolaget investeringsstöd om 
135 miljoner kronor genom Klimatklivet. 

Pengarna ska gå till att bygga ut produktionskapaciteten samt 
göra det möjligt att förvätska gasen. I flytande form kräver bräns-
let bara en sjättedel av den volym som motsvarande energimängd 
komprimerad biogas. Totalt kommer de båda anläggningarna få en 
kapacitet att förvätska 235 GWh biogas per år. 
Ny Teknik 12 mars

SÖDERMANLANDS LÄN

Omdiskuterat fossilfritt  
bränsle på plats i Flen
Nu går det att tanka den nya fossilfria dieselvarianten HVO100 på 
OKQ8 i Flen. Bra, förhoppningsvis, tycker kommunens miljöstra-
teg: "Frågan är komplex", säger Tomas Högberg.

Det var i förra veckan som det nya fossilfria drivmedlet ersatte 
ett annat på stationen. Tanken med etanol E85, tömdes och fylldes 
istället med HVO.

- Idag säljer jag bara en kubik etanol i månaden jämfört med 
100 kubik diesel och bensin, säger Vesa Hautala på OKQ8. 

Enligt Flens kommuns drivmedelsplan har kommunen 140 
fordon. Av dessa drivs 102 av diesel och totalt 84 procent av hela 
fordonsflottan drivs av fossila bränsle.
Katrineholms-Kuriren 13 mars

Biogasanläggningen i  
Kjula ett steg närmare
Företaget Eskilstuna Biogas har tagit ett kliv närmare byggstart för 
den planerade anläggning vid Kjulaåsen. "Vi är inte i mål än men 
har fått glädjande besked från stadsbyggnadsnämnden", säger fö-
retagets ordförande Kaj Wågdahl.

Området där anläggningen är tänkt att byggas ligger på Kjulaå-
sen, strax söder om Svealandsbanan. Närmast väntar han på be-
sked från miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala 
där tillståndsfrågan ska avgöras.

Den totala investeringskostnaden för biogasprojektet uppgår 
till närmare 300 miljoner kronor. I kalkylen ingår bidrag från sta-
ten i form av de så kallade klimatklivspengarna.
Eskilstuna-Kuriren 22 mars

SSAB investerar flera miljarder i Oxelösund
SSAB Oxelösund bygger om. De kommande åren ska över fyra 
miljarder kronor investeras i anläggningen i Oxelösund och löftet 
är att jobben ska tryggas för lång tid framöver.

Under de kommande åren planeras investeringar på totalt 4,2 
miljarder kronor i anläggningen i Oxelösund. Då handlar det 
bland annat om att avveckla koksverk och masugnar och ersätta 
med ljusbågsugn och annan utrustning som behövs till det nya 
systemet. Den kolbaserade metallurgin ska fasas ut.

- För det fossilfria stålet försöker vi hitta lokala lösningar för 
att få fram biogas och biokol i de mängder som krävs, säger Jacob 
Sandberg som är teknisk chef för Special steels.
Södermanlands Nyheter 27 mars

Frågan om Amazons reservkraftsbränsle 
avgjort i domstol
Verksamheterna vid Amazon Web Services (AWS) nybyggda data-
center i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås igång 2018.

Serverhallarna kräver stora mängder el och tillgång till reserv-
kraft, om anläggningarna skulle drabbas av strömavbrott. På de 
tre orterna har därför Amazon villkorade tillstånd för dieseldrivna 
reservkraftsgeneratorer med en tillförd effekt om upp till 400 me-
gawatt.

Bolaget fick i uppdrag att utreda lämpliga alternativ. AWS:s har 
låtit testköra generatorerna med alternativa bränslen och kommit 
fram till att HVO är det enda som skulle kunna vara aktuellt som 
alternativ till diesel. Något bindande villkor att faktiskt använda 
det förnybara bränslet, som sägs vara 20 procent dyrare än diesel, 
finns dock inte.
Eskilstuna-Kuriren 27 mars
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ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Produktionen av etanol skruvas upp
Nu kan även danska bageri-, chips- och sockerrester processas till 
etanol i Norrköping. Lantmännen har nyligen invigt en ny pro-
cessanläggning i Danmark, som blir företagets tredje.

Målet är att den danska anläggningen i Fredericia ska tillföra 
upp till 30 000 ton restprodukter årligen, vilket ska ge ett tillskott 
på mellan 8 000 och 10 000 kubikmeter etanol i Norrköping.

Bland kunderna som väntas skicka sitt material till anläggning-
en återfinns bland annat danska bagerier inom Unibake.

Den totala etanolproduktionen i Norrköping uppgår till 230 
000 kubikmeter.
ATL Lantbrukets affärstidning 2 mars

De ska få bort smörjan:  
"Värsta du kan tänka dig"
Tre Finspångsbyggda gasturbiner ska halvera koldioxidutsläppen 
på Cypern. "Det är glädjande. Vi vill gå mot fossilfritt så fort det 
går", säger Hans Holmström, vd på Siemens Energy i Finspång. 
Turbinerna ska ingå i kraftförsörjningen och beräknas täcka en 
tredjedel av landets behov av el. 

- Dessa turbiner kan också ställas om och köras på helt fossilfria 
gaser istället för den tjockolja man använder idag. Vår målsättning 
är att vi ska kunna köra på 100 procent vätgas senast 2030, men 
redan i dag kan vi köra på andra fossilfria gaser, som till exempel 
biogas, säger Hans Holmström.
Norrköpings Tidningar 12 mars

Det känns stort! - Åtvidabergs  
bilflotta går nu helt på förnybart
Den blev rejält försenad pga pandemin. Men idag överlämnades 
den sista bilen som gör att Åtvidabergs kommuns fordonspark nu 
går på fönyelsebara bränslen. En målsättnings som kommunen 
haft sen 2016.

- Det känns stort för oss, det här är sista bilen som gör att vår 
fordonsflotta kör förnyelsebart, säger Klara Werner miljöstrateg på 
Åtvidabergs kommun. 

I klippet får du vet vilka drivmedel det handlar om varför kom-
munen valt den kritiserade biodieseln. 
SVT Nyheter Öst 24 mars

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Korna på gården inga klimatbovar  
– här blir koskiten el och värme
På gården Götestorp i Vesene är korna inga klimatbovar. Sedan 
i somras omvandlas här metangas från gödsel till el och värme. - 
Det är en miljösatsning, slår bonden Andreas Markusson fast. Elen 
som gården inte själv behöver räcker till 25-30 eluppvärmda villor.

Herrljungas, och kanske Sjuhärads, första gårdsanläggning för 
biogas togs i bruk i somras.

Här rötas gödsel från tusen kreatur, varav 350 mjölkkor, i en 
stor cistern.

- Vi får bättre gödsel efter rötningen och kan använda min-
dre konstgödsel. Det luktar dessutom mindre än flytgödsel, säger 
Andreas. 
Borås Tidning 3 mars

Dyr feltankning för Vänerenergi
150 000 kronor. Det är summan som Vänerenergi AB ser ut att få 
betala efter att flera bilar feltankats vid vätgasstationen i Mariestad. 
- Det här misstaget ska aldrig upprepas, säger Vänerenergis vd Rolf 
Åkesson.

I slutet av september i fjol levererades biogastuber i stället för 
vätgastuber till tankstationen i Haggården. Resultatet blev att den 
delvis fylldes med biogas. Innan misstaget upptäcktes hann flera 
av kommunens vätgasdrivna bilar tanka, vilket medförde att de 
slutade fungera. Tre av fordonen krävde omfattande reparation. 
Mariestads-Tidningen 10 mars

9 000 ton mindre fossilutsläpp  
när biogas ersätter naturgas
På måndagen blev pappersbruket i Lilla Edet bland dom första i 
världen med fossilfri produktion av mjukpapper. Företaget lämnar 
naturgasen mer och mer och ersätter den med biogas. Totalt sett 
blir det 9 000 ton mindre fossilutstläpp per år.

Den stora vita tankbilen kommer med biogasen som är om-
vandlad till flytande form och rejält kall - minus 160 grader. Den 
ska förbrännas på fabriken och torka nyproducerat toalettpapper. 

Fram till 2030 ska bolaget minska utsläppen av växthusgaser 
med 25 procent för sin energi- och elanvändning jämfört med 
basåret 2016. Målet är att bli helt fossilfria, säger Christian Carls-
son, platschef Lilla Edet bruket. 
SVT Nyheter Väst 22 mars

De vill bli först i världen  
med fossilfri produktion
Essitys pappersbruk i Lilla Edet satsar på att bli den första mjuk-
papperstillverkaren i världen som blir fri från fossila utsläpp av 
koldioxid. Företaget har ambitionen att gå över från naturgas till 
biogas vid mjukpapperstillverkningen vid bruket i Lilla Edet.

Man har redan gjort flera tester och startade under måndagen 
ett storskaligt test i bruket med normal produktion. Genom att 
byta ut naturgas till biogas kommer anläggningen i Lilla Edet att 
minska utsläppen av fossilt koldioxid med omkring 9 000 ton per 
år. Vid bruket används 84 procent returpapper och 16 procent ny-
fiber.
TTELA 24 mars
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Chalmeristens plan är att bygga  
två nya fabriker i månaden

Världens sjöfartsflotta kommer att behöva ställa om från da-
gens förbränningsmotorer som mestadels drivs på smutsig tjock-
olja. Enligt göteborgsbaserade Liquid Wind har grön metanol stor 
potential att bli vinnaren i framtidens bränslerace.

”Vill man att sjöfarten ska bli helt koldioxidneutral finns det 
inte många andra alternativ att gå på just nu”, säger Claes Fredriks-
son, vd och grundare av Liquid Wind..

Nyligen gick den tyska energikoncernen Uniper in som storä-
gare i Liquid Wind. Nästa år ska Göteborgsbolaget påbörja bygget 
av en av världens första anläggningar som ska producera förny-
bara elektrobränslen i Örnsköldsvik. Genom ett samarbete Övik 
Energi ska Liquid Wind samla in energibolagets koldioxidutsläpp 
och omvandla det till 50 000 ton e-metanol per år. Totalt kommer 
cirka 1,5 miljarder kronor investeras i anläggningen.
Göteborgs-Posten 23 mars

350 miljoner ton koldioxid  
i Västra Götalands skogar
Skogssällskapet har beräknat vilket kolförråd som finns i den le-
vande skogen på produktiv skogsmark. I Västra Götaland motsva-
rar kolförrådet i skogarna 350 miljoner ton koldioxid, vilket är en 
ökning med 17 procent jämfört med för tio år sedan. Utslaget per 
invånare i länet blir det 200 ton koldioxid per person som finns 
lagrat i länets skogar.

- I dag vill vi att skogen ska räcka till mycket. Genom att utgå 
från forskning och beprövade erfarenheter kan vi bruka skogen på 
ett ansvarsfullt sätt där ekonomi, biologisk mångfald, klimatnytta 
och sociala värden samverkar, säger Karin Fällman Lillqvist från 
Skogssällskapet.
Lysekilsposten 23 mars

Nu ska kommunen samla  
in matavfallet separat
I april kommer Strömstads kommun att börja erbjuda invånare att 
samla in matavfallet i ett separat kärl. Istället för att Strömstads-
bornas matavfall bränns ihop med övrigt hushållsavfall ska det nu 
börja skiljas ut som biogas.

En liten brun påse generar så mycket gas att man i snitt kan 
köra två och en halv kilometer med ett biogasdrivet fordon, enligt 
Strömstads kommun. Den stora miljönyttan med Miljöstrategen 
Maria Aronsson har svårt att se varför man som invånare skulle 
tacka nej till erbjudandet om matavfallsinsamling.

- Jag tror faktiskt att de flesta bara väntat på att detta ska kom-
ma, säger hon.
Strömstads Tidning/Norra Bohuslän 25 mars

Landvetter om uppnådda  
utsläppsmålet: "Har ställt om"
Statligt ägda Swedavia har uppnått sitt eget mål av inte ha några 
fossila koldioxidutsläpp på sina flygplatser i landet - där Landvet-
ter är en.

Och det har varit en stor omställning för flygplatsen där man 
bytt ut och ställt om vad gäller fordon, uppvärmning och arbets-
redskap på flygplatsen. "Alla dessa saker drivs på el eller biobräns-
le", säger Anna Strömwall flygplatsdirektör och berättar om nästa 
steg - där bland annat elflyg ingår. 
Sveriges Radio Göteborg 26 mars

Stor biogassatsning planeras
En storsatsning på biogas planeras nu av bönder i Vara, Essunga, 
Grästorp och Lidköping. En första kalkyl uppskattar att det finns 
råvara som räcker till att producera gas motsvarande sex miljoner 
liter diesel varje år.

På initiativ från LRF:s kommungrupp i Vara har en ny förening 
som ska driva frågan. David Bjelke från Södra Lundby är ordfö-
rande. Han förklarar att intresset från bönder i Vara och grann-
kommuner för att delta i satsningen är stort.

Det finns inspirerande exempel. I Vårgårda har man producerat 
biogas i flera år och i Götene är ett stort bygge i startgroparna. 
Nya Lidköpings-Tidningen 29 mars

JÖNKÖPINGS LÄN

Regionen ska minska sin klimatpåverkan
Genom att bland annat bygga mer i trä och genom att satsa på 
cykelvägar vill Region Jönköpings län minska sin klimatpåverkan. 
- Vi måste bli bättre på att få ner koldioxidutsläppen, säger Marcus 
Eskdahl (S), som sitter med i klimatrådet och som även är ordfö-
rande i TIM-nämnden (trafik, infrastruktur och miljö). 

Man saknar åtgärder inom tunga transporter och logistik, men 
även åtgärder för att främja produktionen av fossilfria drivmedel. 
Där kan det till exempel handla om biogas, vätgas eller drivmedel 
från skog. Politikerna påpekar att transporter och resor står för den 
största andelen av länets utsläpp av växthusgaser och att det därför 
är viktigt att detta också finns med bland åtgärderna.
Vetlanda-Posten 1 mars

Nytt fjärrvärmeverk byggs
Ett nytt fjärrvärmeverk ska byggas i centrala Gnosjö, med långa 
kulvertar som förgrenas ut i orten.

- Byggandet börjar någon gång i april eller maj och kulvertar-
na börjar grävas i mitten av april. Anläggningen ska vara klar för 
provdrift i oktober, säger Per Ander på Nevel, företaget som står 
bakom satsningen.

- Gnosjö kommun vill ansluta många av sina fastigheter och det 
gäller även det kommunala fastighetsföretaget Järnbäraren. Sedan 
har vi också en rad andra kunder.

Nevel har fått statligt bidrag till projektet genom Naturvårds-
verket inom ramen för Klimatklivet. Bidraget är på drygt 20 mil-
joner kronor.

Det nya verket kommer att använda flis, så mycket som möjligt 
lokalt bränsle.
Värnamo Nyheter 6 mars
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KRONOBERGS LÄN

Veg Tech först ut med biokol i gröna tak
Veg Tech har gjort en investering på 8 miljoner kronor i en pyro-
lyspanna och får därigenom restprodukten biokol. Detta bidrar till 
att sänka koldioxidutsläppen med 335 ton per år.

Det började med att Veg Tech ville byta ut oljepanna och elvär-
me till fossilfri uppvärmning av växthusen och kontorslokalerna.

- Vi såg möjligheten att kombinera uppvärmningsbehovet med 
produktion av biokol, säger Lina Pettersson.

Sedummattor (växttak) är den produkt som Veg Tech är mest 
kända för. Där kommer man nu att blanda in biokol i på så sätt 
skapa en kolsänka. Veg Tech i Vislanda har jobbat på sedan 1987, 
och det ser ut att blir allt mer intresse för de levande produkterna..
Smålandsposten 6 mars

Södra bildar innovativt affärsområde  
med fokus på lönsamma affärer
Skogskoncernen Södra, med huvudkontor i Växjö, bildar ett nytt 
affärsområde med namnet Södra Innovation. Södra har sedan tidi-
gare affärsområdena Skog, Wood och Cell.

Det nya affärsområdet ska enligt Södra fokusera på nya och 
lönsamma affärer, "samtidigt som övriga affärsområden får mer 
kraft att utveckla den befintliga verksamheten".

Södras nuvarande forskningsdirektör Catrin Gustavsson blir 
chef för det nya affärsområdet.

- Vi ska kommersialisera fler produkter med tydlig marknads-
potential, som träkonstruktionslösningar och bioraffinaderipro-
dukter. Det kommer att öka medlemsvärdet, säger Catrin Gus-
tavsson i en kommentar till sitt nya uppdrag.
Smålandsposten 12 mars

Röda siffror i Södras gröna bokslut
Södras gröna bokslut för ett hållbart skogsbruk visar försämrade 
resultat 2020. Andelen godkända slutavverkningar sjönk med 15 
procent. - Vi måste jobba vidare i de här frågorna, säger Tomas 
Rahm, skoglig specialist i certifiering och hållbarhet på Södra.

2020 års siffror på 79 procent godkända slutavverkningar är de 
svagaste de senaste fem åren. Målet är 95 procent - Tittar vi på 
enskilda faktorer som hänsynskrävande biotoper har vi inte blivit 
sämre. På kantzoner och naturvårdsträd, som också spelar stor roll 
i miljöarbetet, ligger vi fortfarande över 90 procent.

Södras positiva klimateffekt i fjol var 10 miljoner ton koldioxi-
dekvivalenter. Det motsvarar drygt 20 procent av Sveriges totala 
utsläpp av koldioxid.
Smålandsposten 22 mars

KALMAR LÄN

Arla är åter igång i Vimmerby
Natten efter tisdagens dramatik vid panncentralen på Arla Foods 
var invägningen av mjölk igång. Oljepannor försörjer pulverpro-
duktionen tills biobränslepannan är i drift igen.

Reservkraften måste fungera. Det framhåller Henrik Johansson 
Casimiro, vd för Adven som äger ångpannan vid Arla Food där 
räddningstjänsten fick rycka ut.

- Reservkraften har inte slagit till som den ska. Varför det hände 
försöker vi nu reda ut, sa Mikael Ståhl från Vimmerby Elektriska ab.

Så sent som i måndags tog energiföretaget Adven över panncen-
tralen från Arla Foods
Vimmerby Tidning 4 mars

Viktigt avtal i hamn för 
Blomstermålaföretag
BKtech har tecknat ett betydelsefullt avtal med Wermlands Me-
jeri. Avtalet handlar om att mejeriet gör en energikonventering 
från fossil eldningsolja till bioenergi i form av träpellets vid sin 
anläggning i Värmlands Nysäter.

- BKtech har under den senaste tiden utvecklat teknik där trä-
pellets, det vill säga bioenergi, kan användas även för de mycket 
snabba energiprocesser som krävs av bland annat mejerier, berättar 
Jimmy Rylander som är vd för BKtech Group AB.

Wermlands Mejeri ser genom satsningen till att energiförbruk-
ningen på anläggningen blir helt fossilfri, förnybar och hållbar 
vilket är en viktig del i företagets klimatarbete. Bioenergin kom-
mer att levereras via en ny mobil ångpanna som installeras i en 
nyuppförd byggnad som ansluts till befintligt produktionssystem. 
Barometern 11 mars

Borgholm Energi: Stopp för  
fett i avloppet med miljötratten
Borgholm Energi tar nu ytterligare ett steg framåt i arbetet för att 
minska mängden matfett i avloppet. Nu delas miljötratten ut, ett 
hjälpmedel för att källsortera matolja och flytande fett.

När fett och olja spolas ner i avloppet stelnar och fastnar det 
i ledningar och pumpstationer och bildar till slut proppar, något 
som är både kostsamt och tidskrävande att åtgärda. Fettet kan 
dessutom locka till sig skadedjur som exempelvis råttor.

- Vi vill underlätta för våra kunder att förhindra stopp i av-
loppet och samtidigt göra en insats för miljön. När det använda 
matfettet samlas in och återvinns tar vi vara på en viktig resurs, 
avslutar Markus Wertwein Ros, VD på Borgholm Energi.
Ölandsbladet 13 mars

Mjölkgården tar fajten för biogas:  
"Enorm potential"
På mjölkgården i Hagelsrum utanför Målilla har familjen Birgers-
son tillverkat biogas i ett decennium. Från att först ha använt ga-
sen till att producera el och värme skiftade man för ett par år sedan 
fokus till fordonsgas. 

Sedan ett par år tillbaka levererar gården den biogas som driver 
KLT:s bussar i området och i fjol byggde man gasmackar i Målilla, 
Vimmerby, Hultsfred och Högsby.

- Vi började prata med Eon och kommunerna och frågade "kan 
inte ni bygga mackar nu då?" men det var ingen som ville bygga. – 
Men ågot måste komma först och hönan och ägget-diskussionerna 
bara snurrade på. Så vi tog beslutet att själva bygga och nu finns 
de där.
Barometern 18 mars
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GOTLANDS LÄN

Upphandlingsstriden fortsätter på Gotland
Inom några veckor väntas förvaltningsrätten i Stockholm avgöra 
om Region Gotlands avtal med Bergkvarabuss ska överprövas. 
Bakgrunden är att samverkansbolaget Gotlandsbuss har vänt sig 
till domstolen för att få trafikavtalet mellan regionen och Berg-
kvarabuss ogiltigförklarat. Gotlandsbuss hävdar att den nuvarande 
operatören inte alls kör så mycket av trafiken på 70 procent biogas 
som avtalet kräver.

Enligt Gotlandsbuss körs endast knappt hälften av Bergkvara-
buss bussar på Gotland på biogas – 37 av 76 bussar.

När busstrafiken nu upphandlas igen är det tveksamt om Got-
landsbuss kan delta i upphandlingen. Regionen kräver nämligen 
en årsomsättning på minst 100 miljoner hos de företag som får 
vara med och bjuda. Gotlandsbuss ligger några miljoner under 
ribban.
Bussmagasinet 18 mars 2021

SKÅNE LÄN

Miljonbidrag för satsning på förnybart kol
Statligt miljonbidrag ska hjälpa Höganäsbolaget att bli klimatneu-
tralt år 2045.

Energimyndigheten har gett metallpulvertillverkaren Höganäs 
AB 2,7 miljoner kronor i bidrag.

Höganäs AB ansökte om stöd för pilotförsök med koldioxid-
neutral biokol i en av sina tillverkningsprocesser. Under projektet 
ska upp till en femtedel av det fossila kolet ska bytas ut mot för-
nybart kol.

Enligt företaget kan införandet av endast förnybart kol minska 
koldioxidutsläppen med 29 000 ton per år, motsvarande cirka 13 
procent av företagets koldioxidutsläpp i Sverige.

Projektet startar direkt och väntas pågå i två år. 
Nordvästra Skånes Tidningar 12 mars

Brand i lastbil med flis
En lastbil med flis började brinna på måndagseftermiddagen. Fö-
raren försökte släcka branden, men lyckades inte.

- Det har börjat brinna under hytten i en lastbil som är fullastad 
med flis. Det ska även finnas en hel del bränsle i bilen. Föraren 
försökte själv släcka med pulversläckare, men lyckades inte. Strax 
efter klockan 17 konstaterar Thomas Nordin, inre befäl på rädd-
ningstjänsten nordost, att branden är släckt.

- Det brann i flisen också, men den ligger rätt packad, så det 
blir mest som en glödbrand.
Kristianstadsbladet 16 mars

Skåneföretagare ger sig inte om skatt på 
plast: ”De har gett sig på fel person” 
Förra året röstade riksdagen ja till skatt på plastbärkassar. Skatten 
gäller även nedbrytningsbar plast. Nu överklagar Helsingborgsen-
treprenören och uppfinnaren Åke Rosén skattenämndens beslut 
till Högsta förvaltningsdomstolen. 

”Som det är nu fasas förnybar plast ut tillsammans med fos-
silbaserad”, säger han.

Åke Rosén är grundare och delägare till Helsingborgsföretaget 
Gaia Biomaterials. Företaget tar fram produkter som ersätter plast. 
Bland annat har de tagit fram en biologisk nedbrytbar påse i det 
egenframtagna material Biodolomer som består av förnybara ma-
terial och minskar koldioxidutsläppen med upp till 80 procent.

När skatten på plastpåsar drevs igenom i maj 2020 blev chocken 
stor för företaget. Deras biomaterialpåsar när även de drogs med i 
skatten på 3 kronor per påse.
Helsingborgs Dagblad, Dagens Industri 25 mars

Äntligen ska termosen  
få en ytterrock av cortenstål
Drygt tre år efter att Ystad energis ackumulatortank på Östra in-
dustriområdet togs i bruk ska den nu få den planerade ytterrocken 
av cortenstål.

Ackumulatortanken byggdes med en annorlunda, men beprö-
vad metod. Tanken växte en och en halv meter om dagen och nåd-
de sin fulla höjd, 56,5 meter snabbare än man planerat. Den för-
sågs sedan med ett tak med solceller och blev totalt 63 meter hög. 

Tanken har byggts för att trygga fjärrvärmekundernas tillgång 
på varmvatten på exempelvis mornar och kvällar då behovet är 
som störst. Den har, med sin höjd, blivit en del av Ystads skyline. 
Men den belysta cortenstål kommer tornet att sticka ut än mer.
Ystads Allehanda 25 mars

EU-miljonerna ett steg  
närmare att vara i hamn
EU ska bidra med 34,4 miljoner euro till färjorna på linjen 
Świnoujście- Ystad som ska köras på flytande naturgas, LNG. Hu-
vuddelen av pengarna, 250 miljoner kronor, går till hamnutbygg-
naden i Ystad.

Polferries färja Cracovia ska förlängas och byggas om så att den 
går att köra på LNG. Det ska vara klart i december 2023, då pro-
jektet avslutas.

Förutom Cracovia ska tre nya färjor byggas. Alla ska drivas med 
flytande naturgas. Det är visserligen ett fossilt bränsle, men det 
mest miljövänliga alternativet just nu, enligt Björn Boström.

- Det skulle gå att köra dem på biogas, men problemet är att 
det inte finns tillräckliga volymer av biogas någonstans i världen i 
dag, säger han.
Ystads Allehanda 27 mars


