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EU-kommissionens taxonomi
Den 21 april presenterade EU-kommissionen sitt slutgiltiga förslag till taxonomi. Den innebär vissa förbättringar jämfört med det förslag som lades i november
förra året, men innehåller fortfarande ett antal restriktioner kring bioenergi och skogsbruk, som kan skapa
problem för investerare under kommande år, om inte
taxonomin underkänns eller omarbetas.

REKORDPRIS PÅ UTSLÄPPSRÄTTER

Taxonomin för hållbara investeringar ska vara ett hjälpmedel
för finanssektorn och ett mjukt styrmedel för att kanalisera kapital till de sektorer som behöver växa för att klara EU:s ambitiösa klimatmål. Till grund för taxonomin finns en förordning
som antogs förra sommaren (EU 2020/852) och som anger ramarna för regelverket. Syftet är att gynna teknik och lösningar
som påtagligt minskar klimatpåverkan utan att orsaka skada på
andra miljömål. För att klargöra hur olika verksamheter uppfyller kriterierna och ange villkor för verksamheterna tillsattes
en teknisk arbetsgrupp, som redan förra våren presenterade en
första version av taxonomin. I den tekniska arbetsgruppen har
det i första hand ingått representanter för finansiella institutioner,
men också vissa branschföreträdare. Miljösidan har varit rikligt
Forts. på sidan 2

Priset på utsläppsrätter inom EU-ETS har stigit kraftigt sedan i höstas och
ligger nu över 45 euro/ton, vilket tillsammans med ett relativt högt oljepris ger en kraftig stimulans för konverteringar till fossilfria bränslen.
Källa: Energimyndighetens rapport Läget på de globala energimarknaderna.

Energimyndigheten föreslår omvända
auktioner som stöd för bio-CCS
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Energimyndigheten föreslår att ett statligt stöd för avskiljning,
infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor bör
utformas med hjälp av omvända auktioner. SID 4.

BIOENERGI I PRESSEN
Växjö Energi har planer på bio-CCS. Fjärrvärmen i Falköping tas
över av Solör, men i Vadstena vill kommunen samarbeta med
grannkommunen Mjölby och kasta ut Solör, som idag han hand
om fjärrvärmen. Biogasanläggningen i Nymölla i Skåne är färdigställd och på Varaslätten finns planer på en biogasanläggning
som kan bli landet största baserad på gödsel. Cementa i Lite
satsar på RDF-bränsle som till 60 procent är biobaserat. SID 13.

Utsläppen inom ETS minskade 2020
Utsläppen inom handeln med utsläppsrätter minskade med 12 procent mellan 2019 och 2020. Det visar årets redovisning av utsläppshandeln från naturvårdsverket. SID 5.
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FORTS FRÅN SID 1.

förnybartdirektivet finns inget motsvarande stopp, även om man
infört tak för hur stor andel som länderna får tillgodoräkna sig att
grödebaserade biodrivmedel. För tiden efter 2030 finns inga riktlinjer i direktivet. Inför den dåvarande revideringen av förnybartdirektivet ville EU-kommissionen ha en total utfasning av dessa
drivmedel, men mötte motstånd från många medlemsländer. Nu
försöker kommissionen strypa utvecklingen via taxonomin.
För användning av biodrivmedel ger taxonomin en stark begränsning genom att man vill att i stort sett alla fordon och transportslag ska uppnå ”zero tailpipe” från 2026. Det betyder att man
bara vill godkänna elfordon och vätgas via bränslecell. Alla bränslen som används i förbränningsmotorer stoppas av denna regel.
Det gäller inte bara konventionella och avancerade biodrivmedel
utan också biogas och elektrobränslen av den typ som innebär att
kolmolekyler tillförs, t ex genom CCU.
Begränsningen till el och vätgas gäller även för flyget, där man
bara godkänner infrastruktur vid flygplatser för el och vätgas.

representerad med sex olika miljöorganisationer. Bioenergy Europe nekades att få en plats i den tekniska arbetsgruppen. Inte heller
fjärrvärmesektorn fanns representerad. Skogsbruket och energiindustrin hade vardera en representant. Den nordiska representationen var mycket begränsad.
Förbättring för bioenergi

Jämfört med det förslag som lades i slutet av november är den
största förbättringen att bioenergi inte längre karaktäriseras som
en övergångsteknik (”transitional activity”) utan ses som ett alternativ som påtagligt bidrar till minskad klimatpåverkan. Detta gäller exempelvis vid produktion av värme/kyla, el och kombinerad
produktion av el och värme från bioenergi.
Jämfört med förslaget förra våren har det också skett en påtaglig
förbättring genom att taxonomin anknyter bättre till förnybartdirektivet, med klara hänvisningar till direktivets hållbarhetskriterier
och till kraven på klimatprestanda. Den här hänvisningen upprör de miljöorganisationer som ingick i den tekniska arbetsgruppen, och som ville ha ytterligare hållbarhetskriterier och dessutom
mycket hårdare krav på utsläpp av växthusgaser.
Tyvärr är inte anpassningen till förnybartdirektivet komplett
(se nedan).
En annan förbättring är att det tidigare fanns ett villkor för
tillverkning av biobaserad plast och biobaserade kemikalier, att råvaran inte skulle få komma från jordbruksgrödor (food & feed).
Detta villkor, som skulle ha stoppat exempelvis sockerrörsbaserad
plast, är nu borta.

Krångel i skogen

Medan hela avsnittet om jordbruk har lyfts ur taxonomin finns
det kvar omfattande texter om skogsbruk, både för beskogning
och för skogsskötsel. Genomgående för kriterierna är att de går
långt utöver vad både förnybartdirektivet och den svenska skogslagstiftningen stipulerar. Det ställs krav på omfattande redovisning i form av skogsbruksplaner med konsekvensanalyser. Varje
skogsägare ska göra en klimatnyttoanalys (”climate benefit analysis”). Det gäller ner till ett skogsinnehav på 13 hektar (360 x 360
meter!). I ett tidigare läckt utkast var gränsen satt till 25 hektar.
Planerna och analyserna ska granskas av oberoende granskare och
uppdateras med jämna mellanrum. I klimatanalyserna ska man
som skogsägare visa hur man kan uppnå klimatbalans inom 30 år
efter en åtgärd. Kravet innebär att skogsbruk med långa rotationsperioder, som i Norden, missgynnas jämfört med skogsbruk på
lägre breddgrader.
Det finns ytterligare villkor och kriterier som kan skapa problem för svenska aktörer. I avsnittet om fastigheter finns en regel
som ska förhindra byggande på åkermark och skogsmark. Villkoret
om skogsmark är så skrivet att det kan skapa problem för de flesta
svenska kommuner vid utbyggnad av sina tätorter.

Problempunkter för bioenergi

Även om bioenergiproduktionen (el och värme) nu i stort är
anpassad till förnybartdirektivet så finns det avvikelser mot det
förhandlade direktivet. Det undantag från hållbarhetsrapportering
som finns för mindre anläggningar under 20 MW som använder
skogsbaserat bränsle har tagits bort. Och det framgår inte om det
alls finns någon nedre gräns. Däremot finns det en nedre gräns för
biogas på 2 MW.
Det införs också i praktiken en retroaktiv bestämmelse genom
att man kräver att alla anläggningar ska ha en växthusgasreduktion
på 80 procent jämfört med fossila anläggningar. I förnybartdirektivet gäller detta bara från 2026 för nya anläggningar. Nya anläggningar tagna i drift från 2021 behöver bara reducera 70 procent,
och för befintliga anläggningar före 2021 finns inget villkor i förnybartdirektivet. Villkoret i taxonomin kan göra att vissa företag
med äldre värme- och kraftvärmeverk kan komma att betraktas
som icke hållbara.
Det är ett problem att EU-kommissionen via taxonomin skärper de krav som EU:s medlemsländer förhandlat om i bindande
lagstiftning.

Svebio kommentar:
Taxonomin skapar stor osäkerhet för utvecklingen på biodrivmedelsmarknaden och inte minst för investeringar i ny produktion, även om det
finns ett avsnitt som godkänner produktion från andra råvaror än jordbruksgrödor. Restriktionerna på fordonssidan innebär dock att marknaden gradvis stryps. Dagens Industri har uppfattat situationen rätt i
en ledare 28 april under rubriken ”Dags att fasa ut även biobränslen”.
Bioenergin har generellt klarat sig bättre genom att den tidigare formuleringen om att bioenergi är en övergångslösning (”transitional activity”)
har fasats ut. Här har den svenska regeringen och en stor grupp svenska aktörer haft framgång genom aktiv medverkan i EU-kommissionens
konsultation om taxonomin i december. Inte minst gjorde ett stort antal
av Svebios medlemmar en insats. Regelverket kring skogsbruk innebär
att EU lägger sig i ett område där man saknar lagstiftningsmakt, och
taxonomins villkor kan skapa stora problem för svenska skogsägare.
Den svenska regeringen bör rösta nej till taxonomin i sin nuvarande
form.

Mycket negativt för biodrivmedel

Biodrivmedel behandlas negativt i flera avseenden, även om
det finns en punkt där produktion av biodrivmedel och biogas
inkluderas. I denna punkt sägs emellertid att man inte godkänner
råvara från konventionella åkergrödor (food & feed). Det utesluter
i stort sett all produktion av etanol och grödebaserad biodiesel i
EU, vilket naturligtvis blir ett hinder för nybyggnad och utbyggnad av anläggningar. Den här restriktionen strider också mot den
introduktion av E10 som nu sker på marknad efter marknad. I
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Hållbarhetskriterierna – vägledning från kommissionen
Svebio kommentar:

EU-kommissionen har publicerat ett vägledande dokument
för tillämpningen av hållbarhetskriterierna för biobränslen
från skogsmark. Dokumentet har varit ute på konsultation
och tiden gick ut 28 april.

Vägledningsdokumentet från EU-kommissionen är ytterligare ett
exempel på hur kommissionen indirekt försöker påverka den svenska
skogslagstiftningen. Flera av de tillägg som förts in i vägledningen kan
spåras tillbaka till den rapport som utarbetats av JRC, EU-kommissionens forskningsinstitut. Svebio och andra svenska aktörer, liksom Bioenergy Europe, har i konsultationen protesterat mot att kommissionen
på det här sättet går ifrån vad man tidigare enats om i förhandlingarna
om förnybartdirektivet. Kommissionen kommer av allt att döma att föreslå ytterligare kriterier i en revision av förnybartdirektivet. Det kan t
ex handla om restriktioner mot stamved och hållbarhetsrapportering av
mindre värmeverk (nu går gränsen vid 20 MW). Sådana förändringar
av hållbarhetskriterierna måste vara resultatet av förhandlingar mellan
demokratiskt valda regeringar och inte smygas in i dokument som beslutas av EU-kommissionen (så kallade delegerade akter). Nu gäller
det att tillämpa det man tidigare varit överens om.

Den här vägledningen (operational guidance) var väntad redan
i slutet av januari, men blev två månader försenad. Detta är en
komplikation för alla medlemsländer som nu arbetar med implementeringen av förnybartdirektivets hållbarhetskriterier i den egna
lagstiftningen.
Vägledningen innehåller en del formuleringar som går utöver
de kriterier som finns i förnybartdirektivet. Det gäller både til�lämpningen i förhållande till nationell skogslagstiftning, t ex för
EU-länder som kan godkännas vid en riskanalys, och vid tillämpning av kriterierna för biomassa från andra länder då man måste
redovisa uppfyllelsen av kriterierna i det område där bränslet hämtats (sourcing area).

Lagrådsremiss om hållbarhetskriterierna
Regeringen publicerade 13 april en lagrådsremiss om
tillämpningen av förnybartdirektivet när det gäller hållbarhetskriterier.

2. I fråga om leverans eller användning av biodrivmedel eller biobränslen som en aktör har i lager vid ikraftträdandet eller har avtalat
om före den tidpunkten och som avser leverans före den 1juli 2022, ska
de nya bestämmelserna inte utgöra grund för återkallelse av hållbarhetsbesked eller hinder för tillsynsmyndigheten att besluta om sådana
besked.
Frågan om övergångsbestämmelser hanteras också av Energimyndigheten, som arbetar med föreskrifter parallellt med riksdagsbehandlingen. Regeringen och myndigheterna måste också
fastställa vilka anläggningar som ska rapportera. Det måste också
ske en samordning med rapporteringen till utsläppsrättshandeln
ETS, där uppfyllande av hållbarhetskriterierna kommer att vara
ett villkor från 1 januari 2022.

Den handlar i första hand om de nya kriterierna för fasta biobränslen från skog. Förslagen från regeringen har tidigare presenterats
i en departementspromemoria som remissbehandlats. Propositionen ska beslutas av riksdagen före sommaren och lagen träder i
kraft från 1 juli. Lagrådsremissen innehåller inte mycket nytt jämfört men det finns en fotnot som anger hur man kommer att behandla bränslen i lager:
1. Denna lag träder i kraft den 1juli 2021.

FÄRDPLAN BIOENERGI

– SÅ MÖTER VI BEHOVET
AV BIOENERGI FÖR FOSSILFRITT SVERIGE
Läs Svebios rapport på
svebio.se/om-oss/publikationer
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E10 införs den 1 augusti och blir den nya standardbensinen
– Bilägare i Sverige behöver inte vara oroliga för att inte kunna
köra på E10, utan ca 94 % är godkända. De äldre bilar som inte
kan köras på E10 kommer att köras på E5. BIL Sweden och Drivkraft Sverige kommer på respektive hemsidor att publicera en lista
över vilka bilar som kan köras på E10, säger Anders Norén, teknisk
chef BIL Sweden.
E10 är den nya blyfri 95 standardbensinen, men det kommer
också finnas en kvalitet med E5 för de fordon som behöver köra på
det. Var man tankar E5 kan man läsa om på drivmedelsbolagens
hemsidor.
E10 finns sedan tidigare på marknaden i 14 andra länder i Europa; Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Ungern,
Rumänien och Slovakien.

I samband med att reduktionsplikten höjs från 4,2 procent till sex procent den 1 augusti 2021 introduceras E10
som ny bensinkvalitet på den svenska marknaden och
blir därmed den nya standardbensinen.

E10 som redan finns i 14 andra länder inom Europa bidrar till att
minska koldioxidutsläppen och är ett viktigt steg i att nå Sveriges
klimatmål. De allra flesta bensindrivna personbilar, även äldre,
kan köras på E10.
Reduktionsplikten för bensin höjs den 1 augusti till sex procent
och till 26 procent för diesel. Detta innebär att Sverige får en ny
standardbensin som innehåller upp till tio procent etanol. Reduktionsplikten beslutas i Riksdagen och är ett styrmedel för drivmedelsbolagen att sänka koldioxidutsläppen från bensin och diesel
och uppnå klimatmålen. Branschen står enad i omställningen till
klimatneutral konkurrenskraft och arbetar med att uppnå de åtaganden som man gjort inom ramen för Färdplanen tillsammans
med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.
-Det är positivt att E10 introduceras i Sverige från den 1 augusti.
E10 är ett av flera viktiga verktyg för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. E10 blir en viktig faktor för att nå våra
gemensamma klimatmål, säger Ebba Tamm, Expert produkt och
miljö på Drivkraft Sverige.
De allra flesta bensindrivna personbilar, även äldre, kan köras
på E10. Ca 94 % procent av alla bensindrivna bilar är godkända
för körning på E10 som blev ett lagkrav för bilar producerade från
1 januari 2011.

(Pressmeddelande från Drivkraft Sverige 26 april)

Svebio kommentar:
Också Storbritannien kommer i år, i september, att introducera E10.
Det innebär en kraftigt ökad efterfrågan på etanol i Europa, och en stor
produktionsanläggning, Vivergo som legat i malpåse, kommer att tas
i drift. Tyvärr har svenska media, inklusive TT, valt att fokusera på problem med E10 istället för att notera den stora klimatvinst som görs. Vår
preliminära beräkning är att det handlar om 200 000 till 250 000 ton
minskat koldioxidutsläpp.

Energimyndigheten föreslår omvända auktioner som stöd för bio-CCS
Energimyndigheten föreslår att ett statligt stöd för avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara
källor bör utformas med hjälp av omvända auktioner.

– För att vi ska kunna föreslå ett system som fungerar i praktiken är dialogen med aktörerna viktig. Vi har genomfört dialogmöten under våren, och vår intention är att fördjupa dessa samtal
när vi nu går in mer i detaljerna kring hur systemet ska utformas,
berättar Anders Pousette, handläggare på Energimyndigheten.
Energimyndigheten har undersökt möjligheten att även inkludera biokol i stödsystemet, men föreslår att det inte ska ingå. Biokol som koldioxidsänka, för att bidra till energi- och klimatmål,
kan däremot vara relevant i andra sammanhang.

Nästa steg blir att i dialog med berörda aktörer mejsla fram detaljerna kring utformningen av stödet, och därefter lägga fram ett
författningsförslag i november i år.
Avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara
källor (bio-CCS) beräknas kunna ta vara på minst 10 miljoner ton
biogen koldioxid per år bara i Sverige. Tekniken är ett komplement till att minska utsläppen och en viktig pusselbit i vår strävan
mot negativa utsläpp efter 2045.
Att åstadkomma negativa utsläpp genom bio-CCS är nytt och
några exempel på statliga stödsystem för bio-CCS finns inte ännu
i något land. Därför har Energimyndigheten under 2021 i uppdrag att utreda hur ett ekonomiskt stöd till bio-CCS skulle kunna
utformas. I uppdraget ingår bland annat att utreda vilken modell
som är mest lämplig: omvända auktioner eller fast lagringspeng.
– Omvända auktioner innebär att den aktör som kan leverera
tjänsten till lägst kostnad vinner anbudet. Vår bedömning är att
den stödmodellen lämpar sig bäst i detta fall. Dels utifrån kostnadseffektivitet för både stat och aktörer, men också utifrån EU:s
statsstödsregler samt inte minst utifrån aktörernas synpunkter,
säger Svante Söderholm, senior rådgivare på Energimyndigheten.
I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur systemet ska
utformas, samt vad som ska ingå.

(pressmeddelande från Energimyndigheten 16 april)

Svebio kommentar:
Det är angeläget att demonstrera bio-CCS i fullskala för att klarlägga om teknik, transporter och lagring fungerar till rimlig kostnad. Flera
svenska energiföretag är intresserade och har genomfört förstudier,
medan Stockholm Exergi kört en pilotanläggning. Sverige har unika
möjligheter att genomföra bio-CCS eftersom det finns ett stort antal
anläggningar med stora biogena koldioxidflöden inom kraftvärmen och
massaindustrin. Dessutom finns möjlighet att samla in koldioxid från
etanol- och biogasframställning. Bio-CCS ger ett nytt starkt argument
för att satsa på bioenergi.
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Utsläppen inom ETS minskade 2020

UTSLÄPP PER BRANSCH

Utsläppen inom handeln med utsläppsrätter minskade
med 12 procent mellan 2019 och 2020. Det visar årets
redovisning av utsläppshandeln från naturvårdsverket.

Bransch

Minskningen förklaras delvis av pandemin, delvis av den relativt
varma vintern men också av utfasning av fossil energi. Priset på
utsläppsrätter har också ökat under året, vilket också påverkar utsläppen.
De största minskningarna skedde i kemiindustrin (-30%), i
fjärrvärmen (-19%) och i stålindustrin (-13%). De stora minskningarna i stålindustrin och raffinaderierna berodde på pandemin,
men också på andra driftsavbrott. Nedgången i fjärrvärmen berodde dels på temperaturen, dels på utfasning av fossila bränslen
på grund av koldioxidskattehöjningen. ”Koleldningen har stängts
ned i Stockholm, Västerås och Linköping och torv försvinner i
Uppsala – det är viktiga steg mot fossilfrihet som troligen är permanenta”, skriver Naturvårdsverket i sitt pressmeddelande.
Verket varnar samtidigt för att utsläppen från industrin kan
studsa upp igen när pandemieffekten är över. Det kraftigt höjda
priset på utsläppsrätter har haft stark påverkan ute i resten av EU.
Priset var i mars 2020 som lägst 150 kr/ton men steg under året.
Snittpriset blev 250 kr/ton, men priset ligger nu kring 440 kr/ton.
Auktioner på utsläppsrätter gav deltagande länder intäkter på 170
miljarder kr under 2020. År 2020 var det åttonde och sista året i
den tredje handelsperioden. När systemet nu går in i den fjärde
handelsperioden blir det med delvis nya och striktare regler, vilket
kommer att ytterligare skynda på takten i utsläppsminskningarna.

Utsläpp
1 000-tal ton CO2

Förändring
från 2019

Järn och stålindustri

5 379

- 13%

El och fjärrvärme

3 183

- 19%

Mineralindustri

2 642

- 5%

Raffinaderier mm

2 172

- 5%

Kemiindustri

864

- 30%

Metallindustri

719

- 2%

Pappers/massaindustri

616

- 11%

Livsmedelsindustri

146

+ 23%

Övrig industri
Totalt

798

- 3%

16 521

- 12%

Totalt finns 740 anläggningar i Sverige som har utsläppsrätter.
Utsläppen inom el och fjärrvärme kommer idag till stor del från
plast och annat fossilt i avfallsförbränning. De största utsläppen
i mineralindustrin kommer från cementfabriker. Pappers- och
pappersmassaindustrin har de största överskotten av tilldelade utsläppsrätter. Det beror på att riktvärdena sätts för hela EU och på
kontinenten använder bruken ofta fossil energi medan de svenska
bruken nästan enbart använder egna biprodukter som bränsle.
Livsmedelsindustrin inom ETS omfattar bara ett fåtal anläggningar; huvuddelen av livsmedelsindustrin ligger utanför och har
koldioxidskatt.

SKILLNAD I UTSLÄPP PER BRANSCH 2019 - 2020
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Energiföretagen presenterar elscenario – 310 TWh 2045
som aviserats sedan dess. Insamling och analys av uppdaterad och
ny data har skett sker under perioden januari – mars 2021 och har
bland annat baserats på färdplanerna inom Fossilfritt Sverige, nya
industrisatsningar, t ex H2 Green Steel, Energimyndighetens långtidsscenario och intervjuer med företag inom berörda sektorer. En
referensgrupp med representanter från industrin, transportsektorn
och berörda myndigheter har gett synpunkter på analysen och
resultatet under arbetets gång.

Den 26 april presenterade Energiföretagen, med hjälp av
Energiforsk och Profu, en scenarioanalys för elanvändningen i Sverige år 2045. Analysen speglar ett högnivåscenario där samtliga hittills aviserade satsningar på
elektrifiering blir verklighet.

Det gäller all den el som kommer att krävas till batterifabriker,
för att producera fossilfritt stål, för att elektrifiera transportsektorn
och mycket annat. Analysen visar att elanvändningen i Sverige kan
landa på 310 TWh år 2045 – en ökning med omkring 120 procent
från dagens 140 TWh.
Inom ramen för Färdplan El genomfördes 2019 en scenarioanalys avseende Sveriges framtida elanvändning fram till 2045. Analysen utfördes av Energiforsk och Profu inom ramen för NEPP North European Energy Perspectives Project. Resultatet visade att
elanvändningen år 2045 skulle kunna uppgå till 190 TWh, en ökning med drygt 35 procent jämfört med dagens cirka 140 TWh.  
På uppdrag av Energiföretagen Sverige har Energiforsk och Profu nu genomfört en uppdatering av den tidigare scenarioanalysen
och tagit fram ett högnivåsscenario för elanvändningen i det fossilfria Sverige år 2045.
Arbetet har utgått från det underlag som togs fram inom ramen för analysen 2019 och undersökt tillkommande elanvändning

Svebio kommentar:
Energiföretagens scenario, som inte är någon säker prognos, visar vilka stora utmaningar och problem vi står inför inom energipolitiken. Ingen vet med säkerhet om de teknikskiften som ger kraftigt ökad
elanvändning alls kommer att kunna fullföljas. Det beror inte minst på
ekonomi och styrmedel (subventioner?). Ska staten och myndigheterna i detta läge planera för mycket omfattande ökad elanvändning
med kraftig utbyggnad av kraftledningsnät och balansering? Och vem
ska betala? Det handlar om mycket stora belopp och om att köra över
lokala opinioner kring utbyggnadsprojekt, både för vindkraft och kraftledningar. Om efterfrågan inte blir den som scenarierna visar kan det
sluta med att skattebetalare och samtliga elkunder får betala för en
utbyggnad som inte behövdes.

ADVANCED
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Elcertifikatreserven ökar och priserna är fortsatt låga
Vid årets annullering av elcertifikat annullerades totalt
38,4 miljoner elcertifikat, varav 23,6 miljoner i Sverige.
Priset på elcertifikat fortsatte att sjunka även under 2020.
Det beror på det ökade utbudet av elcertifikat som i sin
tur främst beror på en kraftig utbyggnad av vindkraft.

ven har ökat till ett överskott på 9,8 miljoner elcertifikat. Sveriges
kvotpliktiga elanvändning på 89,2 TWh för 2020 bidrog till att det
annullerades totalt 23,6 miljoner elcertifikat.
Läget på elcertifikatmarknaden: Efter sjunkande elcertifikatpriser under 2019 sjönk priserna ytterligare under 2020. De sjunkande priserna kan förklaras med att utbudet av elcertifikat är högre
än den efterfrågan som de fastställda kvoterna skapar. Ökat utbud
på elcertifikat förklaras främst av en kraftig utbyggnad av vindkraft där det är andra faktorer än stöd från elcertifikat som driver
utbyggnaden.

Kvotpliktiga aktörer är ålagda att annullera elcertifikat för att täcka
den kvotpliktiga andelen av sin elförsäljning eller elanvändning. I
Sverige och Norge blev den kvotpliktiga elanvändningen under
2020 lägre än vad som tidigare antagits i kvotkurvan, och därför
annullerades färre elcertifikat än förväntat. Under 2020 var det
nästan 0,13 miljoner elcertifikat som inte annullerades i enlighet
med kvotplikten. De kvotpliktiga aktörerna som inte annullerade
tillräckligt många elcertifikat måste därför betala en kvotpliktsavgift på totalt 33 SEK/MWh.
För el som producerades under 2020 utfärdades det så mycket
som 50 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige, främst till följd
av hög produktion av vindkraft. Det höga antalet utfärdade elcertifikat har bidragit till att den gemensamma, ackumulerade reser-

(Pressmeddelande från Energimyndigheten 20 april)

Svebio kommentar:
Elcertifikatsystemet har nu i stort sett spelat ut sin roll och priserna
på certifikaten går mot noll. Obalansen på marknaden speglar både
den mycket snabba utbyggnaden av vindkraft på senare år och en stagnerande elanvändning.

TILLDELADE ELCERTIFIKAT, ANNULLERADE ELCERTIFIKAT OCH BEHÅLLNING 2012–2020
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Ei föreslår nya regler för mindre produktionsanläggningar
Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i augusti förra året
ett uppdrag från regeringen att se över regelverket och
de ekonomiska förutsättningarna för vissa mindre elproduktionsanläggningar. Ei har nu överlämnat rapporten till
regeringen.

Ei föreslår att undantaget ska tas bort för mindre nya anläggningar men att det behålls för dem som idag omfattas av undantaget.
– Vårt förslag innebär att undantaget inte ökar i omfattning.
På så sätt försämras inte förutsättningarna för de nuvarande produktionsanläggningarna samtidigt som vi förbättrar regelverket
framåt, säger Ei:s projektledare Mattias Önnegren.
I den andra delen av uppdraget, som handlade om att göra en
analys av de ekonomiska förutsättningarna för ägare med tidiga
investeringar inom elcertifikatsystemet, har projektet framförallt
fokuserat på vindkraft. Vindkraften är det produktionsslag som
byggts ut i störst utsträckning sedan elcertifikatsystemet infördes.
Den snabba utbyggnadstakten av vindkraften och de låga priserna
på elcertifikat, har enligt analysen inneburit lönsamhetsutmaningar för många investeringar som gjorts inom elcertifikatsystemet.
Ei:s bedömning är dock att inget extra stöd bör ges för tidiga investeringar som gjorts inom ramen för elcertifikatsystemet.
Anledningen är att ett sådant stöd inte går att motivera utifrån
samhällsekonomisk nytta. Det skulle också vara mycket svårt att
utforma i praktiken.

I uppdraget ingick att göra en översyn av det nuvarande regelverket för mindre elproduktionsanläggningar och vid behov lämna
förslag på ändringar i ellagen 4 kap. 10 §. Paragrafen innebär att
produktionsanläggningar under 1 500 kW får reducerad nätavgift.
I uppdraget ingick också att analysera de ekonomiska förutsättningarna för ägare av vissa produktionsanläggningar med tidiga investeringar inom elcertifikatsystemet och vid behov lämna
förslag till ytterligare ekonomiska stödåtgärder under en lämplig
tidsperiod.
Ei har gjort flera olika analyser inom ramen för uppdraget och
de visar bland annat följande:
• Undantagsregeln omfattar ett stort antal produktionsanläggningar och antalet anläggningar som omfattas av regeln förväntas
öka i framtiden. Det finns i dag cirka 2 200 produktionsenheter
med en installerad effekt på maximalt 1 500 kW (utöver mikroproduktionsanläggningar).
• De elproducenter som omfattas av undantaget subventioneras
av övriga elnätskunder och producenter. Totalt rör det sig i dag om
cirka 200 miljoner kronor per år som betalas av andra nätanvändare. Omfattningen av subventionen bedöms öka i framtiden när
framförallt nya solkraftsanläggningar ansluter sig till nätet.
• Regelverket innebär också en suboptimering av produktionen.
Ungefär 210 vindkraftverk har nedgraderat sin produktionskapacitet till en effekt på maximalt 1 500 kW. Detta innebär att det finns
installerad effekt i produktionsenheter som inte utnyttjas, vilket
gör att förnybar elproduktion inte kommer marknaden till del.
• Totalt handlar det om en effekt på uppskattningsvis 110 MW.
Detta motsvarar ett årligt produktionsbortfall på 80 GWh.

(Pressmeddelande från Energimarknadsinspektionen 7 apri

Svebio kommentar:
De företag och enskilda som satsade på att bygga vindkraft i ett
tidigt skede, och ville göra en insats för klimat och miljö, och som litade
på att elcertifikatsystemet skulle ge dem ett tillskott som säkrade ekonomin, lämnas nu i sticket, om regeringen följer Energimarknadsinspektionens råd. Myndigheten säger att det inte finns någon ”samhällsekonomisk nytta”. Samtidigt borde det finnas ett visst moraliskt ansvar från
statsmakten gentemot de enskilda personer som gjort denna satsning
utifrån den information som staten gett.

Regeringen vill ta bort merkostnad vid besiktning av gasbilar
För att främja omställningen till en fossilfri fordonsflotta
vill regeringen ta bort den merkostnad som det innebär
att besikta bilar som drivs av gas. Därför får Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för åtgärder
som gör att ägare av gasbilar betalar samma pris som
övriga bilägare vid besiktning.

säkerställa att inga skador som kan orsaka olyckor uppstått på behållaren. Detta har dock inneburit att det blivit dyrare att besiktiga
gasfordon, något som kan leda till att färre väljer dessa fordon. Det
kan i sin tur vara ett hinder för omställningen till en fossilfri fordonsflotta och därför vill regeringen överbrygga den merkostnad
som uppstått.
Transportstyrelsen ska utreda möjligheterna att ta bort den
merkostnad som det innebär att besikta bilar som drivs av gas. Om
det inte är möjligt ska myndigheten föreslå hur en full ekonomisk
kompensation för merkostnaden kan utformas.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30
juni 2021.

- Det är viktigt att gasdrivna bilar genomgår en grundlig besiktning, men det är inte rimligt att fordonsägare som velat göra bra
klimatval får en dyrare besiktning. Därför får Transportstyrelsen i
uppdrag att se över hur problemet kan lösas, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
I maj 2018 infördes krav på utökad kontroll av gasbehållare i
samband med kontrollbesiktning av fordon. Det är viktigt för att

(Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet 15 april)
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Förslag för kortade byggtider av elledningar
Regeringen fattade 14 april beslut om en lagrådsremiss
kallad ”Moderna tillståndsprocesser för elnät”, som innehåller en rad olika förslag för att förenkla och förkorta
tillståndsförfarandet för att bygga nya elledningar.

Det föreslås också att Energimarknadsinspektionen ska få besluta om tillträde till mark för undersökningsarbeten.
I lagrådsremissen finns också förslag som ska göra det lättare
att inleda en ledningsförrättning och underlätta för nätföretag att
få frågan om tillstånd till vattenverksamhet prövad på ett tidigt
stadium.
Förslagen gäller främst de stora ledningar som i dag har de
längsta ledtiderna för byggande, dvs. region- och transmissionsledningar.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

I lagrådsremissen föreslås ändringar som syftar till att det ska bli
enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena
ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna.
Vidare föreslås att det ska bli enklare för nätföretag att vidta
åtgärder utan att behöva ansöka om en ny nätkoncession. Fler ledningar ska kunna byggas och användas med stöd av en nätkoncession för ett område. Det ska gå att lägga samman nätkoncessioner
och dela upp en nätkoncession för en linje.

(ur pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet 14 april)

Ny lag om fjärrkyla
ell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten för hushållsbruk samt om rapportering av faktureringsinformation och
information om energianvändningen. Det föreslås även ändringar
i fjärrvärmelagen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

I promemorian föreslås en ny fjärrkylelag. Den nya lagen
innehåller regler om mätning och debitering av fjärrkyla
samt om rapportering av faktureringsinformation och
information om energianvändningen.

Vidare föreslås att lagen (2014:267) om energimätning i byggnader
ersätts av en ny lag. Den nya lagen innehåller regler om individu-

(pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet 1 april)

MARKNADERNA
Oljepris, utsläppsrätter och koldioxidskatter samverkar
Oljepriset har parkerat sig på en nivå mellan 60 och 70 dollar par
fat, en kraftig uppgång sedan i höstas. Kolpriset har också förstärkts under de senaste månaderna. Bakom utvecklingen ligger
den återhämtning som nu sker i den globala ekonomin.
Marknaden förbättras också av den fortsatta uppgången i priset
på utsläppsrätter. Priset är nu över 45 dollar/ton, vilket är en nivå
som börjar vara kännbar för många användare av fossila bränslen. Debatten om att införa en ”klimattull” gentemot länder som

saknar klimatstyrmedel har tagit fart i EU. I Tyskland har De gröna ökat kraftigt i opinionsmätningarna inför valet till förbundsdagen 26 september. Partiet har lanserat Annalena Baerbock som
kanslerkandidat och partiet har möjlighet att ingå i, och kanske
leda, en koalitionsregering. Partiet har uttalat att man vill snabba
på ökningen av den koldioxidskatt som infördes vid årsskiftet i
Tyskland.

Negativa elpriser i början av april
Natten mellan den 4 och 5 april hade alla svenska elprisområden
negativa elpriser åtminstone under någon timme. Starka vindar
kan driva ner priset. Annars har vindkraften haft relativt låg produktionsnivå hittills i år – till och med vecka 16 var produktionen
20 procent lägre än året innan, trots fortsatt utbyggnad. Värmekraft, som främst består av biokraft, har däremot ökat med ökat
med 24 procent jämfört med förra vintern, som dock hade mycket
låg produktion på grunden av höga medeltemperaturer. Sverige
har under de senaste veckorna haft mycket stor elexport, i alla rikt-

ningar. Terminspriserna har under våren ökat en del, särskilt för
resten av 2021, medan priserna för 2022 ligger relativt lågt, kring
25 öre/kWh. Det kan återspegla att marknaden är medveten om
att mycket ny vindkraft är på väg till marknaden. Elanvändningen
ligger på oförändrad nivå. Avvecklingen av Kvarnsveden innebär,
enligt mediauppgifter, ett bortfall av elförbrukning motsvarande
hela Göteborgs stad. Prisskillnaderna mellan prisområde 1 och
prisområde 4 har tidvis legat kring 20 öre/kWh.
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PRESSMEDDELANDEN FRÅN SVEBIO
Taxonomi med stora brister (21 april)
– Vi ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när vi nu
läser det slutliga förslaget till taxonomi för hållbara investeringar.
Kommissionen motarbetar biodrivmedel och fordon som kan drivas med biodrivmedel. Och man föreslår ett byråkratiskt regelverk
med klimatplaner för enskilda skogsägare, inklusive för mycket
små skogsskiften. Enligt kommissionen är det hållbart att tillverka utrustning för solenergi och vindkraft, men bioenergiteknik
nämns inte alls. Det är bara några exempel på svagheter i förslaget,
enligt Gustav Melin, vd i Svebio.
Krav på nollutsläpp vid avgasröret från 2026 för alla bilar och
huvuddelen av andra fordon innebär att bara elektrifiering och
vätgas godkänns som hållbar teknik. Tillverkning av biodrivmedel
och biogas inkluderas i taxonomin men den verksamheten blir på
sikt meningslös om det inte produceras några nya fordon som kan
använda dessa förnybara drivmedel. Biodrivmedel får inte tillverkas av åkergrödor som kan ätas av djur eller människor (food &

feed). Detta trots att etanol och rapsdiesel är godkända i EU:s förnybartdirektiv om man uppfyller direktivets hållbarhetskriterier.
När det gäller el- och värmeproduktion från biobränslen är förslaget en förbättring mot tidigare förslag, men det går fortfarande
utöver det som medlemsländerna tidigare enats om, exempelvis
med förslag om rapportering från mindre värmeverk och retroaktivt verkande krav på klimatprestanda.
– Vi ifrågasätter om taxonomin är rätt metod att styra klimatpolitiken i EU. Att upprätta ett regelverk som skiljer på hållbara
och icke hållbara lösningar ger utrymme både för fritt tyckande
och lobbying från olika branscher, företag och medlemsländer.
Enligt Svebios uppfattning är det bättre att styra med koldioxidskatter, utsläppshandel och miljölagstiftning, och sedan lämna till
finansmarknadens aktörer att verka på en fri finansmarknad utan
politiska pekpinnar, säger Gustav Melin.

DN ger bara halva sanningen om koldioxidflöden (15 april)
Dagens Nyheter glömmer att redovisa viktiga delar av den totala
koldioxidbalansen när man den 15 april tar upp frågan om biogena
koldioxidutsläpp i sin granskning av den svenska bioenergianvändningen. Man jämför med ekonomi och skriver att det är viktigt att redovisa både debet och kredit, men tidningen ”glömmer”
att redovisa upptagen av koldioxid.
Det är möjligt att Naturvårdsverket missat att redovisa vissa
biogena utsläpp men det spelar mindre roll för klimatet. Svensk
skog tar upp mer än dessa biogena utsläpp varje år. I själva verket
binder den svenska skogen varje år in omkring 160 miljoner ton
koldioxid genom tillväxt. Lagret av biogent kol i skogarna ökar
därför varje år med omkring 40 miljoner ton trots de stora biogena
utsläppen. Träden är i verkligheten våra bästa solfångare som varje
år producerar biomassa med ett energiinnehåll på omkring 450
TWh. Det är mer än hela den svenska energianvändningen, som
idag ligger omkring 370 TWh. Man kan också jämföra med våra
solceller som 2020 producerade 0,5 TWh, alltså ungefär en tusendel så mycket energi som de svenska skogarna.
Tyvärr lämnas en betydande del av den skördade skogen kvar
att förmultna i våra skogar. Det rör sig om i storleksordningen 140
TWh av vilka Svebio anser att man kan ta ut omkring 60 TWh
med bibehållen eller ökad biologisk mångfald. Vi skulle kunna ta
vara på detta biogena kol genom att skörda mer avverkningsrester
och ersätta ännu mer fossila bränslen. Detta utsläpp från nedbrytning motsvarar ungefär 45 miljoner ton koldioxid.
Dagens Nyheter missar också att redovisa positiva substitutionseffekter. Förutom att användningen av det biogena kolet er-

satt i stort sett alla fossila bränslen i uppvärmning, och allt större
andel av energianvändningen inom industri och transporter, ersätter också produkterna från skogen fossila material. Det gäller både
långlivade produkter som byggmaterial, som ersätter betong, stål
och aluminium med högt klimatavtryck, och kortlivade produkter
som papper och textilier, som ersätter exempelvis plast. De här
substitutionseffekterna sker till stor del på våra exportmarknader
utomlands. Om vi ska redovisa konsumtionsrelaterade utsläpp
utomlands bör vi också redovisa produktionsrelaterade minskade
utsläpp utomlands. De beräkningar som finns visar att den totala
substitutionsnyttan sannolikt ligger kring 50 miljoner ton koldioxid.
Slutligen menar vi att de mycket stora utsläppen av biogen koldioxid i Sverige erbjuder en stor potential för bio-CCS och bioCCU, där man kan lagra koldioxid och skapa negativa utsläpp,
eller tillverka nya transportbränslen. Den totala potentialen vid
stora anläggningar, massabruk och kraftvärmeverk, ligger på 30
miljoner ton koldioxid. DN missar också denna viktiga aspekt på
de biogena koldioxidutsläppen.
Vi har inget problem med att DN granskar Sveriges största
och mest dokumenterat hållbara energislag. Vi menar att Sverige
borde satsa kraftigare på bioenergiutvecklingen eftersom vi med
moderna motorer och kraftverk med fullständig förbränning och
god rening, kan producera hållbar bioenergi utan skadliga utsläpp
varken för hälsa eller miljö. Vi hoppas att DN återkommer och ger
en fullständig redovisning av koldioxidflöden relaterade till skog
och bioenergi.
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Roger Blom och Magnus Ahlsten är mottagare av Jan Häckners bioenergipris (14 april)
Motiveringar till respektive pristagare:*

Roger Blom, vd för Ernsts Express och Magnus Ahlsten, grundare
och ordförande i Brogas tog emot priset i form av ett stipendium
på vardera 10 000 kr i samband med Svebios årsmöte 14 april 2021.
Roger Blom leder åkeriet Ernsts Express med 80 tunga lastbilar och med basen i Avesta. Ernsts Express uppnådde 70 procent
reduktion av koldioxid redan 2015 med förnybara drivmedel som
RME, HVO, ED95 och el. Tillsammans med företagets ägare och
kunder har Roger Blom visat att det går att köra förnybart och
lönsamt. Han är en pionjär och inspirationskälla för bland annat
transportörer och fordonstillverkare.
– Jag är stolt som en tupp för att jag får ta emot detta stipendium. Nu är det bara nio år tills att 85 000 lastbilar i Sverige ska
ha en reduktion på 70 procent koldioxid år 2030. Det är en utmaning som vi står inför och som kommer att vara intressant, säger
Roger Blom.
Magnus Ahlsten är lantbrukare och bioenergientreprenör som
har bidraget till regional utveckling på Gotland genom att via företaget Brogas starta biogasproduktion för industri och till transporter på land och till sjöss. Han har även tagit fram en lösning för
att producera ånga till Arla i Visby med lokalproducerad flis från
skogsbruk på Gotland. Han är en drivkraft för regional utveckling
och energiskifte från fossilt till förnybart.
– Jag är glad, överraskad och hedrad över att ha fått det här
priset och tänker på de personer som har varit förebilder för mig
och trott på mig och på det viset gjort den här resan möjlig, säger
Magnus Ahlsten.

Häcknerpriset 2020: Roger Blom, Ernsts Express

Roger Blom har arbetat länge med bioenergi. Redan som platschef på dåvarande Svensk Brikettenergis pelletsfabrik i Norberg
hade han ett vaket intresse för utvecklingsfrågor. Som VD på
Ernsts Express har han blivit en pionjär inom förnybara drivmedel
som gärna testar drivmedel och nya tekniker. Han lever i framkant, kör på elvägar, sätter solceller på lastbilen och har byggt en
egen RME-produktion.
Ernsts Express omsatte 320 miljoner kronor 2019 och har en
fordonsflottan på 80 fordon som körs på en blandning av förnybara drivmedel, RME, HVO och el. Roger Blom har tillsammans
med företagets ägare och kunder visat att det går att vara förnybar
och lönsam redan idag och han är en inspirationskälla för både
transportörer och fordonsleverantörer. Sverige har ett mål att vara
klimatneutrala till 2045, det var Ernsts Express häromdagen klockan 20:45.
Utveckling sker genom att företag vågar gå före. Ernst Express
är ett sådant företag som driver omställningen till ett hållbart Sverige. Eftersom Roger Blom leder och driver Ernst Express till att
vara detta föredöme, väljer vi att ge Roger Blom Jan Häckners
bioenergipris för 2020.
Häcknerpriset 2021: Magnus Ahlsten, lantbrukare och
bioenergientreprenör från Hemse på Gotland.

Magnus Ahlsten är grundare och ordförande i Brogas och har
byggt upp biogasproduktion på Gotland sedan 2011. Biogas har
under åren stått för halva energibehovet till Arla i Visby. Magnus
Ahlsten har utvecklat Biogas Gotland som uppgraderar och säljer
biogas som fordonsgas.
Han har, utan någon erfarenhet av större bioenergianläggningar, varit med och tagit fram en lösning för att producera hela Arlas
energibehov med en ny avancerad ångpanna som är i drift med
lokalproducerad flis från skogsbruk på Gotland. Biogasen kan användas för att driva busstrafiken. Flis har ersatt el som frigjorts för
andra behov. Även fossil olja har ersatts. Magnus Ahlsten driver
dessutom ett projekt för att bygga en ledning ner till hamnen i
Visby för att kunna tanka Gotlandsfärjorna med biogas.
Magnus vision är att Gotland på sikt ska vara ett fossilfritt
samhälle där omkring 40 procent av fordonsparken körs på lokalproducerad biogas och resten på el från gotländska vindkraftverk.
Magnus Ahlsten är en drivkraft för regional utveckling och för det
energiskifte som har skett och fortsätter genomföras på Gotland.
Han en inspiratör för energiskiften i hela Sverige, därför väljer vi
att ge Magnus Ahlsten Jan Häckners bioenergipris 2021.

Roger Blom, vd för Ernsts Express.

* Till följ av pandemin delades inte priset ut under 2020,
istället delas priset för både 2020 och 2021 ut i år.

Magnus Ahlsten, grundare och ordförande i Brogas.
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Inte fel att använda stamved för energi (14 april)
– I Dagens Nyheters kritiska granskning av den svenska bioenergianvändningen påstås att man inte bör använda stamved för
energiproduktion. Det är ett felaktigt synsätt. Man bör med miljöoch skogslagstiftning se till att lämna tillräcklig volym död ved i
skogen och därefter låta marknaden bestämma hur den ved som
inte behövs för biodiversiteten ska användas. Oberoende statistik
från riksskogstaxeringen visar att mängden grov död ved har ökat
i skogen under de senaste årtiondena.
– All råvara från den svenska skogen, inklusive stamveden, är
klimatvänlig genom att våra skogar binder mer koldioxid än som
frigörs när produkter och bioenergi används. Det säger Gustav
Melin, vd i Svebio.
– Det finns stora volymer stamved som industrin inte efterfrågar. Det gäller både i Sverige och i våra grannländer, inte minst i
de baltiska länderna. Det handlar både om klen ved från röjningar
och gallringar och grövre ved som på olika sätt är skadad och inte
kan användas av sågverk och massabruk. Exempel är rötskadat,
vindskadat, brandskadat och insektsskadat virke. Det finns också

trädslag som inte efterfrågas av industrin. Vi har eldat ved i alla
tider och det kan vi fortsätta med, med gott samvete så länge vi
planterar nytt och skogen växer.
– Det är utmärkt att denna ved kan användas som bränsle för
att ersätta fossila bränslen. Det minskar utsläppen av fossil koldioxid och ger klimatnytta både på kort och lång sikt.
– Stamved har många fördelar som bränsle. Man kan lagra
stamved i flera år och flisa upp bränslen när det bäst behövs, exempelvis när det blir extra kallt och värmebehovet är stort. Många
värmeverk har därför energived i lager.
– Det finns förslag inom EU att införa restriktioner mot att
använda stamved för energiproduktion. Vi anser att det skulle vara
fel väg att gå. Det skulle innebära begränsningar på ett välfungerande fri marknad för virke och biobränslen, och inte ge någon
miljö- eller klimatnytta. Vi prioriterar redan idag så att rätt kvalitet
hamnar på rätt ställe eftersom skogens produkter är värda olika
mycket beroende på vad man kan göra med dem, avslutar Gustav
Melin.

Missvisande bild av DN om bioenergi (13 april)
– Dagens Nyheters artikel om biobränslen från Estland innehåller
många sakliga felaktigheter och ger sammantaget en missvisande
bild av biobränslenas roll i energiförsörjningen. Det säger Gustav
Melin, VD i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i en kommentar.
– Estland har, precis som Sverige, ett överskott av inbindning
av koldioxid i sina skogar, och biobränslen från Estland har därför
ingen negativ klimatpåverkan. Tvärtom, de möjliggör en fortsatt
klimatneutral ersättning av fossila bränslen och därmed minskade
utsläpp av fossil koldioxid.
– Estland och de övriga baltiska länderna saknar pappersmasseindustri och det är därför naturligt att klent virke används för
att producera pellets. Klent virke uppstår alltid när man bedriver
skogsbruk, eftersom hela stammarna inte kan användas som sågtimmer och eftersom man behöver gallra sina skogar.
– Den avverkning som DN:s sagesperson kritiserar har inte
skett i naturreservat, som DN skriver, utan inom ett Natura
2000-område där skogsbruk är tillåtet, och uppenbarligen med de
estniska myndigheternas godkännande. Relativt stora områden i
Estland är avsatta för Natura 2000, och dessa områden är inte helt
stängda för skogsbruk.
– Som framgår av bildmaterialet i DN är en del av det stamvirke
som avverkats rötskadat, och kan inte användas av industrin. Precis
som vi gör i Sverige är klokt att använda rötskadat virke för som
energi. En del grov död ved bör lämnas i skogen för biodiversitet.
– Det måste vara de estniska skogsägarna och den estniska

staten som avgör hur man vill sköta sin skog och utveckla skogsbruket för ökad avkastning och därmed också ökad kolinbindning. Att ta vara på restprodukter, sekunda ved och klenvirke för
energiproduktion är en naturlig del av ett utvecklat multifunktionellt skogsbruk.
Från och med 1 juli i år kommer allt skogsbaserat biobränsle som används i värmeverk och kraftvärmeverk att omfattas av
nya hållbarhetskriterier som är gemensamma för alla EU-länder.
Endast små värmeverk kommer att undantas. Redan idag ställer många användare krav på certifiering. Det gäller exempelvis
den pellets som importerats till Öresundskraft i Helsingborg som
nämns i Dagens Nyheters artikel.
– Hållbarhetskriterierna, som inte omnämns i DN, gäller att
man följer lagstiftning, återplanterar, inte avverkat i skyddad skog,
biodiversitet, markvård, kolbalans dvs att kolmängden i skog och
landskap inte minskar och långsiktighet i skogsproduktionen.
Dessa kriterier kommer att gälla både inhemskt producerat bränsle
och importerat bränsle. Den estniska pelletsproduktionen kommer med all säkerhet att klara dessa kriterier.
– Ingen annan förnybar energikälla, eller batteriproduktion har
krav på hållbarhetskriterier. Här är bioenergin unik, säger Gustav
Melin.
Svebio stödjer ökad handel med biobränslen, och arbetar för
att öka transparent handel med hållbara biobränslen i Östersjöregionen.
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BIOENERGI I PRESSEN
Succé för Sekabs nya miljöprojekt:
"Ett erkännande"

JÄMTLANDS LÄN
Klartecken för Duveds nya värmeverk

I hård konkurrens har Sekab gått vidare i EU:s miljöoch klimattävling. I slutändan kan det ge Ö-viksföretaget många sköna miljoner.
Sekabs nya teknik innebär att man ska ta vara på restprodukter
från skogen, som sågspån av barrved för att göra etanol, lignin,
biogas, ligninolja samt en andra generationens koldioxidström.
Dessa produkter kan sedan exempelvis bli biodrivmedel eller gröna
kemiprodukter.
Innan 23 juni ska Sekab lämna in nästa steg i ansökan. Under
hösten beslutar EU vilka 23 projekt som får finansiering. Cirka 1
miljard euro (drygt 10 miljarder kronor) ska fördelas.

Området väster om järnvägsstationen i Duved kommer framöver
att upptas av en helt ny fjärrvärmeanläggning med högre kapacitet
för att möta byns expansion. I samband med det avvecklas den
befintliga anläggningen inne i centrala Duved.
Vi har kommit fram till att den aktuella platsen är den bästa.
Det blir inte någon jätteanläggning och den kommer att eldas med
hög effektivitet och med biobränsle, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Can Savran (C).
Ur Östersunds-Posten, 8 april 2021

Ur Örnsköldsviks Allehanda, 26 april 2021

Här ska matrester bli fordonsbränsle
En anläggning för framställning av fordonsgas ska byggas på
Gräfsåsen inom några år. Tiotusentals ton organiskt avfall ska kunna processas här, i ett projekt som kommer att kosta över en kvarts
miljard. En förstudie kring anläggningen är nu klar.
Totalt cirka 33 000 ton biologiskt avfall per år ska samlas in,
varav cirka 10 000 ton är matavfall.
Uppvärmning av anläggningen ska ske med deponigas från
Gräfsåsen, och varje år ska cirka 27 gigawattimmar energi i form
av fordonsgas kunna produceras.
Nyligen tog samtliga länets kommuner ett inriktningsbeslut om
att satsa på rötgasanläggningen, som ska vara klar för produktion
till juni 2025.

ÖREBRO LÄN
Örebro kommun bygger ny gasanläggning
En ny distributionsanläggning för biogas kommer att byggas i Bettorp. Det är Örebro kommun som ska bygga anläggningen. - Syftet är att se till att det alltid finns biogas i gasnätet, säger Fredrik
Dufin på Örebro kommun.
Den nya anläggningen blir granne med de två anläggningar
som redan finns i området, i anslutning till bussdepån.
Biogasen som används till bussarna kommer i huvudsak från
Biogasbolagets tillverkning i Karlskoga. Biogasen i ledningsnätet i
Örebro kommer i dag från lokal produktion på tre platser, deponierna vid Venan och Atle samt reningsverket i Skebäck.

Ur Östersunds-Posten, 23 april 2021

Ur Nerikes Allehanda, 9 april 2021

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Industrins CO2-utsläpp i länet minskar

SCA avfärdar kritiken om mörkertal
vid utsläpp: Allt redovisas öppet
Det finns inget mörkertal när det gäller koldioxidutsläppen från
massafabriker som Östrand i Timrå, det menar SCA. Slutsatserna
från forskarna och i Dagens Nyheters artikelserie stämmer inte,
hävdar skogsjättens företrädare. Alla siffror finns redovisade, det
skiljer bara i rapporteringen till olika instanser. Björn Lyngfelt,
kommunikationschef på SCA, vill sätta bilden av svart kol och
grönt kol, där svart står för fossila bränslen.
Att det skulle finnas en okänd del från förbränning inom massaindustrin som skulle öka den svenska utsläppsnivån med nära 20
procent är fel.

På tio år har länets industrier minskat koldioxidutsläppen från 350 000
ton koldioxid till drygt 142 000 ton 2020. Mer än en halvering.
26 procents minskning förra året.
Mest koldioxid i länet släpper Karlskoga kraftvärmeverk ut.
33 372 ton per per år. Bolagets reservpanna, Skogsrundan kallad,
släpper ut ytterligare 1 527 ton.
Med på topp tio finns även Eons fjärrvärmepannor i Hallsberg
och i Kumla, trots att de bara utgör reserv- och spetsvärme. Båda
pannorna eldas idag med fossil brännolja. Där är det dock en förändring på gång. Produktionschef på Eon, Azra Sapcanin berättar:
– Eon har en plan att all produktion ska ske med återvunna
bränslen eller biobränslen 2025.

Ur SVT Nyheter Västernorrland, 20 april 2021

Ur Sydnärkenytt, 12 april 2021
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Jätteinsats ska avvärja
miljöhotet i Berglunda

UPPSALA LÄN
Nytt företag tar över sophämtning

Eon tvingas lägga mångmiljonbelopp på att asfaltera hela sitt nya
bränslelager för att få bukt på det miljöhot som uppstått i Berglunda utanför Örebro.
– Vi pratar tiotal miljoner säger Azra Sapcanin, produktionschef på Eon.
Vatten med förhöjda ph- och metallvärden sipprade ut i naturen och hotade att skada både djur och växtlighet. Eon tvingas
förstärka hela ytlagret, sannolikt med asfalt, så att askan torrläggs
och slutar ge ifrån sig farliga ämnen. Dessutom måste djupare lakvattendiken grävas runt området.

Biobränslen Ohlssons AB tar över hämtningen av hushållsavfall i
de sydöstra delarna av Uppsala.
Det innebär att ännu fler av Uppsalas sopbilar kommer att drivas med biogas. Detta är ett led i kommunens 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 matavfallet går helt i rätt riktning mot ett fossilfritt Uppsala, säger Elin
Hagberg, sektionschef för hushållsavfall på Uppsala Vatten.
Uppsala Vatten har sedan tidigare fem sopbilar som körs på
biogas.

Ur Nerikes Allehanda, 21 april 2021

Ur Uppsalatidningen, 1 april 2021

Kraftvärmeverket i Karlskoga jobbar
med att minska sitt klimatavtryck
Kraftvärmeverket i Karlskoga har sänkt sina utsläpp av växthusgaser, trots detta ligger man fortfarande högt i länet när det kommer till utsläpp. Men marknadschef Peter Jarl menar att det är
naturligt.
Karlskoga Energi och Miljö har likt många andra företag inom
branschen tagit fram ett klimatbokslut där man grävt djupare. Det
man ska ha kommit fram till är att för varje kilo koldioxid som
företaget släpper ut i atmosfären så undviker man samtidigt att
2,5 kilo koldioxid släpps ut på annat håll. Det ska enligt företaget
motsvara 112 000 ton.

STOCKHOLMS LÄN
Swedavia först att ställa om till helt fossilfritt
Swedavia är världsledande i att driva flygplatser fossilfritt. Nu återstår att förmå fler företag på Arlanda, och flygbolag, att ställa om.
– När vi sedan satte som mål att 2020 bli helt fossilfria kändes
det som en svår utmaning, säger Lena Wennberg, miljöchef på
Swedavia.
Allt från personbilar och transferbussar till speciella målarmoppar, gräsklippare och stora snöröjningsfordon har bytts ut eller har
byggts om för att bli mer miljövänliga. Idag körs allt på grön el,
biogas eller förnybar diesel (HVO).
– Vi är inte nöjda än. Vi vill att fem procent av allt flygbränsle
i Sverige ska vara biobränsle 2025.

Ur Karlskoga Tidning - Kuriren, 22 april 2021

VÄSTMANLANDS LÄN

Ur Upsala Nya Tidning, 4 april 2021

Uppsving för Prästgården
när odlingsintresset växer
Efter 30 år som verksamma ligger Prästgårdens Trädgård helt rätt i
tiden, med egenproduktion av både växter och energi. Men så har
det inte alltid varit, slår Monica Borg Ohlson fast.
Tillsammans med maken Börje Ohlson startade hon för 30 år
sedan upp Prästgårdens Trädgård mellan Kolbäck och Hallstahammar. Där odlar de växter som säljs direkt till kund.
– Vi eldar med biobränsle, som vi dessutom skördar från våra
egna åkrar så vi odlar alltså vår egen energi. Vi skapar arbetsplatser
i kommunen och har ett brett sortiment som håller hela säsongen.
Sammanlagt finns 350 sorters pelargoner, och den 24 april öppnas den årliga utställningen där samtliga visas upp.

SÖDERMANLANDS LÄN
Oklar framtid för fjärrvärmeverket i
Strängnäs - går med miljonförlust
Fjärrvärmeverket i Strängnäs går med förlust och under ett års tid
har det kommunala moderbolaget i Strängnäs, SKF, Strängnäs
kommunföretag AB arbetat med att leda arbetet med en eventuell
utförsäljning av verket.
I slutet av maj presenterar bolaget ett förslag som kommunstyrelsen ska ta ställning till. Fjärrvärmeverket ägs av det kommunala
bolaget SEVAB och går årligen med tio miljoner kronor i förlust.

Ur Magazin 24, 25 april 2021

Ur Sveriges Radio Sörmland, 11 april 2021
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Öppnar för mer betänketid om fjärrvärmen

Energis vd Hans Kreisel att man sökte en partner för att driva
fjärrvärme och stadsnätet med fiberanslutningar.
Kommunen är en av de stora kunderna, både i direkt ägda
lokaler och via det kommunägda bostadsbolaget Hyresbostäder
Falköping.

Tiden börjar bli knapp i fjärrvärmeprocessen. Nu öppnar Jacob
Högfeldt (M) för att ge politikerna sommaren för att bestämma
sig om de vill sälja eller ej.
Enligt tidsplanen ska Strängnäs kommunföretag AB, SKFAB,
presentera en tänkbar köpare i tid för att fullmäktige ska kunna
besluta om försäljningen av Sevabs värmerörelse vid sammanträdet
i juni.
– Målsättningen skulle vara att presentera det färdiga alternativet så att politiken har sommaren på sig, och att vi skulle fatta
beslut i fullmäktige i augusti, säger Jacob Högfeldt.

Ur Falköpings Tidning, 7 april 2021

Missade flera risker med biogassatningen
Investeringarna i utbyggnaden av biogasen vid Hulesjön följde
boken. Men risker i projektet, som att säkra material för biogastillverkningen, fick för lite uppmärksamhet. Det konstaterar kommunrevisionen.
Förra våren missade kommunen att lämna anbud på att ta emot
matavfall som samlas in i de nio medlemskommunerna i Avfallshantering Östra Skaraborg.
Sedan 1 september har företaget Sortera uppdraget. Matavfallet
hamnar i Jönköping i stället för biogasanläggningen vid Hulesjön
på Falevi.

Ur Eskilstuna-Kuriren, 12 april 2021

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Samverkan om fjärrvärmen börjar ta form
Redan i september tecknade Vadstena kommun, Mjölby kommun
och Mjölby-Svartådalen Energi (MSE) av avsiktsförklaring om
samverkan kring fjärrvärme, vattenförsörjning, biogas, bredband
och infrastruktur för laddstolpar. Nu tecknas en ny avsiktsförklaring. I samverkan ska nu nya steg tas kring fjärrvärmen och vattenförsörjningen.
Planen att dra en fjärrvärmeledning från Mjölby till Vadstena
finns med i avsiktsförklaringen och målet är att Vadstena ska vara
en del av det regionala fjärrvärmesystemet.

Ur Falköpings Tidning, 9 april 2021

Vill bygga stor anläggning för biogas
Ute på Varaslätten finns det ett antal personer som länge drömt
om att kunna startat en gemensam anläggning där de kan producera biogas. Nu kan snart den här drömmen bli verklighet.
– I satsningen vänder vi oss till lantbrukare i Vara, Essunga,
Grästorp och sydvästra Lidköping, säger David Bjelke från Södra
Lundby i Vara kommun.
– Går allt i lås och vi får till anläggningen så kommer vi att producera gas motsvarande 60 gigawattimmar per år, vilket motsvara
sex miljoner liter diesel, säger David och fortsätter:
Anläggningen kommer att ta emot 300 000 kubikmeter med
gödsel per år och kan bli landets största samrötningsanläggning
baserad på gödsel.

Ur Motala & Vadstena Tidning, 24 april 2021

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Klimatvänlig gas eldas upp till ingen nytta:
"Pinsamt"
Gas som ska bidra till klimatomställningen går till spillo på Sobacken - och kostar Borås energi och miljö miljoner varje år. Hälften av biogasen eldas upp. Samtidigt köps fossil naturgas in som
komplement. I fyra år har en stor del av rågasen, biogas innan den
förädlas, eldats upp till ingen nytta.
– Om man köper in en anläggning och den inte riktigt fungerar är det naturligtvis pinsamt. Det är tråkigt att det tagit så lång
tid att få ordning på det, säger Roland Andersson, ordförande för
Borås energi och miljö.
När rågasen eldas upp till ingen nytta kallas det att fackla gasen.
2020 facklades nästan hälften av gasen, 2,3 av 4,7 miljoner kubikmeter.

Ur Skaraborgsbygden 15 april, 2021

Koldioxiden ska ge 200 000 ton
metanol om året
Om allt går vägen ska Perstorp ha en storskalig, kommersiell anläggning för tillverkning av en mer hållbar metanol igång 2025.
De 200 000 ton metanol som Perstorp hoppas kunna tillverka
motsvarar den mängd som bolaget i dag köper in. Den inköpta
produkten är fossilbaserad. Genom att ersätta den fossila metanolen skulle bolaget kunna minska utsläppen av växthusgaser med
500 000 ton per år.
Genom projektet "Project Air" samarbetar Perstorp med Fortum, Uniper och Nature Energy. Uniper ska leverera vätgas från
sin elektrolysanläggning, och Nature Energy står för den biogas
som behövs i processen. Det rör sig om stora mängder biogas, 1,3
TWh, vilket är ungefär 50 procent av den mängd som produceras
i Sverige i dag.
Att bygga den storskaliga anläggningen kräver investeringar på
omkring 2 miljarder kronor. Perstorp hoppas på medel från EU:s
investeringsfond.

Ur Borås Tidning 2 april, 2021

De tar över fjärrvärmen
Solör Bioenergi kommer att driva fjärrvärmen och stadsnätet i Falköping.
– Vi lade bud på fjärrvärmen i Falköping redan 2013, när Göteborg Energi sålde, säger vd Anders Pettersson. Bolaget driver 65
fjärrvärmenät i Sverige, bland annat i Herrljunga och Vårgårda.
I början av februari blev det känt att koncernen Nordion Energi köpt Falbygdens Energi av Infracapital. Redan då sa Nordion

Ur Ny Teknik, 15 april 2021
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Smögenlax får klartecken i
Mark- och miljööverdomstolen

Uppåt för Rottne Industri
- behöver nyanställa

I slutet av förra veckan kom domen som Smögenlax Aquaculture
väntat på. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har givit dem rätt att etablera en laxodling i Sotenäs.
Planen är att föda upp 1,5 miljoner laxar om året i bassänger på
land. Satsningen kan ge ett 60-tal nya arbetstillfällen. Domen från
Mark- och miljööveromstolen vid Svea hovrätt innebär att laxodlingen i Sotenäs får grönt ljus efter närmare fyra års byråkratiska
turer.
Ansökan från 2017 handlar om att få starta en laxodling för att
odla cirka 6000 ton lax om året. Satsningen beräknas kosta cirka
300 miljoner.
Anläggning producerar i första hand lax men i reningsprocessen
ingår även en algodling, ur vilken kisel utvinns. Dessutom är laxoch algodlingen kopplad till en biogasanläggning.

Rottne Industri går mot ljusare tider med ökad orderingång. Nu
behöver företaget nyanställa.
Företaget, som har sitt huvudkontor i Rottne och fabriker i
bland annat Rottne och Lenhovda, utvecklar och tillverkar skogsmaskiner.Företaget omsätter drygt en halv miljard och har cirka
270 anställda vid sina fabriker.
Det finns det flera anledningar till den ökade efterfrågan på
företagets skogsmaskiner. Den kalla vintern har lett till att fjärrvärmeverken i Sverige har fått arbeta hårt och mängder av insektsskadad skog har avverkats för att bli biobränsle. En annan aspekt
i Rottnes medvind är att flera utländska marknader har fått fart
igen, bl a Ryssland och Kanada.
Ur Smålandsposten, 9 april 2021

Ur Lysekilsposten, 20 april 2021

Stigande priser lyfter Södras vinst
Stigande priser gynnar Södras affärer. Resultatet efter första kvartalet är 547 miljoner kronor, mer än dubbelt så bra som inledningen
på 2020.
Under första kvartalet ökade omsättningen med tre procent till
5,7 miljarder kronor och rörelseresultatet med över 140 procent
till 547 miljoner kronor. Den största delen av resultatförbättringen
svarar affärsområdet Södra Wood med sågverken för.
I rapporten står att en relativt kall vinterperiod gav höga leveranser av biobränsle. Väderleken bidrog också till goda förutsättningar att avverka.
– Det finns en god underliggande efterfrågan på skogsbaserade
produkter i den pågående omställningen mot en mer hållbar bioekonomi, säger vd Lotta Lyrå.

JÖNKÖPINGS LÄN
"Det här kommer mycket olämpligt"
Grävandet av kulvertar till det nya fjärrvärmeverket kan komma
att göra det besvärligt med trafikstörningar nära vårdcentralen i
Gnosjö de närmaste veckorna. - Det kommer mycket olämpligt.
Det är inte vad vi behöver, säger vårdcentralens verksamhetschef
Annica Park.
Den senaste veckan har vårdcentralen i Gnosjö vaccinerat 500
personer för covid-19.
Per Ander på fjärrvärmeföretaget Nevel, var den som påpekade
för vårdcentralen och andra verksamheter i närheten att det kunde
uppstå trafikproblem.
Hur länge grävningarna och därmed trafikstörningarna på Järnvägsgatan kommer att pågå kan han inte svara på.

Ur Smålandsposten, 21 april 2021

KALMAR LÄN

Ur Värnamo Nyheter, 13 april 2021

Mångmiljonbidrag ger nya
möjligheter för lokalt företag

KRONOBERGS LÄN

Vi har en rad olika tankar om en fortsatt utveckling. Man får aldrig stå stilla. Det måste utvecklas hela tiden. På det viset kan vi ta
höjd för en ökad volym för framtiden, säger Tom Birgersson, projektledare för biogassatsningen på Hagelsrums Biogas, som sammanlagt fått 20,5 miljoner från Klimatklivet för olika satsningar.
Hur och när den satsningen blir av är dock inte bestämt fullt ut
än. Det beror mycket på hur marknaden utvecklas framöver. En
annan del i planerna är att förstärka råvarutillgången.
– Vi tittar på att koppla på flera gårdar som leverantörer och
vi tittar också på möjligheten att använda exempelvis matavfall. I
kedjans andra ände, håller man som bäst på att färdigställa biogasmacken i Eksjö. Den femte i raden.

Växjös koldioxid ska pumpas ner i Nordsjön
Om fem år ska värmeverket i Växjö börja med att samla in den
koldioxid som man släpper ut i luften. Koldioxiden ska pumpas
ned genom borrhål djupt i berggrunden under Nordsjön.
Sammantaget är planen att Växjös engergiföretag VEAB ska
samla in mer koldioxid än de släpper ut.
Upp mot 200 000 ton koldioxid ska besparas atmosfären.
– Det motsvarar lika mycket som om alla kronobergare skulle
ställa sina bilar under två års tid, säger Erik Tellgren, vd för Växjö
energi.
– Vi tror att anläggningen kan vara på plats och i drift år 2027.

Ur Vimmerby Tidning, 22 april 2021

Ur SVT Nyheter Småland, 6 april 2021
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HALLANDS LÄN

GOTLANDS LÄN
Cementas nya kross ett steg mot fossilfrihet

Södra fokuserar på nya produkter från skogen

Cementa i Slite investerar i en ny pelletskross för att minska användningen av fossila bränslen. "Det största steget på flera år", säger platschefen Fred Grönwall.
Produktionen genererar inga högar av aska, allt blir cement.
Samtidigt har andelen "alternativa bränslen" ökat från 57,5 till 68,8
procent.
– Med den nya pelletskrossen kommer vi att drastiskt öka användningen av biobränslen, säger Fred Grönwall.
Krossen är en investering på 15 miljoner kronor, tas i bruk i
april, och omvandlar pellets till en produkt påminnande om sockervadd som sprutas in i ugnen. Pelletsen som används kallas RDFbrickets och består till cirka 60 procent av biobränsle och till cirka
40 procent av plast. Bränslet, som ser ut som gås-spillning, importeras från tillverkare i Holland och Storbritannien.

Biodrivmedel, textilproduktion och korslimmat trä. Nu fokuserar
Södra skogsägarna på lönsamhet för nya produkter från skogen.
Södra skogsägarna med massafabriker i Värö, Mörrum och Mönsterås producerar inte bara pappersmassa.
För att få ett stärkt fokus på innovation och nya lönsamma
affärer har man nu skapat ett eget affärsområde för innovation.
Catrin Gustavsson är nyutnämnd chef. Tidigare titulerades hon
forskningsdirektör med placering i Värö. Planerna på att bygga en
fabrik för korslimmat trä pågår för fullt i Värö och faller också
under Catrin Gustavssons ansvar.
Textiltillverkningen sker vid bruket i Mörrum. Södra har tre
större biodrivmedelsanläggningar.
Ur Hallands Nyheter, 15 april 2021

Ur Gotlands Tidningar, 16 april 2021

SKÅNE LÄN
Gotländskt bolag satsar
stort på hållbar sjöfart

Energibolaget klubbat till sist
Ett nytt kommunalt energibolag är bildat i kommunen, Svalövs
Energi AB. Vid senaste mötet med fullmäktige fick de styrande
partierna igenom sin vilja.
Det innebär produktion och distribution av energi, men även
äga och förvalta laddningsstationer för elfordon och digital infrastruktur.
I den föreslagna inriktningen äger Svalövs Energi AB produktionsanläggningarna för både solel och biogas som det, enligt Teddy
Nilsson finns förutsättningar för.
Man vill även ta ett grepp om vätgasen. Till ordförande för det
nya bolaget har utsetts Mats Hanander (SD).

Ett nytt bolag med syfte att utveckla hållbara tekniklösningar
inom hela världens sjötransporter har bildats på Gotland. Det är
ett dotterbolag till Rederi AB Gotland.
Bolaget ska jobba med olika projekt för att byta ut fossila bränslen. Det kan till exempel handla om att driva fartyg med biogas,
vätgas och att elektrifiera motorerna.
Rederi AB Gotland har sedan tidigare satsat på att dra ner koldioxidutsläppen bland annat genom de två nya färjorna som kan
drivas med gas. Än så länge är 90 procent av bränslet naturgas och
10 procent biogas.
– Där är vi världsledande. Målet är att 30 procent av bränslet
ska komma från biogas 2030.

Ur Skånska Dagbladet, 1 april 2021

Ur Gotlands Allehanda, 26 april 2021

Slitet avloppsreningsverk moderniseras
och säkrar utökad drift

BLEKINGE LÄN

Listermacken får drygt sex miljoner kronor i stöd av Naturvårdsverket för att bygga ett biogasställe i Mjällby.
Det handlar om en satsning på 9,2 miljoner kronor. Totalt har
Listermacken beviljats 6 440 000 kronor till satsningen.
För exakt två år sedan invigdes Sölvesborgs första biogasmack
på Kämpaslätten. Det innebar att samtliga kommuner i länet därmed har tankställen för biogas. I dag finns runt 200 biogasmackar
i Sverige.

Klagshamns avloppsreningsverk togs i drift 1974 och är både slitet
och i behov av uppgradering. Verket servar närmare 100 000 personer. Nu pågår etapp två i den modernisering som inleddes 2016.
Målet är att anläggningen ska bli i det närmaste självförsörjande
på både el och värme genom att man utnyttjar och använder den
rötgas som produceras.
Det är väldigt mycket renovering som ska göras. Entreprenaden
är på 84,1 miljoner kronor. Nu ska gammal el- och styrutrustning
bytas samtidigt som värmesystemet ska uppgraderas. Bland annat
installeras två nya gasmotorer och den befintliga värmepannan optimeras.

Ur Sydöstran, 21 april 2021

Ur Skånska Dagbladet, 9 april 2021

Miljonbidrag till mack
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Fjärrvärme. Nytt tillståndskrav
försenar miljövänligare energi

Stort stöd till biogasanläggningar
Det nordiska energibolaget Gasum beviljas 307 miljoner kronor
av Naturvårdsverket till sina planerade biogasanläggningar i Sjöbo
och Tomelilla. När de står klara kommer den skånska biogasproduktionen öka med nästan 50 procent.
De två biogasanläggningarna, som ännu är i planeringsstadiet,
kommer tillsammans att producera cirka 200 GWh flytande biogas per år, från i huvudsak gödsel. Det kan jämföras med att Skånes totala biogasproduktion 2019 landade på 416 GWh.
Nu återstår det för bolaget att få miljötillstånd beviljat av länsstyrelsen och så lika bygglov av kommunerna innan spaden kan
sättas i marken.

Säkra leveranser av fjärrvärme till Ystadsborna - garanterat fossilfritt producerad - kräver en ny panna. Men den försenas eftersom
Ystad Energi behöver ett helt nytt miljötillstånd.
Det dröjer därför upp till två och ett halvt år innan den nya
pannan kan vara på plats. Fjärrvärmen i Ystad produceras sedan
december 2019 helt fossilfritt, huvudsakligen av skogsflis. I snitt
kommer mellan en och fyra procent från bioolja och biodiesel som
RME och HVO. Ystad Energi planerar också för elproduktion för
eget behov.
– Då kan vi koppla loss oss från elnätet och använda egen el,
säger Vinko Culjak.

Ur Skånska Dagbladet, 20 april 2021

Ur Ystads Allehanda, 19 april 2021

Mickes Åkeri rockar loss:
Högtryck i återvinningen

Jättesatsning klar för produktion
Biogasanläggningen i Nymölla är redo för invigning. Gasums storsatsning vid Nymölla bruk är den första i sitt slag i landet som
tillverkar flytande biogas från spillvatten.
Nymölla. Starten har blivit försenad på grund av coronapandemin, men den 27 april är det dags för virtuell invigning. Gasums
biogasanläggning ligger inne på Nymölla bruks område och Stora
Enso har också gått in med 50 miljoner kronor i projektet. Klimatklivet står för 120 miljoner kronor och Gasum investerar 150
miljoner. Med anläggningen i full drift ska den producera biogas i
en mängd som motsvarar årsförbrukningen för 150 lastbilar.

Det är full rulle på Stena Recyclings återvinningsstation utanför
Kristianstad. Micke och Jimmy Johansson har monterat upp sin
utrustning för kross och återvinning inne på området. De kör i
skytteltrafik mellan högarna med träprodukter som pallar, bänkar
och annat byggavfall och deras två krossar som tar hand om allt,
sorterar bort metall och producerar flisat material redo för fjärrvärmeverken.
De två lastmaskinerna äter sig snabbt igenom högarna med
träavfall. Micke Johansson driver sitt företag, Mickes åkeri, tillsammans med frun Jennifer Davidsson. Sonen Jimmy har vuxit
in i den ständigt expanderande verksamheten. Idag håller återvinningen på att bli större än transportbiten.

Ur Kristianstadsbladet, 20 april 2021

Ur Trucking, 20 april 2021

BOKA IN VÅRA AKTIVITETER!
SVEBIO FUEL MARKET DAY
9 september, online / Stockholm
ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE
21-23 september, online / Stockholm
STORA BIOKRAFT & VÄRMEKONFERENSEN
9-10 november, Skövde

»» LÄS MER PÅ SVEBIO.SE
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