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Svebio publicerade den 10 juni en rapport som visar 
att befintlig biokraft skulle kunna klara 60 procent 
av det effektbortfall i södra Sverige som blivit följ-
den av nedläggning av tre kärnkraftsreaktorer. Rap-
porten bygger på en enkät som genomfördes under 
våren. Så här sammanfattas rapporten på hemsidan: 
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BIOENERGI I PRESSEN

Mycket händer på Gotland. Cementa i Slite redovisar planer på 
att utnyttja CCS-teknik. Utsläppen är näst störst i Sverige, men 
genom att också öka användningen av biobränslen planerar man 
att åstadkomma negativa utsläpp. Arla och Brogas har invigt en 
flispanna vid Arlas mejeri i Visby, och syskonen Lundgren tillver-
kar fossilfria Gotlandchips. Preem gör miljardinvestering för att 
producera biodrivmedel i Lysekil.  SID 12. 

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp minskade 15,4 procent

Forskarupprop om omställningen av transportsektorn

Energiföretagen presenterade 14 juni siffror på fjärrvärmens utsläpp 
2020. Sammanställningen visar att fossila bränslen nu utgör mindre 
än 1 procent av energitillförseln och att utsläppen av koldioxid 
minskat kraftigt, och nu till tre fjärdedelar kommer från den fossila 
fraktionen av avfall.   SID 5. 

Den 17 juni publicerade 171 forskare, specialister på utveckling av 
motorer och bränslen, ett öppet brev till EU-kommissionen där man 
protesterar mot den nuvarande ensidiga inriktningen av politiken på 
elektrifiering och vätgas.   SID 3. 

Installerad effekt och genomsnittlig utnyttjad effekt 1 - 7 februari  
hos de företag som svarat på Svebios enkät. 

MYCKET OUTNYTTJAD BIOKRAFT

Befintliga kraftvärmeverk i det svenska elsystemet skulle kunna 
göra väsentligt mer nytta. Under en av de kallaste veckorna i fe-
bruari, då elbehovet var som störst, användes bara 56 procent av 
den tillgängliga kapaciteten biokraft. Det visar Svebios rapport 
”Biokraft och effektsituationen i kraftsystemet 2021”.

Orsaken till den låga utnyttjandegraden är att fjärrvärmefö-
retagen prioriterar att leverera värme till sina kunder. När det 
blir kallt måste kunderna ha mer värme och därför blir det min-
dre värme över till elproduktion. I princip gäller samma förhål-
lande de skogsindustriföretag som producerar el. De prioriterar 
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att producera ånga för att tillverka pappersmassa och papper. I 
båda dessa typer av industri skulle företagen enkelt kunna kom-
plettera med ökad förmåga att producera värme. På så vis skulle 
de möjliggöra att elproduktionen kan köras till full effekt även när 
elbehovet är som störst.

Om man förändrar prissättningen och värdesätter stabila elnät, 
säker leverans och närhet till konsument så skulle befintliga kraft-
värmeverk kunna bidra till att Sverige får ett stabilare och välfung-
erande elsystem utan så stora kostnader som det annars kommer 
att bli. Det säger Gustav Melin, vd på Svebio, Svenska Bioenergi-
föreningen, som har genomfört undersökningen.

Undersökningen visar också att i södra Sverige där effektpro-
blemen är som störst, i elområde 3 och 4, motsvarar den outnytt-
jade biokraften 60 procent av effekten hos de tre senast avvecklade 
kärnkraftsreaktorerna.

Vi är väldigt nöjda med resultatet av vår undersökning och lite 
förvånade att ingen uppmärksammat detta tidigare. Man talar om 
att vi behöver två nya kärnkraftsreaktorer för att klara effekten i el-
nätet. Men här har vi redan en lika stor resurs som ger svängmassa 

och ett stabilare elnät, bara vi använder den. Min bedömning är 
att vi skulle få igång den här kapaciteten till en kostnad på mindre 
än fem procent av vad motsvarande nya reaktorer kostar, fortsätter 
Gustav Melin, i en kommentar till undersökningens resultat.

Undersökningen gick till så att Svebio tillfrågade alla producen-
ter av biokraft inom kraftvärmen i fjärrvärmen och inom industrin 
om deras produktion under perioden 1 – 7 februari i år, en vecka 
då det var kallt och elbehovet var stort. Resultatet av enkäten är 
att det finns en kapacitet på sammanlagt 4 225 MW biokraft. Un-
der den undersökta veckan utnyttjades 58 procent av kapaciteten 
i industrin och 55 procent av kapaciteten i fjärrvärmesektorn, i 
genomsnitt 56 procent.

Undersökningens resultat; att biokraftproducenterna minskar 
elproduktionen för att de måste prioritera ökad värmeleverans 
styrks av Svenska Kraftnäts årliga uppföljning ”Kraftbalansen på 
den svenska elmarknaden 2021”. Enligt Svenska Kraftnäts rapport 
utnyttjades endast 32 procent av installerad effekt i kraftvärmeverk 
under topplasttimmen.

FORTS FRÅN SID 1.

Läckta EU-dokument om EU:s kommande förslag 
Under de senaste veckorna har det läckt friskt från EU-
kommissionens interna beredning av de förslag som man 
kommer att lägga 14 juli under rubriken ”Fit for 55”. 

Syftet med paketet som då kommer att presenteras är åtgärder som 
ska göra det möjligt att nå den nya klimatlagens mål om att redu-
cera utsläppen av växthusgaser i EU med minst 55 procent 2030, i 
enlighet med den gröna given. 

Nya krav i förnybartdirektivet

Det läckta förslaget till förnybartdirektiv (RED III) innehåller 
en del besvärande punkter för bioenergibranschen. Med reserva-
tion för att förslaget kan ändras i sista stund har vi noterat bland 
annat följande: 

• Förändringar av hållbarhetskriterierna för skogliga biobräns-
len. Detta trots att de nu gällande kriterierna ännu inte tillämpats 
(sker från 1 juli), och att det fanns en omfattande kritik i konsulta-
tionen om att redan nu börja ändra i kriterierna. Bland förslagen 
till ändringar finns: 

• Krav på att skogliga bränslen ska klara samma markvillkor 
som biodrivmedel och biooljor, när det gäller att inte ta råvara från 
mark som 2008 var urskog eller skog med höga värden för biodi-
versitet eller som då var odikad torvmark. Kriterierna för biodriv-
medel handlar egentligen om att förhindra avskogning och odling 
på nydikad mark, men kommer nu att gälla för skog som förblir 
skog. Oklart hur dessa villkor ska tillämpas eftersom de inte ingår 
i den paragraf som gäller riskvärdering och tillåter biobränslen som 
kommer från svenskt skogsbruk i enlighet med vår skogslagstift-
ning. 

• Krav på rapportering från användare över 5 MW för fasta 
skogliga biobränslen. Nu är gränsen 20 MW. Det betyder att ett 
stort antal små värmeverk, pelletstillverkare, sågverk, industrier 
och andra måste rapportera. 

• Krav på växthusgasreduktion jämfört med fossilt alternativ på 
70% idag och 80% efter 2026 även för befintliga värme- och kraft-
värmeverk. Innebär i praktiken en retroaktiv lagstiftning. 

Förslaget till förändrat förnybartdirektiv innehåller också en 
rad nya mål och medel inom värmesektorn och betydande för-
ändringar inom transportsektorn, med nya mål för förnybart och 
samordning mellan bränslekvalitetsdirektivet och förnybartdirek-
tivet. Ingen omprövning av synen på grödebaserade biodrivmedel, 
men nya paragrafer om förnybara drivmedel av icke-biologiskt ur-
sprung (förnybar vätgas) och andra alternativa bränslen. 

Skogsstrategi med negativ syn på biobränslen

Den läckta texten för en ny skogsstrategi innehåller en allmänt 
negativ syn på skogen som produktionsresurs och en ensidig beto-
ning av andra värden, främst biodiversitet. När det gäller biobräns-
len från skog lyfter man främst fram hur man ska kunna begränsa 
risker istället för att se möjligheter att använda skogen som resurs 
i klimatarbetet för att framställa förnybara bränslen. Ökad kollag-
ring ses däremot positivt. 

När det gäller skogspolitiken är denna en nationell kompe-
tens, och EU kan inte bestämma över svensk skogspolitik. EU.s 
strategier, som skogsstrategin och biodiversitetsstrategin, är inte 
rättsakter som styr lagstiftningen i medlemsländerna, utan inrikt-
ningsdokument med övergripande icke-bindande mål och ambi-
tioner. De kan emellertid påverka annan lagstiftning, och på så sätt 
kan EU via miljö-, energi- och klimatpolitik också påverka den 
svenska skogspolitiken. 

Ett exempel är förslaget till nytt villkor i förnybartdirektivet 
(ovan) om att hindra användning av biomassa från ”skog med 
höga biodiversitetsvärden”. Resultatet av sådan lagstiftning kan bli 
att det blir mer restriktioner kring skörden av avverkningsrester än 
av skörden av stamved för industriellt bruk. 
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Konsultation om nya statsstödsregler från EU

Forskarupprop om omställningen av transportsektorn 

EU-kommissionen presenterade den 7 juni sitt förslag till 
nya statsstödsregler som ska gälla från och med nästa år. 
Förslaget är ett år försenat jämfört med tidigare planer, och 
det är nu ute på konsultation till den 2 augusti. 

Den 17 juni publicerade 171 forskare, specialister på 
utveckling av motorer och bränslen, ett öppet brev till EU-
kommissionen där man protesterar mot den nuvarande en-
sidiga inriktningen av politiken på elektrifiering och vätgas. 
Forskarna kräver att styrmedlen ska grundas på utsläpp 
i hela livscykeln och på teknikneutralitet. Vi citerar (egen 
översättning): 

De reviderade reglerna tolkas allmänt som att det blir lättare att 
genomföra investeringar i klimatprojekt och projekt för förnybar 
energi. Men för bioenergibranschen kvarstår problem som hänger 
samman med EU-kommissionens syn på grödebaserade biodriv-
medel, på värdering av bilar utifrån utsläpp från avgasröret, och 
på bioenergi i relation till andra förnybara energikällor. Kommis-
sionen öppnar också för statsstöd till investeringar i naturgas, men 
utesluter statsstöd till kärnkraft. 

Två punkter är särskilt besvärande för bioenergisektorn. 
Punkt 77 handlar om biodrivmedel. man ger visserligen klar-

tecken för stöd till biodrivmedel som klarar hållbarhetsvillkoren i 
förnybartdirektivet. Men samtidigt betonar man att länderna inte 
får överskrida taken för biodrivmedel från ”food and feed crops”. 

Man hänvisar till indirekta markeffekter och skriver så här:
”Det är därför förnybartdirektivet begränsar livsmedels- och 

foderbaserade bidrivmedel, biovätskor och biomassebränslen. 
Kommissionen anser att vissa stödåtgärder kan förstärka indirekta 
negativa externaliteter. Kommissionen kommer därför, i princip, 
att anse att stöd till biodrivmedel, biovätskor, biogas och biomas-
sebränslen som överskrider de tak som definierar rätten att beräk-
na den samlade slutliga konsumtionen av förnybar energi i det 
berörda medlemslandet enligt artikel 26 i direktivet, inte ger de 
positiva effekter som överväger negativa effekter av åtgärden. Vi-

”Vi vill informera inte bara de politiska beslutsfattarna utan även 
allmänheten att vi är övertygade om att EU-kommissionen hål-
ler på att välja fel väg för klimatåtgärder i transportsektorn, vil-
ket kommer att leda till ett långsiktigt misslyckande med att nå 
klimatmålen.”

”Den nu gällande regleringen står för ett överdrivet ensidigt 
gynnande av elektromobilitet. Som exempel räknar regleringen 
av fordonsflottan med att elektromobilitet ger nollutsläpp av 
koldioxid, medan förnybara drivmedel över huvud taget inte tas 
med i beräkningarna. Detta är å ena sidan ett allvarligt brott mot 
principen om teknikneutralitet och förhindrar en rättvis konkur-
rens mellan olika lösningar, där var och en värderas efter verk-
liga utsläppsminskningar för växthusgaser. Å andra sidan bortser 
regleringen från naturlagarna, eftersom klimatet bara reagerar på 
verkliga fysiska växthusgasmängder, inte på faktorer som ensi-
digt fastställts av politiker för bokföringen. Dessutom finns här 

dare kommer kommissionen att värdera om medlemslandet i sin 
utformning av stödåtgärder tog hänsyn till behovet av att undvika 
störningar på råvarumarknaden genom stöd till biomassa, särskilt 
skogsbiomassa.” (vår översättning)

Punkt 107 har betydelse främst för biokraftproduktion. Den 
lyder: 

”För att undvika att underminera målet med åtgärden eller an-
dra miljömål för unionen, får stöd inte ges för produktion av en-
ergi som ersätter mindre förorenade former av energi. Exempelvis , 
när samproduktion med icke-förnybara energikällor får stöd, eller 
när biomassa får stöd, får de inte ges stöd för att generera elektrici-
tet eller värme vid tider när det skulle innebära att förnybar energi 
med nollutsläpp måste spillas.” (vår översättning) 

Svebio kommentar: 

Båda punkterna leder till begränsningar för bioenergi och åtföljande 
större användning av fossila bränslen och högre utsläpp. Punkt 107 
bygger på en föreställning om att sol och vind är ”utsläppsfria” förny-
bara energikällor medan bioenergi ses som en energikälla med vissa 
negativa miljöeffekter, t ex utsläpp från förbränning. Man bortser då från 
utsläpp i livscykeln, liksom från andra positiva effekter med bioenergi, 
som planerbarhet och lagring av energin. Regelverket för att begränsa 
användningen av åkergrödor för att göra biodrivmedel går igen också i 
statsstödsreglerna, vilket kan försvåra den svenska skattebefrielsen för 
biodrivmedel. Samtidigt finns i statsstödsreglerna vissa positiva skriv-
ningar om att använda skatter som styrmedel. 

en brist på transparens, eftersom kommissionen inte presenterat 
några beräkningar för allmänheten kring vilka verkliga växthus-
gasreduktioner som kan förväntas från åtgärderna längs hela vär-
dekedjan inklusive investeringarna i ny infrastruktur. Grundat på 
vetenskapliga studier som vi har tillgång till kommer vi snarast 
till slutsatsen att elektromobiliteten under perioden fram till 2030, 
som är den period som är kritisk för att långsiktigt klara klimat-
skyddet, med största sannolikhet inte kommer att leda till några 
signifikanta minskningar av växthusgasminskningen sett till hela 
värdekedjan, och kan därför uteslutas som klimatåtgärd på medel-
lång sikt. Särskilt de ökade utsläppen från tillverkningen av bat-
teribilar, den höga fossilandelen i elproduktionen som kommer att 
kvarstå under lång tid, de enorma kostnaderna för att bygga upp 
den nya laddinfrastrukturen, och det faktum att elektromobilite-
ten inte tillför någon ny förnybar energi till systemet, utan istället 
låser upp förnybar potential i elrproduktionen för transporterna, 
som annars skulle kunna användas för andra ändamål, som i indu-
strin, måste beaktas. 

Vi ser andra lösningar som hållbara alternativ för växthus-
gasreduktion (flytande och gasformiga bränslen inklusive förny-
bar vätgas, förnybar metan och andra) som vi anser vara mycket 
mer effektiva eftersom de kan ge effekt direkt i form av verkliga 
växthusgasreduktioner i den mycket stora befintliga fordons-
flottan, inklusive gasfordon, och inte kräva ny infrastruktur. » 
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Det är angeläget att de legala villkoren skapar en jämn spelplan   
(”a level playing-field”) för dessa alternativ. Sådana alternativ om-
fattar inte bara de biodrivmedel som redan finns på marknaden, 
som till stor del är biprodukter till foderproduktion, och till väx-
ande andel också råvara från livsmedelavfall, men också avancera-
de biodrivmedel från avfall och biprodukter från jordbruk, skogs-
bruk, sågverk, livsmedelsindustri osv.”

Brevet utvecklar därefter tankegångar kring elektrobränslen, 
som kan tillverkas av förnybar el/vätgas och biogena kolflöden. 
Också för användningen av dessa krävs det bränslemotorer, och de 
kan utnyttja befintliga distributionssystem och fordon.

Svebio kommentar: 

Det är mycket välkommet att experter inom området biodrivmedel 
och fordon säger ifrån att den nuvarande EU-politiken för ensidig sats-
ning på ”zero tailpipe”, elfordon och vätgas/bränsleceller inte ger den 
bästa klimatnyttan, utan på kort sikt sannolikt ökar utsläppen av växt-
husgaser om man ser till livscykelutsläppen. Man kunde önska att pro-
fessorerna ändå tydligare också lyft fram biodrivmedel från jorbruksgrö-
dor eftersom dessa ger mycket snabb klimatnytta med välkänd teknik 
och till känd kostnad. Under de närmaste månaderna är EU:s politik för 
transportsektorn åter uppe för beslut, och det måste bli en ifrågasät-
tande debatt om den nuvarande ensidiga linjen. Vart denna leder har 
vi ett aktuellt exempel på när den svenska regeringen vill tillämpa EU:s 
direktiv om offentlig upphandling av fordon och drar slutsatsen att den 
svenska miljöbilsdefinitionen bör skrivas om så att man utesluter alla 
biobränslebilar, inklusive biogasbilar (se remisser sidan 10). 

Utfasningsutredningen kan inte fasa ut fossilbilarna 
Den 1 juni lämnade Utfasningsutredningen sitt betänkande 
till miljöministern. Utredningens betänkande heter I en 
värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel (SOU 
2021:48). 

Utredare har varit Sven Hunhammar, som är måldirektör vid Tra-
fikverket och tidigare varit verksam bl.a. i Naturskyddsföreningen. 
Bakgrunden till utredningen är förslag som tidigare förts fram om 
att förbjuda bensin- och dieselbilar, och i januariavtalet fanns föl-
jande formulering under punkt 31, Fossilfria transporter: 

”Från år 2030 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya 
bensin- och dieseldrivna bilar (Utredning tillsätts 2019. Kräver 
godkännande av EU-kommissionen. Ny lagstiftning beslutas un-
der mandatperioden). Regeringen kommer att driva ett motsva-
rande förbud i hela den Europeiska unionen. Ett årtal ska utredas 
för när fossila bränslen ska vara helt utfasade (I samma utredning 
som innan)”.

Punkten fossilfria transporter tar också upp reduktionsplikten, 
stöd till biogasproduktion mm. Så här sammanfattar Utfasnings-
utredningen sina förslag: 

Utredningens huvudsakliga förslag och bedömningar:
• Användningen av fossila drivmedel i inrikes transporter och 

arbetsmaskiner i Sverige ska vara utfasad senast 2040. Utfasnings-
året bör vara ett riksdagsbundet etappmål.

• Utfasningen kan ske på ett så hållbart och kostnadseffektivt 
sätt som möjligt genom en kombination av en omfattande elektri-
fiering, minskad trafik genom ett mer transporteffektivt samhälle, 
och en övergång till långsiktigt hållbara förnybara drivmedel. 
Främst vägtransporterna bör elektrifieras så långt och snabbt som 
möjligt så att förnybara flytande och gasformiga drivmedel frigörs 
för användning inom arbetsmaskiner, flyg och sjöfart. 

• De för utfasningen mest centrala styrmedlen behöver skärpas 
i närtid. Det handlar främst om att: 

• Sverige bör verka för att EU-omfattande nollutsläppskrav 
med tydliga tidtabeller införs på nya personbilar, lätta lastbilar och 
tunga fordon. 

• De offentliga insatserna för laddinfrastruktur behöver sam-
ordnas bättre, takten öka och hinder röjas. 

• Reduktionspliktsystemet bör förändras genom att (i)samma 
reduktionskrav ställs på diesel och bensin, (ii)rena och höginblan-
dade flytande biodrivmedel förs in under systemet och (iii)en sär-
skild kvot införs för avancerade biodrivmedel och elektrobränslen.

• Förutsättningarna för att omforma reduktionsplikten till ett 
utsläppshandelssystem bör utredas, i samspel med pågående ut-
veckling inom EU. 

• Ett nationellt förbud mot nya bensin-och dieseldrivna per-
sonbilar bedöms som svårt att införa, inte minst ur EU-rättslig 
synpunkt. 

• Sverige bör istället verka för EU-omfattande nollutsläppskrav 
i förordningen (2019/631) om nya bilars koldioxidutsläpp till 2030 
eller strax därefter och senast 2035. 

• På nationell nivå föreslås ett riksdagsbundet mål om endast 
nollutsläppsfordon (NUF)i nybilsförsäljningen av personbilar 
2030. Med NUF menas fordon utan koldioxidutsläpp vid körning 
(från ”avgasröret”). EU-kraven kompletteras med fortsatt utveck-
ling av de nationella styrmedlen.

Svebio kommentar:

Januariavtalets ambition att det från 2030 inte ska vara tillåtet att 
sälja bensin- och dieseldrivna bilar kan inte genomföras med hänsyn 
till gällande EU-lagstiftning. Det var en väntad slutsats. Föreställningen 
att man bara kan uppnå klimatnytta på transportområdet genom att av-
skaffa bilar med förbränningsmotorer har trots detta fått fäste också i 
utredningen, och utredaren ställer sig bakom den gällande EU-politi-
ken att bara tillåta nollutsläppsfordon, där man räknar enbart utsläpp 
från avgasröret, inte klimatpåverkan under hela värdekedjan, inklusive 
fordonstillverkning, batterier, elproduktionen mm (se även texten om 
uppropet från motorforskare ovan). Positivt är att utredningen visar att 
det behövs betydande volymer biodrivmedel under de närmaste årti-
ondena. 

FORTS FRÅN SID 3.
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Fjärrvärmens koldioxidutsläpp minskade 15,4 procent
Energiföretagen presenterade 14 juni siffror på fjärrvär-
mens utsläpp 2020. Sammanställningen visar att fossila 
bränslen nu utgör mindre än 1 procent av energitillförseln 
och att utsläppen av koldioxid minskat kraftigt, och nu till 
tre fjärdedelar kommer från den fossila fraktionen av avfall. 
Så här skriver Energiföretagen i sin pressinformation: 

”Fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2020 är klara och visar att 
fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 15,4 procent år 
2020 och andelen fossila bränslen gick ner till 1 procent. 

Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken 
över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2020. Branschens resa 
för att fasa ut fossila bränslen har pågått sedan 90-talet och nu 
är endast 1 procent av bränslena fossila. Utsläppen av koldioxid 
minskade samtidigt med 15,4 procent.

Varmare väder gav minskade leveranser

2020 var ett varmare år än 2019 vilket ledde till minskad efter-
frågan på fjärrvärme. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund mins-
kade från 47,9 TWh 2019 till 44,6 TWh 2020. Det är de minsta 
leveranserna av fjärrvärme sedan 2001.

De sammanlagda utsläppen av klimatgaser minskade med 0,44 
miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en minskning med 15,4 
procent, vilket förstås delvis beror på de minskade leveranserna 
men även på kraftigt minskad användning av fossila bränslen och 
torv under 2020.

Minskad fossilanvändning 

Andelen fossila bränslen minskade från 3,6 procent år 2019 till 
1 procent år 2020, en minskning med 78 procent vilket berodde 
på en kombination av varmt väder och att branschens omfattande 
investeringar i fossilfria alternativ fortsätter att synas i statistiken. 
Framför allt minskade användningen av kol kraftigt (99 procent) 
men även naturgas och fossila oljor minskade med 92 respektive 48 

procent. De företag som står för den resterande delen fossila bräns-
len fortsätter att vidta åtgärder för att säkerställa utfasning under 
kommande år. Även användningen av torv i fjärrvärmeproduktion 
minskade med drygt 30 procent jämfört med 2019.

Fjärrvärmebranschen har jobbat intensivt med att fasa ut fossila 
bränslen ända sedan början av 1990-talet och går nu in i slutspur-
ten för att bli av med den kvarvarande andelen fossilt. Detta krä-
ver stora investeringar då merparten av kostnadseffektiva åtgärder 
redan gjorts. Exempel på pågående investeringar inom branschen 
är fortsatt konvertering till fasta biobränslen och biooljor i hela 
landet, något som tyvärr riskerar försvåras på grund av regering-
ens skatt på biooljor för uppvärmning. Branschen fortsätter också 
söka nya samarbeten för ökad användning av industriell och övrig 
spillvärme, arbetar med lagring av värme för att jämna ut produk-
tionen under kallare perioder, utveckling av lågtempererade fjärr-
värmenät och djup geotermi, installation av solvärme med lagring, 
utveckling av teknik för att avskilja och lagra koldioxid från bio- 
och avfallseldade pannor, etc.

Mindre fasta biobränslen – mer återvunnen energi

Fjärrvärme är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige 
har nått sina klimat- och miljömål. Naturvårdsverket konstaterar: 
” Att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler till stor 
del har ersatts av biobränslebaserad fjärrvärme är den omställning 
som lett till den största minskningen av Sveriges totala växthus-
gasutsläpp. 

Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på 
att det används alltmer återvunna (59 procent 2020) och förnybara 
bränslen och att energin används på ett mer effektivt sätt. Jämfört 
med 2019 minskade användningen av fasta biobränslen med ca 1,3 
TWh samtidigt som användningen av restavfall, returträflis och 
avfall-, deponi- och rötgaser ökade lika mycket.

Många fjärrvärmeföretag producerar el och värme samtidigt i så 
kallad kraftvärme. Och på många håll i landet återvinns värme » 

Tillförd energi till produktion av fjärrvärme 1980-2020
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som blir över i andra verksamheter. Det kan vara restvärme från 
industrier eller spillvärme från datahallar, köpcentrum och städer-
nas avloppsreningsverk, rötgaser från bioavfall, avfallsgaser från 
gamla deponier som fortfarande läcker ut klimatgaser eller värme 
som tas ut med hjälp av rökgaskondensering. Spillvärmen håller i 
allmänhet relativt låg temperatur och behöver uppgraderas med 
hjälp av värmepumpar. Under 2020 kom drygt 29 procent av den 
tillförda energin till fjärrvärme från sådan överbliven och tillvara-
tagen värme, varav industriell restvärme utgjorde 8,3 procent av 
den tillförda energin till fjärrvärmeproduktion i hela landet.

Minskad elproduktion i kraftvärmeverken

Enligt Naturvårdsverket minskade utsläppen av klimatgaser 
från produktion av el och värme i fjärrvärmesektorn med drygt 1 
miljon ton, vilket motsvarar en minskning på 23 procent jämfört 
med 2019. Elproduktionen i kraftvärmeanläggningar minskade 
från 8,2 TWh (2019) till 5,5 TWh (2020).

Fjärrvärme är resurseffektiv

Branschen hade en mycket låg användning av primära resurser 
för att leverera fjärrvärme till slutkund.  I genomsnitt omvandlades 
varje kWh primärenergi till drygt 9 kWh fjärrvärme som kunde 
levereras till kund, en omvandlingsfaktor betydligt högre än kon-
kurrerande system som värmepumpar kan leverera under året. Det 
beror på att branschen använder stora mängder spillvärme och an-
nan återvunnen energi som annars skulle gå till spillo.

Energiåtervinning av restavfall som kvarstår efter insamling, 
sortering och materialåtervinning står för 74 procent av klimatut-
släppen av fjärrvärmeproduktion i Sverige. Diagrammet nedan vi-
sar fördelning av klimatutsläpp från fjärrvärme i hela landet. Idag 
står fossila bränslen och torv för sammanlagt 13 procent av klimat-
utsläppen. I en mycket nära framtid enligt Energiföretagens be-
dömning kommer fossila bränslen att fasas ut helt samtidigt som 
andra delar av fjärrvärmeverksamheten bli mer hållbara. Exempel-
vis kommer alla transporter att ske med elektrifierade lastbilar eller 
lastbilar som använder biodrivmedel. Detta innebär att utsläppen 
från energiåtervinning av avfall kommer att bli den viktigaste åter-
stående utmaningen för fjärrvärmen.

 
Svebio kommentar: 

De fossila bränslena är nu nästan helt borta ur fjärrvärmeproduk-
tionen, både genom avveckling av stora anläggningar, som kolpan-
nan i Värtan i Stockholm, och genom utfasning av topplastolja. Den 
senare åtgärden försvåras nu av beskattningen av biooljor som kan 
ersätta fossil eldningsolja. 

Energiföretagens redovisningsmetod gör att användningen av 
biobränslen delvis döljs i statistiken. Rökgaskondensering bokförs 
separat istället för att ses som ett effektivt utnyttjande av biobräns-
len. I dessa dagar, när biobränslen ifrågasätts i media och debatt, är 
det olyckligt att beroendet av biobränslen för att klara vår värmeför-
sörjning tonas ned. 

 

FORTS FRÅN SID 5.

1. Energitillförsel till fjärrvärme 2020. Diagrammet  
visar fördelningen av tillförd energi till fjärrvärmeproduktion.

 3. Energiåtervinning av avfall står för 74 procent  
av klimatutsläppen från fjärrvärmeproduktion.

2. Fjärrvärmens bränslemix 2020. Diagrammet visar ursprunget för 
den tillförda energin för fjärrvärmeproduktionen i Sverige 2020.
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EU:s klimatlag och tillståndsprocesser i fokus på regeringens klimatkollegium 

Elcertifikatsystemet – Det svenska stoppdatumet den 31 december 2021 står fast 

”När Regeringens klimatkollegium sammanträdde för tred-
je gången var tillståndsprocesser samt EU:s klimatpolitik 
och ”Fit for 55” på agendan. 

Representanter från Infrastrukturdepartementet och det 
norska Olje og energidepartementet träffades den 15 juni 
2021 i ett så kallat rådsmöte inom ramen för det gemen-
samma elcertifikatsystemet mellan Sverige och Norge. 
Under mötet avhandlades att det svenska stoppdatumet 
den 31 december 2021 står fast. 

Klimatkollegiet, som leds av statsminister Stefan Löfven, hade två 
högaktuella ämnen med stor betydelse i samhällsomställningen 
mot ett fossilfritt Sverige på dagens agenda.

För att uppnå nettonollutsläpp 2045 står Sverige inför en om-
fattande samhällsomställning, vilket kommer leda till att ett stort 
antal verksamheter behöver ändrade eller nya tillstånd. Väl fung-
erande och effektiva tillståndsprocesser bidrar till ett gott investe-
ringsklimat, vilket främjar den gröna omställningen. Samtidigt är 
det viktigt att ett högt miljöskydd bibehålls. Det pågår just nu ett 
stort antal regeringsinitiativ och åtgärder för att utreda och effek-
tivisera tillståndsprocesser för att främja den gröna omställningen. 
Vid mötet diskuterades hur regeringen kan bidra till att skapa 
bättre förutsättningar för välfungerande tillståndsprocesser.

Sverige har en viktig roll att driva på för en ambitiös klimatpoli-
tik i förhandlingarna i EU. EU-kommissionen ska i juli presentera 
den lagstiftning som ska bidra till att man når det skärpta målet 
för 2030 i EU:s klimatlag. Lagstiftningspaketet går under namnet 
”Fit for 55”. Vid mötet diskuterades hur Sverige kan påverka och 
kommer påverkas av den kommande lagstiftningen.”

Svenska stoppdatumet innebär att inga nya anläggningar i Sverige 
som sätts i drift efter den 31 december 2021 ska kunna godkännas 
in i det gemensamma elcertifikatsystemet. Anläggningar som sätts 
i drift i Sverige före stoppdatum, och som uppfyller kraven för 
att tilldelas elcertifikat, kan däremot godkännas fram till och med 
2035. Detta framgår av lagen (2011:1200) om elcertifikat.

Klimatkollegiet instiftades för ett år sedan, i juni 2020. Stats-
ministern är ordförande och utöver miljö- och klimatministern 
ingår ytterligare sex ministrar vars områden är avgörande för kli-
matomställningen. Dessa är: närings¬minis¬tern, finansministern, 
infrastrukturministern, energi- och digitaliserings¬ministern, 
landsbygdsministern samt jämställdhets- och bostadsministern. 
Avsikten med klimatkollegiet är att samordna och inrikta arbetet 
med genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen och 
följa upp arbetet med hur regeringen når klimatmålen. 
(Pressmeddelande från regeringen 2 juni)

Svebio kommentar: 

När detta skrivs vet vi ingenting om vilka personer som i fortsättning-
en kommer att ingå i klimatkollegiet. En av effekterna av regeringskrisen 
kan bli att Sverige under en tid saknar en tydlig röst i EU-samarbetet 
kring energi- och klimatfrågor, om det politiska mandatet från Sverige 
är oklart. Det är olyckligt med tanke på den stora volym förslag och 
direktiv som kommer att behandlas under de närmaste månaderna, inte 
minst lagstiftningspaketet ”Fit for 55” som kommer att presenteras 14 
juli. Villkoren för bioenergisektorn är en viktig del av den här besluts-
processen. 

I ett nytt avtal som undertecknades av energi- och digitalise-
ringsministern Anders Ygeman och hans norska kollega Tina Bru 
den 18 september 2020 framgår att det svenska stoppdatumet har 
varit villkorat på så sätt att vid utgången av mars 2021 ska an-
läggningar med en normalårsproduktion på minst 46,4 TWh el 
ha godkänts för tilldelning av elcertifikat inom det gemensamma 
elcertifikatssystemet med Norge. Detta villkor är uppfyllt och par-
terna är eniga om att stoppdatum 31 december 2021 står fast.

Denna kungörelse uppfyller avtalets artikel 9.5 som anger att 
”Parterna ska senast vid utgången av september 2021 kommunice-
ra till marknaden vilket stoppdatum som ska gälla i enlighet med 
i artikel 4.3.”
(Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet 18 juni) 

SVEBIO FUEL MARKET DAY
7 september, online / Stockholm

ADVANCED BIOFUELS CONFERENCE
21-23 september, online / Stockholm

STORA BIOKRAFT & VÄRMEKONFERENSEN
16-17 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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Fortsatt högt oljepris och högt pris på utsläppsrätter

Problem för kärnkraften 

MARKNADERNA

Villkoren för konvertering från fossila bränslen till biobränslen har 
kraftigt förbättrats under våren genom stigande oljepris och allt 
högre pris på utsläppsrätter. Priset på Nordsjöoljan ligger nu strax 
under 75 dollar/fat och priset på utsläppsrätter har pendlat mel-
lan 52 och 55 euro/ton. Bägge faktorer har genomslag i hela EU. 

En incident i samband med ett bränslebyte vid revisionen av Ring-
hals 3 gjorde att man måste skjuta upp återstarten av reaktorn. 
Händelsen illustrerar problematiken med att vara beroende av 
några få mycket stora reaktorer i kärnkraften. Ett oväntat bort-
fall innebär att en relativt stor andel av produktionen försvinner. 
När det händer sommartid är konsekvenserna måttliga eftersom 
efterfrågan på el är låg och det i allmänhet finns tillgång på viss 
vindkraft och vattenkraft, även i södra Sverige. 

Obalansen mellan södra och norra Sverige har förstärkts under 
våren, med återkommande stora prisskillnader. Sydsvenska han-
delskammaren har gått till domstol för att försöka få ändring på 
prissättningen, men i grunden handlar det om brist på samman-
hållen planering av utbyggnaden av elproduktionen och investe-

Dessutom tillkommer den från årsskiftet införda koldioxidskatten 
i Tyskland. Det börjar också dyka upp nyhetsnotiser om storska-
liga konverteringar, senast om ett pappersbruk i Tyskland som går 
från kol till biobränsle. Vi kommer säkert att se fler sådana projekt 
de närmaste månaderna. 

ringar i nätkapacitet. En övervägande del av den nya vindkraften 
har hamnat i norra Sverige och överföringskapaciteten mellan norr 
och söder räcker inte till för att utjämna priserna. 

Fyllnaden i vattenmagasinen är god efter en normal vårflod. 
Vindkraftsproduktionen har hittills i år, trots fortsatt utbyggnad, 
inte kompenserat fullt ut för avvecklad kärnkraft. Sverige har trots 
det stort exportöverskott, eftersom elanvändningen är i stort sett 
oförändrad. Forwardpriserna på el har stigit påtagligt under hela 
våren. Här kan det finnas ett samband med de stigande priserna på 
utsläppsrätter och utbyggda överföringsförbindelser mellan Skan-
dinavien och Tyskland respektive Storbritannien. I bägge riktning-
ar öppnas nya kablar på 1 400 MW under året.  

INTERNATI NAL

ADVANCED
BI    FUELS
21–23 SEPTEMBER 2021, STOCKHOLM, SWEDEN

ORGANISED BY: 

SEE YOU IN 
STOCKHOLM 

OR ONLINE!

BACK TO BIOFUELS FOR A BETTER CLIMATE!
Stay updated and register on: advancedbiofuelsconference.org

https://www.svebio.se/evenemang/advanced-biofuels-conference-2021/
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PRESSMEDDELANDEN FRÅN SVEBIO

Minskade energileveranser av fasta biobränslen 2020 (23 juni)

Om biogasbil inte är miljöbil borde också djur klassas som ohållbara (18 juni)

Energileveranserna av biobränslen minskade 2020 främst på grund 
av lägre efterfrågan på biobränslen för uppvärmning. Året var det 
varmaste sedan mätningar inleddes 1860. Högre priser på flera sor-
timent gjorde att omsättningen räknat i kronor var oförändrad.

Värdet av levererade fasta biobränslen som flis, spån, bark, pel-
lets och torv under 2020 var cirka åtta miljarder kronor, oförändrat 
jämfört med 2019. Räknat som energiinnehåll minskade leveran-
serna av fasta biobränslen med omkring fem procent under 2020 
jämfört med 2019. Högre priser på förädlade trädbränslen, bipro-
dukter och returträ uppvägde lägre leveransvolymer. Det visar re-
sultatet av en enkätundersökning utförd av tidningen Bioenergi.

Tidningen Bioenergi har undersökt leveranserna av fasta bio-
bränslen under 2020 räknat i kronor och i energi. Högst om-
sättning i kronor hade Vida Energi med en omsättning på 1048 
miljoner kronor. En ökning med 81 miljoner kronor, 8,4 procent 
jämfört med 2019. På andra plats kom Stora Enso som omsatte 
990 miljoner kronor, en minskning med 83 miljoner, 7,7 procent. 
På tredje plats kom SCA Energy med en omsättning på 793 mil-
joner kronor enligt Bioenergis bedömning, en minskning med 115 
miljoner kronor, 12,7 procent.

Störst leverantör räknat i energi var Stora Enso med 4,7 te-
rawattimmar (TWh) under 2020, en minskning med drygt 0,7 
TWh. Södra Skogsägarna kom på andra plats med 3,9 TWh leve-
rerade fasta biobränslen, en ökning med 0,15 TWh. SCA Energy, 
på tredje plats, minskade sina leveranser med nästan 0,9 TWh till 
3,5 TWh biobränslen.

– Regeringens förslag om att inte betrakta biogasbilar som miljö-
bilar är både ologiskt och obegripligt och bör inte läggas fram för 
riksdagen. Istället måste miljöbilsdefinitionen vidgas till att om-
fatta alla bilar som ger stor klimatnytta, inklusive dieselbilar som 
går på ren biodiesel och etanolbilar. Det säger Gustav Melin, vd i 
Svebio, i samband med att Svebio lämnat in ett remissyttrande om 
ett regeringsförslag om upphandling av miljöbilar inklusive förslag 
till ändrad miljöbilsdefinition.

– Regeringen anpassar sig till ett förslag från EU som ensidigt 
gynnar el- och vätgasfordon och utgår från nollutsläpp från avgas-
röret. Men idén om att fordon inte får avge koldioxid är lika ab-
surd som att inte tillåta djur att andas ut koldioxid. Varken fordon 
som går på biodrivmedel från växter eller djur som äter växter ökar 
halten koldioxid i atmosfären eftersom växter som blir biodrivme-
del eller föda nyligen tog upp lika mycket koldioxid ur atmosfären 
som sedan förbränns i en motor eller i kroppen.

Hög årsmedeltemperatur

Årsmedeltemperaturen för Sverige var under 2020 den högsta 
som uppmätts sedan rikstäckande observationer inleddes omkring 
år 1860, enligt SMHI. Det är den viktigaste förklaringen till de 
minskade leveranserna av fasta biobränslen.

Ökad användning i industri

– En långsiktig trend som går åt andra hållet är en ökad efter-
frågan på biobränslen från tillverkande industri. Det är en följd av 
att skattesubventioner på fossila bränslen avvecklades under flera 
års tid i kombination med investeringsstöd från Klimatklivet. Ett 
exempel är NCCs asfaltproduktion där pellets och bioolja har er-
satt fossila bränslen i företagets alla 29 asfaltverk i Sverige. Det 
är troligen unikt i världen. Kunskap finns men det som saknas i 
många länder är en skatt på koldioxidutsläpp från fossila bränslen 
och investeringsstöd liknande Klimatklivet, säger Anders Haaker, 
chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Om undersökningen

Undersökningen baseras på en enkät till leverantörer som re-
dovisar uppgifter om den öppna handeln med biobränslen. För-
utom den öppna handeln sker interna leveranser inom koncerner 
i skogsindustrin som inte redovisas i denna undersökning. Under-
sökningens resultat presenterades i Bioenergi nr 2-2021.

Den svenska politiken måste utgå från att vi behöver både el-
bilar och bilar som drivs med biodrivmedel. Alla olika typer av 
fordon och bränslen behövs för att klara det ambitiösa svenska 
målet för minskade utsläpp från trafiken.

Att utesluta biogasbilar ur miljöbilsdefinitionen strider också 
mot den svenska biogaspolitiken, där staten gett omfattande stöd 
för produktion, uppgradering och till tankstationer.

Politiken är motsägelsefull även i andra avseenden. Med elbus-
spremien gynnar staten elbussar som slår ut biogasbussar och bus-
sar som drivs med andra biodrivmedel. Det ger ingen klimatnytta. 
Biogasbilar och biogasbussar har bättre klimatprestanda än elbilar 
och elbussar om man ser till hela livscykeln och tar hänsyn till till-
verkning av fordon och batterier och dessutom räknar med mins-
kade metanutsläpp från gödsel och avfall som används som råvara 
för biogasen.

Läs Svebios remissyttrande

https://bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor
https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/genomforande-av-andringar-direktivet-om-miljokrav-vid-upphandling-av-bilar-och-vissa-kollektivtrafiktjanster/
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REMISSVAR FRÅN SVEBIO

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav  
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Svebio lämnade den 17 juni in remissyttrande över pro-
memorian Genomförande av ändringar i direktivet om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektiv-
trafiktjänster.

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

• Den föreslagna ändringen av miljöbilsdefinitionen bör inte 
genomföras. Istället bör miljöbilsdefinitionen ändras så att den in-
kluderar alla fordon med låg klimatpåverkan, inklusive alla fordon 
för biobränsle som ger låga utsläpp av växthusgaser.

• Förslaget om ändrad miljöbilsdefinition hotar direkt använd-
ningen av biogasbilar, vilket strider mot Sveriges politik på bio-
gasområdet. 

• I den svenska miljöbilspolitiken bör man värdera fordonens 
utifrån deras energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, vil-
ket också är målet enligt artikel 1 i EU-direktivet. Värdering enbart 
utifrån utsläpp via avgasröret (tail pipe-reglering) ger en ofullstän-
dig och missvisande bild av fordonens miljö- och klimatpåverkan.

• Sverige bör bara uppfylla direktivet krav på miniminivå och 
samtidigt verka för att EU omprövar sin politik beträffande ”tail 
pipe” inom alla regelverk, inklusive taxonomi, statsstödsregler och 
olika direktiv.

• Sverige bör tolka bestämmelsen om att flytande biobränslen 
inte får blandas med konventionella fossila bränslen som att E85 är 
ett ”flytande biobränsle” och är tillåtet. 

• Sverige bör inte stimulera användningen av fossil fordonsgas, 
även om detta är tillåtet ”alternativt bränsle” enligt direktivet.

EU:s politik för transportbränslen

EU:s klimatpolitik på transportområdet inklusive drivmedel 
har stora brister, och inriktningen av politiken strider mot den 
svenska politikens inriktning och försvårar uppfyllelsen av det am-
bitiösa svenska klimatmålet för transportsektorn. Den ensidiga in-
riktningen på elektrifiering och vätgas och olika regelverk som be-
gränsar användningen av biodrivmedel strider mot grundläggande 
principer för EU:s politik, som teknikneutralitet och subsidiari-
tet – att Sverige som medlemsstat ska kunna fullfölja en nationell 
energi- och klimatpolitik på transportområdet där effektivisering, 
elektrifiering olika förnybara bränslen samverkar för största möj-
liga samlade klimatnytta. 

Ensidigheten i politiken ger onödigt stor användning av fos-
sila bränslen och onödigt stora utsläpp av fossil koldioxid. Detta 
återspeglas också i det mycket låga mål som satts upp för andelen 
förnybara drivmedel i transportsektorn i EU 2030. Vid en kom-
mande revision av förnybartdirektivet kommer sannolikt detta mål 
att höjas, men det kommer fortfarande att ligga på en alltför låg 
nivå. Utan en omprövning av EU:s restriktiva syn på biodrivmedel 
kommer det att ta mycket lång tid att ersätta de fossila drivmedlen 
och fasa ut de fossila koldioxidutsläppen från sektorn. 

Den negativa synen på biodrivmedel återspeglas också i Änd-
ringsdirektivet (2019/1161) om främjande av rena och energieffek-
tiva vägtransportfordon, som nu ska tillämpas i Sverige. Direktivet 
är beträffande bilar och andra lätta fordon ett direktiv för ensidig 
övergång till el- och vätgasfordon. 

I direktivets portalparagraf, artikel 1, anges att upphandlande 
myndigheter ska beakta ”energi- och miljöpåverkan under hela 
livscykeln”, men direktivet utgår när det gäller personbilar och 
lätta fordon enbart från så kallade rena fordon, där definitionen 
utesluter allt annat än el- och vätgas/bränslecellsfordon genom att 
man utgår från utsläppen från avgasröret (tail pipe), där man inte 
gör skillnad mellan fossil och biogen koldioxid.  

Det innebär att bilar som drivs med rena biodrivmedel som 
HVO, biogas och etanol utesluts även om de skulle ha bättre pre-
standa i ett livscykelperspektiv än elfordon, när man tar hänsyn till 
klimatpåverkan från fordonstillverkning, batteritillverkning och 
elproduktion. Regelverket strider alltså mot portalparagrafens mål 
och syfte. 

Implementering av direktivet

Sverige måste trots direktivets brister implementera direktivet. 
Det bör ske i enlighet med de miniminivåer som anges för Sverige. 
Men Sverige bör fortsatt verka för att ändra EU-politikens inrikt-
ning. Samma syn på tail pipe-reglering återspeglas i flera andra 
regelverk och dokument, som förslaget till taxonomi, förslaget till 
statsstödsregler, mobilitetsstrategi m fl. 

Regeringen föreslår att kravet på andel rena fordon ska gälla för 
varje upphandlande myndighet och inte på nationell nivå, vilket 
skulle vara möjligt enligt direktivet. Detta krav kan skapa svårig-
heter exempelvis för små myndigheter och för upphandling i delar 
av landet med dålig laddinfrastruktur eller där man av klimatiska 
eller andra skäl vill undvika att förlita sig på hög andel elfordon. 
Olika myndigheter har också helt olika användning av sina fordon. 

Vi föreslår att tröskelvärdena ska gälla på nationell nivå. 

Miljöbilsdefinitionen 

Förslaget i promemorian om att ändra miljöbilsdefinitionen för 
offentlig upphandling till att enbart omfatta ”rena lätta fordon” 
motiveras inte av implementeringen av direktivet. Direktivet stäl-
ler enbart krav på att en viss andel, 38,5%, av de upphandlade for-
donen ska vara så kallade ”rena fordon”, som från 2026 enbart blir 
el- och vätgasbilar, men som dessförinnan kan inkludera en del 
laddhybrider. Övriga upphandlade bilar kan vara miljöbilar av an-
nat slag. Här har Sverige full rådighet att göra en egen definition. 

Den nu gällande miljöbilsdefinitionen utgår från bonus-ma-
lusregelverket och de bilar som uppfyller kraven för bonus anses 
också vara miljöbilar. Denna nya miljöbilsdefinition har bara gällt 
under kort tid. 

Svebio har motsatt sig den definition av miljöbilar som finns i 
bonus-malus och i den nu gällande förordningen, och vi motsätter » 

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


11

oss att ytterligare inskränka definitionen och i praktiken utesluta 
alla bilar som drivs med förbränningsmotor, inklusive biogasbilar. 
Inskränkningen kommer också att drabba de flesta laddhybrider. 

Den nu gällande miljöbilsdefinitionen utesluter många bilar 
som har mycket goda klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv. 
Det gäller exempelvis snåla dieselfordon som körs på HVO100 el-
ler B100, och flexifuelbilar som körs på E85. En diesel som enbart 
tankar HVO100 har bättre klimatprestanda utifrån LCA än en ren 
elbil. Om man vill styra för lägsta möjliga klimatpåverkan måste 
man ändra miljöbilsdefinitionen för att inkludera dessa fordon. 
Man bör också ställa krav på att laddhybrider är flexifuel och körs 
på förnybart drivmedel. 

Biogasfordon 

Förslaget till miljöbilsdefinition utesluter biogasbilar som mil-
jöbilar, vilket strider som den svenska biogaspolitiken och samti-
digt illustrerar den bristande logiken i EU:s tail pipe-politik. 

Biogas är ett utmärkt bränsle som framställs av avfalls- och 
restprodukter utan annan användning. Tillverkningen leder till 
minskade utsläpp av metan förutom att substitutionen av fossilt 
bränsle minskar utsläppen av fossil koldioxid. Klimatnyttan är 
alltså mycket hög. 

Sverige har under många år gett betydande stöd till produktion 
och användning av biogas, genom investeringsstöd för produk-
tionsanläggningar, för uppgraderingsanläggningar och för tanksta-
tioner. Biogasstöd utgör en stor del av stöden via Klimatklivet. 
Stöd utgår också från jordbruksverket för gödselbaserad produk-
tion. Från 2023 gäller att allt matavfall ska samlas in för att kunna 
framställa biogas. Regeringen har också förutskickat att man vill 
införa konverteringsstöd till biogasdrift. 

Att nu utesluta biogasbilar från miljöbilsdefinitionen och där-
med från offentlig upphandling saknar all logik. Miljöbilsdefini-
tionen styr inte bara offentlig upphandling utan används också 
som riktmärke för den privata marknaden. 

Stoppet för biogasbilar inom miljöbilsdefinitionen sänder ne-
gativa signaler till marknadens aktörer och till konsumenterna. 
Också i andra avseenden är regeringens politik motsägelsefull 
beträffande biogasen. Elbusspremien innebär att elbussar slår ut 
biogasbussar med statligt stöd vilket drar undan marknaden från 
den biogasproduktion som staten stöttat genom subventioner. El-
busspremien bör snarast avskaffas. Ur ett livscykelperspektiv ger 
en biogasbuss lägre klimatpåverkan än en elbuss när alla faktorer 
beaktas, inklusive reduktionen av metanutsläpp. Premien ger följ-
aktligen ökade utsläpp av växthusgaser. 

Blandning med fossilt bränsle

Undantaget i direktivet att man inte ska kunna blanda biodriv-
medel eller syntetiska bränslen med fossila bränslen bör tolkas så 
att ett högblandat bränsle som E85 betraktas som ett ”flytande bio-
bränsle”, inte som en blandning. Man bör också undersöka om det 
inte är möjligt att tillåta viss blandning enligt massbalansprincip 
för att garantera försörjningstrygghet för kollektivtrafiken. 

Fossila alternativa bränslen

Ändringsdirektivet hänvisar till Infrastrukturdirektivet för al-
ternativa bränslen (2014/94 EU) för angivandet av bränslen för 
rena tunga fordon. Detta direktiv känns idag omodernt och in-
kluderar ett antal fossila bränslen, som komprimerad naturgas 

CNG, flytande naturgas, LNG, och gasol, LPG. Ingenting sägs 
om biogen metan/biogas eller biogasol. Inkluderingen av fossil gas 
i direktivet är resultatet av lobbying från gasindustrin. Att gynna 
fossila gasbränslen strider mot inriktningen både av den europe-
iska och den svenska klimatpolitiken. Regeringen bör markera att 
Sverige inte avser att gynna fossila gasbränslen och begära att få 
undanta dessa från tillämpningen av direktivet.  

Bristande konsekvensanalys

Konsekvensanalysen innehåller inga beskrivningar av konse-
kvenserna av den nya miljöbilsdefinitionen, exempelvis för biogas-
produktionen och användningen av biogas. Den innehåller inte 
heller några kostnadsberäkningar utan enbart en ”bedömning av 
att direktivet inte leder till några merkostnader för myndigheterna”. 
Denna bedömning bygger på förhoppningar om att elfordon ska 
nå samma prisnivå som fordon med förbränningsmotor. 

FORTS FRÅN SID 10.
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INTERNATIONELLT

Biogasanläggning för 170 miljoner
Scandinavian Biogas som producerar biogas på flera platser i Sve-
rige, Sydkorea och i Norge, ska bygga ut sin anläggning i norska 
Skogn.

Investeringarna uppgår till 170 miljoner norska kronor och an-
läggningen ska vara färdig för drift under mitten av 2022. Anlägg-
ningen är en av världens största anläggningar för framställning av 
flytande biogas.

Förutom utbyggnaden i Skogn fick bolaget även tidigare i år 
bidrag på 135 miljoner kronor från Klimatklivet för att bygga ut 
företagets anläggningar i Stockholmsområdet.
Ur Process Nordic 2021-06-10

VÄSTERBOTTENS LÄN

Företagen som släpper ut mest i Västerbotten
Totalt släppte de största industrierna ut 407 000 ton koldioxid 
under år 2020.

Det företag som står i särklass är Boliden Mineral som de se-
naste åren legat bakom 40 procent av utsläppen av koldioxid i Väs-
terbotten. 

Att hitta alternativa reduktionsmedel till kol är en viktig del för 
Rönnskär att minska sitt klimatavtryck.

– Vi tror att det är möjligt att ställa om till biokol eller andra 
reduktionsmedel, som grön ammoniak, säger Karin Ahnqvist, chef 
för hållbarhet vid Boliden Rönnskär.

En anläggning som redan påbörjat sin omställning mot mindre 
utsläpp är SCA i Obbola, som idag släpper ut 30 000 ton koldioxid 
per år, men med en ny mesaugn som eldas med pellets istället för 
olja och ska tas i drift vid årsskiftet, kommer den siffran snart att 
vara nere på 10 000 ton per år.
Ur Västerbottens-Kuriren 2021-05-31

Här byggs ny järnvägsterminal i Umeå 
Nu har Umeå kommun beslutat att ansluta Dåva företagspark till 
järnvägsnätet och bygga en järnvägsterminal på området. Den till-
tänkta järnvägsanslutningen från Dåva företagspark ned till centrala 
Umeå utgör också första biten av den framtida Norrbotniabanan 
som börjat byggas i år.

Umeå energi driver sedan 2000 en avfallsförbränningsanlägg-
ning i Dåva och sedan 2010 är en biobränsleeldad kraftvärmean-
läggning i full drift. Stora mängder biobränsle transporteras in 
till anläggningen samtidigt som mängden restprodukter som kan 
återanvändas har ökat radikalt. Total hanteras idag ca 700 000 ton 
gods per år i Dåva företagspark. Det handlar om cirka 300 lastbils-
transporter till och från området per dygn.
Ur Transportnytt  2021-06-04

Klimatsmart turbinen installerad
Solör Bioenergi i Vilhelmina satsar på att bli mer klimatsmarta. En 
ny turbin gör fjärrvärmeanläggningen nästan helt självförsörjande 
på el.

Turbinen som fått namnet Moa installerades i slutet av förra 
året. 

– Vi har nu haft en period att trimma in turbinen och vi ser 
att det fungerar väl, säger Tore Sundqvist, regionchef Norr Solör 
Bioenergi AB.

Moa använder hetvatten från anläggningens panna och om-
vandlar detta till el för lokal användning, vilket sparar energi.

– Vår målsättning är att vi ska bli självförsörjande på el i anlägg-
ningen och vi är på god väg. Under de kalla perioderna behöver vi 
köpa en del el, men under övriga delar av året levereras överskottet 
ut på nätet.
UrFolkbladet Västerbotten 2021-06-08

Ytterligare försening av Aurora Botnia 
Wasalines nya bil- och passagerarfärja Aurora Botnia kommer att 
levereras i mitten av juli i stället för i juni.  

– Aurora Botnia är en nästa generations bil- och passagerar-
färja som kan använda LNG, el och i framtiden även biogas som 
bränsle. Förberedelserna för denna innovativa bränslelösning har 
tagit mer tid än väntat, vilket har resulterat i att leveranstidpunk-
ten justerats till juli månad, säger Jyrki Heinimaa, vd för Rauma 
Marine Constructions, som bygger färjan.

Aurora Botnias kapacitet blir 800 passagerare och hon får en 
fraktkapacitet på 1 500 filmeter. Nybygget ska ersätta den nuva-
rande färjan Wasa Express på linjen Umeå–Vasa.
Ur Sjöfartstidningen 2021-06-15

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Hemab satsade 55 miljoner  
- nu kan det vara förgäves

Tilltänkta regler som underkänner miljöbilar med biogas oroar 
Härnösand Energi & Miljö. Hemab och fem andra biogasprodu-
center vänder sig i en skrivelse till regeringen, regeringens samar-
betspartier och en rad EU-parlamentariker. De övriga är Gästrike 
Ekogas, Biogas i Jämtland Härjedalen, HZI Jönköping Biogas, 
Biogasbolaget i Mellansverige samt Skellefteå kommun.

I dag pågår en storsatsning på att bygga ut biogasanläggningen 
vid Hemab i Härnösand. 55 miljoner kronor investeras, varav 23 
miljoner är bidrag.

Här tas redan matavfall emot från Härnösand, Sundsvall och 
Örnsköldsvik. Kramfors och Sollefteå står i kö. 
Ur Tidningen Ångermanland 2021-06-05
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Nu kan du återvinna både fett och matolja
Miva uppmanar nu alla Örnsköldsviksbor att återvinna fett och 
matolja.

Fettet ska samlas i en flaska eller annan behållare och max-
mängden är fem liter. För att slippas spill och kladd går det att 
hämta en fettratt kostnadsfritt på återvinningscentralen.

Flaskan lämnas sedan in till någon av återvinningscentralerna.
97 procent av det återvunna fettet till biodiesel eller bioolja. 

Resten blir i regel stearin.
Man får inte lämna in bromsolja, hydraulolja, lampolja, linolja, 

motorolja, spillolja, smörjolja, träolja (sorteras som farligt avfall på 
en återvinningscentral).
Ur Örnsköldsviks Allehanda 2021-06-16

GÄVLEBORGS LÄN

Från bensin till biogas i ett gammalt häststall
Martin Gunnarsson är en av få som har en verkstad specialiserad 
på biogasbilar. Verkstaden ligger i ett gammalt häststall i centrala 
Ockelbo. - Jag får kunder från hela Sverige, säger han.

Efter att den första biogasmacken öppnat i Gävle byggde han 
om en bensinbil till en biogasbil.

I dag har han en egen firma med verkstad på Södra Åsgatan i 
Ockelbo.

Affärsidén är att laga, serva och renovera biogasbilar. - Det är 
bara jag i hela Mälardalen och Norrland som renoverar gamla bio-
gasbilar. Han berättar att det finns tre stora fördelar med bilar som 
drivs med biogas i stället för bensin eller diesel.

– Biogasen är fler kronor billigare, biogas är lokalproducerat 
bränsle och biogasen är bättre för klimatet, säger Martin.
Ur Gefle Dagblad 2021-06-14

Första fabriken som omvandlar  
sågspån till biobensin
Vid Sågverket Kastet utanför Gävle gör företaget Setra sågade trä-
varor. Sågspånet blir idag till pellets som eldas, men nu byggs Sve-
riges första pyrolysfabrik för att omvandla det till bioolja för att 
ersätta fossila bilbränslen. 

– Det kommer att räcka till cirka enligt våra beräkningar 15 
000 bilars årsförbrukning ungefär i stora tal, säger Chefen Pontus 
Friberg ordförande Pyrocell. 

Sågspånen hettas upp till 500 grader i en syrefri reaktor. Ut 
kommer tjärdoftande pyrolysolja. Den raffineras sen till biobensin 
av fabrikens andra ägare, Preem. 
Ur SVT Nyheter 2021-06-17

DALARNAS LÄN

Expertis på gris och flis
Familjen Forsgren till Årets Företagare i Orsa.

I byn Björken i utkanterna av Orsa driver Tore Forsgren till-
sammans med sambon Maria Bruce och deras två söner Henrik 
och Daniel Forsgren en lantbruksverksamhet väl värd att prisas 
enligt Företagarna i Orsa:

– Jag har länge varit imponerad över deras driv, tekniska ut-
vecklingsglädje och uppfinningsrikedom, förklarar Ola Granholm 
som är ordförande i företagarföreningen.

Grisuppfödning har Tore ägnat sig åt i 50 år. 
Under 2020 omsatte Forsgrens Lantbruk drygt 10 miljoner kro-

nor. Försäljningen av flis till lokala fjärrvärmeverk är en viktig del 
av familjeföretagets omsättning.

– Vi har en egen flistugg och började med flisen för tolv år 
sedan, samtidigt som värmeverket startade i Orsa.
Ur Mora Tidning 2021-06-14

STOCKHOLMS LÄN

Slam från reningsverket blir biokol
I Södra Roslagen kan världens första slamfria reningsverk byggas. 
Roslagsvatten satsar på biokol. I stället för att frakta tusentals ton 
blött och illaluktande slam med lastbilar till annan ort ska man 
testa att göra om slammet till torra kolbriketter på plats.

– Det var en av våra verksamhetsutvecklare som kände till C-
Green, ett svenskt bolag som tagit patent på metoden, berättar 
Christian Wiklund, vd för Roslagsvatten.

Vad kan man använda kolet till?
– Det kan användas som biobränsle, och man ska även göra 

odlingsförsök med det.
Men det kan också vara en idé att inte alls nyttja kolet som 

tillverkas, säger han - då frigörs inte koldioxid som bidrar till kli-
matförändringarna.
Ur Mitt i Täby 2021-06-05

Telge återvinning först i  
hela Europa med biokol
I veckan invigdes en biokolsanläggning på Tveta återvinningsan-
läggning. Anläggningen är den första i sitt slag i Europa och har 
kommit från Australien och Kina. Den består av containrar där 
trädgårdsavfallet torkas och sedan upphettas till minst 500 grader 
i en syrefattig miljö, en process som kallas pyrolys. Efter släck-
ning och krossning återstår sedan den färdiga produkten, ett fint 
kolsmul.

– Det känns bra att vi på ett innovativt sätt kan bidra till att 
uppfylla Södertäljes klimatmål. Vi tillverkar en superprodukt för 
odlingsjord som samtidigt återför koldioxid i marken, säger Hå-
kan Karlsson, vd på Telge Återvinning.
Ur Länstidningen Södertälje 2021-06-18
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Högre trängselskatt när alla bilar ska gå på el
Om knappt tio år ska alla bilar och transporter som rullar i inner-
stan gå på el. För att klara det målet krävs ekonomiska morötter, 
anser den grönblåa majoriteten i Stockholms stad, som nu vänder 
sig till riksdag och regering med krav på att trängselskattesystemet 
och parkeringsreglerna görs om. Det ska helt enkelt vara dyrare att 
parkera och att passera trängselstationerna om du inte kör på el.

– Vi vill att staten gör det möjligt att skruva på det här så att vi 
successivt blir av med förbränningsmotorerna, säger trafikborgar-
råd Daniel Helldén (MP).

Marie Pellas, ordförande för föreningen Gröna Bilister är kritisk 
till det ensidiga fokuset på elektrifieringen av fordonsflottan. Då 
missar man andra hållbara drivmedel.
Ur Mitt i Kungsholmen 2021-06-19

SÖDERMANLANDS LÄN

Värmeverket kunde räddas från katastrof
Efter förra veckans skyfall med 47,5 millimeter regn som föll över 
Vingåker, gick kommunen upp i stabsläge. Värmeverket riskerade 
att svämma över.

– Fastigheten ligger väldigt lågt, och runt omkring har vi en 
vall. Det regnade så pass mycket att vattnet inte rann undan, så 
vattnet gick runt vallen vi har, berättar Jan Lindkvist, regionchef 
på Solör Bioenergi. Med gemensamma krafter förlängde vallen för 
att stoppa vatteninflödet till anläggningen.

– Det blev lite sent, så tyvärr fick vi hela fastigheten och bio-
bränslelagret vattenfyllt, vilket var det största problemet. En stor 
del av bränslet blev blött av ovädret. Hade det stigit ännu mer så 
att vi fått elstopp och inte kunnat pumpa ut vatten, då hade vi fått 
stänga helt, fortsätter Jan Lindkvist.
Ur Katrineholms-Kuriren 2021-06-02

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

"Tokigheter från Bryssel" kan störa Agroetanol
Risken finns att Agroetanols produktion i Norrköping störs av de 
signaler som EUs taxonomi nu skickar till finansmarknaden. Men 
ägaren Lantmännen ser inget akut hot mot grödbaserad etanol.

– Den omfattande och faktabaserade kritiken mot taxonomin 
får förhoppningsvis kloka svenska banker att tänka efter innan de 
tillämpar tokigheter från Bryssel rakt av, säger Lantmännens nä-
ringspolitiske chef Alarik Sandrup.

Alarik Sandrup påpekar paradoxen i den gröna givens klimat-
mål som kräver en ökning av alla förnybara energislag.

– Samtidigt riskerar taxonomin och andra regelverk att bromsa 
produktionen av hållbar bioenergi från jord och skog.
Ur Land Lantbruk 2021-06-04

Kraftfulla ledningar säkrar  
värmepannan på Ingelsta
De nya kablarna som grävts ner längs med norra infarten till Norr-
köping ska hjälpa fjärrvärmen och nya Ingelsta hetvattenpanna 
under kyliga dagar.

Sex kablar med en kapacitet på 9 megawatt styck har lagts på 
den 2,4 kilometer långa sträckan från Ingelsta fördelningsstation 
till den nya fjärrvärmeanläggningen.

– Elen är till pumpar och all kringutrustning runtomkring vär-
mepannan. Hetvattenpannan i sig producerar ingen egen el när 
den är klar, det gör vi ute på Händelöverket, berättar Eons anlägg-
ningschef Mattias Redeborn.

– Vi avvecklar Skeppsdockan som vi idag eldar med olja. I den 
nya anläggningen kommer vi att elda helt fossilfritt med bioolja. 
Vi ska producera värme och energi som är helt fossilfritt från 2025. 
Det här är ett viktigt led i vårt arbete för att nå det målet, förtydli-
gar Eons regionchef Björn Persson.
Ur Norrköpings Tidningar 2021-06-07

Remissförslag hotar  
regionens biogasstrategi
Regeringens infrastrukturdepartement har nu erbjudit Region 
Östergötland att komma med synpunkter på de ändringar som fö-
reslås för upphandling av miljöfordon. Och regionens trafik- och 
samhällsplaneringsnämnd drar nu i nödbromsen.

– Vi anser att regeringen gått för långt i tolkningen av EU-
direktivet, säger regionrådet Julie Tran. Förslaget går emot Region 
Östergötlands samtliga miljöstrategier som förordar teknikneutra-
litet med förmån för biogas och även el samt HVO-diesel. Öst-
ergötland var tidigt ute med att satsa på biogas som drivmedel i 
stadstrafiken. I första hand är det personbilar som berörs av en ny 
miljöbilsdefinition, men även kollektivtrafiken berörs om förslaget 
går igenom då stadsbussarna körs på biogas.
Ur Östgöta Correspondenten2021-06-08

Här påbörjas satsningen  
värd 800 miljoner kronor
Ett femfaldigt symboliskt spadtag togs för framtidens livsmedel 
på Agroetanol. "Nu får vi ytterligare ett ben att stå på med ett 
grönt veteprotein", sa vd Lars-Gunnar Edh om satsningen på 800 
miljoner. Landshövding Carl Fredrik Graf var på plats och lands-
bygdsminister Jennie Nilsson (S) på videolänk.

År 2023 kommer bygget stå färdigt, andra kvartalet ska fabriken 
vara i drift. Totalt kommer det ge 30 nya arbetstillfällen.

Det kommer göra att Agroetanol - vid sidan av tillverkningen 
av biobränsle, foderkomponenter samt koldioxidsamarbetet med 
Aga Linde - även kommer att producera grönt veteprotein. Det 
används främst inom livsmedelsindustrin och bagerier.
Ur Norrköpings Tidningar 2021-06-18
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VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Dalslandskritik mot regeringsförslag
Nu kommer politiska reaktioner på regeringens förslag att biogas-
bilar inte ska klassas som miljöbilar. Och de är inte positiva. - Det 
är helt uppåt väggarna fel, menar exempelvis Dalslands miljö- och 
energiförbund. Förslaget upplevs som ett slag i ansiktet på främst 
kommuner som har investerat stort i biogasbilar, men också före-
tag och andra verksamheter.

Bara i Melleruds kommun har i princip hela fordonsparken 
ställts om till biogas. Det handlar om ett 60 fordon. I Bengtsfors 
rullar 33 biogasbilar plus fyra hos Bengtsforshus AB.

Det ligger ett direktiv från EU bakom förslaget om att miljö-
bilsdefinitionen ska förändras. 
Ur Dalslänningen 2021-06-01

Fossilfritt i mejeribilarnas tankar:  
"Nu var det dags"
HVO 100 gäller i tanken på bilarna kör transporter åt Falköpings 
mejeri.Tre lokala åkerier kör transporterna åt Falköpings mejeri. 
De tre företagen har gjort en satsning vid den nya tankbilshallen på 
mejeriområdet. De äger gemensamt en 20 kubikmeters tank och 
en pump på mark som mejeriet upplåter. Från den ska transport-
bilarna fyllas med HVO 100, ett bränsle som framställs av skogsav-
fall, slaktrester och avfall från livsmedelsindustrin.

– Vi gick från olja till pellets för att framställa ånga till våra 
processer i mejeriet. Det kapade 900 kubikmeter olja om året. Det 
här är nästa steg, säger Anders Segerström På Falköpings mejeri.

De tre åkerierna har sammanlagt strax över 25 bilar som kör för 
mejeriets räkning. 
Ur Falköpings Tidning 2021-06-02

Ett steg närmare biogasanläggning i Götene
I veckan godkändes ett exploateringsavtal mellan Götene kommun 
och energibolaget Gasum.

Samtidigt förordar nämnden att kommunfullmäktige, vid sam-
manträdet den 21 juni, beslutar att anta detaljplanen för att möjliggöra 
en etablering biogasanläggning norr om Västerbyverket i Götene.

I december 2019 beviljades Gasum 158 miljoner kronor från 
Klimatklivet för att uppföra en produktionsanläggning för biogas 
i Götene.
Ur NLT 2021-06-04

Klartecken för mångmiljardinvestering  
för Preem
Styrelsen för oljekoncernen Preem har beslutat att genomföra en 
investering för att kunna öka inblandningen av till exempel fos-
silfri tallolja i bensin och diesel för fordonsbränsle.

Inga beslut är fattade av bolagets styrelse kring hur investering-
en som beräknas uppgå till tre miljarder, ska finansieras. 

EU:s medlemsländer har sedan tidigare sagt sig vilja minska an-
delen råolja i diesel och bensin för därmed också minska koldiox-
idutsläppen från trafiken till 2030. 
Ur Sveriges Radio 2021-06-04

Preem bygger om raffinaderiet i Lysekil
– Planen är att vi till år 2030 ska producera fem miljoner kubikme-
ter förnybart drivmedel, säger Dani Backteg, presschef för Preem. 
Det är anläggningen i Lysekil som kommer omfattas av ombygget. 
Satsningen innebär att andelen råolja successivt ska minskas och 
ersättas med förnybara råvaror, som exempelvis tallolja och använd 
frityrolja.

Preems presschef Dani Backteg beskriver beslutet som ett delsteg 
med målet att i framtiden ha en storskalig förnybar produktion.

– I det här fallet kommer produkten som ska produceras på den 
här anläggningen vara en blandning. Nu är det tekniskt möjligt att 
ha 40 procent förnybar inblandning men ambitionen är att öka 
det allt eftersom det blir möjligt.

Den ombyggda anläggningen beräknas vara färdig i årsskiftet 
2023/2024.
Ur Bohusläningen  2021-06-05

Härifrån ska koldioxid skeppas till Norge
I Göteborg håller flera företag tillsammans med hamnen på att 
planera för att transportera infångad koldioxid från anläggningar 
med höga utsläpp till hamnen och vidare för lagring i Norge.

Hela kraftvärmebranschen i Sverige håller på att ta fram en 
färdplan för koldioxidinfångning och lagring, det som heter CCS. 

Anläggningarna släpper tillsammans ut drygt 12 miljoner ton 
koldioxid per år. 
Ur Sveriges Radio Vetenskapsradion 2021-06-16

JÖNKÖPINGS LÄN

Sävsjö protesterar mot ny miljöbilsklassning
Biogasdrivna bilar riskerar att inte längre klassas som miljöfordon. 
Sävsjö kommun sparkar bakut mot förslaget.

– Sävsjö är en av de kommuner som satsat mycket på biogas, 
säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD).

Biogasanläggningen i Sävsjö är länets största med en produk-
tion på cirka 14 gigawattimmar biogas varje år. - Vi har jobbat för 
det här i alla år och fått till den här biogasanläggningen som de här 
bönderna driver och äger, och vi har satsat på våra bilar. Vi tycker 
att det är ett alldeles utmärkt lokalt bränsle.

Frågan har även diskuterats med länets kommuner och Regio-
nen, som planerar att lämna in ett gemensamt remissvar.
Ur Vetlanda-Posten 2021-06-14
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KALMAR LÄN

Produktion av biogas föreslås att upphöra
Kommunstyrelsen tycker att man ska lägga ner produktionen av 
biogas vid Lucernas avloppsreningsverk.

I samband med att reningsverket byggs om skulle man även 
behöva modernisera biogasdelen för att produktionen av denna 
skulle kunna fortsätta, något som inte är ekonomiskt hållbart en-
ligt styrelsen för Västervik Miljö och energi.

När kommunstyrelsen sammanträdde på måndagen beslutade 
man att följa tjänstemännens linje.
Ur Västerviks-Tidningen 2021-06-09

Miljardsatsning ska göra kretslopp  
av avloppsvatten från Kalmarborna
Det nya Kalmarsundsverket ska minska näringsutsläppen i Öster-
sjön med 35 procent. Byggprojektet är ett av de största i Kalmars 
historia, och prislappen landar på över en miljard kronor. - Nuva-
rande reningsverk går på konstgjord andning, säger Kalmar Vat-
tens miljöingenjör.

– Utöver befintlig teknik kommer vi att lägga till ett nytt re-
ningssteg som vi inte har idag. Det gör vi för att kunna uppfylla de 
skarpare villkoren för utsläppen av fosfor, berättar Regine Ullman, 
teknikansvarig för det nya Kalmarsundsverket. Det nya renings-
steget som Regine Ullman pratar om är filtrering. I filtreringssteget 
renas vatten från en större andel bakterier, virus och läkemedelsres-
ter än vad som görs idag. Man blir även av med den sista mängden 
mikroplaster som inte försvunnit i de tidigare stegen.

Dessutom utvinner man biogas ur det slam som blir kvar efter 
reningsprocesserna. 
Ur Barometern 12021-06-12

GOTLANDS LÄN

Klimatsatsningen - världens första 
klimatneutrala cementfabrik på Gotland
– Idag går startskottet för världens första klimatneutrala cementfa-
brik. I Slite ska vi bygga en koldioxidavskilningsanläggning. Vi sat-
sar kraftfullt för att möjliggöra att bostäder och infrastruktur som 
byggs 2030 ska byggas klimatneutralt i Sverige, sa Karin Comstedt 
Webb, hållbarhetschef vid Heidelberg cement norra Europa och 
Cementa under presskonferensen. 

Koldioxidavskiljningsanläggningen i Slite på Gotland ska samla 
in 1,8 miljoner ton koldioxid per år. 

Enligt Cementa ska koldioxidsavskilningsanläggningen vara 
klart 2030 och använda sig av så kallad CCS-teknik, alltså geolo-
gisk lagring av koldioxid. 

CCS har också fått kritik. Den går framför allt ut på att det 
underlättar för industrin att fortsätta använda fossila bränslen. 
Ur SvT Nyheter Öst 2021-06-02

Forskaren: Största utmaningen  
med CCS är kostnaden
Cementas cementfabrik i Slite på Gotland ska bli världens första 
klimatneutrala. Det ska man uppnå med hjälp av CCS, Koldiox-
idavskiljning och lagring.

Enligt forskaren Mathias Fridahl är tekniken mycket dyr, men 
än nödvändighet i framtiden om man ska ha cementproduktion 
överhuvudtaget. 

– Den största utmaningen är kostnaden. Det kan bli väldigt 
dyrt att avskilja koldioxiden, komprimera och sedan ska det fraktas 
och lagras. Det är många led som kostar mycket pengar. Kostna-
den är den största utmaningen, säger Mathias Fridahl, forskare vid 
Linköpings universitet. 
Ur SvT Nyheter Öst 2021-06-02

Gotländsk cementfabrik siktar  
på negativa koldioxidutsläpp

Sveriges näst största utsläppare av växthusgaser ska ställa om. 2030 
ska Cementa suga bort 200 000 ton koldioxid ur atmosfären - 
varje år. 

– Avsikten är att ställa om fabriken till att vara den första helt 
klimatneutrala cementfabriken i världen, och att vi ska lyckas med 
det till 2030, säger hållbarhetschefen Karin Comstedt Webb till 
SvD.

När investeringen är klar ska Cementa gå från att vara en av 
Sverige största utsläppare av koldioxid till att ha negativa utsläpp. 
Hemligheten är att använda förnyelsebara biobränslen i tillverk-
ningen. Principen liknar den som ska göra kraftvärmeverket Värta-
verket i Stockholm till en koldioxidsänka.
Ur SvT Nyheter Öst 2021-06-02

Snabbare färjor ökade utsläppen kraftigt
När Gotlandsfärjorna ökade farten mer än tredubblades utsläppen 
av koldioxid. En ny statlig utredning vill se fossilfri trafik nästa 
avtalsperiod.

Gotlandstrafiken är energikrävande och svarar enligt utred-
ningen för omkring 30 procent av inrikes yrkessjöfarts utsläpp av 
växthusgaser.

1990 släppte färjorna i Gotlandstrafiken ut 42 000 ton koldiox-
id. I början av 2000-talet sattes de snabbare fartygen i trafik. 2019 
hade utsläppen ökat till cirka 150 000 ton. Som jämförelse kan 
nämnas att Trafikverkets vägfärjor släppte ut 34 500 ton, Sjöfarts-
verkets fartyg 34 000 ton och Kustbevakningens fartyg 19 000 ton.

I trafiken ingår numera två LNG-fartyg, och biogas har börjat 
blandas i den flytande naturgasen. 
Ur Gotlands Allehanda 2021-06-05
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Gotländsk stil på fossilfritt chips
Tillsammans med lillebror Oliver och kollegan Felix Nordin har 
Emelie Lundgren med Gotlandschips satsat på smaker som länge 
varit populära i Sverige. 

De båda syskonen var bara 21 och 23 år gamla när de kastade sig 
in som entreprenörer. Det tog syskonen 18 månader från nedteck-
nad affärsplan till färdig påse i butik.

"De flesta maskinerna köpte vi begagnade. Vår fritös kom från 
USA och fick byggas om till svensk el och att drivas av biogas. Att 
bygga om fritösen var påfrestande. Vi löste det genom att biogasen 
tillfördes via ett mobilt fordonsgasflak som levererar 200 bar. Den 
vanligaste lösningen är att använda rågas direkt från en biogas-
tillverkare. Vi blev först i Sverige med en biogasdriven fritös och 
faktiskt en av de första i världen med fossilfri chipsproduktion", 
säger Oliver Lundberg.

Chipsen började man sälja i mars 2020. I dag har Gotlands-
chips etablerat sig i cirka 120 livsmedelsbutiker i Sverige. Man har 
även sålt chips till övriga nordiska länder samt till USA och Dubai.
Ur Dagens Industri 2021-06-16

Första fossilfria mejeriet  
öns största klimatkliv
Arlas och Brogas jättesatsning på en flisanläggning i Visby invigdes 
under högtidliga former på fredagen. Det mångåriga projektet går 
ut på att producera fossilfri energi, både till Arlas fabrik i Visby 
men också för att säkra biogasproduktion till bland annat kollek-
tivtrafiken på Gotland. Satsningen är ett samarbete med det got-
ländska biogasföretaget Brogas som 2019 tilldelades statliga medel 
på cirka 35 miljoner kronor inom Naturvårdsverkets Klimatlivet.

Mjölkpulverproduktionen, som utgör verksamheten i Arlas 
Visbyfabrik, är relativt sett mycket energikrävande. Men den nya 
flisanläggningen gör att man nu helt kan frångå användandet av 
fossil uppvärmning med bland annat olja.

– Det är unikt, inte bara för Gotland och Sverige, utan globalt, 
säger Peter Lindvall, regiondirektör på Gotland, under fredagens 
invigning.
Ur Gotlands Tidningar 2021-06-19

Ministern lovordade Arlas storsatsning
Landsbygdsministern medverkade på länk, så det blev landshöv-
ding Anders Flanking som klippte band när Arlas stora energi-
satsning invigdes.

Totalt överstiger investeringen 80 miljoner kronor. Förutom 
en fossilfri produktion frigörs biogas som kan användas till andra 
satsningar.

Tidigare har Arlas energibehov till hälften täckts av biogas, res-
ten har varit olja och el. Framöver klarar flispannan hela energibe-
hovet. Biogasen kan användas till annat.

– För satsningen på biogas till Gotlandsfärjorna är Arlas flis-
panna avgörande. Den hade inte blivit av annars, säger Brogas vd 
Magnus Ahlsten.
Ur Gotlands Allehanda 2021-06-19

BLEKINGE LÄN

Ny färja i sikte på den hårt  
trafikerade vattenvägen
En ny färja på Aspöleden är på gång. Efter upphandlingen av fyra 
nya färjor i Stockholm förväntas Karlskrona stå på tur. Och här 
talas det om någon form av eldrift.

– Vi räknar med en ny Apöfärja runt 2025-2026, förmod-
ligen någon form av hybrid, kanske eldrift i kombination med 
ett bränsleaggregat. Vi följer utvecklingen och får se hur det blir. 
Det finns ju ett miljövänligt HVO-bränsle också (förnybar diesel 
gjord på vegetabiliska och animaliska fetter) Men det är i dagsläget 
tre gånger dyrare, säger Gustav Karlsson, distriktschef på statliga  
Färjerederiet. 

Fortfarande är turerna över till Aspö avgiftsfria. Och så lär det 
förbli så länge det finns statliga vägar på båda sidor vattnet.
Ur Blekinge Läns Tidning 2021-06-07

HALLANDS LÄN

Klimatsmart vedtork ger miljonstöd
Laholmsföretaget Din ved i Mellby får två miljoner kronor i stöd 
av Naturvårdsverket för att bygga en klimatsmart vedtork och en 
plastfri packmaskin. Investeringen ger högsta miljönytta per krona, 
enligt myndigheten.

Din ved säljer brasved på pall för hemleverans i södra Sverige. 
Företaget började i liten skala 2011 och sysselsätter sedan fyra år 
ägaren Gustav Björnberg på heltid.

Klimatinvesteringsstödet på maximalt två miljoner kronor ska 
täcka 40 procent av kostnaderna för en ny torkanläggning och en 
innovativ staplingsmaskin, som packar veden i plastfritt material. 
95 procent av hans kunder är villaägare från Malmö till Varberg 
med egen kamin. Pizzerior med vedeldad ugn är också en växande 
marknad. 
Ur Blekinge Läns Tidning 2021-06-07

SKÅNE LÄN

"Det behöver drickas mer kaffe  
och pratas energi"
Tjugo år inom energisektorn: Ulf Jobacker har jobbat med affärs-
utveckling inom förnybar energi hos LRF och med liknande frå-
gor på Energikontoret Skåne. 2015 startar Ulf Jobacker upp Ener-
givision syd, där han är ordförande - en lokal tankesmedja med ett 
femtontal medlemmar, de flesta inom näringslivet, som jobbar för 
att göra Trelleborgs och Skurups kommuner helt självförsörjande 
på förnybar energi. Då ingår sol och vind så klart, men också bio-
energi från åkrar eller skog, och biogas från matavfall och gödsel.

Energivision syd har gjort en utredning som landar i att dagens 
lokala produktion av förnybar energi skulle kunna femtondubblas 
till 2030. Det skulle med råge täcka det lokala energibehovet. 
Ur Trelleborgs Allehanda 2021-06-01
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Ekstrands vill samarbeta  
med Fjärrvärme i Osby
Ekstrands Dörrar&Fönster i Osby uppmanar kommunstyrelsen 
att agera för ett bättre samarbete mellan företagen och fjärrvärme-
verket i Osby.

Det är vd Heidi Ekstrand som i ett brev till kommunstyrelsen i 
Osby kommun föreslår att kommunstyrelsen agerar för ett samar-
bete mellan företagen i Osby och Gullarps fjärrvärmeverk. 

Bakgrunden är att Ekstrands får avfall som består av spån, flis 
och damm, huvudsakligen av rent trä men också med inslag av trä-
baserade skivmaterial. Detta avfall pressas, sedan många år, sam-
man till briketter. 

Då fjärrvärmeverket i Gullarp inte kan ta emot avfallet, efter-
som det inte har tillstånd att elda annat än grön flis.
Ur Norra Skåne 2021-06-06

Projekt vid vägkanten ger både 
blomsterprakt och biogas
Trafikverket slår varje år gräset på 20 000 mil vägkant över hela 
landet, för att öka sikten och säkerheten för trafikanterna. Nor-
malt brukar gräset bara bli liggande, men inom ramen för sitt 
treåriga projekt Artrik energiutvinning testar man nu att i stället 
samla upp det. Projektets namn speglar väl dess tudelade syfte, 
förklarar Eva Ditlevsen, miljöspecialist på Trafikverket. 

– Syftet är att få ut energi ur sådant som står och växer vid 
vägkanten, samtidigt som ett annat stort fokus är att gynna den 
biologiska mångfalden, sammanfattar hon. 

– Den svenska ängsmarken minskar snabbt i yta, och det som 
skulle kunna utgöra den nya ängsmarken är just vägkanterna, kon-
staterar Eva Ditlevsen. 

Det uppsamlade materialet körs till Gasums anläggning i Jord-
berga, där det förvandlas till biogas. 
Ur Skånska Dagbladet2021-06-07

Snabbt och hållbart i innovativ lackverkstad
I maj öppnade Bil Bengtsson den nya, toppmoderna lackverksta-
den, som är en av de mest innovativa i sitt slag i Norden.

Färgen är ytterst snabbtorkande, vilket dessutom inte kräver 
särskilt hög värme. Det räcker med 40 grader, jämfört med nor-
mala 60 eller 70 grader. Medan de flesta lackverkstäder värmer 
med gasol och historiskt med diesel, använder Bil Bengtsson bio-
gas. Det är de först med i Sverige. Hela anläggningen drivs näst-
intill fossilfritt. Dels med den ovannämnda biogasen, dels med de 
solceller som Bil Bengtsson installerade på byggnaden redan 2014.

Med hjälp av EU-godkända plattvärmeväxlar återvinns värmen 
från lackboxen, som via automatiska processer också hela tiden ser 
till att spara energi.
Ur Ystads Allehanda 2021-06-08

Skånetrafiken ser inte  
HVO som hållbart bränsle
En fråga som utretts är huruvida det är klimatsmart att köra ser-
viceresor med specialfordon på biodrivmedlet HVO100 som just 
nu är enda alternativet till fossil diesel för dessa fordon. Där anser 
Skånetrafiken att det inte kan säkerställas att dagens HVO är pro-
ducerad på ett så hållbart sätt så att det skapar verklig klimatnytta.

– Då dagens HVO-kvantiteter inte är spårbara tillbaka till 
markanvändningen kan inte HVOn som säljs på den svenska 
marknaden anses som hållbart producerad. I värsta fall bidrar 
palmolja och palmoljeresterna som idag förädlas till HVO till kol-
dioxidutsläpp som är två till tre gånger större än koldioxidutsläp-
pen från fossil diesel, säger Iris Rehnström på Skånetrafiken.
Ur Taxi idag 2021-06-16

Skånetrafiken vill byta ut biogasbussar mot 
elbussar - Kristianstads kommun säger nej
Skånetrafiken vill införa eldrivna stadsbussar i alla kommuner. 
Men Kristianstad säger nej. Här vill man ha kvar biogasen.

Skånetrafiken vill successivt byta ut alla stadsbussar i kommu-
nerna mot elbussar. I Skånetrafikens trafikavtal med Arriva för 
stadstrafiken i Kristianstad ska 23 av de befintliga stadsbussarna 
bytas ut mot nya bussar i juli 2022.

Införandet av elbussar hänger samman med det hållbarhetspro-
gram som regionpolitikerna har antagit. 

– Vi ser helst att vi använder biogas. Vi har vår biogasproduk-
tion och det gynnar det cirkulära kretsloppet, säger kommunalrå-
det Peter Johansson (M).
Ur Kristianstadsbladet 2021-06-16


