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ment för politiska beslut i Bryssel om minskad skogsproduktion 
och restriktioner för bioenergianvändning. Svenska forskare 
reagerar omedelbart men det tar ett helt år innan Nature tar in en 
rättelse. Rättelsen får inget utrymme i de media som larmat om 
de ursprungliga felaktiga sifforna.

LANSERING AV NYA HEMSIDOR FÖR VÅRA 
TIDNINGAR BIOENERGI OCH BIOENERGY 
INTERNATIONAL

Mot bakgrund av detta känns det extra roligt att lansera våra 
moderna tidningshemsidor i samband med årsmötet den 6 april 
2022. De kommer att ge oss bättre förutsättningar att sprida 
kunskap och information om biobränslebranschen i Sverige och 
internationellt. De nya sidorna kommer att höja läsvärdet och 
vi börjar snart låsa en del artiklar och kartor. Vi behöver stärka 
tidningarnas och Svebios ekonomi för att finansiera artiklar och 
analyser som för branschen framåt. Vi ser fram emot ett fortsatt 
gott samarbete och välkomnar er att titta in på de nya hemsidor-
na. Sprid gärna artiklar ni uppskattar i era nätverk och framförallt 
bli medlem i Svebio och Bioenergy Europe!

Gustav Melin, vd Svebio

STÖRSTA EUROPEISKA 
BIOENERGITILLVÄXTEN NÅGONSIN!
Under 2021 steg successivt priset på utsläppsrätter inom EU-ETS till att stadigt ligga över 60 euro per ton koldioxid. 
Samtidigt har alla fossila energislag ökat kraftigt i pris. Detta har gjort att både hushåll och energiintensiv industri har 
drabbats av kraftiga kostnadsökningar. Samtliga letar nu efter alternativ till rysk naturgas och höga energikostnader. 
Detta leder till den starkaste efterfrågeökningen någonsin inom bioenergiområdet i Europa.

Gustav Melin, vd Svebio.

För några år sedan, 2017, var priset på utsläppsrätter mellan 5 
och 8 euro per ton koldioxid. En så låg kostnad stimulerade inte 
till förändring. När priset 2020 låg kring 25 euro per ton insåg 
de flesta företag att det var dags att planera för att fasa ut kol 
och olja. Under 2021 när priset succesivt stigit till att stadigt 
ligga över 60 euro per ton koldioxid, konstaterar företagen att de 
har väntat för länge. Till detta kommer att priser på fossil energi 
stigit dramatiskt. Tydligast märks detta på priset för fossil gas 
som under slutet av 2021 betalats mer än fem gånger högre än 
tidigare. De höga gaspriserna har både gett höga elpriser och 
höga värmekostnader för industri och hushåll. Många aktörer 
försöker hitta billigare energi-alternativ. Därför är byte till pellets-
kamin eller panna, pellets som bränsle även i kolkraftverk och flis 
i allehanda kraft- och värmeverk möjliga lösningar. Sammantaget 
kommer det att ge en aldrig tidigare skådad efterfrågan på flis 
och pellets i Europa. Hur väl klarar biobränslebranschen att skala 
upp, ta marknadsandelar och hantera eventuella problem med att 
efterfrågan överstiger den kortsiktiga leveransförmågan?

KOMMUNIKATION ALLT VIKTIGARE 
NÄR MEDIA FÖRMEDLAR ENSIDIG 
NYHETSRAPPORTERING

Kommunikation och information är alltmer en förutsättning för 
att kunna verka inom energiområdet. I synnerhet som bioenergi-
användning i många medier tillskrivs problem trots att de inte är 
större än i andra branscher. År 2021 var inget undantag då en 
journalist på Dagens Nyheter skrev en artikelserie där hon, oav-
siktligt eller okunnigt, felaktigt dubbelräknar koldioxidutsläpp från 
bioenergi för att kunna dra slutsatsen att bioenergi är skadligt 
för klimatet. I en forskningsrapport från EU:s forskningsinstitut 
JRC (Joint Research Center) publicerad i Nature hävdades att 
skogsavverkningarna i Sverige ökat med 36 procent under några 
få år, trots att ingen ökning skett. Studiens resultat bygger på fel-
tolkade satellitdata och man hävdar att den statliga hundraåriga 
svenska statistiken från riksskogstaxeringen är felaktig. Studien 
citeras i en lång rad media och används som underlag för argu-
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FORTSATT PANDEMI OCH STÖKIG 
INRIKESPOLITIK

Året har präglats av fortsatt pandemi och inrikespolitiska förveck-
lingar kopplade till det oklara majoritetsförhållandet i riksdagen. 

Pandemin med covid 19 ledde under året till nya omgångar med 
smittspridning och restriktioner. De omedelbara konsekvenserna 
för bioenergibranschen var under 2021 måttliga jämfört med 
2020, då nedstängningen av samhällena runtom i världen ledde 
till en allmän ekonomisk nedgång med mindre efterfrågan på 
energi. Under 2020 var påverkan mer indirekt, exempelvis i form 
av störningar i den transoceana handeln och försörjningen med 
komponenter och reservdelar. Under slutet av året inträffade 
mycket stora prisuppgångar på energi i Europa. 

Två gånger tvingades socialdemokratiska statsministrar avgå i 
samband med regeringskriser. Stefan Löfven återkom som stats-
minister i juli efter att ha förlorat en misstroendeomröstning, och 
Magdalena Andersson tvingades lämna sin post som Sveriges 
första kvinnliga statsminister efter bara några timmar i november. 
Detta eftersom regeringens budget fallit och oppositionsbudge-
ten antagits, vilket ledde till att Miljöpartiet lämnade regeringen. 
Den direkta orsaken var att den antagna budgeten innehöll 
beslut om att sänka skatten på fossila drivmedel. 

När Magdalena Andersson därefter kunde bilda en rent social-
demokratisk minoritetsregering fanns nya personer på samtliga 
regeringsposter som hanterar energi, klimat och infrastruktur. 
Regeringens svaga underlag i riksdagen har ökat osäkerheten 
kring skatter och styrmedel vilket också skapar osäkerhet kring 
villkoren för investeringar. 

Klimatfrågan var under året fortsatt i fokus med delrapporter från 
IPCC och klimatmöte i Glasgow. Efter årsskiftet 2021/22 kom 
politiken att inriktas alltmer mot försörjningsberedskap i ljuset av 
de ryska hoten och senare invasionen av Ukraina. 

FORTSATT ÖKNING FÖR BIOENERGI

De senaste årtiondenas trend med ökad andel bioenergi i den 
svenska energiförsörjningen fortsatte även under 2021. Den totala 
andelen biobränslen inklusive torv och avfall överskred för första 
gången 40 procent och stannade 40,1 procent av den slutliga 
energianvändningen, enligt Svebios beräkning. Om man räknar 
bort torv och den fossila delen av avfall blir andelen 37,6 procent, 
den andel som räknas som förnybar bioenergi enligt EU:s direktiv. 
Andelen bioenergi var 46,2 procent i industrisektorn, 37,2 procent 
i bostads- och övrigtsektorn och 23,4 procent i transportsektorn. 
Bioenergiandelen är särskilt hög i skogsindustrin och i fjärrvärmen, 
medan ökningen under senare år främst skett i transportsektorn. 

Produktionen av biokraft var 14 TWh, vilket motsvarar 8 procent av 
den svenska elproduktionen. Produktionen var hög under slutet av 
året då elpriset nådde rekordhög nivå. 

SVERIGE ÖVERSKRIDER 2020-MÅLET FÖR 
FÖRNYBAR ENERGI 

Sverige har den högsta andelen förnybar energi i EU, och har 
dessutom ökat försprånget gentemot andra EU-länder. Sverige 
har dessutom den särklassigt högsta andelen förnybara drivmedel 
i transportsektorn. Detta framgår när Eurostat nu redovisar hur 

EU:s medlemsstater uppnått de mål för 2020 som formulerades 
när förnybartdirektivet antogs 2009. Sverige fick då ett beting på 
49 procent förnybar energi 2020, vilket höjdes av riksdagen till 50 
procent. Eurostats statistik visar att Sverige överskred målet med 
bred marginal och nådde 60,1 procent förnybart 2020. För EU 
som helhet var förnybartandelen bara 22 procent, dvs beroendet 
av fossila bränslen och kärnkraft ligger fortfarande nära 80 pro-
cent. Huvuddelen av denna energi är importerad. 

För transportsektorn fanns ett mål på 10 procent, lika för alla EU-
länder. Här har Sverige enligt Eurostat formellt nått 31,9 procent 
jämfört med EU som helhet 10,2 procent. Femton länder har inte 
nått målet. Sveriges höga siffra, jämfört med vår egen beräkning, 
beror på att siffrorna från Eurostat inkluderar dubbelräkning. Enligt 
förnybartdirektivet har man rätt att räkna biodrivmedel som gjorts 
av avfall, restprodukter och cellulosa dubbelt vid rapporteringen till 
EU. Den verkliga andelen ligger alltså mycket lägre. 

INHEMSK ENERGI- OCH KLIMATPOLITIK

Under våren 2021 tog riksdagen flera beslut som påverkar 
marknaden för biobränslen. Mest omfattande konsekvenser har re-
duktionsplikten fram till 2030, det så kallade bränslebytet. Utsläp-
pen från diesel ska minskas med 66 procent och utsläppen från 
bensin ska minskas med 28 procent jämfört med fossilt drivmedel. 
Bränslebytet är en central del i målet att minska transportsektorns 
klimatutsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Beslutet 
om bränslebytet togs redan 2017 då man också fastställde kvoter 
till 2030. Efter den första kontrollstationen bekräftades kvoterna i 
juni 2021 av riksdagen i bred politisk enighet. Endast Sverigede-
mokraterna röstade emot. Reduktionsplikten ger en långsiktighet 
och tydlighet som gynnar investeringar i produktion och marknads-
föring av biodrivmedel. 

Riksdagen bekräftade också kvoterna i reduktionsplikten för 
flygbränsle. Utsläppen från flygbränsle skulle minska med 0,8 
procent 2021 och därefter ska minskningen öka gradvis upp till 27 
procent 2030, vilket ger en inblandning med omkring 30 procent 
av biojetbränsle. 

Riksdagen beslutade också att avskaffa den nedsättning av 
energiskatt som funnits för uppvärmningsbränslen i näringslivet 
utanför utsläppshandeln ETS. Det gäller både lätt industri och de 
areella näringarna. Hittills har dessa näringar haft en nedsättning 
av energiskatten med 70 procent, men denna nedsättning tas bort 
i två steg. Koldioxidskatten har redan tidigare höjts till normalnivå 
för dessa företag.

Beslut tog även om att höja gränsen för skattefrihet för el från 
egen produktion från 50 kW till 100 kW. Det påverkar investe-
ringar i små biokraftanläggningar, som ORC-turbiner vid små 
värmeverk. 

I ett avseende gick styrmedlen i fel riktning. Från 1 januari 2021 
beskattas biooljor som används för uppvärmning efter att tidigare 
ha varit skattebefriade. 

HÅLLBARHETSKRITERIER FÖR 
BIOBRÄNSLEN FRÅN SKOG

Under våren lade regeringen förslag om hållbarhetskriterier för 
skogsbaserade biobränslen i enlighet med EU:s reviderade 
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förnybartdirektiv(RED II) som antogs 2018. Kriterierna fördes in 
i den svenska hållbarhetslagen och gäller från 1 juli 2021. Den 
första rapporteringen kommer att ske våren 2023 för bränslen 
som använts under 2022. Bränslen som kontrakterats eller finns i 
lager för 1 juli 2021 betraktas som hållbara. Rapporteringen sker 
för anläggningar över 20 MW, och uppfyllandet av lagen sker 
genom en riskanalys där man ska klara ett antal grundläggande 
krav, som återplantering, markhänsyn, att inte avverka i skyddad 
skog och långsiktig kolbalans. Regeringen anger i propositionen 
till riksdagen att det svenska skogsbruket klarar kraven, grundat 
på en analys av Skogsstyrelsen. Det betyder att alla biobränslen 
från svensk skog normalt uppfyller lagkravet. Det avgörande är 
att bränsleleverantören kan visa på ursprunget för bränslet, dvs 
visa att det kommer från skogsmark. Biogent kommunalt avfall, t 
ex park- och trädgårdsavfall, behöver inte uppfylla kriterierna. 

EU: FIT FOR 55

Den 14 juli presenterade EU-kommissionen ett omfattande paket 
med förslag till nya och reviderade direktiv och förordningar 
med syfte att nå EU:s skärpta klimatmål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört med 1990. Det 
skärpta målet hade föreslagits i EU-kommissionens gröna giv 
i slutet av 2019 och antaget av rådet i december 2020. Fit for 
55-paktetet är nu föremål för förhandlingar i EU-parlamentet och 
rådet. Sverige kommer att vara ordförandeland våren 2023. 

Utsläppshandeln ETS föreslås skärpas så att utsläppen inom 
handelssystemet minskar med 61 procent från 2005 till 2030. 
Det sker genom att avtrappningen ökas från 2,2 till 4,2 pro-
cent per år. Som komplement till utsläppshandeln föreslås en 
”klimattull”, en Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), 
som ska tas ut på ett antal produkter från länder som inte har 

något pris på sina koldioxidutsläpp. EU-kommissionen vill också 
ha ett kompletterande men separat ETS-system för byggnader 
och transporter. Inomeuropeiska marina transporter ska också 
gradvis inkluderas i ETS. 

EU:s medlemsländer får höjda mål inom sektorerna utanför ETS. 
För Sveriges del innebär det att målet ökas från 40 procent till 
50 procent jämfört med utsläppen 2005. De mål som antagits 
i den svenska klimatlagen innebär att Sverige klarar det skärpta 
EU-målet, men detta kräver framför allt att omställningen av 
transportsektorn genomförs i enlighet med fattade beslut. 

De skärpta utsläppsmålen skapar marknad för biobränslen, inte 
minst genom att den snabbare avtrappningen i ETS ger högre 
priser på utsläppsrätter. Samtidigt innehåller fit for 55 ett antal 
förslag som hotar att begränsa användningen av biobränslen. 
Regleringen av utsläppen från bilar och andra lätta fordon är en-
sidigt inriktat på el och vätgas genom att bara räkna utsläpp från 
avgasröret, inte genom att se till livscykelutsläpp. Det missgynnar 
biodrivmedel. Restriktionerna mot grödebaserade biodrivmedel 
kvarstår. Förslag läggs om minimibeskattning av biobränslen och 
straffskatt på grödebaserade biodrivmedel. 

I förslaget till revidering av förnybartdirektivet föreslås ytterligare 
hållbarhetskriterier för skogsbränslen, som innebär att även små 
värmeverk ska rapportera, och nya begränsningar för användning 
av bränsle från skog med hög biodiversitet, från större kalav-
verkningar och från stubbar, för att nämna några exempel. De här 
skärpningarna föreslås trots att de nyligen antagna kriterierna 
ännu inte hunnit tillämpas i de flesta EU-länder. 

Svebio har ägnat mycket tid åt att påverka den slutliga utform-
ningen av direktiven, bland annat genom aktiv medverkan i Bio-
energy Europes arbete. Istället för att fokusera på en utbyggnad 

» ÖKAD BNP, MINSKADE UTSLÄPP MED BIOENERGI 1990 – 2019
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Utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat med 35 procent sedan 1990, samtidigt som ekonomin växt 
med 69 procent. Användningen av bioenergi har samtidigt ökat med 133 procent. Samtliga kurvor påverkades 
nedåt på grund av Covid-19 pandemin under 2020. Indexvärden, 1990 =100. 

Källor: Statistik från Naturvårdsverket, Energimyndigheten/SCB och Ekonomi [1] fakta, bearbetning av Svebio



av förnybar bioenergi tvingas bioenergibranschens företrädare 
ägna sig åt att försvara och förklara bioenergins betydelse för 
klimatomställningen. 

De negativa kampanjerna mot bioenergi från ett antal miljöorga-
nisationer har fortsatt under året. 

KOLBALANS OCH KOL I SKOG OCH MARK

EU-kommissionen förslår i anslutning till Fit for 55 att ambitionen 
ska höjas också för inbindning av biogent kol i LULUCF-sektorn. 
LULUCF står för “Land Use, Land Use Change and Forestry” 
och EU-länderna rapporterar förändringar i kolpoolerna inom 
olika markkategorier liksom i växande skog och träprodukter. 
Sverige har en kolinbindning på omkring 35 – 40 miljoner ton 
CO2 om året inom LULUCF, huvuddelen som ökning av biomas-
san i skogarna. 

EU-kommissionen vill höja det samlade nettot i LULUCF i EU 
från dagens 225 miljoner ton till 310 miljoner ton koldioxid. För 
Sveriges del föreslås ett mål på 47 miljoner ton 2030. En kraftig 
höjning av målet innebär att Sverige måste dra ner på avverk-
ningarna i skogsbruket för att istället spara biogent kol i stående 
skog. Det ger en kortsiktig klimatvinst men leder också till mindre 
substitutionsnytta för användning av trä och biobränslen. På 
medellång sikt leder det också till kraftigt minskad inbindning av 
koldioxid i skogarna eftersom medeltillväxten kommer att sjunka 
när skogarna åldras. 

Storskalig användning av biobränslen möjliggör tillämpning av 
bio-CCS som ger negativa utsläpp och reduktion av koldiox-
idhalten i luften. Minskad användning av biobränslen minskar 
potentialen för negativa utsläpp. Under 2020 har ett stort antal 
projekt för bio-CCS presenterats av svenska företag inom 
fjärrvärme och skogsindustri. Sveriges totala utsläpp av biogen 
koldioxid från stora anläggningar ligger kring 30 miljoner ton kol-
dioxid. EU har ännu inte lagts några förslag om hur de negativa 
utsläppen från bio-CCS ska rapporteras och stimuleras. 

EU:S TAXONOMI FÖR HÅLLBARA 
INVESTERINGAR

EU har under året arbetat vidare med utformningen av en taxo-
nomi för hållbara investeringar som ska uppfylla de krav som 
ställs i en förordning som antogs 2020. Förslagen till taxonomin 
har utarbetats av en teknisk arbetsgrupp och därefter varit ute på 
konsultation. Det ursprungliga förslaget från den tekniska arbets-
gruppen innehöll många negativa förslag för bioenergin och Sve-
bio mobiliserade tillsammans med andra svenska aktörer svenska 
företag och institutioner att protestera och lämna ändringsförslag 
till taxonomin. I det slutliga förslaget från EU-kommissionen hade 
man strukit formuleringar om att bioenergi bara är en över-
gångsteknik (transitional activity) och anpassat skrivningarna till 
kriterierna i förnybartdirektivet. Fortfarande fanns det dock stora 
problem med taxonomins syn på skogsbruk, bland annat med 
krav på detaljerad klimatredovisning för enskilda skogsfastigheter 
ner till 13 hektar. 

Ett antal länder protesterade mot kriterierna, men kunde inte 
stoppa taxonomin. Vid årsskiftet 2021/22 lade EU-kommissionen 
ett förslag om att inkludera kärnkraft och naturgas i taxonomin 
som hållbara investeringar med vissa villkor. Taxonomin måste 
tillämpas för finansiering från EU:s egna institutioner och kommer 
även att påverka penningflöden från banker och fonder. 

Ett avgörande skäl till den negativa synen på bioenergi i taxono-

SVERIGES ENERGIANVÄNDNING 2021
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Biokraft ligger på fjärde plats inom svensk elproduktion. 
Fossilkraft stod för endast 1,4% av elproduktionen 2021. 

Källa: Preliminär elstatistik från Energimyndigheten

Bioenergi är största svenska energislag och stod för 37,6 
procent. Andelen förnybart i energianvändningen var 58,6 
procent.

Källa: Svebios bearbetning av preliminär statistik från Energimyndig-
heten (Kortsiktsprognos mars 2022). OBS! Sveriges energianvänd-
ning visar slutanvändningen fördelad på energikälla, även för den el 
och fjärrvärme som använts. Överföringsförluster och export är bort-
räknade, och för elexporten har vi räknat med samma fördelning som 
för den inhemska användningen, vilket förklarar skillnader gentemot 
diagrammet nedan t ex för vindkraft och kärnkraft.

SVERIGES ELPRODUKTION 2021
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miarbetet är att EU-kommissionen gett miljöorganisationer som 
bedriver kampanj mot bioenergi från åker och skog avgörande in-
flytande i projektet samtidigt som bioenergins företrädare nekats 
att medverka i utformandet av kriterierna. 

MARKNADSUTVECKLING

2021 präglades av stigande priser både på fossila bränslen 
och på utsläppsrätter. Det skapade bättre konkurrensvillkor för 
biobränslen i hela Europa. Prisuppgången skedde under hela 
året, men accelererade under hösten. Som en följd av de sti-
gande priserna på främst naturgas och utsläppsrätter kom även 
elpriset att stiga mycket kraftigt, vilket förbättrade lönsamheten i 
biokraftproduktionen. Priserna på flis och pellets på den svenska 
marknaden visade måttliga förändringar enligt Energimyndighe-
tens statistik, medan Baltpool noterade en kraftig prisuppgång 
under hösten i Baltikum. 

Priset på utsläppsrätter började stiga påtagligt redan från slutet 
av 2020, från en nivå kring 25 euro/ton upp till omkring 80 euro/
ton i slutet av 2021. 

Efter årsskiftet 2021/22 påverkades alla marknader starkt av den 
ryska invasionen av Ukraina. 

Elpriset visar en allt större volatilitet i takt med att andelen 
vindkraft ökar,  elpriset kan numera variera mellan nollpris eller 
negativt pris och flera kronor per kWh. Samtidigt har prisnivån 
generellt ökat mycket starkt under året. Prisskillnaden mellan nor-
ra och södra Sverige har också ökat mycket kraftigt. Det beror 
främst på att investeringarna i ny elproduktion nästan uteslutande 
skett med vindkraft i norra Sverige, samtidigt som överförings-
kapaciteten inte har förstärkts. Den stora prisstegringen under 
slutet av året ledde till betydande politisk oro och efter årsskiftet 
lade regeringen förslag om elpriskompensation till hushållen. 
Obalanserna på elmarknaden och lokal effektbrist har gjort att 
flera energiföretag överväger eller har infört effektavgifter för hus-
hållen. Effektfrågan och de tidvis mycket höga elpriserna öppnar 
möjligheter för marknadsföring av pelletskaminer i elvärmda 
småhus. Den totala elanvändningen har inte ökat och Sverige har 
ett stort exportöverskott på helår. 

Marknadsutvecklingen för biodrivmedel styrs dels av reduktions-
plikten, dels av beskattningen av rena och högblandade biodriv-
medel. Långsiktiga kvotkurvor för diesel och bensin antogs av 
riksdagen före sommaren, vilket gav ökade volymer för 2021 och 
2022. Sverige beviljades skattefrihet för rena och högblandade 
biodrivmedel till och med utgången av 2022. Efter att ett antal 
aktörer på marknaden tillskrivit den ansvariga EU-kommissionä-
ren om tolkningen av de nya statsstödsreglerna gavs en öppning 
för långsiktig skattebefrielse och den svenska regeringen har 
lämnat in en ansökan om skattebefrielse. Sedan tidigare finns 
skattebefrielse för biogas under en tioårsperiod. Svebio verkar 
för att också biooljor för uppvärmning ska skattebefrias. 

Andel förnybar energi i EU:s medlemsländer och uppfyllelse 
av EU-målet 2020. Statistik från Eurostat.
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SVERIGE ÖVERSKRED FÖRNYBARTMÅLET 
2020 MED BRED MARGINAL

Sverige överskred EU-målet för förnybar energi 2020 med bred 
marginal, och är det medlemsland som har den högsta andelen 
förnybar energi i EU. Det framgår av statistiken för uppfyllelse av 
EU:s Förnybartdirektiv som presenterades 19 januari 2022. 

Statistiken presenterades också av Energimyndigheten, men har 
inte återgivits i svenska media. 

Diagrammet visar att Sverige ligger i särklass i EU både vad 
gäller andel och måluppfyllelse. Den gröna stapeln visar andelen 
förnybar energi 2020. Den röda pricken visar det mål som fanns 
för respektive medlemsland i Förnybartdirektivet (RED I) från 
2009. Alla länder klarade målet, utom Frankrike (blå stapel). Men 
redovisningen är missvisande eftersom länderna kunnat köpa 
och sälja överskott mellan varandra. I verkligheten missade också 
Nederländerna, Irland, Belgien och Luxemburg sina mål, eftersom 
man köpte överskott från Danmark, Finland, Estland och Litauen.  

Den kraftigt ökade andelen i Sverige beror främst på ökad an-
vändning av bioenergi och utbyggnad av vindkraft.

VI BEHÖVER DITT STÖD 
SOM MEDLEM FÖR ATT VÅR 

RÖST SKA HÖRAS!
Information om medlemskap finns på:

https://svebio.se/medlemskap 

https://www.svebio.se/medlemskap/
https://www.svebio.se/medlemskap/
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Utvecklingen av det totala antalet unika sidvisningar på  
svebio.se, bioenergitidningen.se och bioenergyinternational.
com mellan 2017 och 2021. 
Källa: Google Analytics
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Alla våra besvarade remisser  
och remisser på gång hittar du här:  
svebio.se/vi-verkar-for/remissvar

Svebio ger ut två facktidningar. Tidningen Bioenergi utkommer 
med sex nummer per år på den svenska marknaden. Den eng-
elskspråkiga tidningen Bioenergy International utkom 2021 med 
sex nummer inklusive ”Pellets Special”, och distribueras till 66 
länder. Tidningsutgivningen finansieras med prenumerations- och 
annonsintäkter. 

Svebio skickar ut mer än 44 veckobrev till alla medlemmar under 
året. I veckobreven berättar vi om vad vi gör på kansliet och 
viktiga aktiviteter under veckan. Svebio publicerar också nyhets-
brevet Bioenerginytt med Bioenergi i Pressen (BIN-BIP) som 
utkommer elva gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller aktuella 
analyser av politik och styrmedel, både i Sverige och EU, samt 
de senaste pressklippen som berör bioenergibranschen. Nyhets-
brevet distribueras endast som e-post och är en av våra mest 
uppskattade medlemsförmåner.

Svebios och tidningarnas webbplatser, nyhetsrum på MyNews-
desk och sociala medier (Twitter, LinkedIn och Facebook) växer 
sig starkare och besökarantalet ökar kontinuerligt. På svebio.
se, bioenergitidningen.se och bioenergyinternational.com hittar 
du aktuella nyheter, Svebio-bloggen samt de många kartor vi 
publicerar inom energiområdet. 

Svebio publicerade 26 pressmeddelanden under 2021 och Sve-
bios medarbetare skrev eller medverkade under året även  
i ett flertal debattartiklar.

REMISSER 2021

Svebio lämnade under 2021 remissvar till följande ärenden:

12 januari: Slopad nedsättning av energi på bränslen i vissa 
sektorer 

19 januari: Tidsfrister och kontaktpunkter för att främja produktio-
nen av förnybar energi

21 januari: Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

9 februari: Svar på EU-konsultation om revidering av Förnybartdi-
rektivet

17 februari: Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

9 mars: Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade 
incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

15 mars: Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade 
förnybartdirektivet

31 mars: Hemställan om avskaffad skatt på bioolja

3 maj: Utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och 
naturvård i skogen

4 maj: Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

24 maj: Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

24 maj: Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 
biobränslen samt åtföljande konsekvensutredning

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

30 augusti: EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime

30 augusti: EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv 
(2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa 
bränslen

30 augusti: Svebios remissvar på EU-kommissionens förslag 
ReFuelEU Aviation

6 september: Utfasningsutredningens betänkande SOU 2021:48 
”I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040”

10 september: EU-kommissionens förslag om införande av en 
gränsjusteringsmekanism för koldioxid

10 september: EU-kommissionens förslag till reviderat energiskat-
tedirektiv

16 september: EU-kommissionens förslag om ändring av direktivet 
om handel med utsläppsrätter och förslag om ett ETS-system för 
byggnader och transporter

16 september: EU-kommissionens förslag om LULUCF

16 september: EU-kommissionens förslag om ändrade normer för 
koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta fordon

16 september: EU-kommissionens förslag om ändring av förord-
ning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minsk-
ningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

12 oktober: EU-kommissionens förslag till reviderat förnybartdirek-
tiv RED III

15 oktober: EU-kommissionens förslag till reviderat energieffektivi-
seringsdirektiv EED

22 oktober: Klimaträttsutredningens slutbetänkande ”En klimatan-
passad miljöbalk för samtiden och framtiden” (SOU 2021:21)

2 december: Promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-
systemet

SVEBIOS MEDIA OCH INFORMATIONSVERKSAMHET

BESÖKARE PÅ  
VÅRA WEBBPLATSER 

2017 – 2021

http://svebio.se
http://bioenergitidningen.se
http://bioenergyinternational.com
http://bioenergyinternational.com
https://www.svebio.se/medlemskap/
https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/
https://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svebio
https://twitter.com/Svebio
https://www.linkedin.com/company/svebio-swedish-bioenergy-association
https://www.svebio.se/
https://www.svebio.se/
https://bioenergitidningen.se/
https://bioenergyinternational.com/
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SVEBIOS NÄTVERK
Svebio har flera nätverk för olika intresseområden:

Samarbete Svebio – PelletsFörbundet
Svebio har ett nära samarbete med PelletsFörbundet som 
beslutat att lägga sitt kansli hos Svebio. Anders Haaker är 
ansvarig kanslichef och Maria Zettergren hanterar förbundets 
ekonomi. Pelletsförbundet verkar för en positiv utveckling, 
tillväxt och bättre miljöeffekter av pelletsanvändning.

BioDriv
Nätverket för biodrivmedelsföretag heter BioDriv och har som 
ambition att samla alla aktörer verksamma inom biodrivmedel i 
Sverige. BioDriv engagerar drygt 60 företag och organisationer 
med totalt cirka 150 personer. Programdirektör för BioDriv är 
Tomas Ekbom.

Biooljenätverket
Svebios nätverk för biooljor samlar aktörer verksamma som 
producenter, leverantörer och konsumenter. Biooljor används 
främst för uppvärmning och elproduktion men har fått bredare 
spridning som råvara till biodrivmedel och biokemikalier. Nätver-
ket leds av Tomas Ekbom.

Kraftvärme
Under året fokuserades på varför 4000 MW biokraft som mest 
används till endast 55 procent. Svebio gav under året ut rap-
porten ”Biokraft och effektsituationen i kraftsystemet” förfat-
tad av Fredrik Zetterlund och Gustav Melin. Fredrik Zetterlund 
lämnade Svebio i augusti.

ENplus®
Svebio är National Promoting Association för det Europeiska 
pelletscertifieringssystemet ENplus och arbetar tillsammans 
med Pelletsförbundet för hög kvalitet på handlad pellets och en 
utveckling av branschen. Kontaktperson är Anders Haaker.  
Läs mer på svebio.se/om-oss/vara-natverk/enplus

PROJEKT OCH UTREDNINGAR
Svebio driver och/eller är engagerade i  
projekt och utredningar.

Swedish Bioenergy Climate Solutions
Projektet syftar till att hjälpa svenska företag med export. För 
närvarande fokuseras på Frankrike och Kanada där vi hjälper fö-
retagen att hitta affärskontakter, återförsäljare och kunskap om 
marknaden. Projektet är ett samarbete mellan av RISE, Svebio, 
PelletsFörbundet och Skogforsk och finansieras av Energimyn-
digheten. Kontaktperson är Gustav Melin. Läs mer på www.
svebioclimate.se

Värmemarknad Sverige
Värmemarknad Sverige är ett tvärvetenskapligt forskningspro-
jekt som finansieras och genomförs av de medverkande organi-
sationerna där Svebio är en part. Projektet leds av Profu.

Utredning om Stamved
EU är negativa till att använda stamved för energi. Det finns 

dock många relevanta anledningar till att också använda stam-
ved till energi. Svebio publicerade därför en utredning på eng-
elska om förutsättningar när det är rimligt att använda stamved 
för energi - «Whole trees - why there should be no restrictions 
on using whole trees for energy”, författare Kjell Andersson

Lagringslathund för biobränslen
Svebio producerade en lagringslathund för att stävja brand på 
terminaler. Lagringslathunden finns att ladda ner på hemsidan 
och är en god vägledning för alla som arbetar med lagring av 
biobränslen. Projektledare Fredrik Zetterlund, författare Göran 
Jansson P&B Brandkonsult.

Styrmedel för nya svenska biodrivmedel
Projektet ”Hantering av risk och styrmedel för nya svenska 
bioraffinaderier” handlade om att utforma en färdplan fram till 
2045 med förslag om hur styrmedel ska implementeras för 
att säkerställa produktion av biodrivmedel från svensk råvara. 
Svebio var projektledare tillsammans med Martin Gavelius och 
projektparter var Energifabriken, Porcupine, RenFuel, SEKAB 
Biofuels and Chemicals, Södra Skogsägarna och Sveriges 
Åkeriföretag. Projektet finansierades av Vinnova, samt delta-
gande företag och organisationer. Slutrapport publicerades 
under 2021 och finns på hemsidan. 
Kontaktperson är Tomas Ekbom.

Pyrolysprojekt med Bioshare
Svebio samarbetar med Bioshare i ett projekt att utveckla pyro-
lys och termokemisk omvandling i kraftvärme. Svebios roll är att 
samla in förbränningsdata. Projektets titel är ”Samproduktion av 
intermediära strömmar i svensk kraftvärmesektor med efterföl-
jande produktion av biodrivmedel i raffinaderier”, ansvarig på 
Svebio är Cecilia Higa.

Säker Digital Handelsplats  
– International Biomass Exchange
Säkra informationsflöden med en digital plattform för handel 
med biobränslen. Projektet syftar till att undersöka säkerhetsas-
pekter och om blockkedjor kan användas för att nå användarnas 
krav på säkerhet, spårbarhet och integritet vid digitaliserad han-
del med biobränslen i Sverige. Projektet är ett samarbete med 
SkogForsk, Luleå Tekniska Universitet och Baltpool. Kontakt-
person är Gustav Melin. Läs mer på svebio.se/om-oss/projekt/
saker-digital-handelsplats

International Biomass Exchange
Svebio samarbetar med det statliga litauiska företaget Baltpool 
- International Biomass Exchange - om utveckling av handel 
på den digitala handelsplatsen för fasta biobränslen, flis och 
pellets, i Sverige och Internationellt. Genom handelsplatsen blir 
det enklare för säljare och köpare av bränslen att mötas och 
göra affärer till standardiserade villkor. För energimarknaden 
innebär det att handeln med fasta biobränslen i Östersjöre-
gionen och i Sverige kan utvecklas, öka mängden tillgängliga 
volymer och skapa en mer transparent prisbildning. Läs mer på 
svebio.se/bioenergimarknaden

Svebio medverkar också i olika expert- och referensgrupper 
kopplade till forskningsprojekt, utredningar och myndigheters 
arbete. 

https://pelletsforbundet.se/
https://www.svebio.se/om-oss/vara-natverk/enplus/
https://www.svebioclimate.se/
https://www.svebioclimate.se/
https://www.svebio.se/om-oss/projekt/saker-digital-handelsplats/
https://www.svebio.se/om-oss/projekt/saker-digital-handelsplats/
https://www.svebio.se/bioenergimarknaden/
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SVEBIOS INTERNATIONELLA ARBETE

Svebio är medlem i Bioenergy Europe, den europeiska bioener-
giorganisationen. I den europeiska organisationen finns en fyr-
tiotal nationella bioenergiföreningar från länder i och utanför EU. 
Dessutom ingår fler än 140 associerade medlemsföretag samt 
universitet och forskningsinstitut över hela Europa. Bioenergy 
Europe arbetar i första hand med lobbyarbete gentemot EU:s 
institutioner och är engagerad i ett stort antal EU-projekt. 

Svebio är också medlem i World Bioenergy Association (WBA), 
som Svebio tog initiativ till att bilda 2008. WBA:s kansli finns i 
Svebios lokaler i Stockholm. WBA:s medlemmar utgörs dels av 
nationella och regionala bioenergiorganisationer, dels av direkt-
anslutna företag. 

Det är angeläget att svenska bioenergiföretag förutom att vara 
medlemmar i Svebio även engagerar sig i Bioenergy Europe och 
WBA och i de nationella bioenergiorganisationerna i de länder 
där företagen har verksamhet och dotterbolag. 

Svebio har omfattande löpande internationella kontakter, inte 
minst via konferenserna, men också genom att Svebios medar-
betare engageras som talare.

Inom ramen för International Energy Agency (IEA) i Paris bedrivs 
forskning och utveckling i form av ett särskilt s.k. Implementing 
Agreement benämnt IEA Bioenergy Technology Collaboration 
Programme (TCP). Sverige har genom åren spelat en aktiv roll 
i detta samarbete, främst i IEA Bioenergy TCP i Annex 39 och 
Annex 44, vilket över tiden successivt har utvecklats. 

IEA BIOENERGY TCP ANNEX 
39 – KOMMERSIALISERING AV 
KONVENTIONELLA OCH AVANCERADE 
BIODRIVMEDEL FRÅN BIOMASSA

Svebios Tomas Ekbom är Task Leader för Annex 39 om biodriv-
medel. Detta innebär att Tomas Ekbom leder arbetet i annexet 

där för närvarande 16 länder ingår. Ordförande leder det löpande 
arbetet med ett antal projekt vilket ger högt rankade vetenskapli-
ga rapporter och samordnar internationella möten, samt identifie-
rar och driver relevanta frågeställningar som annexet ska arbeta 
med. Annexet bidrar till nationell och internationell kunskapsöver-
föring för att lösa problemställningar och föra markandsutveck-
lingen framåt med rådgivning till länder och enskilda institutioner 
samt myndigheter och organisationer. 

Svebio har tilldelats uppdraget: ”Assessment of lessons learned 
and successes for biofuels commercialization and deployment” 
av IEA Bioenergy Executive Committee som är ett Intertask-pro-
jekt genom att vara projektledare Annex 39, 40 och 45 med cirka 
60 forskare och experter. Projektet ska identifiera och analysera 
lärda erfarenheter och goda exempel på kommersialisering av 
teknologi-spridning av biodrivmedel. Projektarbetet löper paral-
lellt till Annex 39 och rapporteras separat.

IEA BIOENERGY TCP ANNEX 44 – FLEXIBEL 
BIOENERGI OCH SYSTEMINTEGRATION

Svebio har tilldelats uppdraget att vara National Team Leader i 
Annex 44 om flexibel bioenergi och systemintegration, ansvarig 
projektledare är Kjell Andersson. Arbetet innebär att delta i an-
nexets löpande arbete, samordna nationella aktiviteter, identifiera 
konkreta relevanta frågeställ-ningar för svenska aktörer samt 
bidra med nationell och internationell kunskapsöverföring och –
spridning samt författande av en landrapport.

CPLC, CARBON PRICING LEADERSHIP 
COALITION

Svebio är strategisk partner till CPLC, Carbon Pricing Leader-
ship Coalition, ett globalt projekt för att införa koldioxidskatter 
och utsläppshandel. Också här är det angeläget att våra globalt 
verksamma medlemsföretag engagerar sig.

SVEBIOS KONFERENSER

Under 2021 anordnade Svebio följande konferenser och nätverksträffar:

27 januari  
Nordic Pellets Conference, online

1 februari  
Pelletsföreläsning, online

2 februari  
Demonstration av den digitala handelsplatsen International  
Biomass Exchange by Baltpool, online

25 februari  
100% renewable heating – Sweden RHC ETIP national  
roundtable and webinar, online

13 april 
Workshop: Hur får vi fram mer svenska biodrivmedel?, online

13 april 
PelletsFörbundets årsmöte, online

14 april 
Svebios Vårmöte med Årsmöte 2021, online

25 maj 
Heating season summary on biomass exchange, online

8 juni 
Kort om lagring av trädbränsle enligt bästa praxis, online

7 september 
Svebio Fuel Market Day 2021, stockholm och online

21-23 september  
Advanced Biofuels Conference 2021, stockholm och online

22 september  
Biodrivmedelsseminarium: Slutrapportering av projektet  
”Styrmedel för nya svenska biodrivmedel”, stockholm och online

16-17 november 
Stora Biokraft- och Värmekonferensen, skövde och online

25 november 
Welcome to Stockholm and the workshop Guidelines to overcome 
barriers for commercialization of advanced biofuels!, stockholm

 Alla våra kommande aktiviteter hittar du här:  
www.svebio.se/evenemang

https://www.svebio.se/medlemskap/
https://www.svebio.se/evenemang/
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Våra nya webbtidningar

BIOENERGI  OCH 
BIOENERGY INTERNATIONAL

https://bioenergitidningen.se/

BIOENERGI

https://bioenergyinternational.com/

BIOENERGY INTERNATIONAL

https://bioenergitidningen.se/
https://bioenergyinternational.com/
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ORDFÖRANDE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

 Alarik Sandrup, Lantmännen Energi Gustav Melin, Svebio

ÖVRIGA ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER STYRELSESUPPLEANTER

1. Karin Varverud, Energifabriken 1. Douglas Heilborn, Oxelesunds hamn

2. Lena Nordgren, SEKAB BioFuels & Chemicals 2. Johan Böök, Tekniska Verken Linköping

3. Karin Medin, Söderenergi 3. Niclas Sigholm, Sigholm Tech

4. Jenny Näslund, Lantbrukarnas Riksförbund 4. Johanna Lindén, Petro Bio 

5. Erik Dotzauer, Stockholm Exergi 5. Jonas Torstensson, E.ON Värme Sverige

6. Åsa Håkansson, Preem 6. Johanna Mossberg, RISE

7. Johan Granath, Ekman & Co 7. Stefan Rönnqvist, SCA Energy

8. Karin Perers, Mellanskog 8. Henrik Brodin, Södra Skogsenergi 

9. Peter Sondelius, Stora Enso Bioenergi 9. Per Dahlberg, Falu Energi & Vatten

Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda sammanträden.

SVEBIOS STYRELSE 2021

ADJUNGERANDE STYRELSELEDAMÖTER

Pia Holmberg, Svenska Torvproducentföreningen

Bertil Leijding, Svenska Trädbränsleföreningen

Magnus Kyhlberg, PelletsFörbundet   

VALBEREDNING

Gunnar Olofsson, sammankallande

Susanne Paulrud, RISE

Kjell Ivarsson, Lantbrukarnas Riksförbund

Lars Lind, Adesso BioProducts

Thomas Jonsson, Vattenfall

Ylva Alwarsdotter, Sekab

Revisor

Lars Kylberg, PWC

MEDLEMSREVISOR OCH SUPPLEANT

Lars Larsson 

Elisabet Beau Berglin, Lantmännen Energi

Svebio är en liten organisation med stor verksamhet, vi har 
följande ansvarsområden: Kjell Andersson är kommuni-
kationschef och ansvarig för näringspolitiska frågor och 
vårt nyhetsbrev BioenergiNytt. Tomas Ekbom är ansvarig 
för biodrivmedel, biooljor, biogaser och biokemikalier samt 
nätverket BioDriv. Cecilia Higa arbetar med projektverksam-
het inom biodrivmedelsområdet. Joline Ekman arbetar med 
vetenskapsjournalistik och ansvarar för digital kommunikation 
och publicering. 

Alan Sherrard är chefredaktör för Bioenergy International och 
Anders Haaker kanslichef för Pelletsförbunden men också 
chefredaktör för tidningen Bioenergi. Sofie Samuelsson och 
Dorota Natucka Persson arbetar med annonsförsäljning och 
viss redaktionell produktion. Jeanette Fogelmark arbetar med 
produktion av Bioenergy International, konferenser och it-lös-
ningar. Maria Zettergren ansvarar för ekonomi och administra-
tion i både Svebio och PelletsFörbundet. Verkställande direktör 
är Gustav Melin. Gustav sitter i Bioenergy Europes styrelse.

KANSLIET

NIVÅ 20-12-31 21-12-31

P Privata medlemmmar 56 58

F1 Mindre företag och Associerade medlemmar 76 72

F2 Medelstora företag och organisationer (Bioenergirelaterad omsättning 1–10 Mkr) 47 51

F3 Större företag och organisationer (Bioenergirelaterad omsättning 10–50 Mkr) 21 22

F4 Mycket stora företag och organisationer (Bioenergirelaterad omsättning >50 Mkr) 71 73

271 276

MEDLEMSUTVECKLING

http://E.ON
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KONCERNREDOVISNING 2021
RESULTATRÄKNING (kkr)

Intäkter 2021 2020

Medlemsavgifter 333 329

Serviceavgifter 6.563 6.355

Konferenser 725 780

Tidningarna 4.771 4.381

Projekt 1.492 1.808

Övrigt 1.383 1.430

SUMMA 15.267 15.082

Övriga ersättningar 442 283

Kostnader

Konferenser 415 298

Kansliet:

   Egen personal 5.987 5.972

   Övrigt 3.482 3.673

Tidningarna 5.111 4.537

Projekt 303 530

Övrigt 358 158

SUMMA 15.655 15.167

Resultat före avskrivningar 54 198

Avskrivningar -45 -117

Övriga rörelsekostnader 0 0

Finansiella intäkter 70 57

Finansiella kostnader -52 -127

Skatt -18 -9

RESULTAT 9 2

BALANSRÄKNING (kkr)

Tillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Inventarier 496 496

Tidningarna 3.800 3.800

Hemsida 905 905

Avskrivningar -5.161 -5.116

SUMMA 40 85

Uppskjuten skattefordran 177 196

Finansiella anl.tillgångar

Andra långfristiga fordringar 490 490

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 915 1.824

Övriga fordringar 299 401

Interimsfordringar 1.573 1.336

Kassa och bank 478 754

SUMMA 3.265 4.316

SUMMA TILLGÅNGAR 3.973 5.086

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Ingående 686 684

Årets resultat 9 2

SUMMA 695 686

Långfristiga skulder

Övriga skulder 95 95

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 859 596

Övriga skulder 414 447

Interimsskulder 1.910 3.262

SUMMA 3.183 4.305

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 3.973 5.086

Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser

Inga Inga

VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR  
AVGIVITS I APRIL 2022 AV:

Lars Kylberg, auktoriserad revisor                                                                  
Lars Larsson, medlemsrevisor



Svebio, Svenska Bioenergiföreningen   
Kammakargatan 22, 111 40 Stockholm

08-441 70 80   info@svebio.se   www.svebio.se 
Org.nr 802009-2006

mailto:info@svebio.se
http://www.svebio.se
http://Org.nr

