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Bioenergi i pressen 

Styrmedel för produktion av biodrivmedel 
Energimyndigheten har lämnat en rapport om hur man kan stimulera 
till inhemsk produktion av biodrivmedel från avfall från skogsbruk 
och jordbruk. Man lämnar två förslag: investeringsstöd via en höjning 
av Industriklivet och en delkvot för avancerade biodrivmedel inom 
reduktionsplikten. Se sidan ???  SID 5. 

I Örnsköldsvik planeras flera parallella projekt. Liquid Wind kan ge 
en investering på 1,5 miljard för metanolproduktion. RISE investerar 
i en pilothall med flera testbäddar och Sekab satsar 100 miljoner på 
ökad produktion av industrikemikalier. Stockholm Exergi vill bygga 
ut avfallskraftvärmen i Högdalen och bygga en jätteanläggning för 
sortering av avfall. Preem höjer målen i Lysekil. Se sidan ???  SID 8. 

Reduktion av växthusgasutsläpp för drivmedel i EU:s medlemsländer  
2010 – 2019, källa: COM(2021)961 final.

DE FLESTA EU-LÄNDER HAR LÅNGT TILL 2020-MÅLET

Rapporten visar att Sverige 2019 hade tre gånger så kraftig re-
duktion av utsläppen från drivmedel som målet för 2020, som 
enligt direktivet ska vara en 6-procentig reduktion av växt-
husgasutsläppen. Också Finland hade 2019 överskridit målet, 
medan alla andra EU-länder låg under målnivån. De flesta län-
der hade inte heller uppnått delmålet på 4 procent växthusgas-
reduktion 2017. Siffrorna antyder att EU-länderna riskerar att 
inte nå målet 2020, men det saknas fortfarande slutlig statistik 
för förra året. 
Av rapporten framgår också följande: 

• Diesel och annan olja svarade 2019 för 68,7 procent av 
drivmedlen i EU, bensin för 23,8 procent och fossil gas för 1,8 
procent, dvs fossila drivmedel stod fortfarande för över 94 pro-
cent av alla bränslen till vägtrafik.

• Förnybara bränslen svarade för 5,6 procent, varav FAME 
för 3,9 procent, etanol 0,8 procent, HVO 0,7 procent och bio-
gas 0,1 procent. 

• Förnybar el utgjorde bara 0,01 procent av drivmedlen för 
vägtrafik 2019. Någon användning av vätgas kunde inte regist-
reras i statistiken. Det innebär att biodrivmedel stod för mer än 
500 gånger så stor energiinsats som el och nästan hela klimat-
nyttan i vägtransportsektorn. 

• Medlemsländerna har även rapporterat klimatpåverkan 
från sin el till elfordon. Jämförelsevärdet för fossilt drivmedel 
är 94,1 gram CO2/MJ. Flera länder har större växthusgaspå-
verkan från sin el än från fossilt bränsle: Bulgarien 522,9 gram 
CO2/MJ, Nederländerna 154,2 gram, Tyskland 147 gram, » 

Svenska kraftnät ska bygga för framtidens havsbaserade elproduktion 
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Ungern 139,5 gram, Irland 127,5 gram och Italien 110,2 gram. Sveri-
ges siffra ligger på 13,1 gram och Frankrikes på 10,8 gram. 

Svebio kommentar: Rapporten bekräftar att EU:s klimatpolitik 
på transportområdet är ett stort misslyckande, orsakat främst av 
motståndet mot konventionella biodrivmedel. EU var 2019 fort-
farande till 94 procent beroende av fossila drivmedel i vägtrafiken 
och man kommer troligen att missa det blygsamma målet 2020. 
Nästan all oljan till bensin och diesel är importerad till EU. Tyvärr 
finns få tecken på att EU omprövar den misslyckade politiken och 

stimulerar produktion av energigrödor för biodrivmedel. Detta 
trots att det finns stora outnyttjade potentialer i jordbruket. Siff-
rorna för klimatpåverkan från den el som används i vägtrafiken 
bekräftar att elfordon inte ger någon klimatvinst i ett stort antal 
EU-länder. Tvärtom blir utsläppen större med elbilar i många av 
länderna. Detta kan ändras i takt med att elproduktionen föränd-
ras, men det kommer att ta tid. 

(se även pressmeddelande sidan 11)

FORTS FRÅN SID 1.

Gasbilar ska fortsatt klassas som miljöbilar 

Läget inför klimatmötet COP26 

Regeringen har dragit tillbaka förslaget om att alla miljö-
bilar vid statlig upphandling ska vara nollutsläppsbilar, dvs 
i praktiken rena elbilar. 

Efter att ha fått ställas in förra året på grund av pandemin 
kan nu klimatmötet COP26 genomföras i Glasgow. För 
några månader sedan publicerade IPCC sin första sam-
manfattande rapport AR6, som kommer att följas av mer 
detaljerade rapporter. 

Förslaget skulle bland annat ha resulterat i att biogasbilar inte 
längre skulle klassas som miljöbilar, vilket väckt omfattande kritik. 
Så här skriver regeringen i sitt pressmeddelande 29 oktober: 

”Regeringen kommer inte gå vidare med det remitterade försla-
get om förändrad miljöbilsdefinition. Det är beskedet efter avslutad 
remissrunda, tillsammans med redan aviserade förändringar i bud-
geten av klimatbonus- och miljöbilsdefinitionen. Därmed kommer 
gasbilar fortsatt kunna upphandlas av statliga myndigheter.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att klimat-
bonus- och miljöbilsdefinitionen ändras så att den får samma kol-
dioxidkrav som definitionen av en så kallad ”ren lätt bil” i det 
EU-direktiv som Sverige kommer att implementera.

Regeringen kommer, med anledning av de aviserade föränd-
ringarna i budgeten, inte gå vidare med förslaget till ändrad mil-
jöbilsdefinition för statliga myndigheter som remitterades tidigare 
i år.

– En viktig del i omställningen av transportsektorn är att för-
bättra förutsättningar för hållbara bränslen, som fordonsgasen. 
Därför har regeringen infört stöd för utveckling och inköp av for-

Inför COP26 har UNEP, FN:s miljöorganisation publicerat sin 
”Emission Gap Report” som visar hur långt avståndet är mellan 
de utfästelser som regeringarna gjort och de utsläppsminskningar 
som är nödvändiga för att klara 1,5-gradersmålet. IEA har också 
kommit med årets upplaga av World Energy Outlook. Båda rap-
porterna ger en likartad bild av läget. Utsläppen av växthusgaser 
fortsätter att öka kopplat till den ekonomiska återhämtningen ef-
ter pandemin. De utfästelser som hittills gjorts av regeringarna är 
otillräckliga för att nå Parisavtalets mål. Samtidigt sker det en om-
fattande utbyggnad av förnybar energi. Tyvärr hamnar bioenergin 
i skuggan av vind och sol i analyserna. 
Vi sammanfattar båda rapporterna. 

donsgasbussar- och bilar. I budgeten för 2022 går vi fram med 
ekonomisk kompensation till de gasbilsägare som får en merkost-
nad i samband med besiktningen. Med dagens besked kan jag 
konstatera att gasbilar även fortsättningsvis kommer räknas som 
miljöbilar vid statlig upphandling, säger infrastrukturminister To-
mas Eneroth

De övriga förslagen i promemorian bereds vidare. Regeringen 
planerar att remittera till Lagrådet senare i höst och därefter ta 
fram en proposition till riksdagen för att genomföra ändringsdi-
rektivet.”

Svebio kommentar:
Det är en välkommen reträtt av regeringen, som fått massiv kritik för 
förslaget från remissinstanserna och i den allmänna debatten. Tyvärr 
kvarstår den negativa särbehandlingen av andra bilar som drivs med 
biodrivmedel, som dieselbilar som går på HVO100 och etanolbilar. 
Grunden för den här politiken är direktiv från EU som utgår från ut-
släppen vid avgasröret och som räknar koldioxidutsläpp oberoende av 
om de är fossila eller biogena. Det är alltså inte klimatnyttan som styr 
EU:s fordonspoilitik. Sveriges regeringen måste verka för att den här 
politiken förändras i de beslut som tas i anslutning till klimatpaketet Fit 
for 55. 

Gapet kvarstår – planerna räcker inte
UNEP, som har sitt huvudkontor i Nairobi, presenterade sin Emis-
sion Gap Report 26 oktober. Rubriken i deras pressmeddelande 
var att åtagandena inför COP26 är otillräckliga men att löftena om 
nollutsläpp erbjuder hopp. 
• Rapportens sammanställning av de åtaganden som görs inför 
COP26 i de dokument som kallas NDC:er (National Determined 
Contributions) leder till en reduktion av utsläppen 2030 med 7,5 
procent i förhållande till ”business as usual”. För att klara Parismå-
let på maximalt 1,5°C temperaturökning skulle utsläppen behöva 
reduceras med 55 procent. 
• Åtagandena leder till en temperaturökning på minst 2,7°C under 
detta århundrade. 
• De löften om netto-noll-utsläpp som getts kan ge en ytterligare 
reduktion med 0,5°C om de fullföljs. I så fall hamnar man inte så 
långt över det högre Parismålet på 2 graders temperaturhöjning. 
Den 30 september hade 120 länder, med sammanlagt drygt hälften 
av de globala utsläppen av växthusgaser, lämnat in NDC-doku-
ment. Ytterligare länder har avlämnat andra åtaganden. 
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FORTS FRÅN SID 2.

Enligt UNEP:s beräkningar behöver man reducera växthusgas-
utsläppen med 28 miljarder ton CO2-ekvivalenter till 2030 för att 
ha en chans att nå 1,5-gradersmålet. För att nå 2-gradersmålet be-
höver reduktionen vara 13 miljarder ton. Idag är koldioxidutsläp-
pen omkring 33 miljarder ton och de samlade växthusgasutsläppen 
omkring 60 miljarder ton CO2-ekvivalenter. 

UNEP betonar att det framför allt är de stora utsläppsländerna 
inom E20 som måste gå före., inte minst därför att de står för en 
dominerande del av utsläppen. 

Hittills har 49 länder plus EU fastställt mål om nettonoll-ut-
släpp. De här löftena täcker mer än hälften av de globala utsläp-
pen, över hälften av globala BNP och en tredjedel av den glo-
bala befolkningen. Elva av åtagandena har lagts fast i klimatlagar. 
UNEP välkomnar löftena men skriver att planerna för hur målen 
ska nås är vaga och inte förankrade i NDC:erna. Om de skulle 
implementeras ger de dock en reduktion av temperaturökningen 
med en halv grad. 

UNEP-rapporten tar i år upp metanutsläppen som temaområ-
de. Man pekar på att 20 procent av metanutsläppen kan elimineras 
till ingen eller relativt låg kostnad. Det handlar i första hand om 
utsläpp genom läckage från utvinning och distribution av fossila 
bränslen. Metan har starkt växthusgaseffekt men kortare uppe-
hållstid i atmosfären än koldioxid. Åtgärder mot metanutsläppen 
ger alltså snabb klimatnytta men har mindre betydelse på lång sikt. 

World Energy Outlooks slutsatser
”En ny energiekonomi växer fram – men ännu inte tillräckligt 
snabbt för att nå nettonoll -utsläpp 2050”. Det var rubriken när 
IEA presenterade sin årliga rapport World Energy Outlook 13 ok-
tober. Underrubriken lydde: 

”När utsläppen, klimatkatastroferna och marknadernas volati-
litet ökar måste regeringarna skicka en entydig signal om ambitio-
nen att använda ren energi vid COP26 för att påskynda omställ-
ningen.”

World Energy Ourlook har sedan manga år etablerats som le-
dande analys av energiutvecklingen. Det har inte minst varit ett re-
sultat av Fatih Birols personliga insats. Birol var tidigare analyschef 
och ansvarig för framtagandet av den årliga rapporten. Han är nu 
chef för hela IEA, som är ett samarbetsorgan för OECD-länderna, 
i huvudsak importörer och användare av fossila bränslen och mot-
part till OPEC. 

World Energy Outlook skriver om ”sol, vind, elfordon och an-
dra lågkol-tekniker” när man beskriver den nya energiekonomin. 

Rapporten beskriver hur sol- och vindenergi går ”från styrka 
till styrka” men att användningen av kol samtidigt ökar kraftig i 
år och driver upp koldioxidutsläppen till sin näst största ökning 
någonsin. 

IEA gav i maj ut en rapport om vilken omställning av energisys-
temet som krävs för att nå 1,5-gradersmålet (Net Zero Emissions 
by 2050 Scenario). Nu har man gjort två alternativa scenarier. Det 
ena (Stated Policy Scenario) utgår från att regeringarna genomför 
de policybeslut som man redan infört eller planerar. Det andra 
(Announced Pledges Scenario) utgår från att man klarar att nå de 
mål om nettonoll-utsläpp som formulerats. I det första fallet blir 
temperaturökningen 2,6°C. I det andra fallet 2,1°C. Det stämmer 
ganska bra med den analys som UNEP gjort. 

Svebio kommentar: 
Det är märkligt hur både UNEP och IEA undviker att nämna bioenergi 
som en del av lösningen. I IEA:s rapport från i maj om hur man kan 
uppnå 1,5-gradersmålet fanns en hel del bioenergi i energibalanser-
na, men när IEA nu presenterar den framväxande nya energitekniken 
nämns inte bioenergi alls. Vid sidan av sol, vind och elektriska fordon 
nämner man i pressmaterialet ”litiumbatterier, elektrolysörer och bräns-
leceller”. Varken UNEP eller IEA lyfter heller fram koldioxidbeskattning, 
utsläppshandel eller andra marknadsstyrmedel. 

Styrmedel för nya biodrivmedel 
Energimyndigheten har lämnat en rapport till regeringen 
om styrmedel för att främja produktionen av svenska bio-
drivmedel. Rapporten heter Styrmedel för nya drivmedel 
(ER 2021:22). Så här beskriver Energimyndigheten själv 
sina förslag: 

”De svenska styrmedlen för biodrivmedel har främst stimulerat 
användningen snarare än produktionen, vilket resulterat i en om-
fattande import. Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att 
analysera behov och eventuell utformning av ytterligare styrmedel 
för att främja nya biodrivmedelstekniker, som i högre grad baseras 
på svenska råvaror.

Energimyndighetens analys visar att det är möjligt att produce-
ra mer biodrivmedel av svenska råvaror, men att det finns trösklar 
som gör det svårt för nya tekniker att komma in på marknaden 
utan riktade styrmedel. I rapporten pekar Energimyndigheten där-
för på två möjliga förslag.

. I år utvidgades målgruppen för Industriklivet så att även nya 
biodrivmedelstekniker ska kunna få stöd, men däremot har resur-
serna till stödet inte riktigt anpassats för att kunna rymma de stora 
investeringar som det kan vara fråga om. Det ena förslaget i rap-

porten handlar därför om att förstärka Industriklivet med cirka 1,2 
miljarder kronor årligen under perioden 2023–2026.

. Det andra förslaget är en riktad kvot inom reduktionsplikten. 
Det innebär att den som säljer drivmedel ska bli skyldig att blanda 
in en viss mängd biodrivmedel från utpekade råvaror som restpro-
dukter från jord- och skogsbruk.”

Infrastrukturdepartementets kommentar:
Så här kommenterade departmentet 12 oktober rapporten under 
rubriken ”ytterligare styrmedel ska ge större produktion och an-
vändning av biodrivmedel”

”Anders Ygeman har tagit emot en rapport utredd av Energi-
myndigheten om behovet av ytterligare styrmedel för att främja 
produktion av biodrivmedel med ny teknik.” 

”Regeringen gav i november 2020 Energimyndigheten i upp-
drag att utreda behovet av och utformningen av ytterligare styr-
medel för att främja anläggningar för produktion av biodrivmedel 
med ny teknik där kostnaden är för hög för att drivmedlet i dag 
ska vara konkurrenskraftigt.

Energimyndigheten skulle också ta fram en prognos för hur 
produktions-kapaciteten av hållbara biodrivmedel i Sverige väntas 
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FORTS FRÅN SID 3.

öka med existerande och kommande styrmedel och om ytterligare 
styrmedel införs.”

”Energimyndigheten föreslår i utredningen en kombination 
av investeringsstöd, i form av Industriklivet, och en riktad kvot i 
reduktionsplikten för råvaror som främst består av lignocellulosa. 
Kvoten föreslås gälla lika för bensin och diesel och öka från 0,7 
procent 2024 till 15,9 procent 2030.

Regeringen kommer nu att analysera rapporten vidare.”

Svebio kommentar: 
Regeringen lovar att analysera rapporten vidare. Den analysen bör ske 
snarast, och Energimyndighetens förslag måste snabbt ut på remiss. 
Det är angeläget att få till stånd investeringar i produktion av nya bio-
drivmedel. Marknaden växer relativt snabbt under de kommande åren 
genom ökade kvoter i reduktionsplikten och genom kvoten för förnybart 
flygbränsle. Raffinaderierna har planer på utbyggnad av kapacitet för 
biodrivmedel. Hittills har en stor del av råvaran varit importerad samti-
digt som vi har stora outnyttjade potentialer för inhemsk produktion. Nu 
gäller det att gå från ord till handling. 

Göran Enander ska utreda vita certifikat  
Regeringen gav 8 oktober ett uppdrag till landshövding 
Göran Enander att utreda hur ett kvotsystem för energief-
fektivisering kan utformas. Så här skrev regeringen i sitt 
pressmeddelande:  

”Ska samhället klara klimatomställningen med hjälp av en omfat-
tande elektrifiering behöver den energi som produceras användas 
så effektivt som möjligt. Regeringen har därför utsett Göran Enan-
der, landshövding i Uppsala län, till särskild utredare med uppgift 
att föreslå ett kvotpliktssystem för energieffektivisering (s.k. vita 
certifikat). Syftet med vita certifikat är att skapa ett marknadsba-
serat och kostnadseffektivt styrmedel som ökar energieffektivise-
ringstakten i Sverige, bidrar till att de energi- och klimatpolitiska 
målen nås samt underlättar en snabb, smart och samhällsekono-
miskt effektiv elektrifiering av samhället. 

Utredaren ska vid förslag på utformning av ett kvotpliktssystem 
göra bland annat följande:

• föreslå en möjlig kvotkurva för perioden fram till och med 
2030 samt för perioderna 2031–2040 och 2041–2050,

• föreslå vilka aktörer som lämpligen skulle kunna vara kvot-
pliktiga parter,

• föreslå ett system för verifiering och tillsyn av uppnådda ener-
gibesparingar, med en utformning som ger så låga administrativa 
kostnader som möjligt,

• föreslå hur systemet bör utformas för att administration, till-
syn och kontroll ska vara självfinansierande,

• föreslå sanktioner för kvotpliktiga parter som inte uppfyller 
sin kvotplikt,

• föreslå hur handel med vita certifikat ska regleras,
• genomföra en samhällsekonomisk analys av förslagen som 

läggs fram, bland annat ska förslagens kostnadseffektivitet analy-
seras, deras bidrag till att uppnå EU:s klimat- och energipolitiska 
mål beskrivas och överlappning med andra styrmedel kartläggas.

- En effektiv användning av energin är en viktig pusselbit i 
klimatomställningen, men det går för långsamt. Ett system med 
vita certifikat kan snabba på energieffektiviseringen och bidra till 
att vi når målen, säger energi- och digitaliseringsminister Anders 
Ygeman.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023

Svebio kommentar: 
Införande av vita certifikat har föreslagits i olika omgångar och Sve-
bio har alltid avvisat idén i remissyttranden. Energieffektivisering sker 
när det lönar sig utifrån de generella styrmedel som finns och som i 
första hand ska se till att minska klimat- och miljöpåverkan. Om sta-
ten anser att det behövs starkare styrmedel kan man höja energi- och 
koldioxidskatterna. Därefter får företag och konsumenter välja hur man 
vill använda energi och vilka tekniska lösningar som fungerar bäst. Vita 
certifikat innebär bara ett ytterligare parallellt styrmedel som skapar 
onödig byråkrati. 
Den långa utredningstiden antyder att regeringen inte är särskilt ange-
lägen om och kanske inte heller enig om att genomföra detta styrmedel. 
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Figur 8. Produktionskostnader för olika processvägar.

Källa: IEA Bioenergy, 2020.

Något som är värt att påpeka i sammanhanget är att kostnadsstrukturen skiljer sig mellan 
nya och konventionella biodrivmedel på så sätt att nya biodrivmedel i allmänhet har en 
högre andel kapitalkostnader i förhållande till råvaru- och andra driftskostnader.56 Med 
nya tekniker öppnas möjligheter att använda fler relativt billiga råvaror, i synnerhet avfall 
och restprodukter tills detta utbud är uttömt. Å andra sidan krävs i allmänhet mycket 
kostsamma investeringar i själva anläggningen, där vissa av processvägarna dessutom 
uppvisar tydliga skalfördelar som innebär att det av ekonomiska skäl kan vara nödvändigt 
att börja direkt i stor skala. Detta, tillsammans med att ny teknik i sig innebär högre risk 
än mer mogna tekniker, innebär att investeringar i nya biodrivmedelstekniker medför en 
högre risk än investeringar i anläggningar med konventionella tekniker. Alla dessa ökade 
risker behöver kompenseras med högre avkastning vilket ökar kapitalkostnaderna för nya 
biodrivmedelsanläggningar.

Det faktum att produktionskostnaderna för många av de nya biodrivmedelsteknikerna 
är högre än för konventionella tekniker innebär att ytterligare styrmedel inte är över-
flödiga, men det är inte i sig ett motiv för sådana styrmedel. Om det inte finns några 
externa effekter förknippade med de billigare biodrivmedlen (mer om detta i 3.3.2) 
blir det bara en onödig merkostnad för samhället att subventionera in dyrare tekniker. 
Däremot skulle dessa tekniker ändå kunna komma in på marknaden så småningom om 
de billigare teknikerna bygger på råvaror – t.ex. använda frityroljor och slakteriavfall 
– som bara finns tillgängliga upp till en viss gräns som förr eller senare visar sig otill-
räcklig för att möta en ökande efterfrågan på biomassa för bl.a. biodrivmedel. Detta är 
egentligen inget annat än en klassisk illustration över en utbudskurva där efterfrågan 

56 IEA, 2020. Notera dock att detta i synnerhet gäller för HVO medan biogas har fler likheter med flera 
av de nya biodrivmedlen eftersom de baseras på avfall och restprodukter som rentav kan ha negativa 
kostnader, samtidigt som investeringskostnaderna är högre än för HVO.

BIOENERGINYTT
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FORTS FRÅN SID 4.

Produktion och användning av biogas ökade 2020 
Produktionen av biogas i Sverige 2020 ökade med 2,4 
procent. Den största ökningen kommer från samrötnings-
anläggningar och gårdsanläggningar. Det visar ny statistik 
från Energimyndigheten.

Användningen av svenskproducerad biogas på cirka 2,2 TWh år 
2020 kan jämföras med en total användning av olika gaser (exem-
pelvis biogas, naturgas och gasol) för energiändamål som uppgår till 
cirka 20 TWh. 

Den totala produktionen av biogas i Sverige år 2020 ökade med 
51 GWh eller 2,4 procent jämfört med 2019. Produktionen av biogas 

ökade i samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar, men sjönk 
något för de övriga anläggningarna.   

Vid avloppsverk och samrötningsanläggningar uppgraderas mer-
parten av biogasen medan från industrianläggningar eller deponier 
används främst biogasen för el- och värmeproduktion eller facklas. 

* Inklusive värmeförluster och internförbrukning. Det går därför inte ut-
läsa hur stor andel av värmen som faktiskt nyttiggörs. För gårdsanlägg-
ningar och några gårdsbaserade samrötningsanläggningar redovisas 
endast nyttiggjord värme, värmeförluster redovisas i stället som Saknad 
data.  
** Producerad el.  

 

Tabell: Användning av svenskproducerad biogas (GWh) uppdelat på anläggningstyp, år 2020. 

Anläggnings-typ Värme* El** Uppgradering I n d u s t r i e l l 
anv. 

Övr. anv. Fackling Saknad data/ 
förluster 

Summa 

Avlopps-reningsverk 192 12 424 2 0 95 -4 721 

Samrötnings-anläggningar 53 11 957 17 4 67 3 1112 

Gårds-anläggningar 23 10 21 0 0 1 9 64 

Industri-anläggningar 49 2 0 44 0 39 0 135 

Deponier 84 4 0 2 0 39 0 129 

Förgasning 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 400 40 1401 66 4 242 8 2161 

Riksdagen anser att förslaget till RED III strider mot  
EU:s principer om subsidiaritet och proportionalitet 

Näringsutskottets majoritet beslutade 19 oktober att riks-
dagen bör avge ett så kallas motiverat yttrande till EU om 
att kommissionens förslag till reviderat Förnybartdirektiv 
strider mot principerna om subsidiaritet och proportionali-
tet. Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverade sig. 
Så här lyder utskottets förslag till riksdagsyttrande:  

Riksdagen har prövat kommissionens förslag till reviderat direk-
tiv för förnybara energikällor (COM(2021) 557). 

Inledningsvis vill riksdagen erinra om konstitutionsutskottets 
uttalande om att subsidiaritetsprövningen innefattar ett propor-
tionalitetskriterium och att det av detta följer att den föreslagna 
åtgärden inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
det eftersträvade målet med åtgärden. Enligt konstitutionsut-
skottet torde ett utskott därför vara oförhindrat att inom ramen 
för subsidiaritetsprövningen även göra en sådan form av propor-
tionalitetstest (se bet. 2010/11:KU18 s. 21 f.). 

När det sedan gäller det förslag som är aktuellt här anser riks-
dagen, liksom kommissionen, att arbetet för att nå målet om ett 
klimatneutralt EU till 2050 på ett sätt som bidrar till ekonomin, 
tillväxten och sysselsättningen i EU är viktigt och kräver större 
andelar förnybara energikällor och ett integrerat energisystem 
för att kunna minska utsläppen av växthusgaser. Riksdagen väl-
komnar således på det stora hela en uppdatering av relevanta 
regelverk på EU-nivå för att uppnå en minskning av växthusgas-

utsläpp med 55 procent fram till 2030.  
Riksdagen är däremot kritisk mot den grad av detaljreglering 

som kommissionen föreslår i det aktuella förslaget. Riksdagen är 
särskilt kritisk till skärpta regler för bioenergi och den ökande ad-
ministrativa börda för företag och myndigheter som förslaget kan 
innebära i denna del. 

Riksdagen anser att revideringen i stället bör underlätta uppfyl-
landet av de bindande och höjda målen för förnybar energi. Riks-
dagen delar kommissionens syn på att resurserna från skogen ska 
användas effektivt och efter principerna om en cirkulär ekonomi. 
Riksdagen menar dock att dessa målsättningar inte bäst uppnås 
med en detalj-

reglering enligt den s.k. kaskadprincipen så som kommissionen 
föreslår och motsätter sig därför denna detaljreglering. Riksdagen 
vill i detta sammanhang också betona betydelsen av att medlems-
staterna är och bör förbli självbestämmande när det gäller att ut-
forma och genomföra sin nationella skogspolitik. 

Riksdagen ser det därför som obestridligt att regelverket för 
biobränslen ska respektera den nationella skogskompetensen. 

Riksdagen anser att EU:s energipolitik bör utformas utifrån 
ett helhetsperspektiv och beakta ländernas olikheter och förut-
sättningar när det gäller både styrmedel och energisystem. Med-
lemsstaterna själva måste få utforma styrmedel, detaljregler och 
konkreta åtgärder för att bidra till EU:s måluppfyllelse. 

Det är viktigt att detaljreglering på EU-nivå undviks där na-
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Avfallsförbränningsskatten är ineffektiv 
Skatteverket lämnade 1 oktober rapporten ”Utvärdering 
av avfallsförbränningsskatten” till Finansdepartementet. 
Slutsatsen är att skatten inte styr verkningsfullt mot de 
mål som motiverar skatten. Så här sammanfattar Skatte-
myndigheten sina slutsatser i ett pressmeddelande: 

”På kort sikt har avfallsförbränningsskatten vältrats över på aktörer 
för materialåtervinning som kommuner, kommunala bolag, kommu-
nalförbund och privata aktörer som köper energiåtervinningstjänster. 
Dessa har i sin tur skjutit över skatten på de hushåll och företag som 
har genererat avfallet.

– Även om kostnaden för skatten har flyttats över till hushåll och 
företag har de här aktörerna svårt att reagera på skattens prissignal, 
därför har källsorteringen inte ökat. Skattens effekt på materialåter-
vinningen har blivit försumbar, säger Charlotte Berg projektledare på 
Skatteverket.

En förklaring till att skatten inte påverkar återvinningen av mate-
rial är att det redan finns andra styrmedel på avfallsområdet. Exem-
pelvis har drygt en tredjedel av kommunerna infört flerfackskärl eller 
olikfärgade påsar för optisk sortering som ett led i att anpassa hante-
ringen av avfall inför kommande krav. Med ett sådant avfallshante-
ringssystem är skatten överflödig eftersom den inte påverkar mängden 
avfall som källsorteras.

En femtedel av kraftvärme- och värmeverken anger att de har revi-
derat sina investeringsplaner till följd av skatten trots att de har kunnat 
stjälpa över skatten på de svenska mottagningsavgifterna.

– På lång sikt verkar det alltså som om företagen bedömer att 
de inte kan flytta över skatten på mottagningsavgifterna i tillräcklig 
utsträckning. Utvecklingen för avfallsbaserade kraftvärme- och vär-

meverk beror även på prisutvecklingen inom EU:s utsläppshandels-
system och i vilken mån förbränningskapaciteten byggs ut i Europa, 
säger Eva Samakovlis, analyschef på Skatteverket.

Skatteverkets utvärdering visar också att skatten troligen inte kom-
mer att underlätta för omställningen till en cirkulär ekonomi efter-
som varken avfallsflöden, materialåtervinning, produkters design eller 
växthusgaser bedöms påverkas i någon större utsträckning på längre 
sikt.

Avfallsförbränningsskatten infördes i april 2020 och tas ut för varje 
ton avfall som förs in på en avfallsförbrännings- eller samförbrän-
ningsanläggning. Syftet med skatten är att öka materialåtervinningen 
och minska växthusgasutsläppen.”

Svebio kommentar: 
Avfallsförbränningsskatten bör snarast avskaffas. Den bygger på en 
politiskt motiverad men felaktig negativ syn på energiutvinning ur av-
fall, och en tro på att materialåtervinning kan åstadkommas genom att 
bestraffa energiutvinning ur avfall. Innan skatten infördes gjordes en 
utredning av frågan, där utredarna själva avrådde från att införa skatten. 
Under remissbehandlingen av utredningen fick förslaget om att införa 
en avfallsförbränningsskatt massiv kritik. Ändå infördes skatten. 

Förutom att Sverige infört denna straffskatt på energiutvinning ur 
avfall har Sverige också tillsammans bara med Danmark och Litauen in-
kluderat avfallskraftvärmeverken i utsläppsrättshandeln, för de utsläpp 
som sker av fossil koldioxid. Med dagens höga pris på utsläppsrätter 
och avfallsförbränningsskatten drabbas de berörda kraftvärmeverken 
av höga kostnader, som försämrar fjärrvärmens konkurrenskraft på de 
berörda orterna och gör att omhändertagandet av restavfallet blir onö-
digt dyrt.   

FORTS FRÅN SID 5.

tionella lösningar är mer ändamålsenliga, kostnadseffektiva och 
proportionella. Riksdagen menar att den grad av detaljreglering 
som kommissionen föreslår, i synnerhet i fråga om bioenergi, går 
utöver vad som är nödvändigt för att nå de angivna målen och 
att förslaget därmed strider mot proportionalitetsprincipen. Kom-
missionens förslag i sin nuvarande utformning är enligt riksdagen 
därför inte heller i alla delar förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Svebio kommentar: 
Riksdagens näringsutskotts ställningstagande ger en tydlig signal både 
till EU-kommissionen, till EU-parlamentet och till den svenska reger-
ingen om att det måste finnas gränser för hur EU kan detaljstyra svensk 
energi- och klimatpolitik. Subsidiaritet innebär att besluten ska fattas 
på rätt nivå, helst så nära medborgarna som möjligt, och att man ska 
undvika att centralisera beslutsfattandet. Proportionalitet innebär att 
man inte ska ta till mer reglering än vad som är ändamålsenligt. Det är 
uppenbart att många av förslagen i RED III, särskilt de som berör bio-
energi, strider mot båda dessa principer. Utskottets ställningstagande 
är mycket välkommet och vi utgår från att den svenska regeringen följer 
riksdagens ställningstagande i de kommande förhandlingarna.   

Statistik för el och fjärrvärme 2020 
Sverige minskade sin totala elproduktion med nära 3 
procent jämfört med 2019. Trots minskningen produce-
rades mer el än vad som konsumerades, vilket gav ett 
överskott på 25 TWh. Det visar ny officiell statistik för el 
och fjärrvärme 2020 som Energimyndigheten presenterade 
28 oktober.

Den totala elproduktionen i Sverige uppgick till 160,9 TWh, vilket 
är en minskning med 2,8 procent jämfört mot 2019. Den förnybara 
elproduktionen av sol, vind och vatten ökade samtidigt som kärn-
kraften och den konventionella kraftvärmen minskade. Så här såg 
elproduktionen ut jämfört med 2019:
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Svenska kraftnät ska bygga för framtidens havsbaserade elproduktion 
(pressmeddelande från regeringen 14 oktober)
Regeringen avser att ge Affärsverket svenska kraftnät i 
uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till områden inom 
Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar att 
ansluta fler elproduktionsanläggningar. 

Utbyggnad av havsbaserad vindkraft förväntas vara ett viktigt bi-
drag till att målen om förnybar elproduktion till 2040 nås och 
bidrar även till att möta den ökade efterfrågan på el i framtiden.

Sverige har goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft och 
potential för utbyggnad i Östersjön är stor. Havsbaserad vindkraft 
är mer effektiv sin landbaserade motsvarighet och kan bidra med 
stora volymer el, hög effekt och med stor geografisk spridning vil-
ket bidrar till ökad sammanlagringseffekt.

Regeringen avser att besluta om en ändring av Affärsverket 
Svenska kraftnäts instruktion som ger verket i uppgift att bygga ut 
transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där 
det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktionsanlägg-

ningar och där en sådan utbyggnad främjar uppfyllelsen av Sveri-
ges mål om förnybar elproduktion. För att ge aktörer tydliga och 
transparenta förutsättningar avser regeringen även att ge Svenska 
kraftnät ett regeringsuppdrag om att påbörja förberedande arbete 
inför utbyggnaden av transmissionsnätet i havet.

Svebio kommentar: 
Svebio anser att vindkraftens investerare själva ska stå för kostnaderna 
för att ansluta havsbaserad vindkraft till nätet. Regeringen har dock med 
stöd från sina samarbetspartier lagt fast att Svenska kraftnät ska bygga 
nät ut till havsvindparkerna. Det innebär att kostnaden läggs på alla 
elkunder via stamnätsavgiften och att den havsbaserade vindkraften 
subventioneras kraftigt i förhållande till annan elproduktion. Energimi-
nister Anders Ygeman säger i en kommentar att havsbaserad vindkraft 
kan hjälpa till att klara effekttillgången i södra Sverige. En snabbare 
åtgärd skulle vara att investera i mer biobaserad kraftvärme i regionen. 
Då skulle man också få mer planerbar elproduktion. 

FORTS FRÅN SID 6.

• Vindkraften ökade med 38,7 procent till 27,5 TWh.
• Vattenkraften ökade med 10,7 procent till 71,9 TWh.
• Solkraften ökade med 56,1 procent till 1,0 TWh.
• Konven¬tio¬nella värmekraften minskade med  

       16,8 procent till 13,2 TWh.
• Kärnkraften minskade med 26,5 procent till 47,3 TWh.

Under 2020 uppgick den totala elanvändningen till 125,2 TWh 
(exklusive förluster), vilket är en nedgång på 1,7 procent jämfört 
med 2019. Trots pandemin, med många distansarbetande medbor-
gare, minskade hushållssektorn sin elanvändning med 3,2 procent 
jämfört mot 2019.

På SCB:s webbsida kan man hitta publikationen ”Årlig ener-
gistatistiks (el, gas och fjärrvärme)” i sin helhet som ett statistiskt 
meddelande (SM). Där kan du bland annat hitta tabeller och dia-
gram rörande el och värme. 

Stora biokraft- och värmekonferensen är en 
av Svebios stora årliga branschträffar där 
150–200 branschkollegor träffas för erfaren-
hetsutbyte och nätverkande samt för att ta 
del av och diskutera forskning och utveckling 
samt näringspolitisk och aktuella ämnen. 

• EUs klimatpaket och påverkan på Sverige.
• Kraftvärmens roll på elmarknaden.
• Villkor och utveckling för mindre värmeverk.
• Kombinaten revolutionerar energisystemet.
• Bränslehantering och ny hållbarhets- 
   reglering.

Stora biokraft- och värmekonferensen

▲

Vi inleder konferensen med 
ett studiebesök hos Skövde 
Energis kraftvärmeverk.

Plats
Knistad Herrgård

Adress
Knistad 1, Skövde

Datum
16–17 november 2021

Tid
08:00–17:00
Tidzon: Stockholm, GMT+01:00
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Fortsatt oro på elmarknaden 

MARKNADERNA

Vi ser fortsatt samma tendenser som förra månaden på elmark-
naden: mycket volatila priser, höga priser i hela Västeuropa och 
mycket stora skillnader i Sverige mellan prisområdet 4 i söder och 
prisområdena 1 och 2 i norr. Samtidigt verkar läget i Sverige ha sta-
biliserats något. Det kan delvis bero på höstregnen som har gett en 
påfyllnad i vattenmagasinen upp till nära normal fyllnadsgrad. De 
höga priserna gör att man kör biokraftanläggningarna mer än förra 
året. Sedan september 2019 särredovisar Energimyndigheten och 
SCB månadsvis fördelningen mellan fossil och förnybar värme-
kraft (läs: biokraft). Man kan där se att biokraftproduktionen varit 
högre än året innan under hela detta år, med undantag för juni 
månad. Under 2020 var utvecklingen den motsatta, med minskad 
produktion. 

Skillnaden i elpris mellan sydligaste och norra Sverige har under 
oktober legat kring 75 öre/kWh och prisskillnaden mellan norra 
Sverige och elområde 3 (Stockholm – Göteborg) har legat kring 15 
– 20 öre/kWh. Priserna på Nordpool har varierat mellan nollpriser 
och priser över 2,50 kr/kWh. De höga nivåerna gäller nästan en-
bart Sydsverige medan det under huvuddelen av tiden varit mycket 
låga priser i norr. Forwardpriserna, som steg mycket kraftigt från 
sommaren till september upp till omkring 80 öre/kWh för den 
kommande vintern har sjunkit tillbaka betydlig och ligger för helår 
2022 kring 40 öre/kWh. 

De höga elpriserna i södra Sverige är starkt påverkade av pri-
serna på kontinenten och beror inte på elbrist i Sverige. Tvärtom 
har Sverige fortsatt mycket stort elöverskott, även om tillgången 

varierar mycket kraftigt på kort sikt på grund av den allt högre 
andelen vindkraft. Under det här året har Sverige haft nettoexport 
av el till alla omgivande länder under alla veckor, utom till Norge, 
där det sker ett löpande utbyte som ibland ger importöverskott. 
Den inhemska elanvändningen visar fortfarande ingen trend till 
ökning. 

Den nya norska regeringen har i sitt regeringsprogram skrivit 
att man inte kommer att ge några nya tillstånd för kablar från 
Norge. I år har nya elkablar tagits i drift både till Tyskland och 
Storbritannien. Också Sveriges energiminister Anders Ygeman har 
uttalat sig om att Sverige kan behöva ompröva synen på ökade 
förbindelser mot kontinenten. 

Höga energipriser i hela Europa
De mycket höga energipriserna i hela Europa skapar politisk oro 
och flera länder har infört tillfälliga statliga rabatter på elpriserna. 
Frankrike har till exempel infört ett prisstopp för både gas och el 
fram till i vår, och den nya norska regeringen har infört direktstöd 
för elkonsumenter i delar av Norge som fått stora elprishöjningar.

Elpriset trycks upp dels av de mycket höga priserna på naturgas 
och annan fossil energi, dels av de höga priserna på utsläppsrätter. 
Uppgången på utsläppsrättsmarknaden har dock avstannat under 
oktober och priset ligger på strax under 60 euro/ton CO2, vilket 
ändå är en mycket hög prisnivå. Trycket har ökat på att EU ska ge-
nomföra åtgärder men hittills har EU-kommissionen i huvudsak 
hävdat att det är en fråga för medlemsländerna. 

 

Läget på de globala energimarknaderna publiceras av Energimyndigheten varannan vecka.  
Anmäl dig som prenumerant på www.energimyndigheten.se/globalaenergimarknader  
Kontakt: globalaenergimarknader@energimyndigheten.se 

| 4 
 

Naturgasmarknaderna 
 

Priserna på de globala naturgasmarknaderna är fortsatt mycket höga. Det överutbud som 
länge överskuggat de globala naturgasmarknaderna har snabbt övergått till ett 
underutbud. Läs mer om bakgrunden till de nu höga naturgaspriserna i marknadsbreven 
från vecka 39 och 41. 

Den europeiska naturgasmarknaden är fortsatt ansträngd då marknadsfundamenten med 
låga europeiska naturgaslager och en stram global marknad kvarstår. På den 
nordvästeuropeiska naturgasmarknaden stängde TTF M+1 i måndags på EUR88,64 per 
MWh, att jämföra med EUR93,62 per MWh vid förra marknadsbrevets publicering. 
Marknaden är nervös och priserna fortsatt volatila men priserna har till stor del handlats 
kring samma nivå sedan förra marknadsbrevet. Priserna vid TTF steg tillfälligt i början av 
förra veckan efter besked om att Gazprom inte bokar något extra kapacitet via Ukraina till 
Europa i november. Den europeiska gasmarknaden reagerade kraftigt på beskedet, 
särskilt mot bakgrund av det uttalande som Ryssland gjorde tidigare i oktober om möjliga 
extra leveranser till Europa. 

 

Källa: Montel. 

Den globala LNG-marknaden är fortsatt stram till följd av den ökade globala efterfrågan. 
Det globala LNG-utbudet påverkas också av avstängd LNG-produktion och 
underhållsarbeten. Det asiatiska benchmarkpriset JKM handlas fortsatt över motsvarande 
kontrakt i Europa vilket drar LNG-laster mot Asien istället för till Europa. De asiatiska 
priserna har hittat stöd i väderprognoser om en ”La Nina vinter” som vid ett inträffande 
medför kallare väder i nordöstra Asien och torka i Sydamerika, vilket i så fall skulle 
påverka den globala LNG-balansen. 

Priserna på naturgas i USA handlas nu till en sjättedel av naturgaspriset i Europa och 
priserna vid amerikanska handelshubben Henry Hub stängde i fredags den 22 oktober på 

3 €

23 €

43 €

63 €

83 €

103 €

123 €
Naturgaspriser (EUR/MWh)

TTF Henry Hub
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REMISSYTTRANDEN

EU-kommissionens förslag till reviderat förnybartdirektiv RED III 
Svebio lämnade den 11 oktober ett remissyttrande till Infrastruk-
turdepartementet om EU-kommissionens förslag till revidering av 
Förnybartdirektivet. Yttrandet innehåller detaljerade synpunkter 
på föreslagna nya skrivningar och finns i sin helhet på Svebios 
hemsida under ”besvarade remisser”. Här är sammanfattningen 
och inledningen av yttrandet: 

Sammanfattning
• Vi stödjer höjningen av målet för förnybar energi från 32 till 

40%, men menar att det skulle kunna höjas ytterligare, till 50% 
2030 om man höjer målet för transportsektorn, vilket är möjligt 
om man ändrar synen på biodrivmedel från åkergrödor.  

. Målet för transportsektorn på 13% växthusgasreduktion är för 
lågt. Med en kraftig höjning av målet i transportsektorn kan pro-
duktion och användning av både konventionella och avancerade 
biodrivmedel öka. 

• Man bör inte införa fler delmål utöver målet för förnybart 
totalt och målet för förnybart i transportsektorn. Övriga mål och 
riktlinjer bör vara indikativa. Omställningen bör i första hand ske 
med generella styrmedel som koldioxidskatt och utsläppshandel. 

. Den ensidiga inriktningen på elektrifiering och vätgas är omo-
tiverad och strider mot principen om teknikneutralitet. Värdering 
av fordon utifrån utsläpp från avgasröret (zero tailpipe) måste er-
sättas med värdering av total miljöpåverkan enligt LCA (well-to-
wheels). 

• Tak och andra begränsningar för biodrivmedel från åkergrö-
dor bör tas bort, och medlemsländerna bör själva få bestämma 
om man vill använda lediga resurser i jordbruket till odling av 
energigrödor. 

• Förslaget om att avskaffa dubbelräkning av förnybara driv-
medel är bra och bör genomföras fullt ut för alla råvaror och alla 
sektorer. 

• Vi stödjer förslaget om att höja biodieselandelen från 7% till 
10%. Man bör också ta initiativ för att höja inblandningen av eta-
nol i standardbensin från 10% till 15% eller 20%. 

• Hållbarhetskriterierna för biomassa från skog bör inte föränd-
ras nu. De har ännu inte implementerats på marknaden och de nu 
gällande kriterierna bör först utvärderas innan ytterligare kriterier 
införs. 

• Modellen med riskvärdering och bedömning i relation till 
befintlig skogs- och miljölagstiftning fungerar bra och ger låga 
administrativa kostnader. De föreslagna förändringarna försämrar 
konkurrenskraften för skogsbaserad bioenergi vilket ger negativa 
klimateffekter. 

• Förslaget om att även mindre användare, ner till 5 MW, ska 
rapportera skapar ytterligare administrativa kostnader och krångel, 
som särskilt drabbar små och medelstora aktörer. 

• Klimatkraven på befintliga anläggningar innebär en retroak-
tiv lagstiftning som kan tvinga fram avveckling av väl fungerande 
anläggningar med stor klimatnytta och i sämsta fall återgång till 
fossila bränslen. 

• Förslaget att man inte kan ge stöd till anläggningar som en-

bart producerar el från biomassa kan förhindra användning av bio-
energi för flexibilitetstjänster (balansering, effekt, lokal kapacitet). 

• Förslaget i artikel 3.3 om att medlemsländerna ska reglera an-
vändningen av biomassa för energi och att EU-kommissionen ska 
återkomma med ytterligare förslag om begränsningar 2026 bör av-
visas av den svenska regeringen. Råvarureglering av den typ som 
föreslås skapar i sig störningar på marknaden och osäkra investe-
ringsvillkor. Åtgärden strider mot EU:s grundläggande principer 
om fri konkurrens. 

• Förslag om att reglera användningen av biomassa från ”plan-
tage-skog”, att minimera ”stora hyggen”, att inte skörda stubbar, 
osv, innebär inskränkningar i skogsskötseln, och inkräktar på den 
nationella bestämmanderätten över skogspolitiken. Detaljregle-
ringen strider mot subsidiaritetsprincipen. 

Negativ syn på bioenergi
EU-kommissionens förslag i Fit for 55 präglas av en genomgående 
negativ syn på bioenergi. Det återspeglas i flera av de konkreta 
förslagen. Några exempel: 

• Skogsstrategin och LULUCF-förslaget leder till minskade av-
verkningar och minskad produktion av skogsråvara, vilket minskar 
tillgången på biomassa för energiändamål, både i form av avverk-
ningsrester och biprodukter från skogsindustrin. Det får direkta 
konsekvenser för den svenska energiförsörjningen där bioenergi 
idag står för cirka 38 procent av slutanvändningen av energi.

• Förslaget till reviderat energiskattedirektiv ETD innehåller 
förslag om införandet av minimiskatter på biobränslen både för 
transportändamål och för uppvärmning. Förslaget läggs utan mo-
tivering och innebär att bioenergi särskiljs negativt i skattehän-
seende i relation till andra förnybara energislag. Beskattningen 
motverkar ersättning av fossila bränslen och strider mot de över-
gripande klimatmålen i Fit for 55. 

• Regleringen av klimatutsläppen från olika transportslag dis-
kriminerar biodrivmedel i förhållande till andra förnybara lös-
ningar. Målet att minska utsläppen från avgasröret (zero tailpipe) 
slår ut hela marknaden för biodrivmedel inklusive biogas för be-
rörda fordonstyper. 

Samma negativa syn på bioenergilösningar har fått genomslag 
även i föreliggande förslag till revidering av förnybartdirektivet. 
Genom att ställa upp nya hinder för mobilisering av biomassa från 
skogsbruk och fortsatt motarbeta bioråvara från jordbruket mins-
kas bioenergins möjligheter att bidra till klimatomställningen. 
Följden blir onödigt höga utsläpp av fossil koldioxid och onödigt 
höga kostnader för klimatomställningen. 

Den svenska regeringen måste stå upp för hållbar användning 
av bioenergi, både från skog och åker i medvetande om att bioen-
ergi idag är Sveriges största energikälla och att det finns potential 
att fördubbla tillförseln av biomassa med inhemsk produktion. 

Målet för förnybart 
Förslaget innebär höjt mål från 32% till 40% 2030, liksom höjning 
av flera delmål. Vi anser att målet är för lågt och borde kunna 



10

EU-kommissionens förslag till reviderat energieffektiviseringsdirektiv 

Klimaträttsutredningens slutbetänkande ”En klimatanpassad  
miljöbalk för samtiden och framtiden” (SOU 2021:21) 

Svebio lämnade 14 oktober ett remissyttrande till In-
frastrukturdepartementet om EU-kommissionens för-
slag till revidering av Energieffektiviseringsdirektivet 
(EED). Här återges yttrandets sammanfattning och in-
ledning. Yttrandet finns i sin helhet på Svebios hemsida 
under ”besvarade remisser”.

Svebios synpunkter i sammanfattning
• Energieffektivisering åstadkoms bäst och på ett kostnadsef-

fektivt sätt genom fri konkurrens på marknaden, där statens och 
EU:s roll bör vara att genom generella styrmedel och reglering av 
emissioner och annan miljöpåverkan skapas ramvillkoren. 

• Inom ramen för EU:s övergripande klimatpolitiska mål bör 
det huvudsakliga styrmedlet vara en generell koldioxidskatt, kom-
binerat med det befintliga utsläppshandelssystemet. För att stimu-
lera energieffektivisering kan också rena energiskatter utnyttjas. 
Utifrån beskattningen kommer effektiviseringsåtgärder och kon-
vertering till förnybara energikällor att ske baserat på lönsamhet 
och lägsta kostnad.

• Baserat på denna inriktning bör man inte införa en ”energief-
fektivitet först-princip”.

• Detaljreglering och direkta subventioner bör undvikas, efter-
som de snedvrider marknaden och inte ger de mest kostnadsef-
fektiva lösningarna. 

• En definition för förnybar värme bör införas i direktivet. 
• Energieffektivisering bör i första hand vara en nationell ange-

lägenhet som en del i att uppfylla de nationella målen för minska-
de växthusgasutsläpp, och de nationella åtgärderna och styrmedlen 
bör redovisas i de nationella energi- och klimatplanerna. 

• Den mest omfattande energieffektiviseringen på systemnivå 
kan åstadkommas genom utbyggnad av fjärrvärme och kraftvärme 
för att ersätta individuell uppvärmning och kondenskraft. 

• Vi motsätter oss förslag om att offentliga sektorn ska förplik-
tas att minska sin energianvändning med 1,7% per år, oberoende 
av statusen på existerande byggnadsbestånd och utrustning. 

• Vi motsätter oss också förslaget om att minst 3 procent av 

Svebio lämnade 21 oktober ett remissyttrande över Kli-
maträttsutredningens slutbetänkande. Vi återger hela 
yttrandet. 

Enligt Svebios uppfattning bör klimatpolitiken i första hand styras 
med generella styrmedel som koldioxidbeskattning och utsläpps-
handel, inte med tillstånd för enskilda verksamheter eller projekt. 

Den svenska koldioxidskatten har höjts och breddats och är 

alla offentliga byggnader ska renoveras varje år, oberoende av deras 
energistandard. 

• Definitionerna för effektiv fjärrvärme måste utformas så att de 
inte diskriminerar anläggningar som använder avfall och sameld-
ning mellan avfall och biobränslen. 

Mångdubbla styrmedel och detaljstyrning
EU-kommissionens förslag i Fit for 55 relaterade till byggnadsbe-
ståndet och till värmeförsörjning präglas av mångdubbla styrme-
del och detaljstyrning. Det kommer att leda till lösningar som inte 
är optimala och till onödigt höga samhällsekonomiska kostnader. 

Förutom förslag om ett nytt ETS-system för byggnader och 
transporter föreslås minimiskatter för uppvärmningsbränslen och 
årliga mål för övergång till förnybar energi och energieffektivise-
ring. Dessutom läggs förslag på detaljnivå om exempelvis energi-
mätning, vita certifikat och obligatorisk minskning av energian-
vändning i offentliga byggnader. 

EU borde genomföra ett övergripande styrmedel, en koldioxid-
skatt, i alla sektorer som ligger utanför utsläppsrättshandeln EU-
ETS. Utifrån en sådan beskattning kommer effektiviseringsåtgär-
der och konvertering till förnybara energikällor att ske baserat på 
lönsamhet och lägsta kostnad. Man kan då också undvika subven-
tioner och detaljregleringar. 

Utifrån den här utformningen av styrsystemet är det inte lo-
giskt att anta en princip om ”energieffektivitet först”, varför vi av-
visar den föreslagna artikel 3. Det som ska göras först är det som 
lönar sig bäst. Med en tillräckligt hög koldioxidskatt blir principen 
istället ”minskade växthusgasutsläpp först”, vilket måste vara hu-
vudsyftet med Fit for 55. 

Många av de förslag som kommissionen lägger strider mot de 
grundläggande principerna i EU-samarbetet om subsidiaritet och 
proportionalitet.

Den svenska regeringen bör ge ett uppdrag till Energimyndig-
heten att göra en kritisk granskning av Annex II i det föreslagna 
direktivet. 

idag världens högsta, vilket lett till mycket kraftiga reduktioner 
av koldioxidutsläppen i de sektorer som omfattas av skatten. EU-
ETS har fram till nyligen varit ett svagare styrmedel. Men efter 
reformeringen av EU-ETS har priset stigit kraftigt och systemet 
har idag en starkt styrande verkan med relativt högt pris på ut-
släppsrätterna och därmed ett starkt omvandlingstryck som leder 
till konverteringar från fossila bränslen till förnybar energi, energi-
effektivisering och innovationer. Generella styrmedel har jämfört 

höjas till 50%, dvs att hälften av all energianvändning i EU 2030 
är förnybar. Det föreslagna målet innebär att fossila bränslen (in-
klusive kärnkraft) fortfarande står för 60% av energiförsörjningen 
i EU 2030. Det är en alltför hög andel, särskilt som omkring 95% 
av denna fossila energi kommer att vara importerad. Genom Brexit 
ligger nu huvuddelen av olje- och gasproduktionen i Europa utan-

för EU. EU gör sig också allt mer beroende av importerad rysk gas. 
Bättre försörjningstrygghet bör värderas högre i politiken för ökad 
andel förnybar energi. Här spelar inhemskt producerad bioenergi 
en viktig roll. 

(se vidare Svebios hemsida)

FORTS FRÅN SID 9
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med tillståndsgivning fördelen att ge snabba signaler och att fung-
era kostnadseffektivt. 

Syftet med EU-ETS är inte att bidra specifikt till det svens-
ka klimatmålet utan att uppnå ett gemensamt EU-mål. Att be-
gränsa klimatpåverkande utsläpp för svenska anläggningar inom 
ETS med miljötillstånd under miljöbalken för att nå nationella 
utsläppsmål leder bara till att utsläpp sker någon annanstans inom 
ETS-systemet. Det leder till restriktioner för svenska företag som 
försämrar konkurrensvillkoren utan att ge någon klimatnytta. 

Vi motsätter oss emellertid inte att man i miljöbalken anger att 
klimateffekter ska vägas in i bedömningen av ansökningar. Man 
bör dock utforma paragraferna så att man också kan värdera po-
sitiva klimateffekter, inte bara ökade utsläpp. I fallet Cementa är 
en introduktion av CCS, och till dels bio-CCS eftersom man kan 
öka användningen av biobaserat bränsle, en avgörande klimatför-
del som med en annan utformning av miljöbalken skulle kunna 

vägas in i miljöprövningen. På liknande sätt skulle introduktion av 
biodrivmedelsproduktion och CCS kunna påverka bedömningen 
av en utbyggnad av ett raffinaderi. 

Om en stoppregel införs för klimatpåverkande stora projekt 
måste denna införas samtidigt som man inför en avvägningsregel, 
för att kunna göra en helhetsbedömning. De aktuella fallen kring 
Cementa, LKAB och Preem visar att en bredare avvägning måste 
kunna göras där man värderar övergripande klimatnytta mot de 
krav som ställs i miljöbalken. Vi motsätter oss alltså att frågan om 
en avvägningsregel tas upp i ett senare skede av beslutsprocessen 
kring miljöbalken. 

Vi anser inte att man i paragraf 5 ska införa ett tillägg om att 
man i första hand ska använda förnybara eller återvunna råvaror 
och material, om det leder till lägre miljö- och klimatpåverkan. 
Det är en onödig detaljreglering som inte hör hemma i en fri 
marknadsekonomi. 

Rekordhöga skogsflispriser på den baltiska 
bioenergimarknaden
På tisdagen 5 oktober noterades de högsta skogsflispriserna någon-
sin på International Biomass Exchange Baltpool, IntBEX.

Genomsnittspriset för kontrakt av en veckoleverans till värme-
verk och kraftvärmeverk i Litauen är 204,22 kronor per megawat-
timme. Det är en uppgång på 2,6 procent från föregående veckans 
notering på 199,05 kronor per megawattimme. Dagens omsättning 
av de aktuella kontrakten är 69 860 megawattimmar, vilket mot-
svarar 14,2 miljoner kronor.

– De ökade elpriserna och högre kostnaderna för utsläppsrätter 
gör att efterfrågan på biobränslen ökar, säger Gustav Melin, vd på 
Svebio.

Energiföretagen byter strategi
Det går inte helt att översätta prisuppgången i Baltikum till öv-
riga Norden eller Sverige, men marknaderna hänger ihop och 
även här ökar efterfrågan på bränsleflis. Fjärrvärmeföretagen byter 
från att använda värmepannor till anläggningar som har turbin 
för att nyttja det höga elpriset. När bolagen producerar el ökar 
flisanvändningen med nära 50 procent. Kontrakt som avser längre 
perioder tecknas till ett högre pris.

– Det är glädjande att den europeiska klimatpolitiken äntligen 
börjar fungera, och att det blir dyrare att släppa ut koldioxid. Priset 
på utsläppsrätter har dubblats sedan i fjol och tiofaldigats på fyra 
år. Detta efter att vi haft nästan 15 år av en utsläppshandel som 
knappt spelat någon roll. Det förklarar varför företagen var oförbe-
redda på prisuppgången som startade i våras, menar Gustav Melin. 

Stor efterfrågan på biobränslen i vinter
Svebio räknar med att det kommer bli en stor efterfrågan på bio-
bränslen i hela Europa den kommande vintern, när företagen ska 
försöka byta bränsle i befintliga pannor. 

– Den svenska metoden med koldioxidskatt som successivt höjs 
under lång tid är en bättre metod för energiomställningen, lika 
så den litauiska metoden där man bytt bränsle i kraftvärmeverk 

under tio år. I båda länderna har man sänkt sina uppvärmnings-
kostnader samtidigt som man bytt till förnybar bioenergi i nästan 
hela värmesektorn, säger Gustav Melin.

I Europa ökar nu utsläppskostnaderna från en låg nivå – därför 
kommer det bli onödigt dyrt under den kommande vintern. 

Kan täcka behoven för två decennier 
Svebio menar att det finns gott om biobränslen som kan täcka 
energibehoven under de kommande 15-20 åren. Sannolikt även 
under en ännu längre period. Men bränsleleverantörerna behöver 
hinna förbereda sig för att skala upp produktionen.

Den svenska bränslesituationen är särskilt god då vi har mycket 
biprodukter som spån och bark från skogsindustrin. Även ska-
dorna från barkborreangrepp har ökat volymerna skog av sämre 
kvalitet som måste gå till energianvändning. 

– Vi har haft en för låg efterfrågan på biobränsle i flera år. Det 
har varit svårt att överleva som flisentreprenör. Förhoppningsvis 
kan den ökade efterfrågan i Europa också göra att den svenska 
skogsflisproduktionen kan öka igen efter tio år av nedgång, säger 
Gustav Melin.
6 oktober 2021

EU missar klimatmålet i transportsektorn – 
men Sverige är särklassigt bäst i EU
EU-länderna ser ut att missa det blygsamma målet för förnybar 
energi i transportsektorn 2020. Det framgår av EU-kommissio-
nens rapport 26 oktober om uppfyllandet av Bränslekvalitetsdi-
rektivet 2019.

Rapporten visar också att konventionella biodrivmedel svarar 
för nästan hela klimatgasreduktionen. 2019 stod biodrivmedel för 
5,6 procent av drivmedlen på marknaden medan bara 0,01 procent 
var el i vägtrafiken. Biodrivmedlen gav alltså 500 gånger så stor 
klimatnytta som elbilar 2019.

Målet i Bränslekvalitetsdirektivet är att klimatpåverkan från 
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drivmedel ska minska med 6 procent från 2010 till 2020. Det – 
Siffrorna från EU-kommissionen bekräftar att EU:s klimatpolitik 
på transportområdet är ett stort misslyckande. Man lyckas inte 
ens nå upp till det mycket blygsamma målet 2020 på en minskad 
klimatpåverkan med 6 procent. Sverige har klarat nära 20 procent 
med en ordentlig satsning på biodrivmedel, konstaterar Gustav 
Melin, vd i Svebio.

Sverige sätter ribban
EU-kommissionen föreslår i Fit for 55-paketet att målet för 2030 
ska vara 13 procent reducerad klimatpåverkan i transportsektorn. 

Det svenska målet är en reduktion med 70 procent.
– EU-kommissionen bedriver en politik som begränsar an-

vändningen av biodrivmedel, särskilt från jordbruksgrödor, och 
ensidigt gynnar elektrifiering och vätgas. Konsekvensen har hitin-
tills blivit en ytterst liten klimatnytta och att hela unionen är kvar 
i samma beroende av importerade fossila bränslen som tidigare. 
Detta samtidigt som vi lägger ner åkermark i Europa. År 2019 stod 
fossila drivmedel för 94,4 procent av alla drivmedel i EU och det 
är en mycket långsam utveckling, säger Gustav Melin.

2 november 2021

Reductions in GHG intensity of fuels achieved by EU fuel suppliers in Member States, 2010-2019 (Source: EEA).
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BIOENERGI I PRESSEN

NORRBOTTENS LÄN

Så kan våtmarker hejda klimatkris
Norrbotten består av två miljoner hektar våtmarksareal. En stor 
del av dessa myrar har sedan lång tid tillbaka dikats ut i syfte att få 
mark som kan nyttjas för jord- eller skogsbruk.

– Utdikade våtmarker släpper ifrån sig växthusgaser som koldi-
oxid och lustgas, säger Emma Palmgren, projektledare på länssty-
relsen i Norrbotten. Det finns en stor klimatnytta i att jobba med 
att återskapa funktionella våtmarker.

Ett av de områden som länsstyrelsen åtgärdar är Knämyran, någ-
ra mil nordväst om Morjärv. Två grävmaskiner tar material från di-
kesvallar och omgivande områden och fyller igen diket. För att igen-
läggningen ska hålla byggs även pluggar, med hjälp av virke och torv.
Norrländska Socialdemokraten 11 oktober 2021

Piteåföretaget om efterfrågan på 
biobränsle: Bara skriker efter det
Bristen på fossilfritt bränsle och en hög efterfrågan, gör att den helt 
fossilfria dieseln, HVO 100 just nu är dyrare än den vanliga dieseln.

I Piteå arbetar företaget Sunpine med att utvinna råvaror för bio-
bränslen - ur råtallolja, som är en restprodukt från pappersbruken. 

"Det är en sådan efterfrågan att vi måste börja producera mer", 
säger företagets vd David Öquist. 
Sveriges Radio Norrbotten 20 oktober 2021

Fabriken kan växa: "Våra ägare  
vill ha mycket mer"
Dyr bensin och diesel upprör många, men för Sunpine blomstrar 
marknaden av förnybara biobränslen. Om några år kan fabriken i 
Piteå byggas ut igen, berättar vd:n David Öquist.

Reduktionsmålet för fossil diesel har ökat från 21 till 26 procent 
bara i år – och år 2030 är reduktionsmålet 66 procent. Därmed 
måste dieseln blandas med ännu mer förnybara biodrivmedel. Så-
ledes lär också Sunpine, som ägs av bland andra Preem, behöva öka 
produktionstakten ännu mer.

– Vi har byggt ut fabriken en gång. Vi vet att ägarna kommer 
att ta nästa steg 2025, och ytterligare steg 2030 när enormt större 
volymer förväntas, säger David Öquist.
Piteå-Tidningen 22 oktober 2021

Gräsexperter studerade  
förebild i Glommersträsk
Hos Glommers Miljöenergi finns en demonstrationsanläggning 
där man tillverkar djurströ av gräset rörflen. Nyligen fick företaget 
besök av en delegation med representanter från sju länder i projek-
tet Go-Grass. 

Hos Glommers Miljöenergi omvandlas rörflen till en hållbar 
och cirkulärströprodukt för djur som går under varumärket Kli-
matströ. Ströet kan efter användning i stallet eller ladugården an-
vändas som gödningsmedel, liksom för biogas eller värmeproduk-
tion. 

– 2010 installerade vi en brikettpress för stråbränslen, som se-
dan utvecklats till en produktionslinje för strö med hygienisering, 
kompaktering och dammreducering, berättar Bo Lundmark, vd 
för Glommers Miljöenergi. 
Norran 28 oktober 2021

JÄMTLANDS LÄN 

Prischock får åkerier att överväga biogas
Med stigande priser på både bensin och diesel och att regeringen 
meddelat att det sannolikt inte kommer att sänkas i framtiden, 
tittar bland annat åkeribranschen i länet på alternativ för att sänka 
kostnaderna för transporter. 

En möjlighet kan vara biogas som framställs av matavfall. 
Det tror i alla fall Region Jämtland Härjedalen som under tis-

dagen var med och arrangerade en träff på Frösö park som samlade 
gasproducenter, yrkesförare och åkeriägare för att prata om biogas. 
På plats fanns även specialbyggda lastbilar tankade med biogas som 
fick provköras av nyfikna och branschfolk. 
Länstidningen Östersund 13 oktober 2021

Här är Erik Brandsmas nya toppjobb
Erik Brandsma fick i april i år lämna posten som verkställande di-
rektör på Jämtkraft. Nu har han fått ett nytt vd-jobb - på Sveaskog.

Erik Brandsma sparkades i våras från vd-posten på Jämtkraft då 
styrelsen eftersökte en ny typ av ledarskap. I en intervju med ÖP 
uttryckte han sin förvåning över beslutet.

Nyligen stod det klart att hans efterträdare på Jämtkraft blir 
Klas Liljegren som närmast kommer från energihandelsbolaget 
Modity.

Erik Brandsma tillträder sin nya post på skogsbolaget 15 januari 
nästa år.
Östersunds-Posten 24 oktober 2021

Bondepar i Mo miljoninvesterar på sin gård
Lennart och Sandra Molander i Nyhus i Mo satsar allt på sin gård. 
En helt ny ladugård för femton miljoner stod klar härom året och 
nu bygger de en anslutning mellan sina båda ladugårdar där en 
foderrobot för fem miljoner ska underlätta arbetet på gården inom 
en månad.

– Vi stod i valet och kvalet, att satsa ordentligt eller lägga ner 
gården, säger Lennart Molander.

Förutom att satsa på en större mjölkladugård och foderkök med 
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foderrobot är Lennart och Sandra angelägna om ett modernt mil-
jötänk.

– Vi har en biogasanläggning där vi producerar både värme och 
el. En motor drar en generator driven av biogas från kornas gödsel. 
Vi har kulvertar på gården och värmer stora delar av gården med 
biogasen. Under vintern när det är som kallast stödeldar vi med 
ved, alternativt att vi kan köra pannan med biogasen. Vi menar 
att vi är miljösmarta. Framöver hoppas vi kunna jobba ännu mera 
med energieffektivisering inom olika områden på gården, säger 
Lennart framsynt.
Jämtlands Tidning 28 oktober 2021

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Ett steg närmare för miljardprojekt
Bredvid Övik Energis kraftvärmeverk planerar Liquid Wind att 
öppna Sveriges första fullskaliga anläggning för produktion av fos-
silfritt fartygsbränsle. Nu har anläggningen, som väntas kosta 1,5 
miljarder, kommit ett steg närmare verklighet. I torsdags skickade 
nämligen bolaget in sin tillståndsansökan till mark- och miljö-
domstolen.

Själva tekniken går ut på att förnybar el från ny vindkraft om-
vandlas till fossilfritt fartygsbränsle. Investeringen beräknas hamna 
på totalt 1,5 miljarder kronor.

Att företaget valt platsen bredvid Övik Energi, beror delvis på 
läget med hamnen men det beror också på att fabriken kan an-
vända återvunnen koldioxid från kraftvärmeverket i processen när 
de tillverkar elektro-metanolen.
Örnsköldsviks Allehanda 2 oktober 2021

Solvärme ut på fjärrvärmenätet
Högslätten Solar Thermal Park blir det första storskaliga exemplet 
på solvärme i den svenska fjärrvärmen på 20 år. Parken uppförs av 
solvärmebolaget Absolicon tillsammans med Energimyndigheten.

– En varm och solig sommardag kommer Härnösandsborna få 
en fjärdedel av sitt duschvatten från den här anläggningen, berät-
tar Absolicons vd Joakim Byström.

Just nu är det ingen större skillnad i pris mellan solvärme och 
att producera fjärrvärme på traditionellt sätt.

Förr en dryg vecka sedan släppte Fossilfritt Sverige sin rapport 
som visar att det har räknats med allt för höga andelar biobränslen 
i ett hållbart Sverige 2045. Bland annat tar de i rapporten upp att 
fjärrvärmeverken bör minska sin eldning av flis.
Nordsverige oktober 7 2021

Så blir den nya pilotanläggningen 
För ett år sedan fick forskningsinstitutet Rise 350 miljoner i statligt 
stöd.

Av pengarna kommer en flexibel innovationsmiljö med plats 
för pilotutrustningar, laboratorier, kontor och mötesplatser att 
byggas upp i Ö-vik och med den hoppas bolaget att kunna bidra 
till att Sveriges omställning till cirkulär bioekonomi går snabbare.

Den nya pilothallen med flera testbäddar kommer att ligga i 
anslutning till Rise befintliga forskningslokaler inne på området 
High Coast Innovation Park i Domsjö.
Örnsköldsviks Allehanda 11 oktober 2021

Miljardsatsar på fossilfritt
Tyska jättarna Siemens Energy och Uniper liksom svenska Alfa La-
val är bland de storföretag som visat aktivt intresse för den svenska 
energiutmanaren och gick tidigare i år in som delägare efter en 
finansieringsrunda där Liquid Wind fick in motsvarande cirka 40 
Mkr.

Den första anläggningen är alltså tänkt att uppföras i Örn-
sköldsvik. Den ska enligt planerna byggas i anslutning till Hörne-
borgsverket, ett kraftvärmeverk ägt av det kommunala energibo-
laget Övik Energi.

Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft omvandlas 
till fartygsbränsle. För detta framställs grön vätgas som kombine-
ras med återvunnen biogen koldioxid från kraftvärmeverket. Am-
bitionen är att börja byggnationen redan under våren 2022 och att 
produktionen ska starta 2024.
Dagens Industri 12 oktober 2021

Emil har inlett sin nya karriär
Centerpartisten Emil Källström, 34, Örnsköldsvik, lämnade ny-
ligen riksdagen för att bli vice vd och strategisk affärsutvecklare 
hos Sekab i Örnsköldsvik. - Vi är naturligtvis jättelyckliga över att 
han valt vårt företag när han lämnar partipolitiken, säger Monica 
Normark, teknisk chef på företaget.

– Vi ser Emil Källström som en viktig person i lobbyarbetet 
mot EU. Men dessutom är han en duktig ekonom och kommer 
att bli till stor nytta för Sekab när det gäller att skaffa finansiärer 
för våra fortsatta satsningar.

– Valet var enkelt när jag fick frågan från Sekab, säger Emil 
Källström.

Han var bland annat ekonomisk-politisk talesperson i riksda-
gen för Centerpartiet.
Nordsverige14 oktober 2021

SCA vill producera mer "grön" energi
Skogsföretaget SCA öppnar för att på sikt bygga en vätgasfabrik 
i Timrå. 

– Vi studerar möjligheterna att göra något inom vätgasområdet 
och det finns sådana förutsättningar vid Östrandsfabriken, säger 
koncernchefen Ulf Larsson.

Vid den stora näringslivsträffen i Sundsvall förra veckan berät-
tade SCA om sin investering i ett bioraffinaderi i Göteborg som på 
sikt kan följas av ett raffinaderi också vid Östrandsfabriken.

Om bioraffinaderiet byggs kommer råvaran att bestå av såg-
spån, lignin, svartlut och bark, men också av grenar och toppar 
som för det mesta lämnas kvar på avverkningsplatsen. När bioraf-
finaderiet i Timrå kan bli verklighet vill SCA inte kommentera.
Sundsvalls Tidning 20 oktober 2021
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Satsar 100 miljoner på en ny anläggning
Nästa stora investering på High coast innovation park kommer 
Sekab att stå för. Om ungefär ett år är planen att en ny anlägg-
ning i anslutning till deras befintliga produktionsanläggning för 
biodrivmedel och kemikalier, ska finnas på plats.

Med satsningen kommer bolaget att öka produktionen av ke-
mikalier för industriellt bruk gjorda på förnybara råvaror. Sekab 
satsar omkring 100 miljoner på den nya anläggningen och säger att 
de ska öka produktionen med över 30 procent.

– Vi är idag ett av få kemiföretag i världen som kan erbjuda 
tillverkning av gröna kemikalier som produceras av såväl fossilfri 
råvara som med grön insatsenergi, säger Mikael Fränckel som är vd 
i Sekab sedan i juni. 
Örnsköldsviks Allehanda 19 oktober 2021

GÄVLEBORGS LÄN

Anders flisar grot i 90 km i timmen
När Anders Lundgren från Järvsö drar igång flishuggen på sin 
huggbiI, så motsvarar kraften en körhastighet på 90 knyck. Med 
11:ans växeI och 1500 varv på motorn tar flishuggen kraften från 
biIens kardanaxeI och Scanian muIIrar på. Men istäIIet för driv-
hjuIen är det huggen som tar emot motorstyrkan och flisar stockar, 
grenar, toppar och ris för energiändamåI.

Totalt 120 kubikmeter produceras innan fliscontainrarna på 
dragbil och släp är fulla.

– Under perfekta förhållanden kan vi ha full last på bara 45 
minuter. 

Vi befinner oss på ett av Stora Ensos skiften några mil norr 
om Hennan i norra Hälsingland. Anders Lundgren startade Lund-
grens Skog & Flis redan som 23-åring. Nu 12 år senare, har han en 
huggbil, en skopbil och två risskotare i drift. Allt hålls rullande i 
tvåskift med hjälp av totalt 6 anställda.
Trucking 5 oktober 2021

Bekymrad chef hoppas på  
mindre utsläpp än 2018
Oerhört tråkigt, säger Henrik Holm som är fabrikschef vid Stora 
Enso i Skutskär apropå det senaste utsläppet av tallbeckolja. Hans 
förhoppning är att det handlar om mindre mängder denna gång.

– Vi förvarar tallbeckoljan i tankar på fabriksområdet och an-
vänder den som bränsle till mesaugnar och för att starta upp våra 
sodapannor. Det är en fossilfri olja som fick ersätta vanlig olja för 
många år sedan, säger Henrik Holm.

Utsläppet beror på en rörkoppling som sprungit läck.
Gefle Dagblad 6 oktober 2021

Tankfartygets talloljeutsläpp  
utanför Söderhamn var lagligt
Sommaren 2021 släppte ett tankfartyg ut tallolja över ett havsområ-
de stort som 315 fotbollsplaner utanför Söderhamns kust. Utsläppet 
skedde när fartyget gjorde rent sina tankar efter sin senaste transport.

I Kustbevakningens utredning framkommer att utsläppet var 
lagligt. 

Rengöring av tankar utförs när tankfartyg ska byta last, från en 
produkt till en annan och för att inte olika produkter ska blandas. 
För de allra farligaste ämnena måste rengöringen ske i hamn men 
för till exempel tallolja får rengöringen och vissa utsläpp ske till 
havs 

– Det känns inte bra utifrån hur långt vi har kommit i dag 
med vår miljömedvetenhet, säger Tony Holmberg, stationschef 
vid Kustbevakningen i Gävle.
SVT Nyheter Gävleborg 18 oktober 2021

Stort oljeläckage från Vallviks bruk
Cirka fyra kubik beckolja tros ha läckt ut i havet vid Vallviks bruk. 
Läckaget var egentligen betydligt större.

– Det var en mindre mängd som läckte ut. Det allra mesta 
fångades upp i vårt säkerhetssystem, en invallning och en upp-
samlingsbassäng, säger Lennart Eberleh, vd och koncernchef på 
Rottneros, den koncern där Vallviks bruk ingår.

Kustbevakningens flygplan har under dagen flugit och spanat 
över området.

Det mesta tyder på att det är max fyra kubik som runnit ut i 
havet.
Söderhamns-Kuriren 25 oktober 2021

VÄRMLANDS LÄN

20 miljoner till länets första vätgasstation
I nuläget finns det endast fem tankstationer för vätgas i Sverige - 
Umeå, Mariestad, Sandviken, Arlanda och Göteborg.

Men nu står det klart att även Värmland kommer att få en vät-
gasmack, tack vare 20 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsver-
kets Klimatklivet.

Tankstationen placeras i Grums och förväntas vara klar i de-
cember 2023.

Satsningen, som företaget Orangegas Sverige AB ligger bakom, 
är unik då det blir den allra första vätgasmacken i länet, som även 
kommer tillhandahålla andra förnybara drivmedel så som biogas 
och snabbladdare för elfordon (160 kW).
Värmlands Folkblad 22 oktober 2021

ÖREBRO LÄN

"Fossilfri tillverkning kommer att öka rejält"
Alfapac i Åsbro, en av Sveriges största producenter av plastem-
ballage, uppgraderar maskinparken för 25 miljoner kronor - den 
största satsningen i företagets historia. Investeringen är en del i 
omställningen mot en mer klimatsmart tillverkning.

– Av de 6500 ton emballage vi gör i dag är 35 procent fossilfritt. 
Den andelen kommer vi kunna öka rejält, säger Mats Olson, vd på 
Alfapac, och fortsätter:

– Om det är något vi pratar med våra kunder om så är det 
det här, hur vi tillsammans kan göra deras förpackning ännu mer 
miljövänlig.
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– Ofta handlar det om att reducera materialåtgången genom att 
utveckla en tunnare plastfilm.

– Det kan även handla om att byta ut ny råvara mot återvunnen 
råvara i receptblandningen.

Råvaran för de bioplaster som görs av förnyelsebara råvaror är 
bland annat sockerbetor och tallolja. 
Nerikes Allehanda 10 oktober 2021

"Helt fel att EU ska styra över min skog"
Helena Löthgren är tredje generationen på Oskarviks gård på 
gränsen mellan Nora och Lindesberg. Numera är korna borta men 
skogen finns kvar och den vill hon kunna sköta utan att EU ska 
bestämma vad hon får göra eller inte. - Det är helt galet att samma 
regler ska gälla för skogsbruket nere i Portugal som här uppe i Sve-
rige, säger Helena Löthgren.

Det är EU-kommissionens förslag till skogsstrategi som upprör 
skogsägare i Sverige.

Bland annat att vill EU förbjuda slutavverkning via kalhyggen 
eftersom de anser att skogen ska fungera som kolsänka.

– Det är skogsägarna själva som ska kunna besluta hur de ska 
bruka sin skog. Jag sköter min genom att gallra, slutaverka och 
plantera på nytt i en cykel som de flesta skogsägare gör. 
Nerikes Allehanda 20 oktober 2021

Framtiden byggs i trä
Thomas Haglund är sedan 2019 vd vid Moelven Valåsen AB. Han 
har tidigare under 14 år haft olika befattningar inom Moelven på 
svenska sidan.

– Sågverket vid Valåsen är det största sågverket inom Moelven. 
Idag är vi 120 anställda. Det händer mycket inom bolaget i dessa 
dagar. Bland annat så håller vi på att starta upp en hyvellinje för 
produktion av hyvlat virke, som skall säljas på export till bland an-
nat USA, Tyskland och England.

– Just nu är vi mitt uppe i bygget av en ny biobränslepanna, en 
anläggning, där bränsleförsörjningen utgörs av bark, som faller vid 
den egna sågprocessen. En satsning på 60 miljoner kronor, vilken 
medger volymtillväxt och gör oss oberoende av olja. Dessutom är 
vi i upphandlingsfas av en ny såglinje för klentimmer. Ett projekt 
på cirka 200 miljoner kronor, vilket kommer ta oss upp på en årlig 
produktion på över 500 000 kubikmeter per år.
Värmlandsbygden 29 oktober 2021

UPPSALA LÄN

Utsorterad plast – hälften bränns ännu upp
Uppsalaborna sorterar i dag tre gånger så mycket plast som för 
några år sedan - men hälften av de utsorterade plastförpackningar 
bränns ändå upp. Nu görs en miljardsatsning för att nästan all plast 
ska återvinnas.

Ungefär 47 procent av hushållens plastförpackningar slängs i 
soporna och eldas upp. För Uppsalabornas del handlade det i fjol 
om cirka 2 100 ton. 

Plastförpackningarna som samlas in i bland annat Uppsala 
transporteras till Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala. 
Företaget investerar nu en miljard kronor i en anläggning som med 
ny teknik ska kunna återvinna betydligt mer plast, med start 2023.
Upsala Nya Tidningen 4 oktober 2021

Oljeutsläppet i Skutskär kan  
vara dödligt för fåglar
Stora Enso i Skutskär hade precis sanerat klart ett stort oljeutsläpp 
från 2018 när ett nytt utsläpp inträffade under tisdagen. Utsläppet 
sägs inte påverka människor och fiskar, men fåglar kan vara i fara.

– Det är väldigt tråkigt att det här händer, även om det är stor 
skillnad mellan nu och utsläppet 2018. Det är ett misslyckande, 
säger Henrik Holm, platschef på Stora Enso Skutskärs bruk.

– Hittills har vi kunnat få stopp på läckaget och vi sanerar i 
området. Vi har kollat var läckan fanns någonstans och kontaktat 
berörda myndigheter. 
Upsala Nya Tidningen 6 oktober 2021

STOCKHOLMS LÄN

Soppåsar saknas i kärlen - allt större 
arbetsmiljöproblem för personalen
Om några år ska den sjötrafik som drivs i Region Stockholms regi 
vara utsläppsfri, och drivas på el, vätgas eller biogas. Och Djur-
gårdsfärjorna blir först ut. 

Det förutspår regionråden Gustav Hemming (C) och Tomas 
Eriksson (MP) som lite i förtid berättar om planerna som föreslås 
i den blågröna budgeten som snart ska presenteras. 

– I budgeten ges ett uppdrag att kartlägga hur sjötrafiken kan 
bli helt emissionsfri, säger Gustav Hemming. 

Kollektivtrafiken på land har varit fossilfri i flera år, och drivs 
med el, gas och HVO, som är förnybar diesel. Sjötrafiken drivs till 
hälften med HVO och till hälften med vanligt diesel. 

Nu ska det alltså bli ändring på det. Målet är att all sjötrafik ska 
vara utsläppsfri till 2030. 
Lokaltidningen Mitt i 4 oktober 2021

Stinkfri sopanläggning –  
fräsch framtid för Högdalen
En ny jätteanläggning för sortering av avfall och en utbyggnad av 
värmeverket planeras vid Högdalenverket. Detaljplanen som ska 
upp i stadsbyggnadsnämnden den 21 oktober består av en ny sor-
teringsanläggning, en ny förbränningspanna och ackumulatortank 
för Högdalenverket. Den består också av utökad yta för återvinning. 

Enligt Stockholms stad är planen en nödvändighet för att sta-
den ska nå de uppsatta klimatmålen för 2040. 

Den största byggnaden i planen är Stockholm vatten och avfalls 
(Svoa) sorteringsanläggning. 

Sorteringsanläggningen kommer att kunna sortera ut matavfall 
och plast- och metallförpackningar från stockholmarnas sopor. 
Lokaltidningen Mitt i 15 oktober 2021
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Biodrivmedlen på väg ut från SL-trafiken
Gradvis kommer biodrivmedlen att försvinna från busstrafiken i Re-
gion Stockholm. Istället är det allt mer el som gäller. 50– 80 procent 
av bussflottan i SL-trafiken kommer att vara elektrifierad till år 2030 
och 100 procent till år 2035, räknar SL-ledningen med. SL svarar för 
drygt hälften av landets kollektivtrafik.

Fördelen med el är nollutsläpp bakom bussen, 60-70% lägre en-
ergianvändning och betydligt lägre buller i farter upp till 50 km/tim 
inom tätorter, konstaterar SL-chefen David Lagneholm i ett utlå-
tande till politikerna i trafiknämnden i Region Stockholm.

Bakgrunden är att vänsterpartisten Maria Mustonen har föresla-
git att SL ska ta fram en prioriteringsordning för biobränslen utifrån 
klimat– miljö– och sociala aspekter. 
Bussmagasinet 17 oktober 2021

SÖDERMANLANDS LÄN

Eskilstuna en av de mest  
gröna städerna i världen
Den internationella miljötidningen Waste Advantage Magazine 
har rankat världens grönaste städer och där hamnar Eskilstuna 
med på listan över världens 15 bästa städer på återvinning.

Motiveringen i Waste advantage magazine lyder:
"Ett annat lite mindre känt namn, Eskilstuna i Sverige är en av 

de mest miljövänliga städerna i världen. Biobränsle i kollektivtrafi-
ken och koldioxidsnåla kraftverk ger dem denna titel. Stadens 100 
procent återvunna köpcentrum, Retuna, där alla varor doneras av 
medborgare och säljs vidare, skapar en bra cirkulär ekonomi."

– Det är superkul att Eskilstuna når ut på det här sättet in-
ternationellt, även om Retuna är dragplåstret såklart, säger Kjell 
Andersson, vd för Eskilstuna Energi och miljö, som driver Retuna 
återbruksgalleria.
Eskilstuna-Kuriren 7 oktober 2021

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Plastskatten har orsakat  
mer slarv med soporna
Vi följer med Robin Ulvengård och Wilma Botvidsson på en tur i 
Ramshäll i deras bil som tar 8,7 ton sopor och inser snabbt huvud-
problemet: Plastskatten som infördes 1 maj 2020. Användningen 
av plastpåsar har minskat drastiskt sedan dess. Det är bra för mil-
jön, men inte för sophanteringen.

– Sedan skatten på plastpåsar infördes använder många pap-
perspåsar till sina sopor. Det funkar inte. Dels går de inte att knyta 
ihop, dels blir de blöta och går sönder, konstaterar Robin och 
Wilma.

Effekten blir, att när sopbilens lift tömmer tunnan, yr sopor 
åt alla håll. Dammsugarpåsar, aska, kaffesump och annat far ut i 
ansiktet på Robin och Wilma och flyger ut på gatan. 
Östgöta Correspondenten 1 oktober 2021

Dyrt bränsle pressar lantbruket
Bränslepriserna ligger nu på toppnoteringar. Nu varnar Lantbru-
karnas riksförbund (LRF) för att de höjda priserna riskerar att slå 
mot deras medlemmar.

Jeanette Blackert är ordförande för LRF Östergötland. Hon sä-
ger att de är djupt oroade över situationen.

– Vi tål inte sådana här kostnadshöjningar utan att få ökat stöd, 
säger hon.

Enligt henne är ett av de värsta scenarierna att det kan komma 
att ske konkurser i jordbruksnäringen. Det finns en risk för ökad 
belåning och minskad ekonomisk och social hälsa, säger hon.

– De flesta maskinerna kör vi på diesel, RME eller HVO. Men 
i dag är det inte konkurrensmässigt att köra på förnybara bränslen. 
Reduktionsplikten innebär inget för våra maskiner men den driver 
på kostnadsökningen, säger Jeanette Blackert.
Östgöta Correspondenten 13 oktober 2021

VÄSTRA GÖTALANDS  LÄN

Studie för att skapa biobränsle
Nu ska förutsättningarna för att producera biobränsle från bland 
annat restprodukter från Moelven Vänerply i Otterbäcken under-
sökas. - Både Volvo och OKQ8 är intresserade av att få hållbara 
och förnybara biodrivmedel som ersätter fossila bränslen, säger 
Thorbjörn Ridderberg på OKQ8, som tillsammans med Volvo-
koncernen och Moelven ingår i projektet.

Mats Öman, kommunchef i Gullspångs kommun som är pro-
jektägare, ser en stor styrka i medverkan från Moelven, OKQ8 och 
Volvo.

Frågan om en bioenergianläggning i Otterbäcken har utretts 
tidigare, under 2010-talet, utan att man fann en väg till kommer-
siell lönsamhet.
Mariestads-Tidningen 5 oktober 2021

Vill stoppa tillstånd för Preemraff Göteborg
Nätverket Stoppa Preemraff har lämnat in en överklagan mot be-
slutet som Mark- och miljödomstolen i Vänersborg tog i septem-
ber att ge Preemraff Göteborg ett nytt tillstånd till och med år 
2036. Tillståndet innebär att de får öka produktionen med 25 pro-
cent och får fortsätta att processa 6 miljoner ton råolja som tidigare 
och dessutom processa 1,6 miljoner ton bioråvara.

– Utsläppen av den tillkommande produktionen av biodiesel 
och bioflygbränsle ger mycket stora utsläpp och är inte koldioxid-
neutrala som Preem och domstolen påstår, säger Monica Boman i 
nätverket, som menar att utbyggnaden ska stoppas och att istället 
nedläggningen av Preemraff Göteborg påbörjas. 
Lysekilsposten 7 oktober 2021

Full gas när Götestorp tar  
ett kliv för klimatet
Våren 2019 påbörjades arbete med en gårdsanläggning för biogas. 
Götestorps 350 kor producerar årligen cirka 15 000 kubikmeter 
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gödsel och Andreas Markusson såg potentialen i att utvinna energi 
ur gödseln.

– Tankarna började gemensamt bland gårdarna som levererar 
till Gäsene Mejeri. Det fanns en idé om att producera biogas i 
mejeriets regi men det rann ut i sanden, av praktiska skäl. Jag såg 
potentialen i det här och valde att gå vidare på egen hand.

Efter ett drygt år har han kunnat utvärdera utfallet av anlägg-
ningen. Götestorp har producerat 800 000 kilowattimmar el och 
1,5 miljoner kilowattimmar värme. Hälften av elen går till den 
egna gården och hälften säljs. 
Ulricehamns Tidning 9 oktober 2021

Gamla sliperhögar borta
Stora mängder gamla sliprar som i decennier blivit liggande i hö-
gar utanför Otterbäcken har nu körts till destruktion. - Det är 
en gammal miljösynd som nu är borta, säger kommunchef Mats 
Öman. I arbetet har både kommunens personal, privata entrepre-
nörer och personal på Vänerhamn hjälpts åt.

Totalt har 633,91 ton material transporterats bort för destruk-
tion på Solör Bioenergi Recycling i Trollhättan, en anläggning där 
miljöfarligt träavfall kan energiåtervinnas.

Utöver de tre kända högarna som det kommit klagomål på hit-
tades även ett par ytterligare småhögar. 
Nya Mariestads-Tidningen 13 oktober  2021

Hamnen kan lagra 20 miljoner ton koldioxid
En större anläggning för att lagra och transportera växthusgasen 
koldioxid – det kan bli verklighet i Göteborgs hamn inom några 
år. Fullt ut skulle det kunna ta emot växthusgasen, i vätskeform, 
från industri i hela Sverige. Efter årsskiftet tas nästa steg. - Det 
finns en potential för Sverige på upp till 20 miljoner ton här, säger 
Göteborgs hamns vd Elvir Dzanic.

Göteborgs hamn har tillsammans med energibolagen Preem 
och St1, Göteborgs Energi, Nordion Energi samt Renova utrett 
frågan via statliga medel och bedrivit en förstudie. Gemensamt 
för flera av bolagen som ingår är att de hör till dem som släpper ut 
mest koldioxid från sina anläggningar i Göteborgsregionen. 

I ett första stadium handlar det om en mer blygsam volym man 
tittar på i projektet, 400 000 ton koldioxid per år, och då fokuserar 
man på Göteborgsregionen.
Göteborgs-Posten 17 oktober 2021

Satsar på hållbart odlad lax
Efter att Smögenlax i våras fick rätt i högsta instans, Mark- och 
miljööverdomstolen, för att kunna starta landbaserad odling av lax 
är nu bygget igång av en testodling vid Hagaberg i Kungshamn.

Testodlingen finansieras genom projektet Akvacirkulär. Till-
sammans med Göteborgs Universitet, IVL Svenska miljöinstitu-
tet, Innovatum och SLU har Smögenlax beviljats 15 miljoner av 
Familjen Kamprads stiftelse.

En renings- och biogasanläggning intill den blivande laxod-
lingen tar hand om restprodukter från den lokala fiskberednings-
industrin och rötar dessa till gödsel och biogas. Denna gas ersätter 

fossil gasol hos Orkla och kan även ge energi till laxodlingen som 
byggs intill Renahavs anläggning.

– Vi planerar att odla 6000 ton lax per år. Det är en satsning 
på en miljard kronor, förklarar Rena havs verksamhetsansvarige 
Claes Lundberg.
Lysekilsposten 21 oktober 2021

Förnybart framtiden för Preemraff Lysekil
Preems mål är att till 2026 producera 2,5 miljoner kubikmeter bio-
drivmedel per år och att senast år 2030 producera minst 5 miljoner 
kubikmeter drivmedel ur förnybara råvaror. Det är lika mycket 
som man bedömer att marknaden i Sverige behöver.

– Vi lägger nu all kraft på att med expressfart jobba med om-
ställningen för förnybart i våra raffinaderier, påpekar Peter Abra-
hamsson, chef för hållbar utveckling på Preem.

I den befintliga Synsat-anläggningen vid Preemraff Lysekil pro-
duceras diesel av miljöklass 1 av främst fossila råvaror. För ett år se-
dan inleddes tester där man processar upp till fem procent rapsolja 
tillsammans med fossilt som ett första provsteg.

En ansökan ligger sedan årsskiftet hos Mark- och miljödomsto-
len i Vänersborg om att få göra en större ombyggnad av Synsat-
anläggningen, så att den kan klara upp till 950 000 kubikmeter 
förnybara råvaror per år.
Lysekilsposten 21 oktober 2021

Preem skärper miljömålen:  
Klimatneutrala till 2035
Preem är Västra Götalands största utsläppare av koldioxid. Nu sat-
sar drivmedelsbolaget på att kraftigt öka sin produktion av förny-
bart bränsle.

Mark- och miljödomstolen fattade nyligen beslut om att Pre-
emraff i Göteborg får öka sin mängd förnybar råvara för att kunna 
tillverka mer biobränsle. Och nu skärper Preem också sina miljö-
mål kraftigt. 

Målet är nettonollutsläpp till år 2035. Hela kedjan innebär alltså 
från produktion av råvara, via fabriken, till utsläppen från bilarna 
som använder bränslet. Med nettonollutsläpp menas att utsläppen 
av växthusgaser minskar med minst 85 procent. Det ska i Preems 
fall ske från 2018 fram till år 2035. Resterande 15 procent ska företa-
get kompensera genom att exempelvis anlägga egna anläggningar 
för koldioxidinfångning eller -lagring, så kallad CCS-teknik. 
SVT Nyheter Väst 21 oktober 2021

Vi hållit på med det här i 40–50 år och ska 
förhoppningsvis göra det minst lika länge 
till
Vid årsskiftet flyttade företaget Furab med vd Marcus Furusköld i 
spetsen in i de nya lokalerna utanför Lidköping. Företaget erbju-
der i dag ett sortiment med allt från silor och transportutrustning 
för både lantbruk och industri, till foderberedning och utgödsling. 

– Vi har vår marknad i Sverige och Norge, och vi har runt 30-40 
procent av marknaden i Sverige i dag, berättar Marcus Furusköld. 

Marcus berättar att företaget i dag har två rejäla ben att stå på, 
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det ena är lantbruksnäringen och det andra är bioenergi. 
– Man använder silon för att lagra bränslepellets. Det har va-

rit väldigt gynnsamma år de senaste åren på grund av bland an-
nat investeringarna via Klimatklivet. Det är många industrier och 
plantskolor som har slängt ut sina oljepannor och ersatt med pel-
leteldade, och då är vår silo med. 

På den 3 000 kvadratmeter stora nyanlagda planen ligger sålda 
produkter och väntar på att bli levererade. Enligt Marcus säljer 
företaget runt 200 silor om året. 
Jordbruksaktuellt 29 oktober 2021

JÖNKÖPINGS LÄN

Pellets får hålla värmen i  
väntan på flispannan
Fjärrvärmeverket i Gnosjö skulle vara klart för provkörning och 
börja leverera i oktober. Men förmodligen kommer det att dröja 
till december innan flispannan i det nya fjärrvärmeverket kan bör-
ja leverera värme. - Det blir tills vidare i första hand värme från 
pelletsanläggningen.

–Vi ska inte behöva använda oljeeldning, säger Per Ander på 
Nevel, som står bakom utbyggnaden av fjärrvärme i Gnosjö. Han 
tror att det nya fliseldade fjärrvärmeverket ska vara igång i novem-
ber, men erkänner att det kan dra ut till december.

– Vi bygger för fulla muggar och kommer att kunna leverera 
värme. Men vi ligger något efter tidsplanen. Grävningarna av kul-
vertar har till exempel blivit mer tidskrävande än vad man beräk-
nade.

Per Ander kan i dag inte säga när det nya fjärrvärmeverket ska 
invigas.
Värnamo Nyheter 30 september 2021

Högt pris på biogas där  
det saknas konkurrens
Priset på drivmedlet biogas har stigit kraftigt den senaste tiden, 
framför allt i mindre kommuner där det bara finns en tanksta-
tion för gas. I Vetlanda till exempel var gasen 29 procent dyrare 
än i Jönköping i början av veckan.

"Det är väldigt, väldigt dåligt om man missbrukar sin mo-
nopolställning på det här viset", säger Henrik Tvarnö, socialde-
mokratiskt kommunalråd i Vetlanda, irriterat. 

Fordonsgas Sverige skriver i ett mejl att man påverkas av de 
höga priserna på naturgas. 
Sveriges Radio Jönköping 20 oktober 2021

Kommunen gasar i klimatfrågan
Eksjö kommun förbereder just nu en stor omställning till fossil-
fria fordon. Inom fem år ska de flesta av kommunens bilar vara 
biogasdrivna.

– Vi vill vara rädda om vår jord. Transporter är en stor bov till 
mycket av klimatförändringar och annat, säger kommundirektö-
ren Tord du Rietz.

Ett skäl till att kommunen valt att fokusera mer på gasdrivna 
än eldrivna fordon är enligt Tord du Rietz de laddningsmöjligheter 
som finns tillgängliga.

– Det handlar om att vi inte har tid med laddning av elfordon. 
Det finns inte den tiden som krävs för att ladda upp och då är 
biogas det enda fossilfria alternativ som finns.
Smålands-Tidningen 28 oktober 2021

Biogasanläggningen i Tranås –  
nu är den i drift
Den officiella invigningen av den nya biogasanläggningen i Tranås 
sker om cirka en månad. Sedan drygt en vecka tillbaka är dock 
tankstationen i drift - det är fritt fram att tanka biogas.

Det är Småländska bränslen som driver anläggningen.
Biogasen är drygt tre kronor billigare jämfört med bensin och 

diesel.
Aktuellt biogaspris är 21,55 kronor per kilo, vilket motsvarar 

14,37 kronor litern för bensin.
Gasen kommer i stora flak från Jönköping.
Invigningen av biogasanläggningen sker den 26 november med 

landshövdingen Helena Jonsson.
Tranås Tidning 27 oktober 2021

Byggstart tidigast till sommaren  
för biogasen i Götene
Etableringen av landets hittills största biogasanläggning med 
gödsel som huvudsubstrat tog ett steg framåt när Markoch miljö-
domstolen i Vänersborg nyligen avslog ett överklagande från några 
närboende avseende miljötillstånd.

Gasum arbetar nu med att knyta till sig animalieproducenter 
i området. Några avtal skrivs dock inte förrän ett byggbeslut har 
tagits av bolagets styrelse.

- Vi vill gärna ha fler bönder att samarbeta med. Anläggningen 
är ju uppskalad från 100 till 120 GWh och om fastigheten ligger 
bra till är vi intresserade av gårdar även utanför den radie på 20 
kilometer som vi i huvudsak håller oss till, säger Christer Lingman 
på Gasum.

Byggnationen av anläggningen kan i bästa fall starta sommaren 
2022.
Land Lantbruk 29 oktober 2021

KRONOBERGS LÄN

Forskarens kritik mot Växjös biobränsle: 
Ingen klimatnytta alls

Växjös storskaliga satsning på att göra fjärrvärme och el genom 
att elda skogsrester istället för fossilt material får nu kritik från 
forskare inom området som säger att Växjö inte har gjort något 
klimatarbete alls genom att ersätta fossilt med trädprodukter. 

Kritiken kommer från Kjell Prytz, som är lektor och docent i 
fysik vid Mälardalens Högskola i Västerås och har forskat på olika 
trädprodukters påverkan på klimatet. 
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Men enligt Kjell Prytz tar det upp mot 100 år för växtligheten 
att ta upp den koldioxid som släpps ut när värmekraftverk eldar 
med skogsrester. 

Enligt Kjell Prytz påverkar fossila och skogligt biogena utsläpp 
klimatet lika negativt. 
SvT Nyheter Småland 15 oktober 2021

Växjös kommunalråds svar på 
forskarkritiken
Växjö kommun har fått kritik från forskare inom trädbränsle, Kjell 
Prytz, som säger att kommunens satsning på att elda värmeverket 
i Växjö med flis inte är en hållbar lösning för klimatet. Enligt ho-
nom har kommunen inte gjort någon klimatnytta alls genom att 
elda med biobränsle. 

– Jag tycker att han har fel och jag tycker att det vi gör är bra, 
svarar Växjös kommunalråd Anna Tenje (M). 

– Det vi gör är att vi tar hand om restprodukter från skogen, 
grenar kvistar och annat som ligger på marken. Det är ju restpro-
dukter som om de får ligga kvar i skogen förmultnar och avger 
gröna koldioxidutsläpp. 
SvT Nyheter Småland 15 oktober 2021

Så ska Växjö Energi bli klimatpositiva
Efter att ha nått målet om att vara 100 procent fossilfria siktar nu 
Växjö Energi på nästa milstolpe, att gå från att vara klimatneutral 
till att bli klimatpositiv. Just nu undersöks möjligheterna att bygga 
anläggningar för koldioxidinfångning och produktion av bioflyg-
bränsle på Sandviksområdet.

– Vi skulle ha kapacitet att årligen producera 16 000 ton flyg-
biobränsle till de regionala flygplatserna, berättar VEAB:s VD Erik 
Tellgren. 

– Vi kollar också på tekniken med koldioxidinfångning. Med 
en anläggning här på Sandviksområdet skulle det bli möjligt att 
tvätta ut över 1000 ton växthusgaser ur atmosfären per dygn under 
vintern Växthusgaserna som fångas in skulle sedan transporteras 
till slutförvaringsanläggningar under havsbottnen i Nordsjön.
Magazinet i Växjö 21 oktober 2021

Posse kräver årlig ersättning om 
odlingsförbudet står sig
Länsstyrelsen i Kronoberg har förbjudit ägaren till Bergkvara gård, 
Nils Posse, att odla energigrödor på cirka sju hektar åkermark som 
ligger mellan Räppegölen och riksväg 23.

Motiveringen är att den aktuella energigrödan, salix, riskerar att 
störa siktlinjerna i godsets anrika kulturmiljö som är klassad som 
ett riksintresse.

Han har nu vänt sig till Mark- och miljödomstolen i Växjö för 
att få en ny prövning.

I sitt överklagande skriver han bland annat att landskapsbilden 
och kulturlandskapet kommer att förbli oförändrat och att det här 
också handlar om ett "kraftfullt ingrepp i äganderätten".

Nils Posse vill i första hand att domstolen ska riva upp länssty-
relsens beslut. Om förbudet skulle stå sig kräver han att få en årlig 

ersättning för inkomstbortfallet.
Smålandsposten19 oktober 2021

KALMAR LÄN

Ökat dieselpris kan ge dyrare  
mat och varubrist
Priset på diesel har stigit med två kronor på mindre än två måna-
der och med sex kronor på ett år. "Det kan bli katastrof för en del 
åkerier" säger Lars Nilsson, vd för två åkerier i Vimmerby.

- Till sist landar det alltid på konsumenterna och jag tror att det 
först kommer att märkas på dagligvaror som till exempel livsmedel 
som blir dyrare först. Sen blir det samma sak för virke eller vad det 
nu är man transporterar, säger Lars Nilsson.

Han är vd för Hans Nilssons Åkeri AB och Anders Tankservice 
AB i Vimmerby. 

Åkeriets tyngre lastbilar drar mellan fyra och fem liter bränsle 
milen. Det gör att en frakt till Stockholm kostar nära 500 kronor 
mer i dag än i mitten av augusti..

Anders Fransson är vd för Nilsbuss i Vimmerby som också är 
beroende av priset på bränsle, att de kör på biobränslen som RME 
och HVO spelar ingen roll menar han.

– Det styrs också av dieselpriset. 
Vimmerby Tidning 13 oktober 2021

Dieselpriset: Drabbar öländska 
storföretaget och kunderna
Enligt Ölands grävtjänst ägare Stefan Molander gör företaget 
av med 20 kubik diesel i månaden - 240 om året.

– Om vi räknar med tre kronors höjning per liter blir det i 
runda slängar en halv miljon kronor direkt på vinstraden per år 
som försvinner. Pengar vi hade kunnat återinvestera i företaget 
annars.

Han regerar inte bara på de höga priserna för "vanlig" diesel 
utan att även den förnybara varianten HVO, med lägre miljö-
påverkan, följer med i prisutvecklingen och kostar lika mycket 
just nu.

– Det är sjukt, om de vill att vi ska köra fossilfritt i det här 
landet borde den vara hälften så dyr, menar Stefan Molander.
Ölandsbladet 14 oktober 2021

Premiär för Södras fossilfria transport
Södra har genomfört sin första helt fossilbränslefria leverans av 

energi till Kalmar Energi. - 
– Avtalet med Kalmar Energi gäller än så länge endast fossil-

bränslefria transporter. Men Södra erbjuder även fossilbränslefria 
produkter som är framtagna helt utan användning av fossila bräns-
len, säger Henrik Brodin, projektledare på Ett fossilfritt Södra.

De fossilfria produkterna börjar med skogsplantan som tas 
fram i växthus som sedan 2016 värms upp med fossilfri energi. 
När det är dags för avverkning har stammarna fällts och sedan 
skotats ut med skogsmaskiner som går på HVO-diesel, till slut ska 
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transporterna av rundvirket ske, först till industrin och sedan till 
värmeverket med fordon som drivs med fossilfritt bränsle.

Målet för Södra är att vara helt fossilfritt 2030. 
Land Lantbruk15 oktober 2021

Är "bajsmackar" framtiden  
efter regeringens miljardregn?
Elektrifieringen sker i allt snabbare takt. Men ska det ske på be-
kostnad av biogas som görs på avfall och gödsel? Inte enligt famil-
jen Birgersson som gör biogas på den egna gården - och när det 
inte gick att sälja gasen så löste de problemet på egen hand.

Från ko till tank på ett och samma ställe. Det är framtiden en-
ligt Birgerssons på Hagelsrums gård, som nu har mackar i Målilla, 
Vimmerby, Hultsfred, Eksjö och Högsby. Och som ökat omsätt-
ningen med 25 procent sedan projektet biogas inleddes.

Biogas, som främst består av metan och koldioxid, kan förutom 
på bondgårdar produceras på avloppsreningsverk, deponier, röt-
nings- och industrianläggningar.

Storskalig biogasproduktion ska dessutom med hjälp av infång-
ning och lagring av koldioxid, så kallad bio-CCS, kunna bidra till 
negativa utsläpp, enligt en ny studie från RISE Research Institutes.
Svenska Dagbladet 25 oktober 2021

Planer på 60 meter hög byggnad  
vid värmeverket
Västervik Miljö och Energi (VME) ansöker nu om att ändra de-
taljplanen vid Stegeholmsverket i Västervik. Anledningen? Man 
hoppas kunna bygga en 60 meter hög ackumulatortank, med 20 
gånger så stor lagringskapacitet som idag.

Bengt Ankarvall är affärsområdeschef för fjärrvärme på VME, 
och förklarar att de har som mål att bli netto fossilbränslefria till 
2030. Redan nu satsas 100 miljoner på fjärrvärmeverket i Gamleby, 
där två nya biobränslepannor installerats, och den gamla oljepan-
nan byggts om för att kunna köras på bioolja.
Västerviks-Tidningen 29 oktober 2021

GOTLANDS LÄN

Bussbolaget vände efter krisen
När Gotlandsbuss förlorade det stora avtalet om busstrafiken på 
Gotland fick flera mindre bussbolag minska eller lägga ner sin 
verksamhet. Ett bolag som fortsatte kämpa är Perssons buss. Två 
bussbolag inom Gotlandsbuss har valt att helt lägga ned sin verk-
samhet, Stånga buss och Gadds buss. Perssons buss har överlevt 
och satsat på beställningstrafik och köpt upp ett åkeri som arbetar 
med distribution åt bland annat DHL och Ikea. Den mesta trafi-
ken för Perssons buss beställs av eventbolag, hotell, idrottsfören-
ingar och kryssningsföretag.

Det har varit viktigt för Peter Johansson att köra miljövänligt, 
och sedan i år har han därför investerat i fyra lastbilar som drivs 
av biogas.

Sedan 1 oktober är både alla bussar och lastbilar också anpas-

sade att kunna köras på HVO, förnybar biodiesel.
Gotlands Tidning 14 oktober 2021

Gotlandsbuss förlorar ännu en dom  
mot Region Gotland
Gotlandsbuss förlorar nu ännu en dom mot Region Gotland gäl-
lande upphandlingen av kollektivtrafiken.

Bolaget begärde överprövning av upphandlingen hos förvalt-
ningsrätten bland annat eftersom de ansåg att Bergkvarabuss inte 
klarar kravet om att minst 70 procent av bussarna skulle drivas 
med biogas. 

Men förvaltningsrätten har nu slagit fast att avvikelserna från 
avtalet inte är tillräckligt stora. 
Sveriges Radio Gotland 15 oktober 2021

Gotlandsbuss: "Otillåtet lite biogas  
i bussarna"
Gotlandsbuss har upptäckt så många avvikelser, att bolaget an-
ser att avtalet som Bergkvarabuss och regionen tecknade i januari 
förra året måste ogiltigförklaras. Gotlandsbuss har därför begärt 
överprövning i förvaltningsrätten.

Främsta avvikelsen gäller mängden biogas. Det var kravet att 
minst 70 procent av fordonen skulle drivas med biogas som gjorde 
att Gotlandsbuss, som tidigare ansvarat för kollektivtrafiken på 
ön, inte kunde delta i upphandlingen. Efter att ha gått igenom 
fordonsregister anger Gotlandsbuss att bara 37 av Bergkvarabuss 
76 fordon drivs med biogas.

Gotlandsbuss anför även att prishöjningar gjorts i strid mot 
avtalet och att Bergkvarabuss inte använder bussar med rätt for-
donsklass. 
Gotlands Allehanda 25 oktober 2021

HALLANDS LÄN

Första skopan togs för Laholms  
nya fjärrvärmeanläggning
Laholms fjärrvärme blir verklighet till slut. I går gick startskottet 
för satsningen när kommunrådet Erling Cronqvist (C) tog första 
spadtaget.

– Vi satsar 40 miljoner kronor i den första etappen, säger fjärr-
värmebolagets vd Sven Persson. Nu förverkligas till slut en större 
satsning på den nya delen av Nyby industriområde. Bakom La-
holms fjärrvärme står bolaget Bussme energy AB.

Den huvudsakliga värmekällan är trä. Det kan handla om spill 
från skogsbruk eller träavfall såsom som engångspallar.

En speciell sak med anläggningen i Laholm är att den förutom 
värme ska producera cirka 4 000 ton biokol per år. 
Hallandsposten 30 oktober 2021
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SKÅNE LÄN

Miljoner i stöd till Svedala fjärrvärme
Naturvårdsverket har beviljat Svedala fjärrvärme AB klimatinves-
teringsstöd på högst 7 803 520 kronor för åtgärden "Fjärrvärme-
utbyggnad och biokol i Svedala". Stödbeloppet grundar sig på en 
uppskattning av investeringskostnaderna och är inte ett slutligt 
stödbelopp. Åtgärden ska vara utförd senast den 31 december 2022. 
Lokaltidningen Svedala 16 oktober i 2021

Ystad energi ansöker om  
att få elda med torv
Ystad Energis produktion av fjärrvärme är sedan några år fossilfri, 
och man ska under hösten ansöka hos länsstyrelsen om utbyggnad 
av anläggningen med ytterligare en panna för eldning av biobräns-
let flis, för att säkra leveransen av fossilfri värme till Ystadsborna.

I ansökan om miljötillståndet ingår en yrkan från bolaget på 
rätten att få elda med torv. 

– Vi ansöker om det för att ha det som en backup ifall vi ham-
nar i en riktig krissituation, säger Ystad Energis fjärrvärmechef 
Vinko Culjak.

Han hänvisar till vintern 2018, då stora mängder nederbörd och 
minusgrader gjorde att Ystad Energis flisleverantörer inte kunde 
leverera och man tvingades att elda med olja för att kunna garan-
tera sina kunder fjärrvärme. 
Ystads Allehanda 27 oktober 2021


