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Vägledning om hållbarhetskriterier
Energimyndigheten publicerade den 9 december en vägledning 
om rapporteringen enligt hållbarhetslagen för olika biobränslen. 
Sedan 1 juli i år gäller hållbarhetskriterier för fasta biobränslen 
från skog och för biogas. Redan tidigare fanns kriterier för  
biodrivmedel och biooljor.    SID 6. 

Bioenergi i pressen
Fjärrvärmen kommer till Getinge i Halland och Falkenberg Energi 
har planer på att bygga nytt värmeverk. Bruzaholms bruk ska bli 
fossilfritt och Uddeholms bruk minskar det fossila med 90 procent 
under en vecka. SSAB i Oxelösund skulle kunna ta hand om hela 
svenska biogasproduktionen.   SID12. 

Mitt under klimatmötet I Glasgow presenterade Global 
Carbon Project sin globala kolbudget för 2021, med 
uppdatering av olika statistikserier för koldioxidut-
släpp. Den största nyheten i budgeten är att avskog-
ningen tycks ha minskat påtagligt under de senaste 
åren. Här har Global Carbon Project gjort en revidering 
av sitt eget underlag.
 
Årets upplaga av de globala koldioxidbudgeten bekräftar att 
världen återvänt till ett normalläge 2021 beträffande utsläppen 
av fossil koldioxid, efter att utsläppen sjönk kraftigt 2020 i sam-
band med att pandemin drog ner på den ekonomiska aktivi-
teten,  industriproduktionen och transporterna. Minskningen 
av koldioxidutsläppen var 5,4 procent 2020, och ökningen 
i år uppskattas till 4,9, till 36,4 Gt (Gigaton = miljarder ton 
CO2).  Man kan dock konstatera att det skett en avmattning i 
ökningen de senaste åren. Efter en mycket snabb ökning mel-
lan 2000 och 2009 på 3 procent om året har utsläppen därefter 
i snitt ökat med 0,9 procent per år. Den snabba ökningen av 
utsläppen under början av 2000-talet kan nästan helt tillskrivas  
de snabbväxande asiatiska ekonomierna, särskilt Kina, där  

Diagrammet visar utsläppen av koldioxid (Gt CO2/år) från förändrad  
markanvändning, främst genom avskogning, under de senaste 60 åren.

Källa: Global Carbon Project .

Utsläpp för förändrad markanvändning (främst avskogning)
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utsläppen tredubblats mellan 2000 och 2021. Utsläppen i EU och 
USA har minskat under samma period. Om man ser till utsläp-
pen per capita blir bilden ännu mer tydlig. Både USA och EU 
hade sina högsta utsläpp per person redan på 1970- och 1980-ta-
len. Fortfarande är utsläppet per capita högst i USA med 14,2 
ton CO2 medan EU ligger på 5,8 ton/person (de svenska CO2-
utsläppen ligger på omkring 4 ton/person). Kina passerade EU 
för några år sedan och har idag ett utsläpp per capita på 7,4 ton. 
Ryssland ligger på 10,8 ton, medan Indiens utsläpp är 1,8 ton/
person, men snabbt ökande. 

Minskade utsläpp från avskogning
Det globala koldioxidutsläppet från förändrad markanvändning 
(läs: avskogning) har de senaste tio åren varit i genomsnitt 4,1 
miljarder ton CO2, en revidering från förra årets siffra, då man 
angav 5,7 miljarder ton CO2/år. 

Istället för att avskogning förra året angavs stå för 14 procent 
av de globala koldioxidutsläppen, anger man nu att avskogning 
står för 11 procent. Medan koldioxidutsläppen från förbränning 
av fossila bränslen fortsätter att öka, med ett tillfälligt avbrott un-
der pandemin, visar avskogningsutsläppen en nedåtgående trend. 

Slutresultatet är att de totala utsläppen av koldioxid varit i 
stort sett oförändrade under de senaste tio åren, sedan 2011, tack 
vare den minskade avskogningen. Den minskade avskogningen 
har alltså i stort sett kompenserat för den fortsatta årliga ökning-
en av CO2-utsläppen från förbränning av fossila bränslen och 
från cement, på en knapp procent per år. 

Att koldioxidhalten ändå ökar i stort sett lika snabbt som förut 
beror på att utsläppen inte stoppats och att den koldioxid som 
stannar i atmosfären blir kvar där under lång tid, hundratals till 
tusentals år.

Att 11 procent av de mänskligt orsakade koldioxidutsläppen 
kommer från avskogning betyder att 89 procent beror på fossil 
förbränning och cement. Av utsläppen hamnar knappt hälften, 
48 procent, i atmosfären medan 26 procent binds i haven och 
orsakar havsförsurning. 29 procent utgör den så kallade landsän-
kan, vilket betyder att koldioxiden binds i växtlighet och mark. 
Till allra största delen handlar det om skogstillväxt. Landsänkan 
har de senaste tio åren i genomsnitt varit 11,2 miljarder ton CO2. 
Det betyder att skogarna växer netto med drygt 7 miljarder ton 
koldioxid om året (landsänkan 11,2 minus avskogningen 4,1). På 
fem år ger alltså nettoökningen av kolförråden i de globala sko-
garna lika mycket som det årliga utsläppet av koldioxid. 

Om Global Carbon Project
Global Carbon Project är en erkänd trovärdig vetenskaplig källa 
som används som referens i olika sammanhang. Bakom materia-
let finns en bred grupp på 94 forskare från 70 olika forsknings-
institut i 18 länder under ledning av Pierre Friedlingstein vid 
universitetet i Exeter. Inga svenskar, men däremot sju norska kli-
matforskare. Den globala koldioxidbudgeten presenteras i form 
av användbara powerpoint-bilder, som fritt kan laddas ner och 
utnyttjas i egna presentationer. Här finns materialet: www.glo-
balcarbonproject.org

Minskande skogsbränder globalt
Copernicus redovisade 6 december årets mätningar av skogs-
bränder. De visar på regionalt ökade skogsbränder, t ex i västra 

Sibirien, nordvästra USA och östra Medelhavsområdet. Men av 
pressmeddelandet kan man också utläsa att de globala utsläppen 
av koldioxid från skogsbränder visar en sjunkande trend. Utsläp-
pen 2021 uppskattas till 1 760 Mt kol, vilket motsvarar knappt 6,5 
Gt koldioxid. Copernicus har följt utvecklingen för skogsbrän-
der sedan 2003 och under denna period har koldioxidutsläppen 
från de globala skogsbränderna minskat med knappt 25 procent. 
Copernicus är en del av EU:s rymdprogram och sysslar med  
jordobservationer med hjälp av satelliter, bland annat klimat-
övervakning. 

Copernicus skriver så här om skogsbränderna under somma-
ren 2021:

”Skogsbrändernas uthållighet och intensitet var anmärknings-
värd. Detta inkluderade stora områden i Nordamerika, Sibirien, 
östra och centrala Medelhavet samt Nordafrika. De beräknade 
totala utsläppen under juli var de högsta för 2021 med 343 me-
gaton kol som släpptes ut i atmosfären. Mer än hälften av ut-
släppen berodde på bränder i Nordamerika och Sibirien, de två 
värst drabbade regionerna. Augusti hade ännu högre beräknade 
utsläpp 378 megaton kol som släpps ut i atmosfären globalt.”

Copernicus noterar också att de intensiva bränderna i nord-
västra USA gav upphov till rökmoln som letade sig ända till Eu-
ropa med västliga vindar. Man visar också bilder på utbredningen 
av utsläppen från halmbränning på indiska halvön under oktober 
månad. 

I kontakt med Copernicus expert på skogsbränder Mark  
Perrington bekräftar han att den globala trenden är minskning a 
v skogsbränderna. Han säger att den tydligaste minskningen gäl-
ler skogsbränder i savannregionerna. Det kan ha samband med 
att bönderna i mindre utsträckning bedriver svedjebruk och an-
nan bränning. Han har ingen uppfattning om var den ”naturliga” 
nivån för skogsbränder ligger, den nivå som gällde under för-
industriell tid. 

Svebio kommentar: 
Faktaunderlagen från Global Carbon Project och Copernicus visar 
att utsläppen av koldioxid från avskogning och skogsbränder har en 

Utsläpp i Mt kol per år. 1 000 Mt kol motsvarar 3,67 Gt CO2.

Källa: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Globala utsläpp av kol från skogsbränder
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Tysklands klimat- och energipolitik med trafikljusregering
Tyskland fick efter ett par månaders koalitionsförhandlingar en 
ny regering i början av december: på tyska en "Ampelkoalition" 
(trafikljuskoalition), av de röda (Socialdemokraterna), de gula (de 
liberala Fridemokraterna) och De gröna. Socialdemokraten Olaf 
Scholz är förbundskansler, Annalena Baerbock från De Gröna 
utrikesminister och Christian Lindner från Fridemokraterna är 
finansminister. För att hantera klimatomställningen har man ska-
pat ett superdepartement – Ekonomi- och klimatdepartementet 
– som ska ledas av Robert Habeck från De gröna. Han kommer 

från området nära den danska gränsen och talar och läser danska. 
De gröna hade under valrörelsen ett förslag om att alla beslut 
måste överprövas ur klimatsynpunkt av ett klimatdepartement, 
men den punkten fick man släppa. Ändå kommer Habeck att få 
ett avgörande inflytande över klimatpolitiken. 

Koalitionsöverenskommelsen, som ska styra Ampel-regering-
ens politik under de kommande åren, är ett dokument på 178 
sidor under rubriken ”Mehr Fortschritt wagen” (våga mer fram-
steg). Motsättningarna har varit stora mellan De gröna, som vill 

sjunkande trend, till skillnad från utsläppen från fossil förbränning och 
cement. Ändå har det blivit allt vanligare att bildmässigt koppla klimat-
frågan till skogsbränder istället för till bolmande skorstenar. 
Det är givetvis viktigt att stoppa avskogning, särskilt av skogar med 
hög biodiversitet. Samtidigt vet vi att skogarna ökar både i areal och 
i stående virkesvolym i nästan alla länder där det inte råder fattigdom 

eller korruption. Den bästa åtgärden mot avskogning är ekonomisk 
utveckling. 

Skogsbränderna kan motverkas genom att man röjer och sköter 
skogarna och har en bra skogsbrandsbevakning. Frekvensen skogs-
bränder är mycket lägre i brukade skogar än i naturskogar. Skogsbrän-
derna i fattiga länder bekämpas bäst med fattigdomsbekämpning. 

Regeringsombildning med nya ministrar
Den 30 november presenterade vår nya statsminister Magdalena 
Andersson sin regering och avgav sin regeringsförklaring. Den 
bjöd inte på några överraskningar. Miljöpartiets avhopp från 
regeringssamverkan har lett till nya statsråd på de flesta av de 
poster som berör Svebios verksamhet, med Annika Strandhäll 
som miljö/klimatminister (efter Per Bolund) och Khashayar 
Farmanbar som energi- och digitaliseringsminister (efter Anders 
Ygeman). Thomas Eneroth kvarstår som infrastrukturminister, 
Karl-Petter Thorwaldsson är ny näringsminister och posten som 
landsbygdsminister är åter tillsatt, med Anna-Caren Sätherberg. 
Finansminister, med ansvar för ekonomiska styrmedel, är Mikael 
Damberg och Hans Dahlgren är också fortsatt EU-minister. 

Ingen av ministrarna har någon större erfarenhet av de gröna 
näringarna, men landsbygdsministern har ett klart regionalpoli-
tiskt perspektiv och uttalade sig positivt om skogsnäringens be-
tydelse. 

Statssekreterare hos energiministern är Per Callenberg. Stats-
sekreterare hos miljö- och klimatministern är Anders Grönvall. 

Ett av Annika Strandhälls första initiativ var att meddela en 
tidplan för beslut om slutförvaret för använt kärnbränsle och ra-
dioaktivt avfall. Beslutet om slutförvaret av högaktivt avfall ska 
tas 27 januari. Beslut om utbyggnad av lagret för låg- och medel-
aktivt avfall ska tas före jul. 

Svebio kommentar:
 En viktig uppgift för den socialdemokratiska regeringen under det 
kommande halvåret blir att företrädare Sverige och svenska intressen 
under förhandlingarna kring EU:s klimatpaket Fit for 55. Det handlar 
konkret om att hävda Sveriges rätt att bedriva ett produktivt skogs-
bruk både för material och för bioenergi och att inte tvingas reducera 
avverkningar eller prioritera kollagring i skog framför produktion. Det 
handlar om många arbetstillfällen och exportintäkter liksom skogs-
ägarnas rätt att använda sin skogsmark. EU-kommissionen har lagt 
många förslag som innebär restriktioner både för skogsbruk och för 
bioenergi och leder till ökad byråkrati och planekonomi istället för 
marknadsekonomi. 

Den borgerliga budgetens betydelse för energi och klimat
Samma dag som riksdagen röstade om ny statsminister och 
valde Magdalena Andersson första gången fattades också beslut 
om statsbudgeten för nästa år. Genom att Centerpartiet lade 
ner sina röster i den avgörande omröstningen, efter att ha röstat 
på sitt eget förslag, antogs den gemensamma borgerliga reser-
vationen, som man enats om mellan M, KD och SD i finans- 
utskottet. Magdalena Andersson får alltså regera med opposi-
tionens budget som underlag för den ekonomiska politiken. 
Skillnaderna är emellertid inte särskilt stora. Till skillnad från 
2018, då den borgerliga budgeten också antogs, har man nu 
inte skurit bort klimatstöd som Klimatklivet. Den största 
skillnaden som berör energisektorn är att riksdagen antagit 
ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med 

lagförslag om ”att sänka energiskatten på bensin och diesel 
så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter fr.o.m. den  
1 maj 2022”. Det här förslaget har lett till att regeringen 
skickat ut en remiss om skattesänkning. Mot bakgrund av 
de mycket höga drivmedelspriserna, orsakade främst av höga  
internationella energipriser, kommer 50-öringen att ha be-
gränsad påverkan på totalpriset. 

Under den fortsatta utskottsbehandlingen gjordes främst 
förändringar genom att flytta anslag mellan olika utgiftsom-
råden och konton. Det gäller t ex anslagen för laddinfrastruk-
tur och biogasstödet. I anslaget till energiforskning har ordet 
"förnybar energi" ändrats till "fossilfri energi" för att möjlig-
göra stöd till forskning kring kärnkraft.

FORTS FRÅN SID 2
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bedriva en stark grön styrning av samhället, och det liberala parti-
et, som förordar generella styrmedel, marknadslösningar och tek-
nikneutralitet. I regeringsprogrammet är rubriken för klimatav-
snittet: ”Klimatskydd i en social-ekologisk marknadsekonomi”, 
en sant röd-grön-gul rubrik. 

En av de frågor där det finns stora motsättningar gäller styr-
ningen av klimatpolitiken på transportområdet. De gröna ville 
ha ett förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor 
redan från 2030, medan liberalerna inte vill styra teknikval för 
bilisterna. I överenskommelsen skriver man inget om att fasa ut 
fossilbilar utan att Tyskland ska bli ledande inom elektromobi-
litet med målet att minst 15 miljoner bilar ska vara rena elbilar 
2030. När det gäller förnybara flygbränslen finns bara en formu-
lering om att satsa på forskning kring hållbara bränslen. 

På energiområdet föreslås en massiv satsning på utbyggnad 
av vindkraft och solenergi, elektrifiering och vätgas. Elanvänd-
ningen ska öka kraftigt till 680 – 750 TWh 2030, och 80 pro-
cent av elen ska komma från förnybara energikällor. Kolkraften 
ska fasas ut redan till 2030. Den hittillsvarande planen har varit 
utfasning till 2038. Kärnkraften ska vara helt stängd i och med 
utgången av 2022. Istället öppnar man för fortsatta investeringar 
i gaskraft, som ska vara förberedd för att senare drivas med vät-
gas (H2-ready). Målet för solkraft är en kapacitet på 200 GW 
solceller 2030. Då ska man också ha 30 GW installerat vindkraft, 
som ökar till 70 GW 2045. Offshore-vindkraft ska ha företräde 
framför alla andra energikällor. För att kunna genomföra den här 
utbyggnaden av vindkraft krävs snabbare plan- och tillståndspro-
cesser och åtgärder för att minska konflikterna mellan vindkraft 
och artskydd. 

För att få fram tillräckligt med vätgas ska elektrolyskapaciteten 

vara 10 GW 2030. 
När det gäller andra förnybara energislag än sol och vind skrivs 

nästan ingenting alls. Inget sägs om biodrivmedel, och bioener-
gin ägnas bara två meningar i det 178-sidiga dokumentet:

”Die Bioenergie in Deutschland soll eine neue Zukunft ha-
ben. Dazu werden wir eine nachhaltige Biomasse-Strategie erar-
beiten” (Bioenergin i Tyskland ska få en ny framtid. För det ska 
vi utarbeta en hållbar biomassestrategi). 

Den nya regeringen ser pris på koldioxidutsläpp som ett vik-
tigt styrmedel, men är relativt vag i formuleringarna. Man ut-
trycker en ambition att utsläppspriset ska ligga på nivån 60 euro/
ton även i sektorer utanför EU:s utsläppshandel. Men man har 
ingen uttalad ambition att höja priset. 

Svebio kommentar: 
Den nya tyska regeringen har inga tydliga ambitioner att ta vara på 
bioenergiresurserna utan satsar ensidigt på vind, sol och vätgas, pre-
cis som EU-kommissionen. Dessutom i kombination med fortsatta 
investeringar i naturgas. Man gör sig på så sätt allt mer beroende av 
naturgasimport. Inget sägs i koalitionsöverenskommelsen om utsläp-
pen från naturgasförbränningen, men desto mer om förhoppningar på 
att ersätta den fossila gasen med vätgas. Istället för att lägga kost-
naderna för de mycket stora investeringarna på elkonsumenterna vill 
den nya regeringen ta kostnaderna över statsbudgeten. Överenskom-
melsen mellan de tre partierna vittnar om stora spänningar i synen på 
marknadsekonomi och styrmedel. 

De gröna har kontroll över både det nyskapade stora klimat- och 
ekonomidepartementet, energidepartementet och jordbruksdeparte-
mentet. Det gör att man också kommer att driva partiets i huvudsak 
negativa syn på bioenergi i förhandlingar inom EU. 

FORTS FRÅN SID 3

Brev till Margrethe Vestager om biodrivmedel
Ett antal svenska aktörer inom biodrivmedel har sänt ett gemen-
samt brev till EU:s kommissionär för konkurrensfrågor Mar-
grethe Vestager. Bakgrunden är att EU-kommissionen är inne i 
slutskedet i arbetet med att utforma nya statsstödsregler, som har 
stor betydelse för möjligheterna att ge stöd och skattebefrielse för 
produktion och användning av biodrivmedel. Brevet handlar i 
första hand om synen på biodrivmedel från grödor. Bland under-
tecknarna finns alla de större producenterna av biodrivmedel och 
stora användare exempelvis inom kollektivtrafiken. 

Här är brevet i vår egen översättning: 
”Eftersom världen står inför stora klimat- och miljöutma-

ningar är det ytterst viktigt att EU kan påskynda minskningen 
av utsläpp från fossila energikällor, för att förverkliga ambitionen 
med Parisavtalet och övergången till en klimatneutral ekonomi. 
I detta sammanhang kommer transportsektorns utsläpp – som 
har ökat i EU under de senaste åren – att behöva hanteras genom 
att använda alla hållbara lösningar som finns på marknaden. EU 
kan inte lägga åt sidan en av de få hållbara teknikerna som har 
potential att snabbt användas och minska utsläppen från trans-
portsektorn och andra sektorer i stor skala.

Ökad elektrifiering är en viktig och oumbärlig del av lös-
ningen, men som betonades i kommissionens senaste rapport 
om bränslekvalitetsdirektivet står den för närvarande enbart för 
0,01 procent av den energi som används för vägtransporter i EU.  

Däremot står hållbara biobränslen för 5,6 procent av den energi 
som används, medan fossila bränslen fyller resterande 94,4 pro-
cent. I ett sammanhang där de flesta medlemsstater har ställts 
inför svårigheter att uppnå det blygsamma målet på 6 procents 
minskning av växthusgasintensiteten i bränslekvalitetsdirektivet 
för bränslen till 2020, gjorde användningen av höga biobränsle-
volymer det möjligt för Sverige att nå 19,3 procent av minskning-
en av CO2-utsläppen 2020. Detta visar den absoluta nödvändig-
heten av att fortsätta utveckling, produktion och användning av 
alla hållbara biobränslen i EU, inklusive grödebaserade biobräns-
len, som är ett viktigt tillgängligt verktyg för att avsevärt minska 
andelen fossila bränslen.

Eftersom översynen av EU:s regler för statligt stöd 
(EEAG/CEEAG) håller på att slutföras, uppmanar vi kom-
missionen att inte diskriminera hållbara grödebaserade bio-
bränslen för transporter och andra tillämpningar. Såväl 
Sverige som undertecknarna av detta brev har valt en mer 
ambitiös klimatagenda än resten av EU:s medlemsländer. 
För att klara sin ambitiösa klimatagenda kommer Sverige att 
behöva använda all tillgänglig hållbar teknik för att mins-
ka andelen fossila bränslen. Det är därför väsentligt att de  
reviderade reglerna för statligt stöd inte hindrar medlems-
stater och företag att fullfölja sina ambitiösa klimatmål och  
inte begränsar rätten att ge statligt ekonomiskt stöd till håll-
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Klimatmötet COP26 – sammanfattning av resultaten
När klimatmötet COP26 avslutades i Glasgow 14 november 
kunde både optimister och pessimister få stöd för sina analyser. . 

Pessimisterna kunde konstatera att världens ledare visserligen 
i ord och vackra formuleringar fortfarande bekänner sig till att 
sträva efter att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader 
jämfört med förindustriell tid, men att alldeles för få länder har 
satt upp egna mål eller genomfört åtgärder som kommer att leda 
till att Parisavtalets mål uppnås. Några av de viktigaste aktörerna 
avstod dessutom från att åka till Glasgow och delta i mötet. Det 
gällde både Kinas ledare Xi Jinping och Rysslands ledare Vladi-
mir Putin. Kina står för de särklassigt största utsläppen och Ryss-
land är en ledande exportör av fossila bränslen. USA:s president 
Joe Biden kom till Glasgow men hade dagarna innan misslyckats 
med att få sitt parti och sin kongress att enas om egna klimatåt-
gärder. 

De fattiga länderna och de mest utsatta önationerna var också 
besvikna över att man inte kommit längre när det gäller kom-
pensationsåtgärder och den gröna klimatfondens finansiering, 
där de rikare länderna misslyckats med att uppfylla löftet om 100 
miljarder dollar till fonden. Utvecklingsländerna ville också ha 
beslut om ytterligare en fond för att hantera ”loss and damage”, 
dvs för kompensation av klimatskador. Detta förslag blockerades 
av USA, EU och Australien. 
Optimisterna kunde peka på ett antal positiva beslut och ini-
tiativ i Glasgow: 

n Klimatmötet kunde trots uppenbara motsättningar till sist 
enas om ett slutdokument, ”Glasgow Climate Pact”, som inne-
bär att länderna fortfarande är ense om målen i Parisavtalet från 
2015, inkluderat strävan efter att klara 1,5-gradersmålet. För första 
gången finns det en uttrycklig formulering om fossila bränslen 
som orsak till den globala uppvärmningen. Att man till sist kun-
de enas hängde på en formulering om utfasning av kolkraft, där 
Indien krävde att man skriver ”phase down” istället för ”phase 
out”. Formuleringen gäller ”unabated coal”, alltså kolkraft som 
inte kompenseras genom CCS-teknik. Bakgrunden till Indiens 
motstånd är att Indien till stor del är beroende av kol och helst 
sett att man skrivit om att fasa ut fossila bränslen generellt, vilket 
istället skulle vara ett problem för EU, USA och länderna i Mel-
lanöstern, som alla är mer beroende av olja och gas. Indien och 
andra utvecklingsländer anser också att de behöver öka använd-
ningen av fossila bränslen under de närmaste åren för att utveckla 
sina ekonomier och minska fattigdomen. 

Klimatpakten innehåller också en formulering om att län-
derna redan nästa år ska komma in med uppdaterade nationella 
mål. Inför COP26 hade 151 nationer (av 197) lämnat in NDC-do-
kument (National Determined Contributions, dokument med 
nationella klimatåtaganden). Parisavtalet bygger på att länderna 
själva formulerar mål och ambitioner. 

Att mötets ordförande Alok Sharma, som fram till COP26 
varit Storbritanniens energiminister, till slut ändå kunde klubba 
slutdokumentet var en personlig framgång och en framgång för 
den brittiska regeringen. 

n Klimatmötet fastställde den regelbok för Parisavtalet som man 
förhandlat om vid flera klimatmöten. Här finns bland annat reg-
ler om rapportering, men också om handel med utsläppsrätter 
och utsläppskrediter, artikel 6 i Parisavtalet. Frågan är kontrover-
siell. Tidigare liknande system under Kyotoprotokollet, CDM-
krediter (CDM = Clean Development Mechanism) misslycka-
des. Problemet med den här typen av kompensationssystem är 
att det är mycket svårt att belägga att man åstadkommer verkliga 
utsläppsreduktioner, och att garantera att det inte sker fusk och 
korruption. Att köpa kompensationsåtgärder, exempelvis träd-
plantering i ett utvecklingsland eller investering i förnybar energi 
i ett annat land, blir också en ursäkt för att inte ta itu med sin 
egen användning av fossila bränslen. 

n Vid COP26 lanserades ett antal initiativ från grupper av länder 
och andra aktörer. Ett antal länder med Danmark och Costa Rica 
i spetsen gav löften om att stoppa all utvinning av fossila bränslen 
på sina territorier. 133 länder undertecknade en ”Glasgow leader’s 
declaration on forests and land use”, med ambitionen att ”stoppa 
avskogning och markförsämring till 2030”. Ytterligare upprop 
gällde att stoppa kolanvändning, där länder som Polen och Indo-
nesien hörde till undertecknarna. Andra upprop gällde prissätt-
ning av koldioxidutsläpp. 

Svebio kommentar: 
Det var en framgång att COP26 kunde enas om ett slutdokument, 
men klimatmötet var också en bekräftelse på att många länder undvi-
ker att ta sin del av ansvaret för det globala klimatet. Om klimatåtgär-
derna ska bli verkningsfulla krävs det att de stora utsläppsländerna 
har en effektiv och samordnad klimatpolitik. Det hör framför allt att 
sätta pris på utsläppen av växthusgaser och låta marknadens aktörer, 
både producenter och konsumenter, genomföra kostnadseffektiva åt-
gärder. EU har idag tagit ledartröjan och i Europa sjunker nu koldiox-
idutsläppen år för år. 

I USA blockerar politiska motsättningar effektiva åtgärder, särskilt 
när det gäller nödvändiga ekonomiska styrmedel. Kina har formulerat 
ambitiösa långsiktiga mål och introducerat en utsläppshandel. Kina 
lovade också före COP26 att sluta investera i kolkraft i andra länder. 
Men på kort sikt fortsätter Kinas investeringar i kolkraft på hemmaplan. 
Indien är inne i en snabb ekonomisk utveckling och måste välja tek-
niska lösningar som kräver mindre fossila bränslen. 

Sverige borde satsa en del av u-hjälpen på att hjälpa länder ut-
forma effektiva klimatstyrmedel. 

bara grödebaserade biobränslen för transporter och för värme- 
eller elproduktion.

Det senaste utkastet till EU:s regler för statligt stöd (CEEAG) 
som cirkulerat diskriminerar grödebaserade biobränslen och 
kommer att leda till mer osäkerhet kring klimatomställningen 
inom transportsektorn och andra sektorer. Godkännandet av 

den långsiktiga skattebefrielsen för alla hållbara biobränslen en-
ligt EU:s reviderade statsstödsregler är en förutsättning för att 
Sverige ska kunna förverkliga sina ambitiösa klimatambitioner 
inom transportsektorn. Utan tydliga och gynnsamma villkor och 
långsiktigt tänkande kan varken medlemsstaterna eller industrin 
klara av att hantera den akuta klimatfrågan.”
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Taxonomin antagen och träder i 
kraft vid årsskiftet
Taxonomin för hållbara investeringar kommer att tillämpas från 
och med 1 januari 2022. Det blev klart sedan granskningspe-
rioden för EU-parlamentet och rådet löpt ut den 8 december. 
Det fanns invändningar mot taxonomin från 13 länder, men det 
räckte inte för att skapa en majoritet för att förkasta den, utan 
taxonomin kommer att gälla i enlighet med EU-kommissionens 
förslag. Det som nu kommer att tillämpas är de första två delarna 
i taxonomin, som gäller förordningens två klimatrelaterade mål, 
begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatför-
ändringar. Kommissionen har aviserat att det kommer komplet-
terande granskningskriterier för ett antal verksamheter som inte 
ingår i den redan antagna akten. Det gäller till exempel kärnkraft 
och naturgas, där det pågått en omfattande lobbying från både 
regeringar och olika intressenter för att få dessa verksamheter 
klassificerade som hållbara investeringar. 

Kommissionen kommer att under första halvåret 2022 anta 
en delegerad akt för ytterligare fyra mål som finns i förordningen 
om finansiering av hållbara investeringar. Det gäller mål kring 
luft, vatten, biodiversitet och cirkulär ekonomi. Under hösten 
hölls en konsultation kring de förslag som lagts från den tek-
niska arbetsgruppen kring de här målen, och Svebio skickade in 
synpunkter på förslagen. Kommissionens eget bearbetade förslag 
kommer också att bli föremål för en konsultation innan det slut-
liga förslaget presenteras. 

Kommissionen ska också ta fram en rapport med en beskriv-

ning av de bestämmelser som skulle krävas för att utvidga taxo-
nomiförordningens tillämpningsområde till att omfatta bl.a.  
miljöskadliga verksamheter och sociala mål. Rapporten ska enligt 
förordningen offentliggöras vid årsskiftet. Plattformen för håll-
bar finansiering höll offentliga konsultationer även i dessa delar 
tidigare i år.

Svebio kommentar:
Trots att det fanns mängder med invändningar från olika regeringar 
i EU:s medlemsstater gick det inte att stoppa taxonomin i sin nuva-
rande form. Det ställs nämligen mycket höga krav på att forma en 
majoritet mot ett förslag som läggs i en så kallad delegerad akt från 
kommissionen. Genom omfattande insatser från hundratals intressen-
ter lyckades vi för ett år sedan rätta till en hel del hotfulla formuleringar 
gentemot bioenergin. Bland annat formuleringar om att bioenergi bara 
är ”en övergångslösning” och inte ett långsiktigt hållbart alternativ. Vi 
fick också en samordning till stånd med de hållbarhetskriterier som 
finns i Förnybartdirektivet. Däremot är kriterierna för skogsbruk fortfa-
rande helt oacceptabla, med krav på mycket detaljerade klimatnytto-
analyser för alla skogsfastigheter ner till 13 hektars storlek. Kriterierna i 
taxonomin finns publicerade i EU:s officiella journal på alla EU:s språk 
och kan alltså läsas i en officiell svensk översättning. 

EU:s egna finansinstitutioner måste följa taxonomins kriterier. För 
andra aktörer är de frivilliga, men man måste räkna med att banker, 
finansinstitut och placerare kommer att luta sig mot taxonomin, som 
till stora delar fortfarande präglas av en negativ syn på skogsbruk och 
bioenergi. 

Vägledning om 
hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel och biobränslen
Energimyndigheten publicerade 9 december en vägledning om 
tillämpningen av hållbarhetskriterierna för biobränslen. Den gäl-
ler både de tidigare gällande kriterierna för biodrivmedel och de 
nya kriterierna för fasta biobränslen från skog och biogas.   

Vägledningen har tagits fram för att förmedla hur Energimyn-
digheten kommer att tillämpa de regler som finns beskrivna i lag, 
förordning och föreskrift på området.

Vägledningen är en uppdatering av tidigare publicerad rap-
port Grundläggande information till rapporteringsskyldiga, ER 
2021:21.

Så här skriver man i förordet till rapporten: Energimyndig-
heten är tillsynsmyndighet för efterlevnaden av lagen (2010:598) 
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Lagen 
genomför i svensk rätt bestämmelserna om hållbarhetskriterier i 
det så kallade omarbetade förnybartdirektivet. Myndigheten har 
med stöd av bemyndigande meddelat föreskrifter, men det finns 
ytterligare detaljer som inte regleras i författning.

Energimyndigheten redovisar i detta dokument mer utförligt 
grundläggande information, förklaringar och vägledning till de 

regler som föreligger i lag, förordning och föreskrifter. Avsikten 
med dokumentet är att ge allmän kännedom om myndighetens 
bedömning av hur regelverket kommer att tillämpas i sådana av-
seenden som går att förutse. Detta dokument är således inte fråga 
om juridiskt bindande regler. Dokumentet är en utveckling av 
den tidigare ”Grundläggande information till rapporteringsskyl-
diga, ER 2021:21”.

Energimyndigheten uppdaterar denna vägledning successivt 
tillsammans med kompletterande ”Frågor och svar om hållbar-
hetskriterier” på Energimyndighetens hemsida.

Svebio kommentar: 
Hundratals aktörer arbetar nu med att tillämpa de hållbarhetskriterier 
som beslutats i förnybartdirektivet (RED II), som publicerades i de-
cember 2018. Kriterierna gäller i princip sedan 1 juli 2021, men det finns 
övergångsregler som gör att bränslen som låg i lager eller kontrakte-
rats före detta datum inte behöver hållbarhetsbesked. Redan innan 
de nu gällande kriterierna hunnit tillämpas har EU-kommissionen pre-
senterat förslag om nya och skärpta kriterier, någon som det nu b lir 
förhandlingar om i EU-rådet och EU-parlamentet. Det är ytterst otill-
fredsställande att branschen inte i lugn och ro får tillämpa det gällande 
regelverket utan kastas in i osäkerhet om nya regelverk. 

Uppfyllandet av hållbarhetskriterierna kommer att visa att de bräns-
len som idag används uppfyller krav på miljöhänsyn och klimatnytta. 

"Det är ytterst otillfredsställande att branschen inte i lugn och ro får till-
lämpa det gällande regelverket utan kastas in i osäkerhet om nya regelverk." 
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Statistik för oförädlade trädbränslen 2020
Energimyndigheten publicerade 1 december den officiella sta-
tistiken för produktion, export och import av oförädlade träd-
bränslen 2020. Den totala inhemska produktionen av oförädlade 
trädbränslen minskade med drygt 2 TWh mellan 2019 och 2020, 
från 57,2 TWh till 55 TWh. Både skogsbränslen, energiskogs-
bränslen och återvunna trädbränslen minskade i volym. När 
det gäller handel kan särskilt noteras att importen av återvunna 
trädbränslen (returträ) minskade kraftigt, från 5,3 TWh till 2,7 
TWh. Också importen av skogsbränsle minskade kraftigt, från 

905 GWh till 224 GWh, medan exporten ökade från 106 GWh 
till 247 GWh. Handeln med oförädlade skogsbränslen var alltså 
relativt blygsam. 

För de flesta sortiment noteras minskningar av produktionen. 
Grotflis sjönk från 8,9 TWh till 7,8 TWh. Volymen bark var 
oförändrad och volymen spån minskade bara marginellt, medan 
volymen torrflis ökade. 

Statistiken finns på Energimyndighetens hemsida under  
officiell statistik eller via pressmeddelandet 1 december. 

Konjunkturinstitutet om skog och bioenergi
Konjunkturinstitutet publicerade den 15 december sin årliga mil-
jöekonomiska rapport, denna gång med temat ”samspelet mellan 
skogen, klimatet och politiken”. Så här presenterar Konjunktur-
institutet sin rapport under rubriken ”svensk skog behöver en 
starkare klimatpolitik”: 

”Det finns ett stort klimatvärde av att kolet fortsatt är bundet 
i skog och mark eller i långlivade träprodukter i stället för att öka 
koncentrationen av koldioxid i atmosfären. En mer heltäckande 
klimatpolitik behövs för att bidra till detta. Det framgår av Kon-
junkturinstitutets årliga rapport för 2021 som studerar samspelet 
mellan skogen, klimatet och politiken.

I rapporten som publiceras i dag förespråkas en klimatpolitik 
som uppmuntrar till ökat upptag av kol i skogen och att mer av 
skogens produktion används för långlivade produkter. Detta ökar 
mängden bundet kol till skillnad från användning av biobränslen 
som direkt resulterar i koldioxidutsläpp vilket påverkar klimatet 
på precis samma sätt som koldioxid från fossila källor. 

Mycket av skogs- och klimatdebatten handlar om att bevara 
skogen så att kol inte frigörs till atmosfären eller att bruka skogen 
för att kunna ersätta fossilintensiva bränslen och material. Båda 
synsätten har poänger. Eftersom de klimatmål som satts upp lig-
ger, med skogens mått mätt, relativt nära i tid finns emellertid 
fördelar med att uppmuntra att kolet binds i skogen eller i lång-
livade träprodukter. Klimatpolitiken inom EU och Sverige sät-
ter kvantitativa tak för de fossila utsläppen. Ökad användning av 
biobränsle och biobaserade material kommer därför inte leda till 
lägre fossila utsläpp, som ju hålls vid taknivån. De kommer dock 
tillåta en större energianvändning och ekonomisk aktivitet under 
nämnda utsläppstak, såsom mer av biobränsledrivna transporter 
och större biobaserad produktion inom byggsektorn. 

EU förväntas framöver ställa större krav på upptag i svensk 
skog. Sverige kan uppfylla sitt kommande åtagande på flera sätt. 
Antingen genom åtgärder i skogen eller genom ytterligare åtgär-
der inom andra delar av ekonomin, till exempel inom transport-
sektorn. Eftersom den klimatpolitik som riktas mot andra delar 
av ekonomin redan är relativt kraftfull är rimligen ytterligare 

åtgärder där mer kostsamma än åtgärder i skogen. Ur ett kost-
nadseffektivitetsperspektiv bör därför en styrning mot skogens 
kolupptag komma till stånd. En sådan styrning bör vara flexi-
bel och är med fördel prisbaserad. En möjlig lösning är att sub-
ventionera skogsägarna för skogens upptag av kol och samtidigt 
beskatta utsläpp av biogen koldioxid. Detta skulle leda till ett 
större kollager i skogen, att förbränning av biomassa missgynnas 
och långlivade träprodukter premieras samtidigt som biomassa 
för energiändamål – tack vare subventionen – fortsatt gynnas 
framför fossila bränslen. Konjunkturinstitutet identifierar flera 
utmaningar med en sådan politik men menar samtidigt att nya 
åtgärder oundvikligen kommer att behövas.”

Svebio kommentar: 
Det är anmärkningsvärt att statliga Konjunkturinstitutet argumenterar 
för en politik som innebär lägre avverkningar och minskad produk-
tion i skogsnäringen och skogsindustrin och att detta sker i ett skede 
då den svenska regeringen just ska förhandla om villkoren för den 
svenska skogsnäringen kopplat till klimatpolitiken i EU. Konjunkturin-
stitutet har en felaktig bild av hur biobränslen uppkommer i produk-
tionsprocessen, som biprodukter och avverkningsrester, och tycks ha 
en föreställning om att avverkning sker för att producera biomassa för 
energiändamål. Argumentet att vi i huvudsak ska producera långli-
vade produkter i skogsnäringen drivs normalt av debattörer från vissa 
miljöorganisationer och bygger på okunskap om hur förädlingen av 
skogsråvaran sker. 

Det går inte att avverka träd för att bara tillverka sågtimmer. Det 
uppstår också klenvirke, både vid slutavverkningar och gallringar, som 
går till pappersproduktionen, och det uppstår automatiskt stora vo-
lymer biprodukter, som bark, spån och kasserat virke, liksom avverk-
ningsrester, som idag bara tas tillvara i liten omfattning och istället 
förmultnar till ingen klimatnytta. Dessa grundläggande fakta tycks inte 
Konjunkturinstitutet ha noterat. 

Påståendet att biobaserade material och biobränslen inte leder till 
lägre fossila utsläpp är direkt felaktigt.  

"Det går inte att avverka träd för att bara tillverka sågtimmer."
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Svenska kraftnät: 
Ökad variation i tillgänglig effekt i vinter
Svenska kraftnät presenterade 2 december bedömningar om  
effektsituationen under den kommande vintern, och skriver så 
här på sin hemsida: 

”Till advent kom kylan till stora delar av Sverige. Kallare väder 
innebär ökad elkonsumtion och för timmen med högst förbruk-
ning bedömer Svenska kraftnät att det kommer vara ett under-
skott på 1 600 MW vintern 21/22, om vi får en normalvinter. 
Ökad andel oplanerbar elproduktion innebär att det blir större 
variationer i tillgänglig effekt.

Timmen då elförbrukningen är som högst under vintern bru-
kar kallas för topplasttimmen. Den inträffar oftast en kall mor-
gon då hushåll och industrier samtidigt drar igång kaffebryggare, 
spisar och tunga maskiner. Förra vintern inträffade topplasttim-
men den 12 februari kl. 8–9 då den svenska elförbrukningen upp-
gick till 25 500 MWh/h.

– Vi ser att utgångsläget inför kommande vinter liknar det 
som vi hade förra vintern. Sverige bedöms ha ett importbehov 

under topplasttimmen på 1 600 MW vid en normalvinter och  
2 800 MW vid en tioårsvinter. Denna bedömning presenterade vi 
i vår Kraftbalansrapport i somras, säger Pontus de Maré, driftchef 
på Svenska kraftnät.

Ökad efterfrågan och minskad tillgång innebär högre elpriser. 
Under hösten har elpriserna varierat kraftigt och prisskillnaderna 
mellan olika delar av landet har tidvis varit stora. Pontus de Maré 
menar att det finns flera orsaker till att elpriserna kan bli ännu 
högre under vintern.

– I grunden är rådande prisnivå en konsekvens av de mycket 
höga gaspriserna på kontinenten, ökad efterfrågan till följd av 
”återstarten” av ekonomin efter pandemin samt bitvis låg vind-
kraftsproduktion i Europa. Vi har också haft reducerad produk-
tion i våra vattenkraftverk. Skulle den bränsleskada som finns på 
Oskarshamn 3 bli värre och blocket behöver ställas av tappar vi 
1 450 MW elproduktion i södra Sverige, vilket i sin tur påverkar 
kapaciteterna i snitt 2 och snitt 4 till det lägre.” 

Rekordstor minskning av klimatutsläpp 2020
De svenska utsläppen av växthusgaser minskade med 9 pro-
cent från 2019 till 2020, från 50,8 till 46,3 miljoner ton kol-
dioxidekvivalenter. Det visar Naturvårdsverkets statistik över 
utsläppen av växthusgaser som publicerades 17 december.  
Det betyder också att utsläppen minskat med drygt 35 procent 
jämfört med 1990. 

Minskningen mellan 2019 och 2020 beror till stor del på 
pandemin, som medförde minskad produktion i vissa industri-
grenar och minskade transporter, t ex kraftigt minskat flyg. 
Men minskningen beror också på bränslebyte i transportsek-
torn och utfasning av fossila bränslen både i värmesektorn och 
i industrin. I fjärrvärmen handlar det exempelvis om utfasning 
av kol och naturgas efter att man infört hög koldioxidskatt ock-
så i kraftvärmen. 

Naturvårdsverket räknar med att utsläppen ska öka igen i år, 
när pandemieffekten klingat av, men det blir ingen återgång till 
samma nivå som 2019, eftersom en stor del av minskningarna 
beror på permanenta åtgärder, både i energisektorn, industrin 

och transporterna. Utsläppen från el och fjärrvärme minskade 
från 4,56 till 3,52 miljoner ton. Minskningen berodde både på 
bränslebyte och varmare väderlek.

Nettoupptaget i marksektorn (LULUCF) blev 39,8 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter. Det betyder att de territoriella netto-
utsläppen i Sverige var 6,5 miljoner ton, eller omkring 0,6 ton 
(625 kg) per invånare. 

Svebio kommentar: 
Naturvårdsverket beskriver utvecklingen i transportsektorn under 
den missvisande rubriken ”Utsläppen från inrikes transporter minskar 
långsamt”. Siffrorna visar tvärtom att utsläppen från inrikes transpor-
ter minskade med 10 procent mellan 2019 och 2020, mer än den totala 
minskningen. Sedan 2010 har utsläppen från sektorn minskat med  
27 procent genom ökad andel biodrivmedel, effektivisering och elek-
trifiering. Men målet är mycket ambitiöst, en minskning med 70 pro-
cent från 2010 till 2030. De närmaste åren kommer reduktionsplikten 
att trappas upp med stora steg år för år. 
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Dramatisk utveckling på energimarknaderna  
Elmarknad med extrema priser
Elmarknaden präglas sedan några månader av extremt höga priser 
över hela Europa, och det mesta tyder på att den höga prisnivån 
kommer att bestå över vintern. Det finns flera samverkande or-
saker bakom prisuppgången, men de två viktigaste anses vara de 
höga naturgaspriserna kombinerat med osäker tillförsel av natur-
gas från Ryssland och de höga priserna på utsläppsrätter, som dri-
ver upp kostnaden för fossilbaserad elproduktion. Genom ökad 
sammanbindning av elmarknaderna mellan länderna sprider sig 
de höga priserna till alla länder. Inom Sverige har prisskillnaden 
mellan elområde 1 i norr och elområde 4 i söder blivit allt större 
och ligger när detta skriva över 120 öre per kWh. Prisskillnaden 
speglar dels att Sydsverige påverkas mest av de kontinentala pri-
serna, dels av begränsningar i överföringskapaciteten mellan norr 
och söder. 

Den inhemska försörjningen är annars helt normal. Fyllnaden 
i vattenmagasinen ligger bara marginellt under normal nivå för 
denna tid på året. Kärnkraften fungerar, även om det finns upp-
gifter om en bränsleskada på reaktorn i Oskarshamn, som kan 
leda till att reaktorn behöver stängas av tidigare i vår. Vindkraften 
ger något mindre än förra året, men minskningen är bara 5 pro-
cent. Värmekraften, läs biokraften, har istället producerat betyd-
ligt mer än förra året, som svar på de högre priserna. Ökningen 
var fram till och med vecka 49 hela 19 procent. Elanvändningen 
låg under de kalla veckorna i månadsskiftet november-decem-
ber omkring 15 procent över normalt, men sett över året är den 
temperaturkorrigerade elanvändningen oförändrad jämfört med 
2020. 

När elpriserna var som allra högst låg de kring 3 – 4 kr/kWh på 
Nordpool, med enstaka pikar upp mot 6 kr. Priserna har därefter 
lugnat ner sig något, samtidigt som forwardpriserna för första 
kvartalet ligger kvar på en mycket hög nivå över 1 kr/kWh från 
att under hösten ha pendlat mellan 50 och 80 öre. Uppgången är 
mindre för terminshandeln på längre sikt. 

De höga elpriserna har skapat stor politisk oro i många län-
der. I Norge, där billig el anses vara en medborgerlig rättighet 
och där de flesta bostäder är elvärmda, har den nya regeringen 
beslutat att den norska staten ska stå för halva kostnaden för 
de ökade elpriserna upp till en förbrukning av 5 000 kWh/må-
nad. Redan i sin regeringsdeklaration förklarade den rödgröna 
regeringen (socialdemokrater och centerpartister) att man 
inte ska släppa fram några fler elkablar till kontinenten eller 
Storbritannien. I Sverige har Moderaterna föreslagit tillfälligt 
avskaffad elskatt och Vänsterpartiet vill ha ett beslut liknande 
det norska om att stoppa nya elkablar. 

Oljepris över 80 dollar
Oljepriset låg under hösten över 80 dollar/fat under ett par må-
nader, men har därefter sjunkit tillbaka till strax över 70 dollar. 
Priset på naturgas är det fossila bränslepris som ökat mest under 
hösten, med en sexdubbling av priset på ett år, från under 20 
euro/MWh till över 100 euro/MWh i början av november i år på 
den nordvästeuropeiska marknaden. Priserna på naturgas i USA 
har inte alls hängt med i denna uppgång. Bakom de extrema 
priserna på den europeiska marknaden ligger flera faktorer. Dels 
finns en geopolitisk faktor – Vladimir Putin visar sina muskler 
och förbereder eventuellt en invasion i Ukraina. Att hålla igen 
på leveranserna till Västeuropa är ett politiskt påtryckningsmedel 
och de höga priserna ger pengar i kassakistan för Kreml. Natur-
gaskrisen åskådliggör också EU:s beroende av den ryska gasen 
och är en påtryckning för att få tillstånd att öppna Nordstream 2. 

De höga naturgaspriserna hänger också samman med hög ef-
terfrågan från Asien när ekonomierna återhämtar sig efter pande-
min. Bristande fraktkapacitet anses också spela in. 

En ytterligare faktor är låg fyllnadsgrad i gaslagren inom EU, 
samt att EU:s egen gasproduktion minskat år för år och import-
beroendet ökat. Sammanfattningsvis är EU-länderna illa rustade 
inför vintern. 

Efter att även kolpriset stigit kraftigt under hösten från under 
100 dollar/ton i somras till över 200 dollar/ton i oktober har kol-
priserna under de senaste veckorna fallit tillbaka till mellan 100 
och 150 dollar/ton. En förklaring kan vara de höga priserna på 
utsläppsrätter som i första hand slår mot användningen av kol. 

Utsläppsrätter över 90 euro 9 december!
Priset på utsläppsrätter steg 9 december till över 90 euro/ton CO2 
efter en mycket kraftig uppgång under november-december. 
Därefter har priset sjunkit tillbaka något. Under hösten verkade 
annars priset ha stabiliserats kring 60 euro/ton. Det höga priset 
kan komma att skapa problem i de kommande förhandlingarna 
om Fit for 55-paketet, där EU-kommissionen föreslagit en ytterli-
gare skärpning av reduktionskurvan inom utsläppshandeln, från 
2,2 procent per år till 4,2 procent. Det här förslaget anses redan 
påverka prisutvecklingen. Det höga priset på utsläppsrätter visar 
att systemet fungerar, men det visar också en nackdel med han-
delssystemet. Marknadens aktörer har svårt att planera när man 
inte vet hur prisutvecklingen kommer att bli framöver. Ett fast 
utsläppspris i form av en koldioxidskatt ger inte denna osäkerhet. 

Med det nuvarande priset på utsläppsrätter, och de aktuella 
priserna på olja, kol och naturgas är de ekonomiska villkoren för 
konvertering till biobränslen mycket gynnsamma i hela EU. 
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Om bonus-malussystemet 
Svebio yttrade sig 30 november över en promemoria från fi-
nansdepartementet med rubriken ”Skärpt miljöstyrning i 
bonus-malus-systemet”. Så här svarade Svebio:

Promemorians förslag om att skärpa kraven på fordon inom 
bonus-malus innebär att ett orättvist styrmedel blir ännu mer 
orättvist.  Istället för att göra marginella förändringar i bonus-
malus bör systemet avskaffas. 

Klimatstyrningen av transportsektorns utsläpp sker bäst ge-
nom reduktionsplikten och koldioxidbeskattningen. Dessa styr-
medel är direkt kopplade till utsläppen av fossil koldioxid. 

Det finns ingen sådan direkt koppling till klimatpåverkan i 
bonus-malus-systemet. Beräkningarna av bilarnas koldioxidut-
släpp inom bonus-malus gör ingen skillnad på fossila och bio-
gena koldioxidutsläpp. Följden är att man för en dieselbil som 
körs på helt förnybar diesel, HVO100 eller B100, får betala 
malus trots att den ger lika stor eller större klimatnytta än 
elbil eller en laddhybrid. 

Forskning vid Lunds universitet har visat att en laddhy-
brid som körs på biodrivmedel har lägre klimatpåverkan än 
en elbil (forskningsrapporten bifogas). Ändå ställs det inom 
bonus-malus inga krav på att laddhybrider ska vara flexifuel 
och kunna köras på biodrivmedel. 

Gasbilar ges en extra bonus. Någon motsvarande förmån 

för etanolbilar ges inte. 
En effekt av bristerna i bonus-malus är att ägare av for-

don med låg klimatpåverkan tvingas betala straffskatt för att  
finansiera subventioner till ägare av fordon som inte ger mer 
klimatnytta. Ett styrmedel som på detta sätt beskattar de for-
don som har lägst klimatpåverkan undergräver förtroendet för 
klimatstyrmedlen inom transportsektorn. 

Bristerna i bonus-malus har påpekats av Riksrevisionen och 
av Konjunkturinstitutet. Naturvårdsverkets utvärdering av de 
klimatpolitiska styrmedlen visar att bonus-malus gett mycket 
begränsad minskning av koldioxidutsläppen i transportsek-
torn, till skillnad från reduktionsplikten och skattebefrielsen. 
I den föreliggande promemorian skriver regeringen att försla-
get bara ger en ”begränsad” minskning av utsläppen. 

Till detta kan läggas att bonusbilar exporteras till andra 
länder, samt att bonus-malus har en fördelningspolitisk slag-
sida, där de som har råd att köpa dyrare elbilar får stöd från 
dem som inte har möjlighet att köpa annat än en bil som går 
på vanliga drivmedel.

Svebio har i upprepade remissyttranden påtalat bristerna 
och krävt förändringar av systemet. Inga påtagliga föränd-
ringar har gjorts i systemet för att rätta till orättvisorna och 
bristen på klimatstyrning. Mot den bakgrunden anser vi att 
bonus-malus bör avvecklas. 

Organised by:

Media partners:

INTERNATI NAL

NORDIC PELLETS 
CONFERENCE 

Join us on-site or online! 

9-10 February 2022

IVA CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM, SWEDEN
Conference, exhibition and study tour

Programme and registration on www.svebio.se
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EU missar klimatmålet i 
transportsektorn – men Sverige 
är särklassigt bäst i EU
2 november 2021 

EU-länderna ser ut att missa det blygsamma målet för 
förnybar energi i transportsektorn 2020. Det fram-
går av EU-kommissionens rapport 26 oktober om 
uppfyllandet av Bränslekvalitetsdirektivet 2019.

Rapporten visar också att konventionella biodrivme-
del 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 
drivmedel ska minska med 6 procent från 2010 till 2020. Det 
fanns också ett delmål på 4 procents minskning till 2017.

Sverige och Finland i toppen

Bara Sverige och Finland hade 2019 nått upp över 2020-målet 
och de flesta EU-länder klarade inte delmålet 2017. Sverige 
ligger särklassigt högre än alla andra EU-länder, och Finland 
ligger på andra plats strax över målnivån (se nedan diagram).

– Siffrorna från EU-kommissionen bekräftar att EU:s 
klimatpolitik på transportområdet är ett stort misslyck-
ande. 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 transport-
sektorn. Det svenska målet är en reduktion med 70 procent.

– EU-kommissionen bedriver en politik som begränsar 
användningen av biodrivmedel, särskilt från jordbruksgrö-
dor, och ensidigt gynnar elektrifiering och vätgas. Konse-
kvensen har hitintills blivit en ytterst liten klimatnytta och 
att hela unionen är kvar i samma beroende av importerade 
fossila bränslen som tidigare. Detta samtidigt som vi läg-
ger ner åkermark i Europa. År 2019 stod fossila drivme-
del för 94,4 procent av alla drivmedel i EU och det är 
en mycket långsam utveckling, säger Gustav Melin.

Boom på pelletskamin-
marknaden när elpriserna skenar
8 december 2021 

Visste du att 200 000 pelletskaminer kan ersätta ett helt 
kärnkraftverk? Samtidigt som elpriserna chockhöjs i Sve-
rige, ökar också försäljningen av pelletskaminer – ett håll-
bart och billigt alternativ för att värma upp ditt hushåll.

Pelletskaminen är en hittills bortglömd värmekälla 

som i dag används i drygt en procent av svenska hushåll. 
Den fungerar utmärkt till ett befintligt värmesystem, sär-
skilt under de vinterveckor när det kan bli riktigt kallt 
och både energi- och effektbehovet är som störst.
Då passar pelletskamin bäst

Om du har direktverkande elvärme eller luftvärmepump har 
du förmodligen störst nytta av en pelletskamin. Värmepumpar 
av typen luft-luft och luft-vatten som hämtar energi från luften 
tappar i effektivitet när det blir kallt. När det är som kallast går 
värmepumpen över helt på el. Då gör pelletskamin som mest 
nytta genom att ersätta en del av både energi- och effektbehovet.

Den stora skillnaden mellan en vedkamin och en pellets-
kamin är att pelletskaminen sköter sig själv med automatik 
och kan ge värme i ett eller två dygn efter en påfyllning.

Minska effektbristen

Allt fler elnätföretag, till exempel Göteborg Energi Nät, 
inför effektavgifter även för villor och radhus. Det inne-
bär att en pelletskamin nu gör extra nytta genom att 
inte bara minska elnotan utan även effektnotan.

Dessutom känns det extra skönt att som villaägare 
bidra till att minska effektbristen som elnätägare käm-
par med lokalt, regionalt och nationellt i Sverige.

Liten marknad som växer

I Sverige är marknaden för pelletskaminer fortfarande liten. 
I flera länder på kontinenten är användningen mer utbredd. 
I Frankrike boomar just nu försäljningen av pelletskami-
ner, med cirka 200 000 sålda enheter det senaste året.

Intressent för pelletskaminer ökar framför allt av 
två anledningar: höga elprisnivåner och effektavgif-
ter. En som märkt av det är KMP Pellets Heating, som 
tillverkar pelletskaminer i Borgholm på Öland.

– Det är ett extremt stort intresse och många som vill bestäl-
la. Vi räknar med att öka försäljningen av pelletskaminer med 
40 procent under 2021 jämfört med 2020, säger Ulf Wikström.

Visste du att:

n 200 000 pelletskaminer där varje kamin ger 5 kW ef-
fekt tillsammans kan ersätta 1000 MW eleffekt. Det är 
lika mycket effekt som ett kärnkraftverk kan ge.
n Pellets kan kosta mellan 50-85 öre/kWh inklusive moms 
beroende på om du hämtar själv eller vill ha hemkörning.
n EU:s Ecodesign-direktiv är ett regelverk ställer krav på låga 
utsläpp och hög effektivitet för biobränsleeldade produkter för 
att de ska få säljas. Nya tuffare krav gäller från 1 januari 2022.
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NORRBOTTENS LÄN

Spillvärme från gruvan ska minska 
utsläppen
Om två år ska spillvärme från gruvan stå för 70 procent av fjärr-
värmen i Kiruna. Det ska leda till kraftigt minskade utsläpp. 
"Det här är en rejält stor förändring vi gör i klimatpåverkan", 
säger Jan Fjordell, vd Tekniska verken.

- Den enskilt största förändringen för oss som företag är att vi 
avvecklar avfallsförbränningen, 70 procent av vår energi kommer 
vi få från spillvärme i och med det här avtalet. Vi kommer att 
använda någon form av biobränsle för att producera resterande 
30 procent.
Norrländska Socialdemokraten 23 november 2021

De vill spräcka berget för klimatets skull
Samtliga svenska förstudier för avskiljning och lagring av koldi-
oxid i dag bygger på att den infångade koldioxiden exporteras för 
att lagras under havsbotten, främst i Nordsjön i Norge. Men nu 
stöder Energimyndigheten ett unikt forskningsprojekt via Indu-
striklivet, för att se om det går att lagra växthusgaserna i flytande 
form på närmare håll. 

Vi befinner oss i ett skogsområde strax utanför Kalix, och inte 
så långt från massabruket i Karlsborg, som också är med i pro-
jektet. 

- Vi vill se om vi kan hitta basalt och andra bergarter som 
reagerar lätt med koldioxid, för att se om det finns möjlighet att 
lagra koldioxid på land i Sverige, berättar Glenn Bark, malmgeo-
log vid Luleå tekniska universitet. 
SvT Nyheter 22 november 2021

Jätteaffären i Kiruna: "Handlar om 
miljarder"
Polhem Infra, som ägs av AP-fonderna, är intresserade av att 
köpa in sig i Kiruna kraft.

- Jag är väldigt positiv och tror att det skulle kunna bli riktigt 
bra. Det här är inte någon kortsiktig spekulant, de ägs av AP-
fonderna och är långsiktiga ägare. Det är smickrande att höra 
att en sådan gigant på området vill in till Kiruna, säger Gunnar 
Selberg (C).

Vi har tidigare skrivit om att LKAB och Tekniska verken till-
sammans med Naturvårdsverket nu går in i fas två när det gäl-
ler att avveckla avfallsförbränningen och nyttja spillvärmen från 
LKAB till fjärrvärme.

Koldioxidutsläppen i Kiruna minskar med 40 000 ton och 
investeringen kostar 210 miljoner kronor. Naturvårdsverket går 
in med 78 miljoner kronor genom satsningen Klimatklivet.
Norrländska Socialdemokraten 26 november 2021

Bodens energi utreder koldioxidutsläpp
Bodens Energi har beviljats anslag från Industriklivet för att ut-
reda om det genomförbart att etablera en fullskalig anläggning 
för avskiljning av koldioxid vid kraftvärmeverket i Boden.

Den totala kostnaden för utredningen beräknas till två miljo-
ner och Bodens Energi har fått drygt hälften i anslag. CCS tekni-
ken uppskattas på sikt kunna leda till att cirka 100 000 ton bio-
gen koldioxid avskiljs och lagras varje år. En förstudie har inletts 
som leds av Sigholm, konsulter inom energi och specifikt fjärr-
värme och Captimise, konsulter inom CCS-tekniken. Projektet 
ska vara klart i februari 2022.
Norrländska Socialdemokraten 11 december 2021

VÄSTERNORRLANDS LÄN

SCA gör en satsning på biodrivmedel
SCA ska börja tillverka biodrivmedel i samarbete med det finska 
drivmedelsbolaget St1. På sikt är målet att bolagen ska bygga ett 
raffinaderi vid Östrandsfabriken i Timrå.

I ett första steg startar SCA ett samarbete med St1 i syfte att 
bygga ett nytt bioraffinaderi i Göteborg som ska stå klart 2023. 
SCA kommer att äga hälften av ett gemensamt bolag som i sin 
tur äger hälften av St1 Gothenburg biorefinery.

SCA ska vidare leverera tallolja från sina industrier som ska 
förädlas till förnybar diesel eller förnybart flygplansbränsle i  
Göteborg.

Totalt kommer raffinaderiet att producera 200 000 ton  
drivmedel.
Sundsvalls Tidning 12 november 2021

Inga EU-miljarder till projekt i Ö-vik
Förra veckan presenterade EU att de investerar drygt 11 miljarder 
(över 1,1 miljarder euro) i sju storskaliga industriprojekt som ska 
minska klimatutsläppen.

Till programmet inkom 311 ansökningar och 2 av dessa kom 
från företag med koppling till Örnsköldsvik. Båda företagen 
plockades ut till steg två där 70 projekt från hela Europa fanns 
med.

Ett av dessa var Sekab och deras plan var att bygga en anlägg-
ning som bland annat producerar etanol, lignin och biogas från 
skogsrester.

- Alla pengarna gick till sju projekt istället för drygt tjugo 
som kommunicerats tidigare. Något som känns förvånade, säger  
Sekabs vd Mikael Fränckel.
Örnsköldsvik 23 november 2021



13

Forskare försöker hitta sätt att använda 
fiberbankarna
Forskare på Mittuniversitetet försöker ta reda på om det går att 
ta upp och använda de ruttnande fiberbankarna längs våra kuster 
till något produktivt.

Cellulosan dumpades av massaindustrierna i början och mit-
ten av förra seklet och innehåller både miljögifter och producerar 
stora mängder av växthusgasen metan. 

"Vi tycker det är slöseri att bränna upp dem, så med hjälp av 
jästar försöker vi göra fettsyror som kan användas till biodiesel 
eller som en tillsats i vår mat", säger Erik Hedenström, professor 
i organisk kemi vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 
Sveriges Radio Västernorrland 25 november 2021

Liquid Wind får 151 miljoner i klimatbidrag
Liquid Wind har beviljats investeringsbidrag från Klimatklivet 
om 151 miljoner kronor för produktionsanläggningen Flagshi-
pONE, som ska tillverka e-metanol från biogen koldioxid och 
vätgas, i anslutning till Övik Energis kraftvärmeanläggning Hör-
neborgsverket i Örnsköldsvik. Byggnationen planeras påbörjas 
våren 2022 och produktionen beräknas starta 2024.

Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 50.000 ton e-
metanol. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och 
koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras 
från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldi-
oxid från kraftvärmeverket. 
Branschaktuellt 30 november 2021

GÄVLEBORGS LÄN

Holmen Iggesund bäst i världen på 
hållbarhet
Hållbarhetstänket är viktigare än någonsin, även för jättar som 
Holmen Iggesund. Att då, i en global rankning med 25 000 an-
dra företag, bli utsedda till det mest hållbara i tillverkningsindu-
strin kan inte annat än att firas, menar hållbarhetschefen Johan 
Granås. 

Holmen Iggesund har i flera år legat i toppen när EcoVadis 
genomfört hållbarhetsutvärderingar av företag runt om i världen.

Av de 25 000 deltagande företagen nådde bara en procent pla-
tinumnivå. Av dessa var Holmen Iggesund i sin tur bäst - i sin 
klass.

- Vi har en förnyelsebar råvara, fabriken går i princip helt och 
hållet på bioenergi och all el vi använder är förnyelsebar.
Hudiksvalls Tidning 29 november 2021

Miljoner till Gävleprojekt för lagring av 
koldioxid
Gävle Kraftvärme har blivit beviljade 2,7 miljoner kronor av 
Energimyndigheten för att samarbeta med Gävle Hamn för att 
fånga in koldioxid.

Det handlar om att fånga in koldioxid efter förbränning av 
biobränslen för att sedan komprimera koldioxiden och slutligen 
lagra den under jord. 

"En teknik är att lösa ut koldioxiden i fast form till något som 
liknar vårt bakpulver", säger Linn Kilhström, affärsområdeschef 
Gävle Energi. 
Sveriges Radio Gävleborg 30 november 2021

Gävle Energi vill lagra koldioxid -  
får miljonstöd

Att ta bort mer koldioxid än man släpper ut. Det är en av 
förhoppningarna i ett nytt projekt från Gävle Energi och Gävle 
hamn, som har beviljats flera miljoner kronor i stöd.
Energimyndigheten har beviljat ett ekonomiskt stöd på 2,7  
miljoner kronor, och bedömer att studien kan bidra med kun-
skap för att kunna separera och transportera koldioxid från kraft-
värmeverket Johannes i Gävle.

Om en fullskalig anläggning blir verklighet bedöms cirka 110 
000 ton biogen koldioxid per år kunna avskiljas från Johannes 
kraftvärmeverk.
Gefle Dagblad 1 december 2021

Invigd: Fabriken som gör bränsle av spån
Den nya anläggningen i Bomhus beskrivs som den enda i världen 
av sitt slag. På tisdagen invigdes fabriken som skapat flera nya 
jobb i Gävle.

Den nya anläggningen är ett samarbete mellan träindustrikon-
cernen Setra och drivmedelsföretaget Preem. Tillsammans har de 
bildat företaget Pyrocell, vars affärsidé är att tillvarata sågspån 
från Setra Kastets sågverk i Bomhus och omvandla till bioolja, så 
kallad pyrolysolja. Pyrolysoljan förädlas sedan till förnybar diesel 
och bensin vid Preems raffinaderi i Lysekil.

Fabriken sysselsätter i dagsläget tolv personer och ska produ-
cera ungefär 25 000 ton pyrolysolja varje år. Det motsvarar cirka 
17 000 personbilars årliga bränsleförbrukning.
Gefle Dagblad 8 december 2021
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DALARNAS LÄN

Grönt ljus för biogas
I över tio år har det funnits planer på biogas i Dalarna. Nu ser det 
ut att bli verklighet.

Gasum har sökt statligt stöd till satsningen och under fjolåret 
beviljades 15 miljoner euro, ungefär 150- 160 miljoner kronor.

Totalt ska cirka 355 miljoner investeras i anläggningen.
Verksamheten planeras omfatta produktion av biogas och bio-

gödsel från cirka 250 000 ton organiska restprodukter, avfall och 
gödsel.

Totalt beräknas produktionen uppgå till i storleksordningen 
7 500 ton flytande biogas, ca 100 GWh, och cirka 225 000 ton 
biogödsel per kalenderår.
Borlänge Tidning 30 november 2021

Nybildat bolag igång på Kvarnsvedens 
pappersbruk
- Vi eldar för fullt i pannan, säger Rickard Eriksson, brukschef.

Det nybildade bolaget Stora Enso Kvarnsveden Industriut-
veckling AB har två huvuduppgifter. Det ena är att verka för att 
attrahera nya verksamheter in på området. Det andra är att fort-
sätta producera värme, dels för byggnaderna på området, men 
i huvudsak för att leverera och sälja fjärrvärme till Borlänge och 
Falun.

- Jag gissar att Borlänge Energi kommer att vilja köpa i den 
omfattning man tidigare gjort. - Vi får bränslet från Stora Enso 
Bioenergi (SEBAB). De levererade även tidigare till oss. 

Vilka verksamheter kan passa på området?
- Den passar för elintensiv processindustri. För industri som 

behöver värme, i form av ånga. Det bästa är förstås om man kan 
dra nytta av all som vi har på plats här. Allt ifrån tillgång på grön 
el, tillgång på vatten, ånga. 
Dala-Demokraten 30 november 2021

Lastmaskinen som värmer Falun
Det är nog inte alla i Falun som ägnar Sören och hans L180 en 
tanke när de tar sig en varm dusch. 

Det är inte bara att skyffla in flis efter behag när man eldar 
kraftvärmeverk. Maskinföraren Sören Winther far som en iller 
mellan de olika högarna och hämtar material efter ett förutbe-
stämt recept där biobränsle blandas med returträ.

- Vi väger varje skopa vi kör in, berättar driftchefen Johan 
Strand. Detta för att ha koll på hur tungt materialet är, bränslets 
fukthalt är cirka 45 - 50 procent, hälften är vatten!

Sören vet vad han gör, han har varit här sedan 2008 och innan 
dess har han spenderat hela sitt yrkesliv i olika maskiner, både 
som egen och anställd.
Trucking 7 december 2021

VÄRMLANDS LÄN

Rottneros seglar i medvind
En miljard i investeringar de senaste åren, en storsatsning i Polen, 
nya miljötillstånd och 50 olika kvaliteter på bolagets produkter. 
Det är mycket på gång hos massatillverkaren Rottneros.

Rottneros är bruket med tillverkning av mekaniska massor av 
de två kategorierna CTMP och slipmassa. Här har man investe-
rat cirka 600 miljoner kronor sedan 2015 bland annat för att öka 
kapaciteten.

Man har även ersatt oljepannan med en biobränslepanna. 
Den externa vattenreningen har uppgraderats och man har satt 
in möjligheten att producera biogas från rester i vattenreningen, 
den kommer ge 2-3 MW när den är intrimmad och ersätta den 
sista mängden flytande naturgas.
Packmarknaden 17 november 2021

Värmeverket vill elda mer
Värmevärden har ansökt om ett planbesked för fjärrvärmever-
ket i Kristinehamn. Detta för att kunna utveckla verksamheten  
ytterligare.

I sin ansökan till Kristinehamns kommun skriver Värmevär-
den att man har för avsikt att elda fler biomaterial vid fjärrvär-
meverket i Kristinehamn. För att klara det behöver man bygga 
ut. En utbyggnad kommer också att få påverkan på bland annat 
transporter.

Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen på tisdag 
i nästa vecka, men politiken fick information om ärendet redan 
i måndags.
Nya Kristinehamns-Posten 24 november 2021

Minskar fossila utsläpp med 90 procent - 
under en veckas tid
Mellan den 13 och 19 december ska Uddeholms järnverk i  
Hagfors testa att byta till fossilfria alternativ i verksamheten.

- Vi gör detta för att visa våra kunder att vi är beredda att 
göra omställningar för att gå mot en klimatneutral produktion av 
verktygsstål, säger Johan Wiig, vd för Uddeholm. 

Under den kommande veckan ska bland annat naturgas ersät-
tas med biogas i produktionen, samtidigt som de interna trans-
porterna körs med förnybart bränsle. 

Totalt uppgick Uddeholms koldioxidutsläpp till 33 000 ton 
under 2020. Nästa vecka beräknas utsläppen blir 859 ton - varav 
90 procent alltså kommer vara fossilfria. 
SVT Nyheter Värmland 7 december 2021
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ÖREBRO LÄN

Planen: Så ska Örebro nå klimatmålen - 
till 2030
Inom åtta år är målsättningen att Örebro län ska minska utsläp-
pen av växthusgaser, öka andelen förnybar energi samt att öka 
energieffektiviseringen.

-Utsläppen av växthusgaser ska vara 60 procent lägre än 2005, 
och det är en djärv målsättning. Idag ligger vi på 29 procent lägre 
än vi gjorde 2005, säger landshövding Maria Larsson.

Thérèse Hjelseth, områdeschef för energi och klimat på region 
Örebro län, påpekar att transporten behöver utvecklas.

- De lätta transporterna är enklare att ställa om till el, men de 
tyngre transporterna behöver ställa om till andra drivmedel som 
biogas eller vätgas. För att klara av den här omställningen kom-
mer vi behöva alla olika transportmedel, säger hon.
Nerikes Allehanda 20 november 2021

VÄSTMANLANDS LÄN

Biogaskrematorium blir mer miljövänligt
Västerås kyrkofullmäktige har beslutat förnya och rusta upp 
Hovdestalunds kyrkogård för 327 miljoner kronor. Det blir bland 
annat ett nytt krematorium som ska drivas med biogas.

- Delar av anläggningen är från början av 1950-talet och mot-
svarar inte vare sig dagens krav eller morgondagens behov i ett 
växande Västerås, säger Jörgen Eklund som är ordförande för 
kyrkorådet.

- Det återstår ett antal steg innan vi kan sätta spaden i marken, 
säger kyrkogårdschef Eva Carlin. Bland annat ska vi nu ha en 
fortsatt dialog med olika myndigheter.

Hela investeringen beräknas bli färdig om sex år.
Västmanlands Läns Tidning 18 november 2021

Anläggningarna går på högvarv i 
rekordkylan
Elpriset har stigit till rekordnivåer när den stränga kylan håller  
i sig. Mälarenergis anläggningar går på högvarv för att hinna pro-
ducera el och värme. - Vi har en perfekt storm för höga priser, 
säger Björn Lundkvist på Mälarenergi.

- Just nu kör vi med block 6 med utsorterat avfall med tur-
bin. Vi kör block 7, den nya anläggningen som vi driftsatte förra  
vintern. Panna 5, den blå byggnaden, körs med biobränsle och 
kör elproduktion. Sedan kör vi vattenkraft i fullproduktion.

Har ni något extra som ni kan dra igång vid behov?
- Vi har en spetspanna inne i kraftverket som går på bioolja 

som också går nu för att stötta. Sedan har vi reservanläggningar i 
Hallstahammar, Surahammar och även i Västerås, där vi provkör 
nu inför vintern, säger han.
Västmanlands Läns Tidning 8 december 2021

Stora mängder koldioxid kan lagras 
utanför Norge
Inom en tioårsperiod kan en storskalig rening av rökgaserna från 
förbränningen på kraftvärmeverket i Västerås bli verklighet. Då 
kan 550 000 ton koldioxid tas om hand och lagras i stället för att 
släppas ut i atmosfären och påverka klimatet.

På kraftvärmeverket tillverkas fjärrvärme genom att förbränna 
biobränslen i form av skogsavfall, returträ från byggen och åter-
bruk och hushållssopor.

Om reningen blir verklighet kommer de två modernaste 
pannorna, block 6 och 7, att utrustas med tekniken. De båda  
pannorna står för omkring 70 procent av anläggningens förbrän-
ning, och 550 000 ton koldioxid per år skulle i så fall kunna tas 
om hand. Det motsvarar hela Sveriges inrikesflyg innan corona-
pandemin.

I stora drag skulle investeringskostnaden för två anläggningar 
här i Västerås vara 3 miljarder kronor, säger Marianne Allmyr.
SVT Nyheter Västmanland 10 december 2021

Utsläpp på 800 000 ton koldioxid per år – 
det här bränns för att du ska få värme
– Koldioxidutsläppen är ungefär 800 000 ton per år, och det 
fossila är cirka 150 000 ton av det, och det härstammar fram-
förallt från plast i avfall, säger Marianne Allmyr, energistrateg 
på Mälarenergi.

De senaste 10–15 åren har kraftvärmeverket i Västerås genom-
gått en stor förändring. Bortkopplade är pannorna som eldade 
olja och nu eldas biomassa iform av skogsavfall, returträ från åter-
bruken och byggen, samt sopor från våra hushållssopor som vi 
lägger i den gröna tunnan.
SVT Nyheter Västmanland  10 december 2010

UPPSALA LÄN

Flygbränslefabrik kan placeras i 
Östhammar
En ny stor anläggning som ska tillverka "hållbart syntetiskt  
flygbränsle" kan komma att byggas i Forsmark i Östhammars 
kommun.

Det är Vattenfall som tillsammans med bolagen SAS, Shell 
och Lanzatech som nu presenterar planer på att undersöka möj-
ligheterna för att anlägga världens första storskaliga produktion 
av den här typen av flygbränsle som kallas elektrobränsle.

Målsättningen är att kunna driftsätta anläggningen någon 
gång mellan 2026 och 2027. 

Man räknar med att kunna producera 50 000 ton flygbränsle 
per år i anläggningen. Vid full produktion beräknas anläggning-
en kunna förse SAS med upp till 25 procent av bolagets globala 
behov år 2030.

Koldioxiden är tänkt att fångas in vid fjärrvärmeverket i  
Uppsala.
Upsala Nya Tidning 4 november 2021
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Högt elpris ger klirr i kassan för Ena 
Energi
Aldrig tidigare har elpriset varit så högt som i måndags. Varje 
timma elen kostade 6 kronor och 50 öre sålde Ena Energi el för 
120 000 kronor.

- Ja, det är rekord. Hela hösten har varit extrem, säger det 
kommunägda bolagets vd Torbjörn Claesson.

Ena Energi är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk. Samtidigt 
som man producerar fjärrvärme ut till kunderna i Enköping pro-
duceras också el som säljs på elbörsen. Och ju mer värme som 
förbrukas av Enköpingsborna desto mer el blir det att sälja.

Eltillverkningen begränsas av turbinens kapacitet. Varje tim-
ma som turbinen går för fullt produceras 20 megawattimmar 
(20000 kilowattimmar), vilket det görs antingen det är noll eller 
15 minusgrader.
Enköpings-Posten 10 december 2021

STOCKHOLMS LÄN

Här sorteras plast från soppåsarna
På Brista avfallsanläggning i Märsta har nu en särskild maskin 
installerats som rensar plasten direkt ur dina sopor. Tre meter i 
sekunden svischar sopor fram på rullande band. De delas upp, 
krossas och glider vidare. En kamera spejar över bandet. När den 
får syn på plast så skjuter en luftpistol under kameran bort före-
målet med en luftstöt.

Anläggningen kan hantera cirka 40 ton avfall i timmen. Ka-
merorna har en precision på 97 procent. Anläggningen har fått 
ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket och byggdes i samarbete 
mellan Stockholm Exergi som driver Bristaverket och avfallsbo-
laget SÖRAB som ansvarar för avfallshanteringen i nio norrorts-
kommuner. Plasten som kommer till anläggningen står för  
18 viktprocent av innehållet i soporna.
Upsala Nya Tidning 28 november 2021

Folktomt där det borde vara kö
Fram mot pumparna borde det ha varit kö. Istället är det tomt. 
Misslyckandet ligger hos våra politiker. Inte hos OKQ8 som un-
der ett försök på fem orter säljer det biobränsle som i ett huj får 
ner utsläppen under nivån för miljöbilar!

Anledningen till den uteblivna kön vid automatstationen i 
Enköping är enkel:

Biobensinen är en krona dyrare per liter. Inte tvärt om. Vid 
fototillfället för två veckor sedan 18,58 att jämföra med 17.59 för 
den vanliga 95-oktaniga bensinen.

Dessvärre gäller skatt på skatten också biobensin och bio- 
diesel. Alltså samma som för det nedsmutsande fossilbränslet. 
Det som "till varje pris" ska bort, bort, bort.
Mitt i Upplands-Bro 6 november 2021

Biobränsle en del i jakten på mindre 
utsläpp för företagen
Arlandaföretagen vill ställa om. Med hjälp av biobränsle-, el- och 
vätgasflygplan vill man gå mot en grönare verksamhet. Samtidigt 
vill de att resandet ska öka.

Under onsdagen samlades folk från flera företag ute på en av 
Arlandas landningsbanor för att bevittna när Swedavia lät visa 
hur en tankning av en Boeing 787 Dreamliner med ett bränsle 
som delvis bestod av biobränsle går till. För andra året i rad har 
Swedavia, som driver landets flygplatser, bjudit in offentliga sek-
torn och näringslivet att delta i en samordnad upphandling av 
bioflygbränsle.

Bränslet levereras av en extern leverantör och produkten är 
tillverkas av ett företag i Finland. Den transporteras till Gävle för 
att sedan blandas med fossilt bränsle. Sen körs det med tåg till 
Brista där det går igenom ett rör till flygplatsen.
Upsala Nya Tidning 19 november 2021

Genombrott på väg för negativa utsläpp
Negativa utsläpp är på väg att bli en handelsvara. Och den svens-
ka jätten på området hoppas säkra kunder till sin mångmiljard-
satsning. Nu skjuter EU till pengar för den planerade koldioxid-
sugen vid Värtaverket i Stockholm.

Av drygt 300 ansökningar var det bara sju projekt som valdes 
ut när EU-kommissionen i veckan beslutade om stöd för storska-
liga klimatprojekt.

- Det återstår en del förhandlingar innan vår exakta andel är 
bestämd, men vi har ansökt om ett miljardbelopp, säger Stock-
holm Exergis forskningschef Fabian Levihn.

När den färdiga anläggningen förhoppningsvis är på plats i 
slutet av 2025 ska den kunna suga ut 800 000 ton koldioxid per 
år ur atmosfären.
Svenska Dagbladet 20 november 2021

Avfall kan värma upp villorna i Nynäshamn
Avfall och oljeförorenad jord kan bli framtida bränslen i Värme-
värdens fjärrvärmeverk som värmer upp villor och andra fastig-
heter i Nynäshamn.

Värmevärden har ansökt om Mark- och miljödomstolens till-
stånd för ändringar i fjärrvärmeverkets verksamhet i Nynäshamn.

- Vi har planer på att bygga om anläggningen för fler bräns-
lealternativ, berättar produktionschef Anders Gustafsson på  
Värmevärden.

I dag använder Nynäshamns fjärrvärmeverk returflis och 
skogsflis som sitt huvudbränsle. Sedan anläggningen togs i drift 
2003 har verket nyttjat restvärme från Nynas raffinaderi.
Nynäshamns-Posten 30 november 2021



17

Blidösundsbolaget ratar miljöbränslet
Blidösundsbolaget kommer att tanka med fossilbränslet MK1 i 
sina båtar som kör i Furusundstrafiken, trots att den bidrar till 
klimatförändringen. Det är en ren ekonomisk fråga för bolaget, 
då MK1 är betydligt billigare än den klimatvänligare biodieseln 
HVO. - Vi har ingen ekonomi för det, säger Ian Lewenhaupt, 
operativ chef på Blidösundsbolaget.

Trafikförvaltningen i region Stockholm har gett rederier som 
kör sjötrafik kollektivt en fast ersättning om man kör med bio-
dieseln HVO i tankarna.

I mitten av november upphörde så ersättningen, och då valde 
Blidösundsbolaget att köra på den billigare fossila dieseln MK1.
Norrtelje Tidning 10 december 2021

SÖDERMANLANDS LÄN

SSAB:s omställning kräver hela landets 
biogasproduktion
Kolhögarna ska bort från Oxelösund. Det som svärtat ner staden 
ska fasas ut när masugnarna stängs och en ljusbågsugn kommer 
istället. Men när kolet avskaffas försvinner också den gas som tas 
tillvara i processen och som sedan används i ståltillverkningen.

SSAB i Oxelösund och Borlänge behöver då biogas motsva-
rande 2 TWh per år. Det är i dagsläget hela Sveriges biogaspro-
duktion. Det planeras för en naturgasterminal i Oxelösunds 
hamn som i ett inledningsskede är tänkt att användas till fossil 
naturgas.

Det duger dock inte om SSAB ska kunna kalla sitt stål 
fossilfritt.
Södermanlands Nyheter 2 november 2021

Kjells biogasdröm kan väckas till liv igen
När SSAB behöver biogas i mängder kan en del av den komma 
att produceras i Jönåker. Lantbrukaren och Jönåkersbon Kjell 
Johansson är intresserad av det projekt som LRF, SSAB och  
Linköpings universitet driver.

Johansson har varit med om ett biogasprojekt tidigare - och 
det slutade inte lyckligt. För cirka tio år sedan började han och 
några andra lantbrukare titta på att bygga en anläggning för 
framställning av biogas i Jönåker. Efter flera års arbete gick pro-
jektet om intet.
Södermanlands Nyheter 3 november 2021

Förslag: Biogas i hamnens oljebergrum
I början av pandemin var oljebergrummet nästan helt fyllt,  
i början av november används bara fyra procent av lagrings- 
kapaciteten.

Anläggningen byggdes på 70-talet för att tillgodose behovet 
från industri och kraftvärmeverk i Mellansverige.

- Vi tror att bergrummen skulle kunna fylla en funktion i att 
till exempel röta slam eller på annat sätt producera biogas. På ett 
eller annat sätt tror vi att en så här pass stor anläggning kan vara 
en bricka i spelet för att få till en bra biogasproduktion här lokalt 
i Oxelösund, säger hamnchef Douglas Heilborn.
Södermanlands Nyheter 5 november 2021

Positiva besked för biogasföretaget
Företaget Eskilstuna Biogas kan bocka av flera tunga hinder för 
att deras satsning på en stor biogasanläggning i Kjula ska bli 
verklighet. Miljötillståndet från Länsstyrelsen är klart och nu har 
också stadsbyggnadsnämnden gett förhandsbesked om bygglov.

I somras stod det klart att projektet får 133 miljoner kronor 
i statligt stöd via Klimatklivet. Pengarna täcker en väsentlig del 
av investeringen som totalt beräknas kosta 300 miljoner kronor.

Kaj Wågdahl, ordförande i Eskilstuna Biogas räknar med att 
bygget av anläggningen ska kunna inledas under det tredje kvar-
talet 2022 för att sedan tas i drift i slutet av 2023.
Eskilstuna Kuriren 19 november 2021

Nyköping ska värma Oxelösund - avtal 
klart
Fjärrvärme från Nyköping kommer att värma Oxelösund när 
överskottsvärmen från SSAB försvinner. Om några år kommer 
det att kosta ungefär 40 procent mer att värma bostaden för 
oxelösundarna. Oxelö energi är överens med Vattenfall. Under 
torsdagen skrevs ett avtal om att fjärrvärme från Idbäcksverket i 
Nyköping ska leverera fjärrvärme till Oxelösund.
- Genom samarbetet med Vattenfall kan vi få en biobränslebase-
rad fjärrvärmeproduktion till en betydligt lägre investering jäm-
fört med att bygga en egen anläggning i Oxelösund, säger Benita 
Vikström, ordförande för Oxelö Energi.
"Det är viktigt för oss att det är ett hållbart bränsle över tid. Id-
bäcken använder återvunnet biobränsle, som returträ och skogs-
flis", säger Per Koman Alm, vd för Oxelö energi.
Södermanlands Nyheter 17 december 2021
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ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Gas- och laddstation planeras i Ödeshög
Det nederländska företaget Orangegas planerar att bygga en gas-
mack och laddstation i Ödeshög. Företaget planerar att bygga 
upp ett nät av stationer för olika typer av gröna fordonsbränslen 
i Sverige. Man har i dag tagit över en handfull sådana med fokus 
på komprimerad biogas (CBG). Tanken är att man så småning-
om även ska kunna superladda elbilar och tanka vätgas på dessa 
stationer, liksom flytande biogas (LBG) för tyngre fordon.

Mattias Johansson berättar att Orangegas ska bygga upp egen 
produktion av LBG och CBG i en anläggning i Borås. Den stora 
utmaningen nu är att få EU att komma ifrån tail-pipe-tänkandet.
Östgöta Correspondenten 11 november 2021

Glädje i länet efter regeringens 
biogasbesked
Gasbilar ska även i fortsättningen räknas som miljöbilar vid stat-
liga upphandlingar, meddelar regeringen. 

- Kommuner, regioner och företag använder miljöbilsdefini-
tionen som riktmärke i sina upphandlingar. Därför får defini-
tionen väldigt stor påverkan på transportsektorns omställning, 
sa regionrådet Julie Tran (C) i somras. Hon menade också att 
jordbruket och biogassektorn i länet skulle påverkas negativt om 
förslaget blev verklighet.

Hur stor betydelse tror du att era påtryckningar från Östergöt-
land hade för regeringens beslut?

- Det är självklart att vi är viktiga. Att vi har samlat Östergöt-
land som en gemensam röst tror jag är absolut viktigast, säger 
Michael Cornell, ordförande i regionens trafiknämnd.
Folkbladet Östergötland 11 november 2021

Tekniska verken bygger metangastät 
brunn
Metan är en kraftig växthusgas som det är viktigt att minska ut-
släppen av. Därför bygger nu Tekniska verken i Linköping en 
gastät gödselbrunn som en del av sitt klimatarbete.

Biogasanläggningen ligger i utkanten av Linköping och be-
står av förbehandlingstankar, mottagningstankar för flytande 
material, rötkammare, en uppgraderingsanläggning och en lag-
ringsbrunn. I den öppna lagringsbrunnen läcker det ut metan 
till luften. 

På området ska flera projekt genomföras för att rusta upp bio-
gasanläggningen. Den största åtgärden är att bygga den slutna 
gödselbrunnen.

Den nya gödselbrunnen på 6 000 kubikmeter ska tas i drift till 
årsskiftet. Den beräknas kosta cirka 25 miljoner kronor, varav 11 
miljoner av investeringen är bidrag från Klimatklivet.
Länstidningen Östergötland 12 november 2021

Trucktillverkaren vill ligga i täten för miljön
Alla anställda utbildas i hållbarhet, produktionen är koldioxid-
neutral och utanför fabriken anläggs en äng för biologisk mång-
fald.

Toyota Material Handling i Mjölby tar seriöst på att ligga i 
framkant miljömässigt. Satsningen på biogas är en av de vikti-
gaste åtgärderna. 

- Satsningen 2019 på biogas har gjort att vår produktion är 
koldioxidneutral, vilket innebär att vi använder biogas, bioeldad 
fjärrvärme och grön el, säger Maria Välitalo.

Men det är också viktigt att optimera energianvändningen, att 
inte slösa på energi.

Alla anställda utbildas i hållbarhet. 
Östgöta Correspondenten 19 november 2021

Skeppsdockan har kopplats på
Under natten till onsdagen började ryka ut ur Skeppsdockan 
igen.

- Vi har haft ett driftsproblem på en av pannorna ute på Hän-
delöverket. Det är en biobränslepanna som krånglat någon gång 
under natten. Då har vi kopplat på Skeppsdockan, för att kunna 
ha full leverans, berättar Björn Persson på Eon.

I biobränslepannan på Händelöverket eldas det med träflis.
- Det här visar samtidigt att vi behöver ha en annan reservan-

läggning, som den som snart är i drift ute på Ingelsta, säger Björn 
Persson. Det nya reservkraftverket på Ingelsta är en satsning på 
350 miljoner som är klar till våren.
Norrköpings Tidningar 2 december 2021

Reningsverket gör sig av med 
biogasmotorn
Ödeshög kommun tar inte längre emot potatisskal från Vättern-
potatis för biogasproduktion. Biogasmotorn på avloppsrenings-
verket är på gång att säljas.

Förra vintern sade Vätternpotatis upp avtalet och levererar 
från och med i höst avfall till en annan aktör som tillverkar bio-
gas. Därmed behöver kommunen inte längre biogasmotorn.

Biogasmotorn kräver mycket underhåll, även om den står still, 
menar han. Det var lika bra att göra sig av med den medan den 
är i drift. 

När kommunens rötkammare byggdes fanns det en idé att där 
skulle produceras fordonsgas, men den tanken prioriterades bort 
vid ombyggnaden av reningsverket 2012. 
Östgöta Correspondenten 4 december 2021
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Värmeverket i Väderstad har stängt
Nu är det slut med halmeldad fjärrvärme i Väderstad. Och Lars 
Ove och Urban Hilbrand slipper göra fyra vändor om dagen för 
att mata pannan med halm.

Hilbrands Energi AB bildades 1997 och har sedan dess levere-
rat värme på fjärrvärmenätet som ägs av MSE i Mjölby. Halmen 
produceras dels på Tungelunda gård, dels köps den in, och pres-
sas till 500 kilo tunga buntar. De båda pannorna har matats med 
sex balar fyra gånger dagligen vintertid. Största kunden med cirka 
70 procent av förbrukningen är Väderstad AB.

- Det har sparat 800 000 liter olja om året, säger Lars Ove.
Nu blir det säkert ännu mer resurseffektivt. Mjölby kraftvär-

meverk eldas med flis, och kapacitet finns att klara av Väderstad. 
Även hushåll och företag i Hogstad, som ledningen passerar, kan 
ansluta sig. 
Motala & Vadstena Tidning 13 december 2021

Eon-chefen: "Man måste se till helheten"
Trots miljöprofilen - drygt 207 000 ton koldioxid släpptes ändå 
ut från Händelöverket 2020, enligt Naturvårdsverkets senast till-
gängliga statistik. 

- Om man bara isolerar koldioxidfrågan kan det kännas som 
att man inte ser allt som är gjort. Att gå från 100 procent fossilt 
till 100 procent förnybart och återvunnet är en jättestor resa och 
det har investerats miljarder för att nå dit, säger Jonas Lind, Eons 
produktionschef på Händelöverket.

Resan Jonas Lind syftar på inleddes 1993 då Eon, liksom större 
delen av fjärrvärmebranschen, började omställningen från fossila 
bränslen till förnybara bränslen. I dag har Eon, enligt deras egna 
beräkningar, 98 procent återvunnet och förnybart bränsle i sina 
system. 2025 ska man ha nått 100 procent.
Norrköpings Tidningar 11 december 2021

Lantmännen redo för böter på en halv 
miljard
Tidigare etanolproducenten Abengoa erkänner kartellbildning och 
ska betala 20 miljoner euro i böter till EU-kommissionen. Lant-
männen misstänks ha varit en del av priskartellen och har avsatt en 
halv miljard kronor för att kunna betala eventuella böter.

I fredags nåddes en förlikning mellan den spanska etanoljätten 
Abengoa Bioenergia och EU-kommissionen. Det är det första re-
sultatet efter mer än åtta års utredning av ett misstänkt samarbete 
om priser på etanol i grossistledet.

Förutom Lantmännen Agroetanol och Abengoa Bioenergia är 
även den belgiska etanoltillverkan Alcogroup misstänkt för in-
blandning.
ATL Lantbrukets Affärstidning 16 december 2021

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Miljö- och bygg ger tummen upp för 
bortforsling av sliprar
- Det är en gammal miljösynd som nu är borta, sa kommunchef 
Mats Öman.

De tre utpekade högarna med sliprar innehöll en stor mängd 
material och under arbetets gång hittades även ytterligare några 
småhögar.

Totalt transporterades 633,91 ton material bort för destruktion 
på Solör Bioenergi Recyling i Trollhättan, en anläggning där mil-
jöfarligt träavfall energiåtervinns.

Miljöinspektörer har varit på plats efter bortforslingen och är 
nöjda med vad man sett.

- Ja, vi tyckte att de gjort tillräckligt för att vi ska avsluta ären-
det, säger Åsa Furustam.
Mariestads-Tidningen 16 november 2021

Rörflen - ett allsidigt alternativ på sämre 
marker
På Lundby gårds arrendemarker utanför Tidaholm täcks 20 hek-
tar mulljord av rörflen. Den fleråriga grödan hejdar koldioxid-
avgången från den mullrika marken och testas nu som bränsle i 
Borås Energi & Miljös nya värmekraftverk.

I kretsloppet ingår att grödan gödslas med rötslam och även 
att askan från förbränningen återförs. 2017 rensades diken och 
sugledningar, en femårsgiva rötslam lades på för att säkerställa 
näringsbehovet, varpå rörflen såddes in. 

Jämfört med Salix har rörflen fördelen att materialet är torrt 
vid skörd, runt 15 procent ts, ibland kanske ännu lägre. Det be-
höver alltså inte torkas, utan är färdigt bränsle direkt, summerar 
Susanne Paulrud, Rise, koordinator för projektet.
Lantbrukets Affärer 19 november 2021

Testar pyrolysolja från plastavfall och 
uttjänta däck
Preem arbetar nu på olika sätt för att få in mer cirkulär råvara i 
sina raffinaderier i Lysekil och Göteborg.

Ett pilottest med pyrolysolja som framställts från sågspån har 
gjorts vid Preemraff Lysekil i våras och nästa år fortsätter dessa 
tester i större skala.

Ett annat spår med pyrolysolja från plastavfall och uttjänta däck 
ska nu provas vid raffinaderiet, till en början i liten skala. Enligt 
den delvis sekretessbelagda anmälan som Preem lämnat in till 
Länsstyrelsen vill företaget göra en första testkörning om maximalt 
1000 ton pyrolysolja från kemiskt återvunnet plastavfall.
Lysekilsposten 30 november 2021
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Eget biokol ger både värme och 
klimatnytta
In i den flitigt förevisade pannan matas flisad granbarkborreved, 
som under 1,5 timmar upphettas med strypt tillgång till syre. För-
utom biokol bildas den pyrolysgas som eldas för att värma upp 
både flisen och tolv byggnader i närområdet. Via försäljning av 
biokol och utsläppsrätter har pannan medfört ytterligare ett ben 
för Hjelmsäter att stå på ekonomiskt..

Som klimatåtgärd ser han biokol som kostnadseffektivt och 
pekar som ett exempel på de solpanaler som täcker ett av gårdens 
alla tak.

- De kostade 500 000 kronor att sätta upp och sparar varje år 
utsläpp motsvarande 4 ton koldioxid, berättar Edvard Hamilton. 
Biokolspannan som kostade 5 miljoner ger tio gånger högre ut-
växling per investerad krona.
Land Lantbruk 3 december 2021

Klimatsatsningen:  
Göteborg får anläggning för biokol
Renova och Göteborg Energi ska börja tillverka biokol av 
Göteborgarnas trädgårdsavfall.

Biokol från anläggningen förväntas binda lika mycket  
koldioxid som 700 göteborgare släpper ut varje år. 

Projektet startar efter årsskiftet och anläggningen planeras 
vara i drift om drygt ett år. 
Sveriges Radio Göteborg 6 december

JÖNKÖPINGS LÄN

Nu ska det 350 år gamla gjuteriet bli 
fossilfritt
I århundraden har man tillverkat spik, pumpar, värmepannor, 
slitgods och mycket annat på Bruzaholms bruk i Småland. Nu är 
bruket ett av de svenska gjuterier som ska bli helt fossilfria, med 
hjälp av branschens största hållbarhetsprojekt någonsin.

Ungefär 65 procent av dagens produktion utgörs av nickel-
legerat slitgods till utbytbara detaljer i cement-, betong- och as-
faltblandare, samt grustvättar och annan utrustning till bygg- och 
anläggningssektorn.

Resterande produktion består huvudsakligen av kromlegerat, 
värmebeständigt gods som används till roster och andra kompo-
nenter i avfalls- och biobränslepannor, värmebehandlingsugnar 
och andra applikationer som kräver extrem temperaturtålighet.

- Vi har bestämt oss för att gå över till 100 procent biogasol i 
uppvärmningen av våra skänkar, berättar Lars Alfredsson.
Ny Teknik Nov 18, 2021

Kommunens elbilar gav upp i kylan - igen
Kylan ställer till problem för kommunens elbilar - igen. I veckan 
har anställda på Vårdnavet i Tranås kommun haft problem med 
ett par av sina elbilar.

Det är framförallt kommunens hemsjukvård som haft bekym-
mer med två av sina elbilar.

En av bilarna har nyligen varit inne på service efter att den inte 
startat, men den ska nu vara åtgärdad och körklar igen. Ytterli-
gare en elbil startade inte i måndagskväll när kvällspasset skulle 
ut på ett uppdrag.

Totalt har kommunen 23 elbilar, varav tolv som används av 
Vårdnavets personal.
Tranås Tidning 8 december 2021

Slammet ger värme i Vetlanda
Kraftvärmeverket på Stickan-området i Vetlanda har fått ett ny-
tillskott. Slam från Vetlanda och Sävsjö tas emot för förbränning. 
Beslutet om förbränning togs för länge sedan och tillstånd har 
funnits ända sedan 2012. Under senare år har avsättningsproblem 
gjort frågan allt mer aktuell. Det finns även en miljöaspekt med 
i resonemanget.

- Det finns ämnen i slammet som vi inte ska sprida, det är vår 
bedömning, säger Marcus Tingvall, vd hos Njudung Energi.

- Vi kör returträ som är ett torrt bränsle från början. Med 
fuktigare bränsle som skogsflis hade samförbränningen med slam 
varit svårare, säger Johan Björnhag.

För närvarande är anläggningen inne i en intrimningsfas. To-
talt har den kapacitet att ta hand om 10 000 ton slam på årsbasis.
Cirkulation 8 december 2021

KRONOBERGS LÄN

Sopbrand i Ljungby blossade upp igen
Branden i sopberget på fjärrvärmeverket i Ljungby blossade upp 
under söndagen igen.

Räddningstjänsten larmades dit vid 11-tiden efter att personal 
sett nya lågor och för att komma åt att släcka togs det hjälp av en 
grävmaskin som lyfte bort sopor. 

Branden upptäcktes första gången under lördagskvällen och 
räddningstjänsten och personalen på verket jobbade i flera tim-
mar med att komma åt och släcka brinnande sopor. 
Sveriges Radio Kronoberg 7 november
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"Jag började på golvet och det var en 
väldigt bra skola"
Med en gymnasieexamen från naturprogrammet valde Caroline 
Troedson att jobba istället för att läsa vidare. När hon började på 
Amokabel som 22-åring fanns 85 anställda på företaget i Alster-
mo. Nu har det växt till närmare 200 anställda. Nu har hon blivit 
platschef på Ess-Enn Timber i Skruv, som tillverkar limfogskivor.

Caroline Troedson har en klar tanke med vad hon vill åstad-
komma på fabriken i Skruv.

- Jag vill att vi ska jobba effektivare. Inte genom att jobba 
snabbare utan genom att arbeta smartare. Jag vill leda och ut-
veckla verksamheten så att vi växer och blir ännu starkare aktörer 
på marknaden.

- Vid årsskiftet driftsattes vår biobränsleanläggning vilket gör 
att vi numera värmer våra lokaler med restprodukterna från till-
verkningen, istället för med fossilt bränsle. Hållbarhetsarbetet är 
avgörande för Ess-Enn Timbers framtid.
Smålandsposten 13 november 2021

Alvesta biogas köper mark - ska minska 
dålig lukt
Alvesta biogas AB har köpt cirka två hektar mark av kommunen 
på Orrakullen i anslutning till deras nuvarande anläggning. 

Nu ska företaget göra investeringar på 32 miljoner kronor, 
bland annat på en inbyggnad av biobädden för att minimera luk-
ten, som boende i området klagat på. 

- Vi har blivit bättre och bättre, vi är väl en av de som är duk-
tigast i Sverige, men vi är inte hundra det är vi inte, säger Alvesta 
biogas vd Joakim Granefelt.

Det finns ingen risk att den här utbyggnaden kommer få en 
negativ effekt på lukten?

- Nej, det kommer vara precis tvärtom. Att vi ökar gasmäng-
den gör inte att vi bygger ut den delen av anläggningen där det 
luktar. Det vi bygger ut nu är det som renar biogasen och gör det 
till fordonsgas.
Smålandsposten 10 december 2021

KALMAR LÄN

Daniels åkermark är full av grön plast - 
från matavfallspåsarna
I flera år har stora bitar från de gröna matavfallspåsarna hamnat i 
den biogödsel som bönder spridit på sina åkrar norr om Kalmar. 
Missnöjet med kvaliteten på gödseln som tillverkas av matavfall 
är stort och även oron för vilken skada plasten kan göra för djur 
och natur. 

- Det kan inte vara bra, säger Daniel Henrixon, lantbrukare i 
Rockneby. 

Vi tar en promenad längs en av hans åkrar som är belägen 
intill E22:an norr om Kalmar. Överallt på marken syns gröna 
plastbitar olika djupt inborrade i jorden. 

Sedan 2014 har drygt 20 lantbrukare mellan Lindsdal i söder 
och Ålem i norr tagit emot och spritt biogödsel.  

Kretslopp Sydost och More Biogas har olika bild av vems an-
svar det är att plast hamnat i åkrarna.
SvT Nyheter Småland 11 november 2021

Kretslopp Sydost: Inget ansvar för det som 
läggs på åkermarken
Grön plast har hamnat i bönders åkrar, men ingen vill ta ansvar. 
Enligt Kretslopp Sydost är det partnern More Biogas som ska se 
till att biogödseln är plastfri, eftersom de tillverkar den.

Men More biogas tycker att Kretslopp Sydost, som levererat 
matavfallsslurryn som biogödseln görs av, borde ta sitt ansvar för 
att man inte lyckats rena den bättre. 

- Det säger ju sig självt, den som tillför plasten är den som har 
ansvar för att den försvinner. Och det är Kretslopp sydost med-
vetna om, säger Kjell Axelsson, som är ordförande i More Biogas. 

- Vi har jobbat sedan 2011 för att få Kretslopp sydost att byta 
till en biologiskt nedbrytbar påse. 
SVT Nyheter Småland 11 november 2021

Fick 20 miljoner i stöd - tar snart beslut 
om storsatsning
Tom Birgersson fick i våras beskedet att Naturvårdsverket bidrar 
med drygt 20 miljoner kronor genom Klimatklivet till familje-
företagets planerade expansion. Men än har biogasföretaget inte 
tagit det definitiva beslutet om man ska göra satsningen eller inte.

- Vi vill se att rätt vindar blåser, säger Tom Birgersson.
Den planerade satsningen som man sökt och fått stöd för om-

fattar en utvidgning och effektivisering av biogasanläggningen 
på Hagelsrums gård, ett projekt som är beräknat till 35 miljoner 
kronor. I dag tar man gödsel från cirka 1 700 djur från tre gårdar 
till anläggningen. Vid en expansion kan man ta emot gödsel från 
ännu fler gårdar och fördubbla biogasproduktionen.
Barometern 17 november 2021
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Mercatus vd om projektet:  
"Fantastiskt roligt"
Pär Bragsjö, vd för Vimmerbybaserade Mercatus Engineering 
AB – som fått i uppdrag att leverera rökgaskondensatrening till 
norska cementfabriken Norcems CCS-satsning – anar att fler lik-
nande uppdrag kommer i framtiden.

Världens första anläggning för storskalig avskiljning och lag-
ring av koldioxid byggs nu i Cementas norska systerfabrik Nor-
cem i Brevik, och Vimmerbybaserade Mercatus Engineering AB 
utgör en del i denna satsning.

Har ni gjort något liknande tidigare?
– Ja fast inom andra branscher, framförallt inom energibran-

schen. 
Dagens Vimmerby 20 november 2021

20 öländska bönder bakom jättesatsning 
på biogas
Före detta kommunalrådet siktar på biogasanläggning med unikt 
pumpledningsnät flera mil mellan bönderna i fyra öländska byar. 
- Vi bönder har bäst kunskap om gödsel och nu har vi hittat ett 
företag som kan sälja gasen, säger Stig Bertilsson på Alböke gård.

FALK biogas heter företaget. Bakom namnet döljer sig fyra 
byar från församlingarna Föra, Alböke, Löt och Köping. Led-
ningarna ska gå en mil åt norr, söder och öster. I vanliga fall görs 
transport med lastbil, säger Stig Bertilsson, kommunalråd för 
Centern 2001-04 och sedan ordförande i Borgholm energi.

- En del av investeringen är att åtgärda belastningen med fos-
for, den ska sorteras bort i anläggningen och säljas.

Prognos för totala kostnaden ligger på 200 miljoner kronor - 
nu ansöker man om 130 miljoner från Klimatklivet.
Ölandsbladet 23 november 2021

Satsning på uppemot 300 miljoner: 
Mackjätten står bakom bönderna
Det holländska storföretaget gör gemensam sak med bönderna 
- planerar att bygga en ny stor anläggning och tillverka flytande 
gas på ön. Orange Gas söker nu pengar för att kunna genomföra 
investeringen på 80 miljoner kronor.

- Bygget av denna anläggning koordineras i tid med bygget av 
rågasanläggning som FALK Biogas planerar att bygge. De måste 
vara klara samtidigt. Prognosen för kostnad är 80 miljoner kro-
nor varav de söker stöd på 36 miljoner kronor. Den totala inves-
teringen på biogas i Alböke ligger på 280 miljoner.

Det holländska bolagat grundades 2008. De har i dagsläget en 
mack i Färjestaden och ytterligare en i Borgholm på gång. Under 
kvartal fyra 2024 bör anläggningen kunna tas i drift.
Ölandsbladet 25 november 2021

"Kommer säkert komma synpunkter"
VME:s ansökan om att utreda en ändring i detaljplanen för att 
bygga en 60 meter hög ackumulatortank får tummen upp av 
kommunstyrelsen. En viktig investering, men politikerna är be-
redda på synpunkter.

- Västervik Miljö och Energi lägger ganska mycket tid och en-
ergi på att den ska gestaltas på ett snyggt sätt. Jag känner mig 
trygg och förhoppningsfull i att det kan bli ett fint och bra land-
märke, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S).

Han säger att investeringen är viktig. Skulle den inte bli av 
skulle mer kostsamma, ineffektivare, investeringar behöva göras 
för fjärrvärmenätet. 
Västerviks-Tidningen 25 november 2021

GOTLANDS LÄN

Biokol får fart på sparrisen
Tomas Stenhuse på Stenhuse gård, strax norr om Klintehamn 
på Gotland, odlar sparris, hallon, jordgubbar och rabarber till 
restauranggrossister. 

När Gotlandsföretaget Weila AB, som utvecklar biokolspro-
dukter till lantbrukare, kontaktade honom för fyra år sedan och 
föreslog att de skulle göra ett odlingsförsök med biokol i hans 
sparrisodling tvekade han inte.

Under två år pågick odlingsförsöket, som gjordes i samarbete 
med SLU. - Störst effekt, 20 procents högre skörd, blev det på 
den sandigaste och torraste marken, berättar Tomas Stenhuse.

Försöket visade också att markfuktigheten och mängden till-
gängligt kväve ökade med biokolen.
ATL Lantbrukets Affärstidning 4 november 2021

Gotlandsfärjor får klimatstöd
Ett dotterbolag till Rederi AB Gotland har beviljats 1,2 miljoner 
kronor i statligt stöd för att undersöka hur Destination Gotlands 
färjor Gotland och Visborg, som går på flytande naturgas och 
biogas, kan elektrifieras.

Syftet med projektet är att ge resenärer tillgång till fossilfri el 
ombord och minska skadliga utsläpp. Projektet ska undersöka 
hur fartygets generatorer som finns ombord kan ersättas med en 
batteribank av laddbara batterier och därmed göra fartygen till 
ett "laddhybridfartyg".
Nynäshamns-Posten 9 november 2021



23

Kravet på tredje kabel kartläggs
Svenska kraftnät har inlett utredningsarbetet för den tredje  
elkabeln till Gotland. För att få en klar bild av hur de framtida 
behoven ser ut, när de gamla ledningarna från 1983 och 1987 ska 
kompletteras med en ny och så småningom bytas ut behöver man 
Geabs hjälp.

- Hur ska kabeln dimensioneras, vilka behov ska den möta? Vi 
behöver ge en så god bild vi kan av hur de framtida behoven ser 
ut, säger Sara Johansson, planeringsingenjör på Gotlands elnät 
AB.

I Gotlands energibalans står olja för 19 procent, kol - som an-
vänds i sten- och cementindustrin - för 17 procent medan den 
gotländska biogasens andel stannar vid 1 procent. Icke förnybara 
fasta avfallsprodukter svarar för 14, förnybara avfallsprodukter för 
11 och fasta biobränslen för 10 procent.
Gotlands Tidningar 20 november 2021

Gotlandsbuss återtar trafiken: "Jätteglada"
Under onsdagen kom beskedet från Region Gotland. Gotlands-
buss återtar all kollektiv- och skoltrafik på ön från den 18 juni 
2023 och tio år framåt, och snuvar därmed både Bergkvarabuss 
och tre andra anbudsgivare på det tunga avtalet, som är värt när-
mare en miljard kronor.

Anbudet lämnades in genom bolaget Buss i Väst, Bivab. Got-
landsbuss, som varit vilande sedan man förlorade trafiken till 
Bergkvarabuss i början av förra året, kommer att vara underen-
treprenör till Bivab, och ska köra och bemanna bussarna.

Enligt avtalet ska alla bussar drivas av fossilfritt bränsle och  
70 procent av dem med biogas.
Gotlands Tidningar Nov 26, 2021

HALLANDS LÄN

Föraren satt i hytten när det small till
Sekunderna innan det small hade föraren i sopbilen varit ute 

för att kolla skadorna på gastanken. När hon satte sig i hytten 
igen exploderade den. - Hon har haft änglavakt, och jag tror alla 
här tänker på vad som kunde hänt, säger Christian Vant Hof, 
områdesansvarig på Ragn-Sells i Kungsbacka.

Den aktuella sopbilen var enligt uppgift sju år gammal och en 
av flera av liknande slag som entreprenören kör åt Kungsbacka 
kommuns sopinsamling.

- Bilen uppfyllde självklart alla lagkrav och regler och gas är 
ett ganska vanligt drivmedel idag. Jag kan inte säga varför just 
detta gick så illa. Gasdrivna sopbilar har rullat i Kungsbacka se-
dan 2010.
Kungsbacka-Posten 9 november 2021

Hem tvingas sluta med påse av återvunnen 
plast
Nya miljökrav tvingar Halmstads Energi och Miljö, Hem, att 
sluta använda matavfallspåsar av återvunnen plast. Påsarna ska 
framöver vara livsmedelsklassade vilket i praktiken innebär påsar 
av helt ny råvara. - Vi tycker detta är jättedumt och hade hellre 
använt en påse av återvunnen plast, säger Joakim Lind på bolaget.

Den första januari 2023 träder en ny regel i kraft som innebär 
att påsar som innehåller matavfall måste vara godkända för att 
komma i kontakt med livsmedel.

Anläggningar som vill fortsätta producera certifierad biogöd-
sel måste uppfylla det nya kravet. 
Hallandsposten 19 november 2021

Biogas började brinna okontrollerat på 
säteriet
Branden i biogasanläggningen på Skottorps säteri startade i sam-
band med ett servicearbete. Biogas började brinna okontrollerat 
och anläggningen måste nu hållas under bevakning i flera veckor.

Larmet om branden vid säteriet som ligger granne med Skot-
torps slott kom in till räddningstjänsten vid klockan tjugo i tio 
på måndagen.

Biogas som blandas med syre kan ge en kraftig brandutveck-
ling eller i värsta fall explosion. I det här fallet betraktades risken 
för det som minimal, enligt räddningsledaren.
Hallandsposten 23 november 2021

Spaden i marken för fjärrvärme i Getinge
Ett system som ska leverera fjärrvärme till bostäder, företag och 
skolan är på gång i Getinge. Företaget Bussme Energy har satt 
spaden i marken för anläggningen som också kommer producera 
biokol.

- Här bygger vi en panncentral som eldas med träavfall från 
skogen i närområdet, säger Sven Persson, ägare till Getinge Bio-
värme, när företaget tar ett första spadtag.

Planen är att anläggningen ska vara igång till hösten nästa år. 
Då ska den leverera fjärrvärme till Getinge Sterilization, Svenska 
Foders spannmålstork, skolan i Getinge och cirka 80 HFAB-
lägenheter som ligger på Lärkvägen och Klockarevägen. Enligt 
länsstyrelsen uppgår den totala investeringskostnaden till 21 mil-
joner kronor och Getinge Biovärme har fått 7,8 miljoner kronor 
ur Klimatklivets pott.
Hallandsposten 27 november 2021
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Hemtjänstens elbilar ställdes åt sidan i 
snökaoset
Snöovädret i förra veckan gav besvärliga dygn för hemtjänsten. 
Inte bara väglaget ställde till det. Från Våxtorp kom rapporter om 
att elbilarna inte fungerade som de skulle.

- Det har varit svårt att få dem att ta laddning. Om det be-
rodde på laddstolparna eller själva bilarna kan jag inte säga, men 
det har snöat in där laddsladden ska sitta på bilen, säger Anette 
Kruthammar som är planerare på hemtjänsten i Våxtorp.

Några i personalen tog i stället sina egna bilar för att klara 
arbetsuppgifterna.

Laholms kommun har föresatt sig att ha en helt fossilfri for-
donsflotta 2030. Åtta procent av bilparken byts per år för att nå 
det målet. 

- Vi har en enda station för biogas i kommunen. Man kan inte 
bara förlita sig på det, utan det måste finnas flera fossilfria bräns-
leslag att köra på. Tillgången på HVO (förnybar diesel) också bli 
problematisk, menar Bengt Tuvesson.
Hallandsposten Dec 8, 2021

Kommunen säger ja till högt 
fjärrvärmeverk
- Staden växer och med det kommer ett större behov av fjärrvär-
me. Spettet har också gamla pannor vilka är dyra att underhålla, 
säger Bo-Anders Antonsson, vd för Falkenberg Energi.

Därför vill Falkenberg Energi AB bygga en ny fjärrvärmean-
läggning vid Torsholms industriområde, längs väg 154 och ett 
stenkast från E 6. Det nya fjärrvärmeverket inkluderar bland an-
nat en 60 meter hög ackumulatortank vilket kräver en ny detalj-
plan.

Exakt när fjärrvärmeanläggningen ska stå färdig är inte klart. 
Planen är att anläggningen ska ta över spettets funktion som 
huvudanläggning i staden vilken i sin tur kommer att stå kvar 
som reserv.
Hallandsposten 15 december 2021

Han undviker höga elpriser genom 
självförsörjning
Lars Paulsson som driver Kvarngården i Hässlås drabbas inte av 
de höga el- och bränslekostnaderna på samma sätt som många 
andra lantbrukare just nu. Hans biogasanläggningar förser går-
den med både värme och ström. Bild: Alexandra Nordwall | 2019 
byggde Lars Paulsson ytterligare en biogasanläggning på gården 
som producerar bränsle till Vessige Biogas tankstation som ligger 
ett par kilometer från hans fastighet.

Det har inte varit en billig investering. Runt 32 miljoner kro-
nor har det kostat att anlägga biogasanläggningarna, men enligt 
Lars Paulsson är det ett mer hållbart alternativ på sikt.
Hallands Nyheter 16 december 2021

SKÅNE LÄN

Namn samlas in för kommunägd 
fjärrvärme
Kommunfullmäktige beslutade i oktober att sälja Eons halva av 
kommunens fjärrvärmebolag till Adven Energilösningar AB. Då 
beslutade de också att kommunstyrelsens arbetsutskott ska in-
leda förhandlingar med de nya ägarna om att sälja delar eller hela 
kommunens aktieinnehav i bolaget.

Med anledning av det har Lotta Wendt, Perstorpsbo och ti-
digare vd på Perstorp Fjärrvärme AB, startat en namninsamling 
med syfte att behålla kommunens hälftenägande i bolaget.

- Som jag ser det är det fjärrvärmekunderna som äger fjärr-
värmebolaget. Jag tycker att man ska ha en chans att säga till om 
vad man tycker, att det ska vara ett demokratiskt beslut, säger 
hon. Målet är att samla in tillräckligt många underskrifter för att 
frågan om en folkomröstning ska väckas i kommunfullmäktige. 
Helsingborgs Dagblad 5 november 2021

Det hettade till om fjärrvärmeverket
Det blir ingen försäljning av kommunens aktier i Perstorps Fjärr-
värme AB. Det beslutade fullmäktige på sitt senaste möte.

Tidigare har Perstorps kommun och Eon ägt hälften var av 
aktierna i Perstorps Fjärrvärme AB. Nu ville Eon sälja sin halva. 
Politikerna sa nej till att låta kommunen köpa andelen och god-
kände att Adven Energilösningar fick köpa den. Kommunen ut-
redde också om att eventuellt sälja kommunens halva till Adven. 
Samtidigt samlade ett folkinitiativ in namn för att få en folk-
omröstning för att stoppa en försäljning av kommunens aktier. 
Men nu är det alltså klart att Perstorps kommun fortsätter att äga 
hälften av aktierna i bolaget.
Lokaltidningen Söderåsen 4 december 2021

Energibolag får bränna farligt avfall
Åkerslundsverket ska få lov att bränna tryckimpregnerat virke 
på sin anläggning på Energigatan i Ängelholm. Mark- och mil-
jödomstolen har beslutat att säga ja till den ansökan som Öre-
sundskraft kraft och värme AB lämnade in i början av året.

Det nya tillståndet innebär bland annat att fjärrvärmeverket 
får förbränna 125 000 ton avfall och skogsbränsle per år, varav 
maximalt 50 000 ton får vara farligt avfall i form av tryckimpreg-
nerat trä.

Huvudbränslet på Åkerslundsverket har hittills varit retur-
träflis från återvinningsgårdar samt skogsbränsle i form av gre-
nar och kvistar. För energibolaget är det farliga avfallet ett vik-
tigt tillskott då det har blivit allt svårare att få tag i returträflis 
att elda med. 
Nordvästra Skånes Tidningar 8 november 2021
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Årets klimatbonde: "Vi har aldrig haft så 
bra försäljning som i år"
Förnybar energi till växthusen, vatten och näring som cirkuleras 
och biogas av växtavfall är metoder som lönat sig. Det är också 
några av skälen till att Vikentomater i Höganäs fått utmärkelsen 
Årets klimatbonde 2021.

Företagets VD, Mats Olofsson, är uppvuxen på gården i Viken 
i nordvästra Skåne, som bland annat har växthusodling av unge-
fär hundra olika sorters klimatcertifierade tomater. Men numera 
odlas även jordgubbar, chili, paprika, gurka, squash, aubergine 
och meloner.

Tack vare den ökade omsättningen har Vikentomater kunnat 
göra nya investeringar varje år. Till exempel köptes en pelletspan-
na för 4 miljoner kronor 2017. Den kommer att vara betald till 
nästa år. För två år sedan installerades solpaneler och en tunn väv 
som isolerar växthusen. Väven kostade närmare 400 000 kronor 
och halverade uppvärmningskostnaden. Därmed betalade den 
sig redan första året.

- Nu har vi helt egen energi till växthuset. Vi vill driva det här 
så miljövänligt som möjligt. 
ATL Lantbrukets Affärstidning 18 november 2021

Biokol ska minska utsläpp och rena 
vattnet
Ett stort lönnträd dinglar i den stora kranen på Byggmästarega-
tan, som delvis stängts av för trafik. Alldeles strax ska det sänkas 
ner och planteras i en växtbädd fylld med svartglimrande biokol. 
Det förkolnade växtmaterialet är en viktig pusselbit för att mot-
verka klimatförändringarna. 

- Mellan ett halvt till ett kilo koldioxid per liter biokol plock-
as bort. Det kan jämföras med en liter diesel som släpper ut 
2,5 kilo koldioxid, säger Markus Paulsson, energistrateg i Lunds 
kommun.

Biokolet har fler fördelar. Det svarta kolet binder inte bara 
koldioxid utan även näringsämnen.

- Dessutom renar biokolet dagvattnet från tungmetaller och 
andra miljögifter, säger Robert Thylander, projektledare på tek-
niska förvaltningen.
Sydsvenskan 22 november 2021

Utbyggnadsplaner. 22 meter hög skorsten 
kan smyckas med konst
Fem yttranden kom in under samrådet kring utbyggnaden av re-
ningsverket och en ny panncentral i Bromölla. 

Planbeskrivningen kompletteras med fasadritningar över 
panncentralen. Vad gäller den 22 meter höga skorstenen står det 
att en konstnär har engagerats för att smycka skorstenen. "På  
avstånd kommer skorstenen till stor del smälta in i den vegeta-
tion som finns i omgivningen, både kring ån, inne på renings-
verket tomt och utmed väg E22", skriver kommunen.

Kommunen påpekar att reningsverket är placerat utanför tätt-
bebyggt område, samt att panncentralen flyttas från Iföområdet 
i centrala Bromölla, vilket gör att påverkan på människors hälsa 
bedöms minska.
Kristianstadsbladet 24 november 

Framtidsenergi utvecklas i Eslöv
Eslövs kommun går in i ett forskningsprojekt som ska testa om 
det går att producera biogas på ett effektivare sätt och samtidigt 
producera biologisk vätgas med hjälp av spillvatten från livsmed-
elsindustrier som exempelvis Nordzucker i Örtofta.

Även Kraftringen, Lunds Universitet och Billebergaföretaget 
Indienz AB deltar i statliga forskningsinstitutet RISE:s banbry-
tande energiprojekt Bioflex som startar 18 januari.

I ett senare skede i forskningsprojektet kan också Eslövs lant-
bruk kopplas in. Det kan då exempelvis undersökas om restpro-
dukter som betblast kan användas i produktionen av biovätgas.
Skånska Dagbladet 14 december 2021

Eon storsatsar på sol i södra Sverige
Tyska Eon har i år säkrat 300 hektar mark i södra Sverige. Några 
fler markköp är klara för signering och redan vid årsskiftet kom-
mer kraftjätten att ha 500 hektar mark, färdiga att planera för 
fullskaliga solcellsparker. - Men det är bara början, säger David 
Sätterman, ansvarig för solcellsverksamheten på Eon i Sverige.

Nästa park, som ska stå klar nästa år, byggs utanför Svalöv. 
Den kommer Eon att äga tillsammans med Akea som står för 
markentreprenaden. Parken kommer att få en effekt på 15 mega-
watt, motsvarande 8 000 lägenheters årliga elbehov.

En stark drivkraft för investerarna i solcellsparker är möjlighe-
ten att sälja den producerade elen på långa avtal. Det kallas PPA, 
power purchase agreement.
Landskrona Posten 16 december 2021

Klartecken utreda biogasanläggning 
utanför Röddinge
Gasum får gå i gång och undersöka om det är lämpligt att bygga 
en biogasanläggning vid Röddinge. Men om det blir ett positivt 
svar tar det fortfarande många år innan anläggningen kan vara 
klar.

På tisdagens möte i samhällsbyggnadsnämnden sa ledamö-
terna ja till att pröva om det kan byggas en anläggning vid 
Röddinge.

Anläggningen ska ta emot gödsel från närregionen. Där för-
vandlas den till biogas som efter att ha förädlats kan nyttjas som 
biobränsle for trafik både till land och på sjöss.
Källa: Ystads Allehanda 16 december 2021


