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Bioenergi stod för
största delen av
ökningen när
Sverige överträffade
EU:s mål om
förnybar energi

Naturgaspriser i Europa (euro/MWh)

Eurostat, EU:s statistikbyrå, presenterade den 19 januari
statistik över hur EU-länderna lyckats uppfylla målet om
förnybar energi till 2020. Energimyndigheten sammanfattade i ett pressmeddelande 19 januari under rubriken
”Sverige har överträffat målet om andel förnybar energi
för 2020”:

Blått = europeiskt gaspris (TTF Nederländerna), rött = globalt
LNG-index, grönt = gaspris i USA (Henry Hub).
Europeiska gaspriser och globala priser på flytande gas (LNG) har varit
höga under hösten och intern, medan gaspriset i USA legat stabilt lågt.
Källa: Montel och Energimyndigheten.

”Med stor marginal har Sverige överträffat det nationella målet
på 50 procent när det gäller andelen förnybar energi i förhållande
till slutlig energianvändning. Under 2020 passerade vi målet och
uppnådde totalt 60 procent. Inrikes transporter nådde 32 procent
förnybar energi, vilket vida överträffade de 10 procent som var ett
minimikrav för EU:s medlemsländer.
Andelen förnybart ökade från 40 procent 2005 till 60 procent
under 2020. Ökningen berodde på att mängden förnybar energi
i beräkningen ökat från 165 TWh till 238 TWh. Eurostat har nu
publicerat samtliga medlemsländers andel förnybart för 2020 och
i förhållande till sina nationella mål.
En ökad användning av biobränslen stod för den största
delen av ökningen, vilket i huvudsak skedde inom industri- och
transportsektorn. Vindkraften var den andra största anledningen
till att den förnybara energin ökade följt av användning av
värmepumpar.
FORTS PÅ SID 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SE MER PÅ MARKNADERNA SID. 9.

EU-parlamentet behandlar bioenergifrågor

EU-parlamentets utskott arbetar nu med flera förslag från
EU-kommissionen som har stor betydelse för bioenergi och
skogsbruk. I miljöutskottet finns förslag som kan leda till krav på
lägre avverkningsnivå i det svenska skogsbruket och förslag om
restriktioner för primära skogsbränslen.
SE SIDORNA 3 OCH 4 SAMT PRESSMEDDELANDE PÅ SID 15.
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I Sundborn i Dalarna ersätts värmepumpar av pellets i ett lokalt
fjärrvärmenät. Scandinavian Biogas gör stor investering på
Gladö kvarn i Huddinge. Essity i Lilla Edet blir först i världen
med helt fossilfri produktion av tissue genom att byta ut fossil
gas mot biogas. SID16.
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Andel förnybar energi samt mål i samtliga medlemsländer 2020, procent

Andelen förnybar energi i EU-ländernas energianvändning (grön stapel), och
målet för 2020 (röd prick). Alla länder klarade målet utom Frankrike, men för
Belgien, Nederländerna och Luxemburg klarades målet genom överföring från
andra EU-länder, bl. a. från Danmark. Det innebär att dessa länders staplar
är missvisande höga, liksom att Danmarks stapel är missvisande låg.

FORTS FRÅN SID 1

EU-kommissionen grönmålar
fossil gas och kärnkraft i
taxonomin

Samtidigt minskade den slutliga energianvändningen från 413
till 396 TWh mellan 2005 och 2020, trots att Sveriges befolkning
ökat med nästan 1,4 miljoner.
För inrikes transporter nådde Sverige 32 procent förnybar
energi 2020. Bör dock tilläggas att det enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod innehåller vissa dubbelräkningar för
biodrivmedel producerade av vissa råvaror. Detta innebär att den
faktiska andelen förnybart inom transportsektorn är något lägre.
Målet för EU:s medlemsländer var att ha minst 10 procent
år 2020. Flytande biodrivmedel stod för den största förnybara
energianvändningen inom transportsektorn. Biodieseln HVO
står för den största andelen och kan både användas som rent
biodrivmedel och blandas in i diesel. Elanvändningen inom
vägtransporter har också ökat de senaste åren.

EU-kommissionen vill inkludera kärnkraft och fossil gas i taxonomin för hållbara investeringar. Det framgick av ett utkast till
delegerad akt som publicerades 31 december och sändes ut till
EU-ländernas regeringar för synpunkter. Kommissionen ville
ha in svar redan till 12 januari, men förlängde den fristen till 21
januari. Någon öppen konsultation som skulle öppna för synpunkter från andra aktörer i EU kommer inte att genomföras, till
skillnad mot alla tidigare förslag om taxonomin. Kommissionen
har inte heller konsulterat den tekniska arbetsgrupp som arbetat
fram alla de övriga taxonomiförslagen.
Förslaget om att beteckna kärnkraft och fossil naturgas som
hållbara investeringsobjekt är en kompromiss mellan franska
och tyska intressen, med stöd av andra medlemsländer som är
beroende av dessa energislag eller beredda att investera i dem.
Tanken är att inkluderingen ska vara tidsbegränsad och det finns
en del villkor. När det gäller kärnkraft ska det finnas lösningar
på hanteringen av högaktivt avfall, och för fossilgasen gäller vissa
krav på maximal klimatpåverkan.
Förslaget väckte omedelbart omfattande kritik. Österrike, som
är mycket negativt till kärnkraft, hotade med att anmäla kommissionen till EU-domstolen. Även Danmark och Luxemburg
framförde skarp kritik. Miljö- och konsumentorganisationer
uttalade sig om att taxonomin genom förslaget förlorar trovärdighet. Europeiska Investeringsbankens chef Werner Hoyer kritiserade förslaget vid sin årliga presskonferens och sa att förslaget
kommer att göra investerare ”drowsy” (dåsiga).
Den svenska regeringen har gett ett dubbeltydigt svar till EUkommissionen, kritiserat grönmålningen av naturgasen, men
godkänt att man inkluderat kärnkraften. Det senare med argumentet att taxonomin ska vara teknikneutral och att kärnkraft
klarar de villkor som uppställts i förordningen om klimateffekt
och annan miljöpåverkan. Regeringen utvecklade sina argument
i finansutskottet i riksdagen och valde att inte protestera mot

Om målet för förnybar energi

Genom förnybartdirektivet har bindande mål till 2020 antagits
för EU:s medlemsstater. För Sverige innebar direktivet att den
förnybara energianvändningen skulle öka till 49 procent år 2020.
Sverige beslöt om ett nationellt mål där andelen förnybar energi
skulle vara minst 50 procent till år 2020. Målet på 49 procent
och det nationella målet på 50 procent nåddes 2012. I direktivet
finns även ett bindande krav för varje EU-land om att ha minst
10 procent förnybar energi i sina inrikes transporter till 2020.
Svebio kommentar:
När 2020-målet för förnybar energi förhandlades 2008 var den svenska regeringens inställning att det skulle bli svårt att nå ett alltför
ambitiöst mål, med tanke att Sverige redan då hade den högsta andelen förnybar energi i EU. Målet sattes då till 49 procent och den
dåvarande energiministern Maud Olofsson sa att det var ett tufft mål
för Sverige. Redan 2012 nådda Sverige målet för 2020, och delmålet
på 10 procent förnybart i transportsektorn nåddes redan 2011. Sverige
har nu överträffat 2020-målet med 11,1 procentenheter till 60,1 procent,
särklassigt mest i EU. Svenska massmedia har inte noterat den svenska framgången. Energimyndigheten ska ha heder av att snabbt gå ut
med informationen, som bekräftar att de svenska politikerna och myndigheterna har bedrivit en framgångsrik energipolitik under de senaste
femton åren. Detta bör svenska folket informeras om.
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utkastet. Kommissionen ska nu utforma ett slutligt förslag. Därefter har rådet (regeringarna) och EU-parlamentet fyra månader
på sig att ta ställning för eller emot. Att stoppa förslaget är dock
i praktiken omöjligt eftersom det i rådet kräver en majoritet som
omfattar 65 procent av länderna med minst 72 procent av EU:s
folkmängd.

staterna att genomföra energiomställningen på ett hållbart och
effektivt sätt.
Kommissionen presenterade sin revidering av RED II bara
två veckor efter att direktivets nyligen antagna bestämmelser om
hållbar bioenergi implementerades i nationell lagstiftning. En
stabil lagstiftning, inklusive de pågående genomförandeakterna
och delegerade akterna från RED II, behövs för att uppfylla EU:s
klimatambitioner och ökade överordnade mål för förnybar energi. Men den föreslagna revideringen inför ytterligare kontroversiella krav på bioenergi och ökar de administrativa kostnaderna
avsevärt. Nationella särdrag när det gäller skogsbruksmetoder,
geografiskt läge och energiproduktion i medlemsstaterna har
inte beaktats tillräckligt. Potentiella utmaningar relaterade till
skogsanvändning och biologisk mångfald måste i första hand
lösas på andra sätt än genom att återigen ändra lagstiftningen
om hållbarhetskriterier för bioenergi. Flera pågående kommissionsförslag är relaterade till samma fråga.
Vad som är särskilt oroande är att de frekventa revideringarna
och nya kraven skickar ett budskap till investerare att undvika
bioenergi – vilket gör att EU:s investeringstryggheten i allmänhet
ifrågasätts vid en tidpunkt då vi behöver den som mest. Dessutom kommer de föreslagna delegerade befogenheterna för kommissionen om kaskadprincipen att ytterligare öka osäkerheten i
regelverket för bioenergi.
Hållbarhet, inklusive hållbarhet inom bioenergi, är lika viktigt idag som det var när de nyligen antagna bestämmelserna i
REDII förhandlades fram och implementerades. Med tanke på
bioenergins betydelsefulla roll för våra energi- och klimatmål vill
Sverige, Finland, Slovenien, Polen, Bulgarien, Estland, Litauen,
Lettland, Tjeckien och Ungern betona att det är för tidigt att
revidera bestämmelserna om hållbar bioenergi och avsevärt öka
dess administrativa kostnad. Ett sådant drag skulle sätta EU:s
rykte när det gäller långsiktiga investeringar allvarligt i tvivel och
riskera att försena vår energi- och klimatomställning.”
Dokumentet är undertecknat av ländernas energiministrar.

Svebio kommentar:
EU-kommissionen har bitit huvet av skammen genom att inkludera
kärnkraft och fossil naturgas i den så kallade ”taxonomin för gröna
investeringar”. Taxonomin kommer genom det här tilltaget att förlora
sin trovärdighet. Kommissionen har gett efter för påtryckningar från
de stora länderna Frankrike och Tyskland som vill tillförsäkra sig tillgång till pengar ur EU:s fonder och banker för investeringar i kärnkraft
respektive naturgas. Taxonomin har hittills endast inkluderat förnybara
energislag.
I taxonomin finns en uppsättning villkor som ska garantera att
investeringarna används på ett sätt som motverkar utsläpp av växthusgaser och inte skadar andra miljömål, t ex för biodiversitet, cirkulär
ekonomi och utsläpp till luft och vatten. Det är uppenbart för alla att
den fossila gasen inte uppfyller klimatmålet. Kärnkraften klarar kanske
villkoren formellt, men det förutsätter att det inte inträffar svåra olyckor
och att man klarar avfallsfrågan i alla berörda länder.
Bioenergin och skogsbruket har fått bedriva ett omfattande påverkansarbete för att få godtagbara villkor i taxonomin. Bioenergi och
konventionellt skogsbruk har motarbetats av de miljöorganisationer
som suttit med vid bordet i den tekniska arbetsgruppen. Bioenergibranschen har nekats att medverka i utarbetandet av taxonomin. Nu
lägger kommissionen förslag om kärnkraft och naturgas utan att ens
konsultera sin egen tekniska arbetsgrupp, och inte heller öppna för
en konsultationsprocess. Det handlar om toppstyrning och maktpolitik
av sämsta slag. Taxonomin har redan tidigare haft brister när det gäller vetenskaplig grund; nu är den vetenskapliga logiken helt satt på
undantag.

Svebio kommentar:

Sverige och 9 andra
länder skriver brev om
hållbarhetskriterierna

Det är utmärkt att länder som har stor bioenergianvändning gör gemensam sak och markerar mot kommissionen och vårens franska
ordförandeskap mot förslagen om ytterligare krångliga hållbarhetsvillkor i EU-lagstiftningen. Parallellt med behandlingen i rådet pågår
arbetet i EU-parlamentet, som kan ge ytterligare restriktioner för biobränsleanvändningen. Se nedan.

Den 19 januari skickade Sverige och nio andra EU-länder ett brev
till det franska ordförandeskapet och till EU-kommissionen om
revideringen av förnybartdirektivet med kritik mot att man från
kommissionen vill införa nya hållbarhetskriterier för biobränslen
från skog, redan innan de befintliga kriterierna kommit på plats.
Brevet har från Sveriges sida undertecknats av energiminister
Khashayar Farmanbar. De övriga länderna som undertecknat
brevet är Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern,
Tjeckien, Slovenien och Bulgarien. Brevet är ställt till Frankrikes
miljöminister Barbara Pompili, till kommissionens vicepresident
Frans Timmermans och till energikommissionären Kadri Simson.
Så här lyder texten (vår översättning):
”Bioenergi står för den största andelen förnybar energi i EU.
Eftersom energisektorn fortfarande står för en stor del av de totala
växthusgasutsläppen är det viktigt att direktivet hjälper medlems-

EU-parlamentet behandlar
förnybartdirektivet
Den finske EU-parlamentarikern Nils Torvalds (svenska folkpartiet) lämnade strax före jul sitt förslag till förändringar av
EU-kommissionens förslag till ändringar i Förnybartdirektivet.
Nils Torvalds är huvudrapportör i parlamentets miljöutskott när
det gäller de delar av direktivet som berör hållbarhetskriterier för
bioenergi. Nu sker fortsatt beredning i utskottet, där ledamöterna
har möjlighet att lämna in egna ändringsförslag (amendments).
Det görs också skuggrapporter och rapporter från andra berörda
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EU-länder och kraftigt reducera potentialen för biobränslen. Det
finns ingen logik i att skilja på restprodukter och avfall i skogsbruket
(grot, stubbar och kasserad ved) och restprodukter från sågverk och
massabruk.

utskott. Liknande processer pågår kring alla de förslag som förra
året lades av kommissionen i Fit for 55-paketet.
Nils Torvalds lägger ett antal förslag som innebär förbättringar
för bioenergisektorn, men även ett par förslag som kan ställa till
stora problem.
Torvalds anser att kommissionen tar sig för stora friheter och
detaljstyr för mycket. Han anser att medlemsländerna själva
kan ta större ansvar för detaljstyrningen i enlighet med subsidiaritetsprincipen (den regel som säger att varje uppgift ska lösas
på rätt nivå, och så nära de berörda som möjligt, dvs motverka
centralisering av makten). Han förslår därför att kommissionen
inte ska ges befogenhet att utforma delegerade akter, exempelvis
kring tillämpning av kaskadprincipen och reglering av användningen av rundved. Istället vill han att medlemsländerna ska
utforma egna bioenergiplaner, som slutligen ska godkännas av
kommissionen.
Torvalds vill minska de administrativa kraven på mindre
anläggningar, under 20 MW, och han föreslår att de nya hållbarhetskrav som kommissionen föreslår, t ex för skogar med hög
biodiversitet, bara ska tillämpas för länder som inte klarar de
generella kraven i riskvärderingen. I praktiken blir det ett hårdare
krav på biomassa från många länder utanför EU.
Torvalds motsätter sig också kommissionens förslag om att
ställa stränga krav på växthusgasreduktion för befintliga anläggningar som använder fast biomassa. Hans argument är att det
innebär en retroaktiv lagstiftning.
Två förslag från Nils Torvalds skapar problem för bioenergibranschen. Han vill att man i de nationella bioenergiplanerna
ska ange tak för användningen av biomassa för energi. Han
anser också att man inte ska kunna ge statligt stöd för primära
biobränslen, och dit räknar han all biomassa som kommer direkt
från skogen, inklusive avverkningsrester.

EU-parlamentets behandling av
LULUCF-förordningen
LULUCF är den kryptiska förkortningen för kolupptag och
kolutsläpp från markanvändning och skogsbruk (LULUCF =
Land Use, Land Use Change and Forestry). EU-parlamentet
håller också på att behandla detta förslag och huvudrapporter
i miljöutskottet är även här en finländare, förre miljöministern
Ville Niinistö (de Gröna). Hans förslag innehåller en lång rad
tillägg kopplade till biodiversitetsfrågor. Men det mest anmärkningsvärda är hans förslag att höja den samlade LULUCF-kvoten
för EU kraftigt. EU-kommissionen har föreslagit ett samlat mål
på 310 miljoner ton CO2 2030, fördelat på medlemsländerna.
Sveriges beting skulle bli 47,3 miljoner ton. Ville Niinistös förslag
är att höja det gemensamma målet till 490 miljoner ton, vilket
för Sveriges del skulle leda till ett ökat krav på att binda in 64,1
miljoner ton koldioxid. De svenska LULUCF-upptagen har
under de senaste åren legat kring 35 – 38 miljoner ton, men varit
relativt stabila ända sedan 1990. Endast vid några tillfällen har
upptaget legat över 43 miljoner ton och aldrig över 45 miljoner
ton.
Svebio kommentar:
De svenska skogarna binder netto in nästan lika mycket koldioxid som
alla svenska växthusgasutsläpp. EU-kommissionens förslag innebär
att Sverige får ett beting som redan om några år innebär att Sverige får ett nettoupptag istället för nettoutsläpp av koldioxid, om man
summerar övriga utsläpp med upptagen i skog och mark. EU-kommissionens förslag kan bli svåra att nå, och kan i sämsta fall leda till
att vi måste begränsa avverkningar för att på kort sikt nå målen. Ville
Niinistös förslag skulle bli ett dråpslag mot svensk skogsindustri och
svenskt skogsbruk. Det skulle sannolikt kräva en minskad avverkning
med omkring en tredjedel och motsvarande avveckling av förädling.
Det skulle i sin tur ge en tredjedel mindre avverkningsrester och biprodukter, vilket skulle ge ett stort bortfall av biobränslen för värme- och
kraftvärmeverk, industrier och framtida tillverkning av biodrivmedel
från skogsråvara.
Svebio har kommenterat förslagen i ett pressmeddelande (se
sidan 15)

Svebio kommentar:
Svebio bevakar processerna kring de olika direktivförslagen främst
genom vår medverkan i Bioenergy Europe, där bland annat arbetsgruppen för hållbarhet haft återkommande möten. Kjell Andersson
från Svebio är ordförande i denna arbetsgrupp. Bioenergy Europe
utformar förslag till tilläggsyrkanden och har personlig kontakt med
EU-parlamentariker och deras kanslier för att påverka det slutliga utfallet. Möten har hållits med Nils Torvalds och andra rapportörer.
Torvalds förslag går till större delen i rätt riktning jämfört med
kommissionens förslag. Men det finns ett par plumpar i protokollet.
Förslaget om att kunna sätta tak för användningen av biomassa för
energiändamål bygger på en föreställning om att det finns en entydig
begränsning av råvarubasen. Så är ju inte fallet. Vad som kan produceras bestäms av marknadsförutsättningar (priser och kostnader),
av teknikutveckling och av miljörestriktioner. Dessutom sker en ökad
handel med både råvaror och bränslen. Här verkar Nils Torvalds,
liksom många EU-politiker, tro på en planekonomisk modell.
Hans andra förslag, om att skilja på primära och sekundära biobränslen, är lika illa. Som förslaget är skrivet handlar det om att inte
kunna ”ge stöd” till användning av primära bränslen, och för Sveriges
del ges inga direkta stöd, eftersom vi styr genom att beskatta fossila
bränslen. En strikt tolkning skulle kunna skapa problem för råvaruförsörjningen i nya anläggningar för produktion av biodrivmedel, där det
kan behövas direkta stöd, och för stöd inom Klimatklivet.
En sådan regel kommer att ställa till stora problem i de flesta andra

EU-kommissionen kan tänkas
garantera skattebefrielse
Strax före jul kom ett slutgiltigt förslag om framtida statsstödsregler inom EU. De innehåller skrivningar som kan göra det möjligt
för medlemsländer att värdera positiva och negativa faktorer för
stöd till biodrivmedel och därmed ge en öppning för Sverige att
kunna söka om skattebefrielse för högblandade biodrivmedel från
åkergrödor. Strax innan hade 31 svenska aktörer inom biodriv-
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medel skickat brev till EU-kommissionär för konkurrensfrågor
Margrethe Vestager med argument för att kunna fortsätta ge stöd
till grödebaserade biodrivmedel i Sverige, med Alarik Sandrup
från Lantmännen som första namn (Svebios ordförande). Det
svar som Vestager gav avslutas med följande formulering:
”However, the CEEAG do not prohibit support for food-based
biofuels altogether, but leaves the possibility for Member States
to justify a limited support for such products. My services remain
available to assist the national authorities in design of a state aid
compliant scheme for the future based on the new guidelines.”
CEEAG står för statsstödsreglerna för miljö och energi. Formuleringen innebär att Vestager öppnar för att tillämpa reglerna
så att en fortsatt skattebefrielse ska kunna bli möjlig. Branschens
företrädare har uppmanat regeringen att snarast möjligt skicka in
en ny ansökan om skattebefrielse för att skapa klarhet om vilka
regler som ska gälla efter 1 januari 2023.
I mellandagarna skickade regeringen ut en promemoria om
villkoren för högblandade biodrivmedel på remiss. Regeringen
vill ha in svar senast 14 februari. Promemorian innehåller förslag
om att inordna de högblandade biodrivmedlen (E85, ED95,
B100, HVO100) i reduktionsplikten. Utgångspunkt för regeringens förslag är att man vill ha en plan B om det skulle visa sig att
fortsatt skattebefrielse inte är möjlig.

skattningar för småskaliga (villasystem) och storskaliga system
(solcellsparker). När det gäller biokraftvärme anges kostnader för
anläggningar på 10, 25 och 40 MW eleffekt och för avfallskraftvärme på 10, 15 och 20 MW eleffekt. För några av kraftslagen har
man angett olika kostnadsnivåer (låg, medel och hög).
Den här bilden visar de kostnadsnivåer man kommit fram till:
Väderberoende
kraftslag

Kategori A

Planerbara
kraftslag

Kategori B

Rapporten innehåller också ett kapitel om systemkostnader
som måste adderas till produktionskostnaden vid olika kraftverk.
Man introducerar begreppet LACE, levelized avoided cost of
electricity, som uttrycker sådana systemkostnader, t ex kostnaden
för balansering av variabla energislag.

Svebio kommentar:
Bakom den långdragna osäkerheten kring den svenska skattebefrielsen ligger ett motstånd i EU mot att använda biodrivmedel från
åkergrödor (från ”livsmedels- och fodergrödor”). I förnybartdirektivet
finns begränsningar, bland annat ett 7-procentstak. Taket och tillämpningen av statsstödsreglerna skapar stora svårigheter för Sverige att
nå klimatmålet för transportsektorn 2030. Sverige ligger långt före de
andra EU-länderna när det gäller användning av biodrivmedel och det
motiverar att EU-kommissionen bör ge Sverige speciella möjligheter
att överskrida taket. Fortsatta begränsningar och en eventuell inordning av de högblandade drivmedlen i kvotplikten kommer att drabba
särskilt den regionala kollektivtrafiken och de många åkerier som satsat på fossilfrihet, liksom de företag som arbetar på marknaden för
dessa drivmedel. Den svenska regeringen har starka argument och
kommissionen och Margrethe Vestagers brev ger öppningar. För att
skapa stabilitet på marknaden bör regeringen ansöka om ett skatteundantag till 2030, på samma sätt som man redan fått för biogas.

Svebio kommentar:
El från nya anläggningar brukar ofta användas som en referens i politisk debatt när man jämför olika energislag. Den nya rapporten visar
bland annat hur kostnaden för vindkraft har sjunkit kraftigt sedan förra upplagan 2014. Det finns problem med att ange bestämda värden
för olika kraftslag eftersom kostnaden varierar starkt med storlek på
anläggningen, val av teknik och varierande bränslekostnader. Rapporten diskuterar sådana faktorer, liksom systemkostnaderna, men anger
ändå mycket bestämda kostnadsnivåer för de olika kraftslagen. Den
angivna kostnaden för kärnkraft måste särskilt ifrågasättas. Rapporten
utgår från byggtider på 5 – 8 år, men nämner också att de byggen som
genomförs i Europa och USA har byggtider på 15 – 16 år. Det gör att
kostnadsnivån för kärnkraft i rapporten knappast är trovärdig.

Sex miljarder i kompensation för
höga elpriser

Energiforsk ger nya siffror om
vad ny elproduktion kostar

Regeringen lovade 12 januari att elkunder som drabbats av höga
elkostnader skulle få ett statligt stöd – elpriskompensation. Förslaget presenterades 20 januari. Vi citerar ur pressmeddelandet
från infrastrukturdepartementet.
”Regeringen föreslår en modell för elpriskompensation för
de hushåll som drabbats av höga elpriser. Regeringen avsätter
närmare sju miljarder som når cirka två miljoner hushåll i hela
Sverige. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som
börjar vid en elförbrukning på 700 kWh per månad upp till en
förbrukning på över 2 000 kWh per månad, där taket för ersättningen ligger. Utbetalningen kommer att ske automatiskt från
kundens elnätsbolag, som kund behöver man alltså inte ansöka
om kompensation.

Energiforsk presenterade i december sin rapport El från nya
anläggningar (Energiforsk Rapport 2021:714). Elforsk gav ut den
första upplagan av El från nya anläggningar 2002, och därefter
har det kommit ut uppdaterade rapporter 2003, 2007, 2011 och
2014. Det har alltså gått hela sju år sedan den tidigare rapporten.
Rapporten anger kostnaden för elproduktionen från nya anläggningar som LCOE (Levelized Cost of Energy) uttryckt i öre
per kWh. Kostnadsuppskattning görs för vattenkraft, vindkraft,
kärnkraft, kraftvärme med biobränsle, kraftvärme från avfall och
solkraft. För vindkraften skiljer man på landbaserad vindkraft
och havsbaserad vindkraft, för solkraft har man kostnadsupp-
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norra Sverige, där elpriserna hela tiden varit mycket lägre än i andra
delar av Sverige.
Det gäller exempelvis pensionärer med låg pension. De höga elpriserna måste nu bli en signal till att minska beroendet av elbaserad
uppvärmning och i övrigt genomföra elbesparande åtgärder. De mycket
stora skillnaderna i elpris mellan elprisområdena måste också leda till
investeringar i planerbar elproduktion i södra Sverige. Priset i Sydsverige har ofta varit 5 – 10 gånger så högt som i elprisområde 1.

Kompensationen avser tre månader: december 2021 till och
med februari 2022.”
”Regeringen presenterar idag ett förslag på en modell för kompensation som är utformad som en trappa där lägsta trappsteget
ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där
kunden får en kompensation på 300 kr för tre månader. Det
högsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå från 2 000 kWh
per månad och uppåt där kunden kommer att få 2 000 kr per
månad, alltså totalt 6000 kronor.”
”Regeringen kommer att utse Kammarkollegiet till den
myndighet som förvaltar medlen och som ansvarar för kontakten
med elnätsbolagen. Det är elnätsbolagen som bestämmer hur
pengarna förmedlas till hushållen.
Regeringen planerar att lämna förslag om ett anslag för detta
ändamål i en extra ändringsbudget tidigt i februari. Riksdagen
beräknas därefter kunna fatta beslut om ändringsbudgeten i
slutet av februari.
Efter riksdagsbeslut av ändringsbudgeten kommer pengarna
finnas tillgängliga för elnätsbolagen att söka. Därefter kommer de
första betalningarna till kund komma så snart elnätsbolagen kan
administrera stödet, ofta som en kreditering på elnätsfakturan.
Elnätsföretagen kommer även att få ersättning för de administrativa kostnader som hanteringen av utbetalningarna till berörda
kunder innebär. Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd
beror dels på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedlingen av
stödet, dels på hur kunden valt att hantera sin elräkning.”
Förbrukning per månad (kWh)

Stöd totalt dec-feb (kr)
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Rapport om att solvärme kan
konkurrera ut biobränsle under
sommaren
pressmeddelande från Energimyndigheten 11 januari

”Energimyndigheten har undersökt förutsättningarna och nyttan
med att ansluta storskalig solvärme till befintliga fjärrvärmenät.
Studien visar att solvärme har störst chans att konkurrera i mindre
fjärrvärmenät där man eldar förädlade biobränslen på sommaren.
Idag står fjärrvärmen för ungefär hälften av den totala värmemarknaden i Sverige. Svenska fjärrvärmenät är väl kartlagda och
prissättningen sker på en avreglerad marknad.
I studien har mängden solvärme som kommer in i det svenska
fjärrvärmesystemet bedömts utifrån lönsamhet. Flera fall med
olika förutsättningar har modellerats, bland annat med varierande investeringskostnader för solvärme. I ett formulerat basfall
uppgår solvärmen till 170 GWh och scenariot med mest solvärme
når 6 TWh.
Scenariot med mest solvärme förutsätter styrmedel för att
minska investeringskostnaderna. Dessutom förutsätter detta
scenario både höga biobränslepriser och att investeringen ställs
emot en annan kapitalinvestering, exempelvis en ny biobränslepanna. För att nå lönsamhet och få ut så stor nytta som möjligt av
solvärme, även utanför sommarmånaderna, krävs investeringar i
värmelager.
Den ekonomiska analysen visar bland annat att:
Solvärme har störst konkurrenskraft i mindre fjärrvärmenät
med höga marginalkostnader på sommaren. Dessa fjärrvärmenät
drivs av förädlade biobränslen, exempelvis pellets. Här är solvärme lönsamt i alla scenarierna.
Om investeringskostnaden för solvärme skulle sjunka kan det
bli lönsamt att investera i solvärme även i de fjärrvärmenät som
eldar oförädlade biobränslen, till exempel flis.

Svebio kommentar:

Brytpunkten för när det är mer lönsamt att investera i solvärme
snarare än att investera i en ny biobaserad panna går mellan 3500
och 2500 kr per installerad kW solvärme.

Det är olyckligt och principiellt felaktigt att subventionera kunderna
med statligt stöd i en fri marknad. Samtliga elanvändare har haft möjlighet att låsa sitt elpris i förväg. De som inte gjort det behöver lära sig
att man ska göra det om man inte klarar högre priser. Många har också
tagit investeringar i annan uppvärmning för att slippa vara utsatta för
höga elpriser. De får ingen kompensation. De kunder som haft höga
kostnader bör I första hand vända sig till leverantörerna och begära
uppskov med betalningarna. Särskilt utsatta grupper kan kompenseras separat. Direktsubventioner får ofta oförutsedda effekter. Vi ser nu
rapporter om att vissa kunder kommer att överkompenseras. Det gäller exempelvis elkunder med fastprisavtal och elkunder i elområde 1 i

Svebio kommentar:
Under 1980- och 1990-talet genomfördes ett antal projekt för att
demonstrera och testa teknik och systemlösningar för storskalig
solvärme för fjärrvärme, ofta med generöst statligt stöd. De här projekten har inte fått några efterföljare på kommersiella grunder. Det
har inte skett samma teknikutveckling och kostnadsreduktion för solvärmeteknik som för solceller för elproduktion. Energimyndighetens
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rapport hävdar trots detta att solvärme skulle vara lönsam i alla mindre
värmenät som använder pellets. Det handlar då om värmeproduktionen under sommartid. Rapporten anger produktionstiden till 700
timmar. Tillsammans med dygnslagring kan man då täcka de soliga
sommarmånaderna.
Utgångspunkten är, om vi tolkat rapporten rätt, en nyinvesteringskostnad i bägge fallen – pelletspanna kontra solvärmesystem.
I praktiken sker investeringen i pelletsanläggningen för att klara
värmebehovet hela året, och pannan kan användas även sommartid.
Solvärmeanläggningen blir då en extra kostnad.
Vi får se om det finns fjärrvärme- och närvärmeföretag som är
beredda att satsa på solvärmeprojekt under de kommande åren.
Marknaden är fri och olika lösningar ska konkurrera på lika villkor.
Några statliga stöd, t ex via Klimatklivet, kan inte komma ifråga för att
byta ett förnybart energislag mot ett annat.

året och kan jämföras med 65 TWh vid ett normalår.”
”Trots stängningen av Ringhals 1 vid årsskiftet 2020/2021 har
elproduktionen i kärnkraften ökat med 7 procent till 50,5 TWh
jämfört med 47,3 TWh under 2020.
Vindkraftsproduktionen minskade något och levererade 27,5
TWh att jämföra med 27,6 TWh år 2020.
Övrig värmekraft, främst kraftvärme i industrin, ökade rejält
till 14,9 TWh vilket är en ökning med 17 procent från 2020 då
12,7 TWh producerades. De höga elpriserna under hösten har
varit en bidragande faktor till ökad elproduktion.
Solkraften uppskattas år 2021 till 1,5 TWh, en ökning med 38
procent jämfört med år 2020 då den gav 1,1 TWh.”
Elproduktion 2021,
Totalt 165,6 TWh

Preliminär elstatistik för 2021
Energiföretagen publicerade vid årsskiftet statistik för elåret 2021
under rubriken ”från rekordlågt till rekordhögt elpris”. Vi saxar
ur pressmaterialet:
”Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot
blev 63 öre/kWh år 2021, en ökning med 52 öre jämfört med
2020, motsvarande 554 procent. Storleksordningen för kraftslagen är densamma som tidigare år, där vattenkraften står för 43
procent av den totala elproduktionen, kärnkraft 30 procent,
vindkraft 17 procent och kraftvärme 9 procent. Solkraften står än
så länge bara för en procent men växer kraftigt.”
”Systemprisets månadsgenomsnitt har varierat mellan 35 öre/
kWh i mars till 151 öre/kWh i december. Det högsta timpriset
under året var 433 öre/kWh och inträffade den 21 december
klockan 9–10, medan det lägsta timpriset var knappt minus 0,08
öre/kWh den 3 oktober klockan 04–05.
De genomsnittliga priserna i de fyra svenska elområdena – Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö – varierade mellan 43 och
82 öre/kWh. Priset var detsamma i alla svenska elområden under
33 procent av årets timmar. I genomsnitt var elpriset i Malmö
15 öre/kWh högre än i Stockholm och 39 öre/kWh högre än i
Sundsvall och Luleå.
I Stockholm och Malmö noterades det högsta timpriset
till 646 öre/kWh den 6 december klockan 16–17. I Luleå och
Sundsvall uppgick årets högsta timpris till 371 öre/kWh den 29
november klockan 16–17.”
”Trots mindre tillgång till vattenkraftproduktion var prisnivån
i Norden klart lägre än i Tyskland, där det genomsnittliga priset
blev 99 öre/kWh.
Den höga andelen sol- och vindkraft i Tyskland gör att prisvariationerna där är betydligt större. Det högsta timpriset under
året var 630 öre/kWh och det lägsta minus 70 öre/kWh.
Lägre vindkraftsproduktion medförde även att antalet negativa
priser mer än halverades jämfört med förra året. I Tyskland var
priset negativt under drygt 130 timmar. I Norden var systempriset
negativt under fyra timmar medan negativa priser noterades i
Sverige under tolv timmar.”
”Trots låga magasinsnivåer under sommaren bidrog höstfloden
till hög produktion i vattenkraften, 71,2 TWh, (terawattimmar =
miljarder kilowattimmar, kWh) vilket är lika mycket som förra

Preliminär elbalans 2021 jämfört med 2020 och tio år sedan

Tabellen nedan visar 2021 års värden jämfört med föregående
år och för tio år sedan. Preliminärt producerades totalt 165,6
TWh 2021 jämfört med 158,8 TWh 2020. Nettoexporten från
Sverige blev 25,3 TWh.
TWh

2011

Vattenkraft

66,2

Vindkraft

3,5

Kärnkraft

55,6

Övr kraftvärme

19,8

2021

diff 20-21

71,2

71,2

0%

27,6

27,5

0%

47,3

50,5

7%

12,7

14,9

17%

Sol*

0,0

1,1

1,5*

38%

Produktion totalt

145,1

158,8

165,6

4%

Import till Sverige

17,6

11,8

8,0

-32%

Export från Sverige

15,6

36,8

33,3

-9%

nettoexport

-2,1

25,0

25,3

1%

*uppskattat värde
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2020

Positiva effekter av Klimatklivet är spridning av ny teknik,
marknadsintroduktion, sysselsättning, bättre hälsa och positiv
påverkan på fler miljömål än klimatmålen.
Utsläpp av metan från hantering av stallgödsel svarar för en
betydande andel av jordbrukets klimatpåverkan. Utsläppen kan
minskas betydligt om stallgödseln rötas i en biogasanläggning.
Rötning av gödsel innebär att delar av det organiska materialet
omvandlas till biogas (metan) medan växtnäringen (bl.a. kväve,
fosfor och kalium) passerar anläggningen i stort sett utan förluster och därför finns kvar i biogödseln. Slutresultatet blir biogas
och biogödsel och minskad klimatpåverkan.”

Bil Swedens årsstatistik

Definitiva nyregistreringar av
bilar under 2021
Bil Sweden publicerade 7 januari statistik över nyregistreringen
av bilar 2021. Vi citerar pressmeddelandet:
”Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 301 006
nya personbilar under 2021, vilket är en ökning med 3,1 procent
jämfört med 2020. De totala lastbilsregistreringarna under 2021
uppgick till 42 148, vilket är en ökning med 15,4 procent jämfört
med året innan. Registreringarna av nya lätta lastbilar upp till
3,5 ton uppgick till 36 238, en ökning med 16,8 procent och
tunga lastbilar över 16 ton stannade på 5 304, en ökning med 6,9
procent jämfört med 2020. Nyregistreringarna av bussar under
2021 mer än halverades och uppgick till 728, vilket är en minskning med 56,5 procent jämfört med året innan. Andelen laddbara
personbilar av de totala nyregistreringarna var 45,0 procent under
2021 jämfört med 32,2 procent under 2020. Andelen eldrivna
lätta lastbilar uppgick till 7,5 procent och de eldrivna bussarna
till 24,6 procent.”
Statistiken visar också att etanolbilar gjorde en come-back
under 2021. Från en försäljning av bara 11 etanolbilar 2020 ökade
försäljningen till 1 151 flexifuelbilar för etanoldrift 2021. Försäljningen av biogasbilar sjönk däremot kraftigt, från 3 491 bilar till
1 518 bilar.
För etanolbilarna betyder det en marknadsandel på 0,4
procent för etanolbilar och 0,5 procent för biogasbilar. Biodrivmedelsbilarna stod alltså tillsammans bara en procent av
nybilsförsäljningen.

Regeringen inför driftsstöd för
bio-CCS
Pressmeddelande från miljödepartementet 16 september

Regeringen tar idag beslut om ett driftstöd för infångning,
avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor, så
kallad bio-CCS. Beslutet är ett viktigt led i att nå klimatmålen
och innebär samtidigt att Sverige kan bli en ledande nation inom
området.
Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser
och därefter uppnå negativa utsläpp. Målet kommer kräva kraftiga utsläppsminskningar, men också så kallade kompletterade
åtgärder. En viktig sådan åtgärd är infångning, avskiljning och
lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS). Det har
hittills funnits möjlighet för aktörer att få stöd innan och under
investeringsfasen för bio-CCS-anläggningar, men det har saknats
ekonomiska incitament för driftsfasen.
– Satsningen innebär ett stort kliv framåt i arbetet för att nå
klimatmålen. Sverige har som första landet i världen utrett ett
statligt stödsystem för bio-CCS. När stödet nu införs kan vi bli
en ledande nation på området. Satsningen gör också att industrin
kan gå vidare och utveckla affärsmodeller för bio-CCS, säger
klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.
Energimyndigheten får i uppdrag att ansvara för stödet. Det
statliga stödet för bio-CCS kommer att fördelas genom så kallad
omvänd auktion där aktörerna lämnar bud på hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra och till vilken kostnad. Den aktör
som kan leverera bio-CCS till lägst kostnad vinner anbudet och
får stödet. En första omvänd auktion planeras att utlysas i slutet
av 2022. Från tilldelning av bud till avskiljning har aktörerna
bedömt att det kommer att ta cirka tre år, vilket innebär att en
första inlagring och utbetalning av stöd kommer att ske tidigast
2026.
Energimyndigheten kommer även att undersöka hur CCS i
stort kan implementeras i Sverige.

Klimatklivet utvidgas för att
omfatta elproduktion från biogas
Miljödepartementet meddelade 16 december att man i fortsättningen också ska kunna få stöd för elproduktion från klimatklivet. Så här skriver regeringen i sitt pressmeddelande:
”Regeringen har beslutat att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. Målet är att
minska utsläppen av växthusgasen metan från gödselhantering
och att öka produktionen av förnybar el.
Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De investeringar som
får stöd från Klimatklivet är de som ger största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Regeringen har nu beslutat
att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få stöd från
Klimatklivet. Förändringarna komma att bidra till att minska
livsmedelsproduktionens klimatpåverkan och öka möjligheterna
att nå det svenska målet om 100 procent förnybar elproduktion.”
”Investeringar i anläggningar för gödselbaserad biogas kan
redan idag få stöd från Klimatklivet om biogasen uppgraderas
till fordonsgas. Beslutet regeringen nu fattat innebär att även
anläggningar där biogasen används för att generera el kan få
stöd. Gödselbaserad biogas för elproduktion är en klimatsmart
investering som passar särskilt bra för mindre lantbruksföretag.

Svebio kommentar:
Det är angeläget att nu diskutera har bio-CCS för negativa utsläpp
långsiktigt ska inordnas i klimatpolitiken. Ett första steg borde vara
att ge utsläppsrätter för negativa utsläpp, samtidigt som ramen för
utsläppsrätterna höjs i motsvarande grad. Med dagens pris på utsläppsrätter ger det ett betydande stöd för en investering.
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Extrema elpriser faller tillbaka

omkring 80 – 85 euro/ton CO2. Summan av högt olje- och gaspris och högt pris på utsläppsrätter ger en mycket stark drivkraft
för konvertering till förnybara bränslen och energibesparingar.
En konsekvens är också prishöjning på pellets och flis (se följande
marknadskommentar).
Det höga världsmarknadspriset på olja har tillsammans med
tillämpningen av reduktionsplikten, med relativt kraftigt höjd
reduktionskvot vid årsskiftet för diesel, gett rekordhöga priser på
diesel och bensin. Det höga dieselpriset pressar många företag
som är beroende av bränslet, t ex inom åkerinäringen och de
areella näringarna. Det har i sin tur lett till politiska krav på
kompensation, liknande det som skett på elmarknaden. Kristdemokraterna vill bryta överenskommelsen om reduktionsplikten
och andra partier föreslår skattesänkningar. Svebio har i ett
pressmeddelande 19 januari presenterat förslag till hur priset
på drivmedel kan hållas nere genom en kombination av sänkt
koldioxidskatt inom reduktionsplikten och åtgärder för att öka
produktionen av biodrivmedel (se Pressmeddelanden).

Ingen kan ha undgått att elpriset under december gick upp till
rekordnivåer. I södra Sverige var priserna extrema, som mest
4 – 6 kr/kWh. De höga priserna berodde på höga gaspriser för
elproduktions i Europa kombinerat med höga priser på utsläppsrätter och gav många elkunder elräkningar som var flera gånger
så höga som vad man normalt betalar för sin el. Regeringen valde
till sist att utforma ett stöd till elkonsumenterna (se särskild artikel på sidan ??). Efter nyår föll naturgaspriset och sedan mitten
av januari har elpriset fallit tillbaka mot mot mer normala nivåer.
Men den mycket stora prisskillnaden mellan norra och södra
Sverige kvarstår, och priset på Nordpool har varierat mycket kraftigt mellan höga pristoppar på 2 – 3 kr/kWh och tidvis relativt
låga priser, ner mot bara några öre/kWh. Forwardpriserna, som
i december också steg till mycket höga nivåer, har fallit tillbaka
betydligt under januari.
Noterbart är att Sverige har ett mycket stort elöverskott med
stor export. Det svenska priset beror alltså inte på bristande produktion i Sverige, utan prisnivån är i huvudsak importerad och
påverkad av faktorer i hela EU, som de extremt höga gaspriserna
och det höga priset på utsläppsrätter. Den stora prisvolatiliteten
beror på att vindkraften idag står för en allt större andel av
produktionen. De senaste veckorna har det ofta varit jämstor
produktion från vind, vatten och kärnkraft, vilket man i realtid
kan följa på Kontrollrummet på Svenska kraftnät.
Fyllnaden i vattenmagasinen är normal. Produktionen i de
sex kärnkraftsreaktorerna har varit normal, även om det inträffat
oplanerade snabbstopp i Ringhals 3. Produktionen av biokraft
från kraftvärmeverken ökade kraftigt under senhösten och förvintern på grund av de höga elpriserna. Vindkraftsproduktionen
styrs av vindtillgången, som under förra året var lägre än normalt.
Efter årsskiftet har det dock blåst mycket, och vindkraftsproduktionen under vecka 3 hela 149 procent högre än året innan.
Elanvändningen var hög under slutet av 2021 på grund av kall
väderlek, men ligger efter årsskiftet på minus jämfört med året
innan. Vi ser än så länge inga tecken på ökad elanvändning
orsakad av allmän ”elektrifiering” av ekonomin. Sverige har de
senaste veckorna exporterat el i alla riktningar, och elexporten
ligger i årstakt kring 26 TWh, vilket motsvarar 16 procent av den
svenska elproduktionen.

Marknadskommentar
biobränslen
Av Gustav Melin

Efter de högsta priserna någonsin på flis och pellets på den
litauiska marknaden, föll priserna tillbaka något under tisdagens
handel den 25 januari. För pellets betalades €39,45/MWh och för
flis €25,65/MWh levererat till värmeverk.
Pellets

Bakgrunden till de högsta priserna någonsin är för pellets i första
hand att höga priser på naturgas, kol och utsläppsrätter gjort
pellets till det lönsammaste bränslet vid kondenskraftproduktion
oavsett anläggning. Så har det varit sedan oktober 2021 och några
bolag som har haft möjlighet att byta till pellets har försökt göra
det. Fritt tillgängliga pelletsvolymer på marknaden är dock små
eftersom produktionskapaciteten utnyttjas för fullt. Vid ett möte
arrangerat av European Pellet Council den 18 januari uppgavs
från de nationella pellets organisationerna att kunder får pellets
i tillräcklig omfattning i samtliga länder. Läget är mest ansträngt
i Frankrike där produktionen minskat på grund av brand i en
pelletsfabrik samtidigt som konsumtionen ökat något eftersom
kunder som normalt använder andra bränslen växlat över till
pellets då det varit lönsamt.
Om vädret blir kallare framöver kan man i flera länder komma
att begränsa storleken på leveranser så att alla kunder får pellets.
I flera länder förutspår man en stark efterfrågeökning kommande
år och i Österrike byggs upp emot tio nya pelletsfabriker med
en sammanlagd tillkommande produktionskapacitet på mer än
500 000 ton. Även i Frankrike planeras nya pelletsfabriker.

Höga oljepriser och högt pris
utsläppsrätter
Oljepriset ligger nu kring 85 – 90 dollar/fat, långt över de priserna
vi sett de senaste åren och en kraftig uppgång jämfört med nivån
kring 60 dollar under början av hösten 2021. Medan oljepriset är
globalt på grund av möjligheterna att frakta olja i stora volymer,
är priserna på naturgas mer regionala, och naturgasprisets mycket
snabba uppgång i Europa under hösten motsvarades inte av
liknande prisuppgång i Nordamerika. Gaspriset har de senaste
veckorna fallit tillbaka, men kan snabbt öka igen om Ukrainakrisen leder till avbrott i tillförseln av gas.
Priset på utsläppsrätter har också stigit till rekordnivå, nu till

Bränsleflis

Flispriserna i Litauen är de högsta någonsin runt 25 euro/
MWh. Priserna i Lettland har varit lägre en tid men är nu på
samma nivå. Bränsleleverantörer som tecknat längre avtal på
lägre prisnivå tvingas köpa bränsle till högre pris och försöker
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Spotpriser på flis och pellets på Baltpool (euro/MWh)

omförhandla sina avtal för att inte gå i konkurs. Orsak till de
högre priserna är de allmänt högre energipriserna i Europa men
särskild påverkan i Litauen har det faktum att leveranserna från
Vitryssland uteblivit. Vitryska leveranser har fram till och med
första halvåret 2021 utgjort en stor andel av marknaden, sedan

har volymerna försvunnit, till stor del på grund av kraftigt höjda
vitryska exporttullar. De svenska flispriserna har Svebio inga data
på med de verkar bara rört sig marginellt uppåt. Detta trots den
ökade bränsleanvändning på grund av kyla i december, ökad
elproduktion, samt höga energipriser på övriga sortiment.

Organised by:

NORDIC PELLETS
CONFERENCE

Media partners:

INTERNATI NAL

Join us on-site or online!
11-12 May 2022

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

Programme and registration on www.svebio.se
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Naturvårdsverkets förslag om
bioavfall

i undantagsfall lämpar sig för materialåtervinning, frånsett återvinning av växtnäringsämnen.
Både rötning för biogasproduktion, kompostering och framställning av biokol genom pyrolys tolkas som ”materialåtervinning”, och placeras i avfallshierarkin över energiutvinning för
el- och värmeproduktion. Detta ger lägre energiutbyte och större
utsläpp av växthusgaser än som skulle vara möjligt. Möjligheterna
att ta vara på växtnäringsämnen måste vägas mot klimatnyttan.
Denna målkonflikt borde tydligt ha lyfts fram i Naturvårdsverkets rapport.
Kompostering innebär att en stor del av allt ingående biogent
kol avgår som koldioxid vid behandlingen. Vid dåligt skött
kompostering finns också risk för utsläpp av metan. Resten av
kolet kommer till stor del att brytas ner vid odlingen. Jämfört
med biogasproduktion och förbränning kommer alltså kolet att
frigöras som koldioxid till atmosfären utan möjlighet att substituera fossila bränslen, vilket gör att kompostering inte ger någon
klimatnytta.
Biogasproduktion ger ett energiutbyte på i storleksordningen
60 procent och jämfört med kompostering stor klimatnytta.
Också vid biogasproduktion bildas koldioxid, som idag avskiljs
när biogasen uppgraderas. Denna koldioxid skulle kunna tas
tillvara till rimlig kostnad och endera användas för att ersätta
fossilt framställd koldioxid för industriellt bruk, som råvara för
syntetiska bränslen, eller för långsiktig lagring (bio-CCS). Denna
möjlighet har kartlagts av RISE i ett nyligen genomfört projekt,
och denna fördel för biogasproduktionen borde ha noterats av
Naturvårdsverket. Biogasproduktionen ger också biogödsel med
samma återvinning av växtnäringsämnen som vid kompostering.
Förbränning med modern förbränningsteknik för el- och
värmeproduktion med rökgaskondensering ger ett energiutbyte
på nära 100 procent, och därmed en större klimatnytta än biogasproduktion. Eftersom avfallsförbränning i huvudsak sker vid
stora anläggningar finns också möjlighet att avskilja koldioxid ur
rökgaserna till rimlig kostnad för långsiktig lagring (bio-CCS).
Vid förbränning minskar möjligheterna att återföra växtnäringsämnen, men teknikutveckling pågår för utvinning av fosfor ur
askan. Vid förbränning av rent bioavfall, som vedartat park- och
trädgårdsavfall, kan askan återföras till mark.
Biokol från pyrolys innebär att man gör en energiförlust och
därmed också lägre substitutionsnytta jämfört med förbränning
och biogasproduktion, och att man inte kan tillgodogöra sig näringsämnen i full utsträckning. Däremot kan biokolet ha fördelar
för fosforbindning i mark. Den samlade klimateffekten påverkas
också av om ökad bördighet och produktivitet kan åstadkommas
genom användningen av biokolet för jordförbättring. Biokolet
ger också en långsiktig klimatnytta genom inlagring av kol i
marken.
Biodrivmedel. Produktion av etanol eller biodiesel av biogent
avfall, t ex bröd och bageriavfall för etanolproduktion eller
biodieselproduktion av återvunna vegetabiliska oljor, innebär ett
högt energiutbyte med substitutions- och klimatnytta. Vid etanolproduktionen produceras proteinrikt foder eller vegetabiliskt
protein för humankonsumtion och man kan dessutom ta vara på
koldioxiden på samma sätt som vid biogasproduktion.
Slutsatsen av ovanstående är att både biogasproduktion, för-

Svebio lämnade 12 januari ett remissyttrande om en rapport från
Naturvårdsverket om tillämpningen av EU.s avfallsdirektiv när
det gäller bioavfall (artikel 22). Det här är Svebios yttrande:
Svebios synpunkter i sammanfattning
Sverige bör välja en tolkning av EU:s avfallsdirektiv som ger
en rimlig och kostnadseffektiv avvägning mellan olika miljö- och
klimatnyttor. Dispenser måste kunna ges för att undvika ”til�lämpning till varje pris” med åtföljande onödigt höga kostnader
för avfallskollektivet, för konsumenter och för kommuner.
Klassificeringen av kompostering, biogasproduktion och
biokolproduktion som ”materialåtervinning”, vilket ger dessa
metoder ett företräde framför energiutvinning genom förbränning, är inte logisk och leder till sämre energiutnyttjande och
därmed onödigt stora utsläpp av koldioxid.
Kompostering innebär avgång av koldioxid till atmosfären
utan att man kunnat tillgodogöra sig energiinnehållet. Biogasproduktion bör därför tydligt prioriteras framför kompostering.
Vid biogasproduktion, liksom vid förbränning, ges också
möjlighet att avskilja koldioxiden för användning som ger substitution av fossila produkter, eller för långsiktig lagring.
Avfallslagstiftningen måste samordnas med hållbarhetslagens
klassificering av olika typer av biomassa för energianvändning.
Här finns oklarheter särskilt kring fasta biogena avfall som inte
kan klassas som kommunalt avfall. Förslaget om att betrakta
stora delar av dessa avfall som skogsbruksavfall skapar ytterligare
oklarhet.
Naturvårdsverket förbigår i all huvudsak de problem som
finns med kvalitén på biogödsel och riskerna med kontaminering
av jordbruksmark när förorenat biogödsel används.
Naturvårdsverket förbiser möjligheterna att återvinna fosfor
ur aska vid förbränning liksom framtida möjligheter att tillverka
mineralgödsel med lågt klimatavtryck.
”Materialåtervinning” kontra energiutvinning

Tillämpningen av avfallstrappan i europeisk och svensk lagstiftning innehåller brister särskilt avseende värderingen av
energiutvinning och klimatpåverkan. Enligt avfallshierarkin är
materialåtervinning alltid att föredra framför energiutvinning.
Detta leder till ologiska slutsatser för biogena avfallsmaterial och
detta återspeglas också i Naturvårdsverkets förslag. EU-direktivet
måste tillämpas, men Sverige bör göra en tillämpning utifrån
vetenskapliga fakta.
Biogena avfallsmaterial skiljer sig från andra material genom
att de i första hand kan utnyttjas för energiutvinning, och bara
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bränning, biodrivmedelsproduktion och biokol för omhändertagande av biogent avfall har fördelar ur klimatsynpunkt medan
kompostering ger mycket liten klimatnytta. Återvinningen av
växtnäringsämnen varierar mellan de olika metoderna. Det
finns ingen objektiv och vetenskapligt grundad anledning att
ge företräde för kompostering framför energiutvinning. Biogasproduktion bör i första hand ses som energiutvinning, inte som
materialåtervinning, eftersom recirkulationen av näringsämnen
inte är invändningsfri med hänsyn till kontaminationsrisker.

som inte behöver organisera insamling av biomassa från dessa
marker. Det skapar å andra sidan svårigheter för rapporteringen
enligt hållbarhetslagen.
Enligt hållbarhetslagen sker en indelning i restprodukter från
skogsbruk och jordbruk, respektive andra avfalls- och restprodukter, där för restprodukterna från skogsbruk måste uppfylla
hållbarhetskriterierna för skogsbruk och restprodukter från jordbruket måste uppfylla hållbarhetskriterierna för agrobiomassa,
medan avfall inte avkrävs andra kriterier än växthusgasreduktion.
De volymer som kan klassificeras som kommunalt biogent avfall
får alltså en enklare rapportering än de som klassificeras som
skogsbruksavfall.
Beträffande kommunalt biogent avfall skriver regeringen i
propositionen om hållbarhetslagen (prop. 2021/22 185):
”Fast kommunalt avfall från biomassa som används för produktion av el, värme och kyla ska anses som hållbart även om
hållbarhetskriterierna i 2 kap. inte är uppfyllda”.
I hållbarhetslagen står det att skogsbiomassa är biomassa från
skogsbruk, och i propositionen om hållbarhetslagen hänvisas till
skogsvårdslagen beträffande vilka biobränslen som ska uppfylla
hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa:
”Med skogsbiomassa avses biomassa som producerats i skogsbruk, vilket motsvarar råvaror som producerats på skogsmark.
En definition av vad som avses med skogsmark finns i 2 § första
stycket 1 skogsvårdslagen (1979:429).”

Kostnadseffektivitet

Som framgår av Naturvårdsverkets rapport kommer de ökade
kraven på återvinning av matavfall och separat hantering av
annat biogent avfall att leda till ökade kostnader, som måste
bäras av endera hushållen, övriga verksamheter eller skattebetalarna. Förslaget ger möjligheter till undantag och dispenser.
Dessa möjligheter bör utnyttjas fullt ut för att undvika onödiga
samhällsekonomiska kostnader som inte kan motiveras utifrån
miljö- och klimatnytta. Man måste undvika en ”tillämpning till
varje pris” av direktivets ideologiskt grundade bestämmelser. Det
gäller inte minst för glesbygdsregioner, skärgårdsområden och
äldre bebyggelse.
Trädgårds- och parkavfall mm

Som noteras i rapporten är statistiken för bioavfall från trädgårdar,
parker och andra grönytor i tätorter bristfällig. Kategoriseringen
av detta avfall är också osäker. Rapporten lyckas inte skingra
denna osäkerhet.
Beskrivningen av park- och trädgårdsavfall skiljer sig i olika
delar av rapporten. Den övergripande definitionen i avfallsdirektivet och i avfallsförordningen är att det rör sig om ”biologiskt
nedbrytbart avfall” från trädgårdar och parker. Det betyder att
all biomassa omfattar, inklusive hela träd och grov ved. I avsnitt
5.2 anges att det så kallade ändringsdirektivet exemplifierar
trädgårds- och parkavfall som bestående av bl. a. ”löv, gräs och
trädklippning”. I tabell 4 redovisas enbart trädgårdsavfall från
hushåll, och den andel som går till förbränning anges bestå av
”kvistar, ris och grenar”. En jämförelse görs med den mängd
”park- och trädgårdsrester” som redovisas av Energimyndighetens officiella statistik över obearbetade trädbränslen.

Den åsyftade definitionen lyder så här:
1. skogsmark: mark inom ett sammanhängande område där
träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en
kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar
att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande
åtgärder.
Definitionen inkluderar inte det som i punkt 2 i paragrafen
anges som ”träd- och buskmark”. Dessutom förtydligas i paragraf
2a vilka områden som inte betraktas som skogsmark:
Som skogsmark eller träd- och buskmark enligt 2 § anses inte
sådana områden där marken i väsentlig utsträckning används
för jordbruksändamål, hör till byggnader eller anläggningar eller
används för annat ändamål än att tillgodose intressen som kan
hänföras till träden och vegetationen.
Skogsvårdslagens och hållbarhetslagens definitioner inkluderar därmed inte många av de marginella marker och ytor som
anges i Naturvårdsverkets rapport.
Det finns flera oklarheter också när det gäller definitionen
av skogsmark, t ex vad som avses med ”ett sammanhängande
område”. Uppenbart inkluderas inte buskar och sly.
Formuleringen i paragraf 2b utesluter som skogsmark träd och
annan växtlighet kring vägar, parkeringsplatser, inom industriområden, kanske också det som i rapporten kallas ”öar” i stadslandskapet. Insprängda grönråden som inte snävt kan definieras
som parker kan kanske anses ingå i definitionen av skogsmark,
om de är tillräckligt sammanhängande.

Redovisningen är oklar i flera avseenden:
Det är oklart vilka typer av material som ingår. Både trädgårdar
och parker producerar stora mängder grov ved i form av hela träd
och grova grenar, inte bara kvistar, ris och grenar. Denna ved
berörs inte alls i redovisningen.
Det är också oklart vad som menas med ”parker”. Inkluderas
utöver konventionella parker också alla grönområden som sköts
av kommunerna? Inkluderas också växlighet kring gator och
trafikleder inom tättbebyggt område?

Svebio framhöll i remissyttrande över förslaget till ändring
av hållbarhetslagen att det finns ett kvarstående problem kring
biobränslen från dessa marginella områden, och att problemet
inte bara gäller i stads- och tätortsmiljöer utan även för andra
objekt, t ex biomassa i anslutning till infrastruktur (vägar, järnvä-

Bristande samordning med hållbarhetskriterierna

Naturvårdsverket föreslår att biomassa från andra ytor än
trädgårdar och parker ska betraktas som skogsbruksavfall och
inte som ”trädgårds- och parkavfall” (och därmed inkluderas
i kategorin bioavfall). Detta är till fördel för kommunerna
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gar, kanaler, kraftledningar mm). I propositionen noteras Svebios
fråga, men utan att regeringen gör något förtydligande.
Sveriges lantbruksuniversitet har kartlagt tillgången på marginella biomassor (SLU, Centrum för biologisk mångfald: Sly – en
outnyttjad resurs) och finner att det finns en potential att ta ut
5 – 10 TWh biobränsle på olika marginella marker.
Det är angeläget att avfallslagstiftningen och hållbarhetslagen
samordnas så att det inte uppstår oklarheter om gränsdragningen
mellan biogent kommunalt avfall och skogsbruksavfall och hur
denna biomassresurs ska behandlas inom rapporteringen enligt
hållbarhetslagen.
Ett klarläggande skulle kunna vara att införa en kategori för
”annat bioavfall” vid sidan av det kommunala bioavfallet, som
skulle kunna omfatta biomassa som uppkommer som avfall i
en rad andra verksamheter utanför skogsbruket men som inte
heller behöver vara ett kommunalt ansvar. I andra länder har man
gjort förtydliganden om att så kallad ”landscaping biomass” kan

betraktas som bioavfall som inte behöver uppfylla hållbarhetskriterierna för skogsbruk. En sådan lösning skulle minska den
administrativa bördan osäkerheten både för leverantörer och
köpare av de berörda bränslena och bidra till att mobilisera denna
bioenergiresurs.
Risker för kontaminering

Rapporten har inte uppmärksammat risken för kontaminering.
Biogena material och avfall är särskilt känsliga för kontaminering. Det kan röra sig om både sjukdomsalstrande bakterier och
virus liksom giftiga eller hormonstörande ämnen. Avfall med risk
för kontamination kan med fördel skickas till destruktion genom
förbränning istället för att recirkuleras i nya byggnadsmaterial,
möbler, plastföremål, kläder och andra vardagliga produkter där
människor vistas och andas.
Som konstaterats ovan finns också kontaminationsrisker vid
användning av biogödsel.

Ny kurs för att bli
CERTIFIERAD
BIOENERGIINSTALLATÖR
den 16-17 mars
Nu kan du bli certifierad bioenergiinstallatör
enligt de nya reglerna i Förnybartdirektivet.
n Kursen kommer att öka dina kunskap
om bioenergianläggningarsom ved- och
pelletspannor samt ved- och pelletskaminer.
n Kursen kommer att stärka din förmåga att
sälja och installera ett biovärmesystem som
motsvarar kundens behov och önskemål.
Nästa kurs hålls den 16-17 mars i Härnösand.
Sista anmälningsdag är 24 februari.

Mer info: www.hetautbildningar.se
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20 procents ökning av
biodrivmedel 2021

statsstödsregler ändrar förutsättningarna. Därför är det av största
vikt att regeringen nu ansöker om skattebefrielse hos EU senast
1 mars.
Sverige har under mer än 20 års tid använt skattereduktion
på energiskatt för höginblandade och rena biodrivmedel. Något
som EU-kommissionen menat strider mot statsstödsreglerna och
därför beslutat om med ett år i taget. Detta har nu fått regeringen
att lägga fram en plan B – att rena biodrivmedel som E85 (etanol)
och biodiesel (HVO100) istället ska ingå i den så kallade reduktionsplikten och att skattebefrielsen försvinner.
Förslaget innebär att även rena och höginblandade biodrivmedel i så fall ska omfattas av full energi- och koldioxidskatt, vilket
ger staten 1,8 miljarder kronor mer i skatteintäkter och svenskar
en rejäl prishöjning vid pumpen.

23 december

Det senaste året har produktionskapaciteten för biodrivmedel i
Sverige ökat med cirka 20 procent. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av biodrivmedelsproducenter.
I Sverige finns cirka 75 anläggningar som producerar biodrivmedel, varav omkring 60 producerar biometan och 15 flytande
drivmedel som bioetanol, biometanol, HVO, rapsolja, tallolja
och pyrolysolja.
Preem och Pyrocell ökade

Produktionskapaciteten har det senaste året ökat från cirka 7,6
TWh 2020 till cirka 9,2 TWh 2021. Pyrocell invigde i december
en ny anläggning i Gävle för att göra pyrolysolja.
Preem har ökat kapaciteten att ta emot bioråvara, bland annat
från Gävle, vid raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Preem är
också den enskilt största producenten med nästan 40 procent av
den total kapaciteten för produktion av biodrivmedel.

Mer fossilt i tankarna

Om förslaget träder i kraft kan vi vänta oss en framtid där priset
på HVO100 ökar med nästan sex kronor, till omkring 30 kronor
per liter och E85 stiger med 8.50 kronor till cirka 26 kronor.
– En sådan prishöjningen skulle leda till att rena biodrivmedel
får svårt att konkurrera med de med fossil inblandning inom
plikten. Det får klimatarbetet att avstanna i Sverige. De åkerier,
frakt- och bussbolag som har gått före och kör på 100 procent
förnybart hamnar i samma kvot som alla andra, så deras val att
vara klimatneutrala får ingen effekt, säger Gustav Melin, vd på
Svenska Bioenergiföreningen och fortsätter:
– Störst problem får de drivmedelsleverantörer som bara säljer
biodrivmedel och som producerar rapsdiesel. De omsätter i dag
ett par miljarder kronor vardera, men kommer få det väldigt tufft
eftersom förslaget gynnar dem som säljer fossila drivmedel.

Kraftig tillväxt 2023-2026

Utbyggnaden av kapaciteten väntas bli måttliga två procent under 2022. Men under de fyra följande åren fram till 2026 väntas
kapaciteten ta fart ordentligt med en genomsnittlig tillväxt på 44
procent per år för att nå en kapacitet på cirka 39 TWh biodrivmedel 2026. Detta motsvarar ungefär den mängd som uppskattas
kommer att behövas för att uppfylla reduktionsplikten i Sverige
2026.
Preem har störst planer på att bygga ut kapaciteten och planerar att öka från 3,5 TWh till cirka 22 TWh, motsvarande nästan
2,4 miljoner kubikmeter biodrivmedel 2026. Det är ungefär
hälften av de volymer drivmedel Preem levererar till den svenska
marknaden idag.

Finns en lösning

Indikationerna på att EU vill dra tillbaka skattebefrielsen och regeringens nya åtgärdsplan har fått 31 svenska aktörer att skriva ett
brev till EU-kommissionären Margerethe Vestager, som ansvarar
för statsstödsregler och frågan om skattebefrielse.
I början av januari mottog aktörerna ett positivt svar där
kommissionären meddelar att förståelse finns för att frågan är
viktig för Sverige och att de nya statsstödsreglerna som nu träder
i kraft öppnar för en möjlig lösning. Kommissionen ser därför
fram emot en vidare dialog med Sverige.
– Många med mig drar nu slutsatsen att EU-kommissionens
beslut om nytt statsstödsregelverk gör att den svenska skattereduktionen för höginblandade biodrivmedel kan fortsätta efter
2022. Nu gäller det att regeringen tar denna chans och omgående
inleder processen, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på
Lantmännen.
För att Sverige ska få en långvarig skattereduktion för rena
och höginblandade biodrivmedel krävs nu att regeringen ansöker
om statsstödsgodkännande hos kommissionen senast den 1 mars.
– En långsiktig skattebefrielse fram till 2030 ger helt andra
förutsättningar att investera i ny produktion av biodrivmedel
från svenskt skogsavfall än bara reduktionsplikten. Om regeringen kan klara en sådan ansökan finns goda förutsättningar
att producera tillräckligt för att priserna på biodrivmedel inte
ska behöva öka till 2030, säger Gustav Melin, vd på Svenska
Bioenergiföreningen.

Stora planer i Norden

Företag i Sverige har planer på att producera mest biodrivmedel i
Norden, men även i Norge och Finland finns stora planer på att
öka produktionen av biodrivmedel de kommande åren.
År 2026 väntas kapaciteten öka till totalt omkring 70 TWh
biodrivmedel per år i Norden.
Bakgrund:
Undersökningen av befintlig och planerad kapacitet för att
producera biodrivmedel i Norden publicerades i Bioenergi nr
6-2021 och på en karta som går att ladda mer från bioenergitidningen.se

EU-kommissionen positiv
till skattebefrielse på rena
biodrivmedel
19 januari

Stora prishöjningar på klimatbra drivmedel kan väntas 2023 om
EU inte låter rena biodrivmedel undantas från skattekrav. Nya
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4 steg: Så kan vi sänka drivmedelspriserna

vår energiförsörjning. De politiker som stödjer detta förslag måste
ärligt redovisa konsekvenserna för inkomster, sysselsättning och
energiförsörjning. Tiotusentals anställda och hundratusentals
skogsägare är berörda. För konsumenterna av fjärrvärme i våra
städer och tätorter handlar det om ökade kostnader för värme
i framtiden. Dagens användning av hållbara biobränslen från
skogsindustri och skogsbruk ger trygg och klimatvänlig el och
värme till låg och stabil kostnad för miljontals svenskar. Det är en
viktig energiresurs att slå vakt om, säger Gustav Melin.

1. Tillåt energigrödor! Ta bort taket för inblandning av drivmedel som tillverkats av energigrödor – det är inte brist på mat i
världen och i många länder läggs åkermark ner. Det är bättre att
använda åkermarken för produktion av förnybara drivmedel. Det
ökar volymen biodrivmedel och sänker priserna.
2. Producera drivmedel av restprodukter från skogen! Att producera drivmedel av skogsråvara är lite dyrare och svårare än att
producera från energigrödor. Det kostar omkring 10 kr per liter
biodiesel. En långsiktig skattebefrielse skulle ge goda marknadsförutsättningar för företagen att investera i svensk produktion
som ger arbetstillfällen, industriell utveckling och framtida
exportintäkter.

Minskade export- och skatteintäkter

Under behandlingen av EU-kommissionens förslag i EUparlamentet har huvudrapportören i miljöutskottet, den finske
EU-parlamentarikern Ville Niinistö från den gröna gruppen,
föreslagit en ytterligare höjning av målet. Hans förslag skulle ge
ett svenskt LULUCF-mål på 64,1 miljoner ton koldioxid. Enligt
vår beräkning skulle detta leda till att avverkningarna i svenskt
skogsbruk måste minskas med minst 33 procent.
– En neddragning av det svenska skogsbruket enligt förslaget
i EU-parlamentet kommer att drabba den svenska ekonomin i
stort med minskade exportintäkter och minskade skatteintäkter
och ge negativa konsekvenser för många regioner och kommuner
genom minskad sysselsättning på landsbygden och i berörda
industriorter. Det är naturligtvis orimligt att svensk industri
och svenska skogsägare som redan samlar stora mängder av
Europas utsläpp i sin skog ska tvingas sluta bedriva klimatvänligt
skogsbruk bara för att en del av EUs länder ska kunna fortsätta
använda fossil olja, kol och naturgas under många år framöver,
avslutar Gustav Melin.

3. Ta bort koldioxidskatt på förnybart drivmedel i reduktionsplikten! Idag är vanlig diesel förnybar till 40 procent. Därför
borde koldioxidskatten sänkas med 40 procent inom reduktionsplikten. Det ger ett lägre pris med 1,10 kr inklusive moms.
4. Ta bort den energi- och koldioxidskatt på biodiesel för uppvärmning! Den 1 januari 2021 införde regeringen energi- och
koldioxidskatt på förnybar rapsdiesel för uppvärmning. Då måste
en del fjärrvärmebolag använda HVO100 om de ska elda förnybar diesel. Om de kan gå tillbaka till RME frigörs stora volymer
HVO100 för transportsektorn. Det sänker priserna.

Förslag i EU-parlamentet hotar
svensk skogsindustri och
energiförsörjning

Fakta om kolbalans i skogen:

De svenska skogarna tar genom sin tillväxt upp ungefär 160
miljoner ton koldioxid varje år. Netto sker en inlagring av omkring 40 miljoner ton koldioxid, efter avverkningar och naturlig
avgång. Lagret av biogent kol i skogen ökar alltså år för år, och
har gjort så ända sedan 1920-talet. Utsläppen av växthusgaser från
alla andra sektorer ligger omkring 45 – 50 miljoner ton koldioxid.
Det betyder att de svenska skogarna binder in nästan lika mycket
koldioxid som alla andra verksamheters utsläpp av växthusgaser.

21 januari

En tredjedel av sysselsättningen och intäkterna till den svenska
skogsindustrin riskerar att försvinna om ett EU-förslag får majoritet i EU-parlamentet. Svensk skogsindustri tvingas stå tillbaka
när flera EU-länder saknar viljan att uppfylla Parisavtalet.
– Eftersom huvuddelen av bränslet till de svenska fjärrvärmeverken är biprodukter från skogsindustrin och avverkningsrester
från skogsbruket innebär det också ett hot mot den förnybara
värmeförsörjningen, liksom för produktionen av biokraft, säger
Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska bioenergiföreningen.
EU-parlamentet bereder just nu regelverket för markanvändning och skog, det som i klimatrapporteringen kallas LULUCF
(utsläpp och upptag från Land Use, Land Use Change and
Forestry). EU-kommissionen har föreslagit att Sverige ska ha ett
LULUCF-mål för 2030 på ett nettoupptag av 47,3 miljoner ton
koldioxid per år. Under de senaste åren har LULUCF-nettot i
Sverige legat kring 37 miljoner ton koldioxid.

Upptaget av koldioxid i de brukade skogarna bokförs inom
LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) tillsammans med förändringar av lagrat kol i träprodukter, förändringar
av kolförråd i skogsmark, åkermark, betesmarker, brukade torvmarker och förändrad markanvändning. Under de senaste fem
åren har Sverige i genomsnitt haft ett LULUCF-netto på 37
miljoner ton koldioxid per år.
Att avverka mindre leder på kort sikt till ökat förråd av biogent kol i skogen och ett ökat LULUCF-netto. Men samtidigt
minskar klimatnyttan av substitution av fossila bränslen och
material vid användningen av skogsprodukter och biobränslen.
Dessa ökade utsläppen uppstår både i Sverige och utomlands. På
medellång och lång sikt minskar upptaget av kol i skogarna om
man drar ner på avverkningarna eftersom tillväxten minskar när
träden åldras. Unga träd har den högsta tillväxten och därmed
det högsta upptaget av koldioxid.

Energiförsörjningen hotas

EU-kommissionens förslag innebär en neddragning av de svenska
avverkningarna med omkring 16 procent, om hela betinget ska
tas inom skogssektorn. Det är mycket svårt att åstadkomma ökad
kolinbindning i andra sektorer på kort sikt.
– Förslaget i EU-parlamentet får dramatiska konsekvenser
både för det svenska skogsbruket och skogsindustrin liksom för
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NORRBOTTENS LÄN

kommer att kunna upphöra med att elda torv. Totalt beräknas
investeringen spara nära 26 tusen ton koldioxid per år.
Skellefteå Krafts del är att koppla ihop fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn.

Elbusstrafik dyrare - men kommunen nöjd
med miljövinst

Folkbladet Västerbotten 15 januari 2022

Trafiken med elbussar i Piteå kostar skattebetalarna nästan 19
miljoner kronor per år. Och hittills har bussarna gått bra i kylan.
Det var 1 juli i år som bussbolaget Nobina tog över lokaltrafiken i
Piteå. Då ersattes 12 dieseldrivna bussar med 13 elbussar.
Tidigare år har man haft problem med de eldrivna bussarna
i bland annat Luleå och Umeå, när det blivit kallt. Elbussarna i
Piteå är försedda med tre dieselvärmare som drivs av det fossilfria
bränslet HVO.
– Det finns värmare för batterierna, för passagerarna och för
busschauffören. Värmarna har gått för fullt när det varit kallt,
och bränsleförbrukningen i värmarna har ökat. Men det är ett
fossilfritt bränsle, så det påverkar inte miljön, säger Tommy
Saukkoriipi.

JÄMTLANDS LÄN
Octowood bygger ut fabriken i Kälarne
Octowood fasar ut impregneringsmedlet kreosot och bygger ut
fabriken. Två bränder i bagaget stoppar inte framtidstron på
stolpfabriken i Kälarne.
Här på stolpfabriken strax utanför centrala Kälarne, har man
sedan mitten av 1990-talet tillverkat främst ledningsstolpar och så
kallade octostolpar. Man har även gjort järnvägssliprar. Kreosot
har man med tillstånd använt i alla år. Inom den närmsta tiden
planerar man att investera cirka 50 miljoner kronor i ett nytt
impregneringsmedlet och i en utbyggnad.
Bark från träden företaget använder, eldas i en biobränslepanna. Värmen går bland annat till att värma upp fabrikens
byggnader.

Piteå-Tidningen 18 december 2021

Stora satsningar på biogas i Boden
Bodens kommun fortsätter satsningarna på biogas. Just nu pågår
bygget av en ny anläggning i Bodsvedjan, en uppgradering av den
tidigare, vilket innebär att man kommer att kunna öka tillverkningen av fordonsbränsle rejält genom ny teknik.
– Under hösten blev också en ny förbehandling klar vid
Brännkläppens avfallsanläggning. Totalt handlar det om investeringar på omkring 30 miljoner kronor.

Länstidningen Östersund 27 december 2021

Värmepanna stannade i ovädret Jämtkraft
gick över på reservpanna
En pelletseldad fjärrvärmepanna på industriområdet i Järpen
stängdes på grund av översvämning i pannhuset. När Jämtkrafts
personal inte lyckades få undan vattnet som trängt in stängdes
pannan, som matar fjärrvärmen i Järpen, av.
– Nu kör vi en reservpanna som eldas med HVO, inte vanlig
fossil olja, det blev aldrig stopp i värmeleveransen i centrala
Järpen, poängterar Stefan Sedin, Jämtkraft.

Sveriges Radio Norrbotten 9 januari 2022

Fjärrvärmen fortfarande hållbar efter
lagändring
En lagändring vid årsskiftet gjorde att utsläpp från biobränsle kan
räknas som fossilt om man inte uppfyller de nya kriterierna från
EU. Det kan det blir dyrt då man i så fall måste köpa utsläppsrätter. Fjärrvärmeverket i Älvsbyn eldas uteslutande på biobränsle.
– Det vi har behövt göra är att ta fram ett kontrollprogram
som verifieras av en oberoende aktör. Vi har fått ta fram det systemet för att visa Naturvårdsverket att det vi eldar är klassat som
hållbart biobränsle, säger Mattias Broström, vd Älvsbyns energi.

Jämtlands Tidning 18 januari2022

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Går vidare med nya finansiärer

Piteå-Tidningen 12 januari 2022

– Det var en klar missräkning att EU:s Innovationsfond inte
beviljade de pengar vi sökte för att bygga ett kommersiellt bioraffinaderi, säger Sekabs VD Mikael Fränckel. - Men vi står eller
faller inte med detta utan går nu vidare med intressenter både i
Sverige och i andra länder.
Cirka 500 ansökningar kom in och Sekab var ett av 70 projekt
som gick vidare för fördjupade studier. Om det blivit ja hade
det betytt nästan en miljard i bidrag, varav 400 miljoner kronor
i en första etapp. Nästa ansökningstillfälle kommer i mars och
Sekab fortsätter planeringen för ett bioraffinaderi i Örnsköldsvik.
Produktionsanläggningen i Örnsköldsvik beräknas för 364 000
ton bioprodukter årligen och omkring 60 anställda.

VÄSTERBOTTENS LÄN
Spillvärme från industrin kan värma
Skellefteåbornas hem
Naturvårdsverket har beviljat Boliden Mineral och Skellefteå Kraft
klimatklivsstöd på totalt 125 miljoner kronor för investeringar.
Investeringarna ska omvandla spillvärme från Boliden Rönnskärs
smältverk till fjärrvärme även i Skellefteås fjärrvärmenät.
Klimatvinsten uppstår framför allt genom att Skellefteå Kraft

Nordsverige 23 december 2021
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DALARNAS LÄN

pelletspanna dels grävs 700 meter ledningar ner och nya undercentraler installeras. Anläggningen tas i drift våren 2022.
– Men vi räknar med att ansluta skolan i Sundborn och de
24 nya lägenheter vi håller på att bygga under första halvan av
2023, säger Kenneth Ahlström, miljö- och energichef för Kopparstaden, Falu kommuns helägda bostadsbolag.
Fördelarna med fjärrvärme istället för bergvärme är flera, konstaterar Kenneth Ahlström. Dels sänks bolagets elbehov rejält. De
cirka 60 000 kWh el som behövs varje år för att driva nuvarande
värmepump kommer att reduceras till omkring 4 000 kWh.

Nu skrotas gasplaner - kan inte räknas
hem
Borlänge Energi lägger ned planerna på en uppgraderingsanläggning för fordonsgas. Investeringen på cirka 20 miljoner kronor
kan inte räknas hem. - Det går inte längre att motivera satsningen,
säger Jesper Johansson, Borlänge Energi.
Länsstyrelsen har beviljat tillstånd, detta har dock överklagats
till mark- och miljödomstolen.
Nu har styrelsen för Borlänge Energi beslutat att skrota
planerna.
Det blir ingen produktion av fordonsgas vid reningsverket.

Förvaltarforum 18 januari 2022

VÄRMLANDS LÄN

Borlänge Tidning 21 december 2021

Wiréns åkeri gör mångmiljonsatsning på
klimatanpassade fordon

Snötåget går genom idylliskt
vinterlandskap i Dalarna

Under torsdagen levererades fyra Volvobiogaslastbilar till Wiréns
åkeri.
– Vi har inte kört på gas tidigare så det här är vårt första riktiga
kliv in i klimatanpassningen, säger delägaren Joakim Wirén.
Det handlar om en mångmiljoninvestering för Kristinehamnsåkeriet med stöd från Klimatklivet, som täcker en del av merkostnaden. Det är ytterligare ett Kristinehamnsföretag involverat i
affären. Finnvedens lastvagnar har sålt de fyra biogaslastbilarna.
Fordonen är 100 procent fossilfria.
– Enda skillnaden mot dieseldrivna lastbilar är vid tankningen. Det är flytande gas som tankas och man måste använda
skyddsmask och handskar, berättar Anders Persson.

Tåget på inlandsbanan har sedan tio år tillbaka rullat vintertid
längs sträckan Östersund och Mora. Den 19 december började
tåget rulla. Snötåget passerar bland annat Orsa i vinterskrud och
går ända fram till den 24 april.
Nyligen gick SkiStar, en samarbetspartner till Inlandsbanan,
ut med att de vill halvera klimatpåverkan fram till år 2030. För
att kunna bemöta detta finns alternativet att ta Snötåget. Det
använder nämligen ett mer miljövänligt drivmedel än andra.
– Snötåget använder sig av HVO, alltså miljövänligt förnybart
biodiesel. Därför är det annorlunda att åka med Snötåget än med
många andra tåg från exempelvis SJ, säger Therese Fanqvist på
Inlandsbanan.

Nya Kristinehamns-Posten Jan 21 januari 2022

Mora Tidning 24 december 2021

Slam blir gödsel åt plantor
"Metangas är vårt alternativ till dieseln"

Slam från Stora Ensos Skoghalls vattenrening görs om till gödsel
åt gran- och tallplantor.
Det är forskare vid Karlstads universitet som har skapat växtgödseln som är bra för både klimatet och den cirkulära ekonomin.
I processen upparbetas slammet till biokol och berikas
sedan med biobränsleaska och kväve från Karlstads kommuns
reningsverk.
Projektet är nu inne på sista året och odlingen av tall och
granplantor ska snart utvärderas. Sedan återstår det att se om det
är tekniskt och ekonomiskt möjligt att genomföra resultaten i
större skala.

Uppsalaföretaget Traktor Nord etablerade en filial i Falun för ett
och ett halvt år sedan. Nu företräder de traktormärket New Holland, som i slutändan är underställt Fiat i Italien. Varför satsar ni
på en metangasdriven traktor?
– Som alternativ till dieseln så är det här vårt första alternativ
i nuet, säger Anders Gruving, säljare. Den här traktorn rymmer
ungefär 500 kilo gas.
I första hand vänder sig Traktor Nord till kommuner, och
transportföretag som redan är bekanta med metangas från
lastbilssidan.
– Med den här tankvolymen och två kilos luftryck så kan du
köra i ungefär fem timmar. En dieseltraktor kan köra i cirka tio
timmar på motsvarande.

Land Lantbruk 21 januari 2022

Falu-Kuriren 10 januari 2022

Kopparstaden fixar fjärrvärme och minskar
elbehovet i Sundborn
I Sundborn, ett mindre samhälle utanför Falun med cirka tusen
invånare, pågår de sista förberedelserna för att färdigställa ett
lokalt fjärrvärmenät. Dels byggs en fjärrvärmecentral med en
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STOCKHOLMS LÄN

Vid Värtaverket i Stockholm prövas "bio-CCS", en teknik för
att lagra in den koldioxid som kommer av att man förbränner
biologiskt material, till exempel trä.
Än så länge testas bara metoden koldioxid-infångning som
kallas bio-CCS på en forskningsanläggning vid Värtaverket i
Stockholm, men allt går enligt plan och med ny investering säkrad från EU:s innovationsfond ser den storskaliga anläggningen
ut att vara på plats redan i slutet av 2025.

Energi från kremering ska bli fjärrvärme
Restvärmen från kremeringen på Skogskyrkogårdens nya krematorium ska försörja hushåll i Stockholm med fjärrvärme, som ett
sätt att minska anläggningens koldioxidutsläpp.
Kyrkogårdsförvaltningen ska tillsammans med Stockholm
exergi installera fjärrvärme på Skogskyrkogården. I dag värms
alla byggnader samt kremeringsugnarna på kyrkogården upp av
biogas. Men när man byter till fjärrvärme är tanken att värmen
som uppstår när kistorna kremeras ska användas för att försörja
kyrkogårdslokalerna och hushåll i Storstockholms fjärrvärmesystem med värme. Krematoriet kommer leverera energi som
motsvarar årsuppvärmningen av 45 normalstora villor.

Aftonbladet 3 januari 2022

Scandinavian Biogas bygger ut för 300
miljoner
Scandinavian Biogas bygger ut sin anläggning på Gladö kvarn.
Naturvårdsverket investerar 135 miljoner kronor i satsningen. I
och med utbyggnaden blir Gladö Kvarn den största anläggningen
i sitt slag.
Den nya anläggningen kommer att producera 220 GWh
flytande biogas per år, vilket motsvarar 22 miljoner liter diesel..
Scandinavian Biogas kommer att investera 300 miljoner i
anläggningen som kommer att flytandegöra både biogasen från
Gladö Kvarn men också biogasen från produktionsanläggningen
i Henriksdal i Stockholm.

Lokaltidningen Mitt i 20 december 2021

Matavfallsanläggning minst sex år
försenad
Detaljplanen för sorteringsanläggningen i Högdalen som ska
kunna sortera matavfall optiskt i gröna påsar har nu klubbats.
Anläggningen skulle ha stått klar redan 2018 men krockade med
en kommande tunnelbanetunnel och först nu har staden lyckats
samsas med SL om utrymmet. Anläggningen ska ta emot 150 000
ton hushållssopor årligen och sortera ut 20 000 ton matavfall. Att
anläggningen är sex år försenad innebär att Stockholm inte klarar
målet att samla in 70 procent av allt matavfall till 2023.
– Det är ett misslyckande. Vi samlar bara in en fjärdedel av
matavfallet i dag, säger klimatborgarråd Katarina Luhr.

Dagens PS 24 januari, 2022

SÖDERMANLANDS LÄN
Den nya ägaren ska investera 60 miljoner i
grön fjärrvärme

Dagens Nyheter 21 december 2021

Nu är det officiellt: Fjärrvärmerörelsen i Strängnäs har en ny
ägare. Från och med den 3 januari äger Solör 80 procent. Samtidigt byter bolaget namn från Sevab Calor fjärrvärme, till Solör
bioenergi Strängnäs. Nu har den nya ägaren tillsammans med
kommunen bestämt att 10 miljoner kronor årligen under sex år
ska investeras, för att vända trenden och få fart på den gröna
omställningen.
– Målet är att Solör ska växa i Strängnäs, och se till att fler
värmer sina hus med fjärrvärme och att vi blir fossilfria 2025,
säger Jan Lindkvist, vd för Solör bioenergi Strängnäs.

Första slamfria reningsverket i världen ska
minska utsläppen
I Stockholmsområdets nordöstra utkant kan världens första
slamfria reningsverk byggas.
Om två år ska bygget av Roslagsvattens nya reningsverk i
Margretelund börja. Inför bygget testar verket en ny innovation
som kan göra dem världsledande. I stället för att frakta tusentals
ton blött och illaluktande slam med lastbilar till annan ort ska
man testa att göra om slammet till torra kolbriketter på plats.
– Det var en av våra verksamhetsutvecklare som kände till
C-Green, ett svenskt bolag som tagit patent på metoden, berättar
Christian Wiklund, vd för Roslagsvatten.
Vad kan man använda kolet till?
– Det kan användas som biobränsle, och man ska även göra
odlingsförsök med det.

Eskilstuna-Kuriren 8 januari 2022

Mitt i 31 december 2021

Ny teknik kan kompensera inrikesflyget
Ny teknik testas för att eliminera koldioxidutsläpp från kraftvärmeverk. Inom några år kan det bli storskaligt och med råge
kompensera hela inrikesflyget. Tekniken är dyr - men regeringen
har utlovat miljardbidrag.
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ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Genom att ersätta naturgas med biogas kommer utsläppen av
fossil CO2 att minskas till noll vid normal drift. Sammantaget
innebär övergången att Edet Bruks fossila CO2-utsläpp kommer
att minska med cirka 9 000 ton per år.

"Kraftigt" problem för Eon: "Något som vi
måste lösa"

Alekuriren 12 januari 2022

– Är det kallare än minus tio grader behöver vi ha alla fem pannorna igång. Är det ännu kallare får även spetsanläggningarna
Skeppsdockan och Navestad tillfälligt rycka in, säger Jonas Lind,
produktionschef på Eon Norrköping.
För Eon är ambitionen att de egna anläggningarna enbart ska
drivas av förnybar och återvunnen energi på sikt. Under fjolåret
låg man på 98 procent. Till våren fasas oljeeldade Skeppsdockan
ut och samma sak gäller, lagom till 2025, för den femte och sista
pannan på Händelö, som nu eldas med kol under cirka 500 timmar om året. Det nya Ingelstaverket ska drivas med bioolja.
På Händelöverket eldar man till övervägande del med biobränsle, avfall, restprodukter och grot (grenar och toppar) från
skogen.

Pappersbruket först i världen att bli
fossilfritt
Redan i mars förra året kunde TTELA berätta om hur Essitys
pappersbruk i Lilla Edet hade som ambition att bli först i världen med fossilfri produktion. Nu har den ambitionen blivit
verklighet.
Brukets övergång från naturgas till biogas har precis genomförts. Övergången innebär att brukets utsläpp av fossila koldioxidutsläpp kommer att minska med 9 000 ton per år. Samtidigt
går bruket dessutom över till certifierad förnybar el.
– Vi är väldigt stolta över att vara först. De tekniska förutsättningarna har funnits i Lilla Edet i och med vår egna biobränslepanna och att vi tidigare har investerat i en anläggning där vi kan
ta emot flytande gas. Därför var bruket i Lilla Edet lämplig att
vara den första anläggning för fossilfri produktion, säger Edets
bruks platschef Christian Carlsson.

Norrköpings Tidningar 27 december 2021

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Deras biogas har ersatt 15-20 miljoner liter
diesel

TTELA 14 januari 2022

Vårgårda Herrljunga biogas initierades av lantbrukare som ville
ta till vara potentialen i gödseln från sin djurhållning. Ut får man
biogas som man valt att uppgradera till fordonsgas.
I dag sker samrötning av gödsel från olika djurslag men också
andra restprodukter från bland annat livsmedelsindustrin.
– Vi får också ut en biogödsel som går tillbaka till gårdarna,
en väldigt homogen gödsel och den är nästintill luktfri, säger PerOlof Rosén. Något som uppskattas av lantbrukarna.
Vårgårda Herrljunga biogas tecknade tidigt avtal med Fordonsgas för att sälja sin gas på marknaden och i dag är det vid uppgraderingsanläggningen flaskhalsen finns.

Vallen under press - för att få bort sojan
Kommer vi bort från sojaberoendet genom att sätta press på
vallen? ATLs reporter Cecilia Persson åkte till naturbruksskolan
Sötåsen som har den första svenska pilotanläggningen för att
pressa proteiner ur vallen. Tanken är att det är vanliga gårdar som
ska ha nytta av tekniken och intresset är stort?
I centrum är den stora turkosa pressen, byggd för att utvinna
palmolja. Men på skolan mosar den proteinsaften ur både färsk
och ensilerad vall.
Green Valleys är ett dansk-svenskt "kärleksbarn" där hoppet
står till gräset för att både minska sojaberoendet och övergödningen. Med en anläggning i Töreboda, Västra Götaland, och
en i Foulum, MidtJylland, demonstreras hur bioraffinering kan
utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder.

Land Lantbruk 17 december 2021

Renahav Sverige AB får 15 miljoner kronor
för klimatinvestering

ATL Lantbrukets affärstidning 20 januari 2022

Naturvårdsverket har beslutat att bevilja Renahav Sverige AB i
Kungshamn klimatinvesteringsstöd med 15,4 miljoner kronor.
Bakgrunden är att företaget ansökt om klimatinvesteringsstöd för
åtgärden "Framställning av grön uppgraderad biogas". Den totala
investeringskostnaden beräknas uppgå till 28 000 000 kronor.
55 procent av de stödberättigande kostnaderna för åtgärden
betalas ut som stöd av Naturvårdsverket.
Lysekilsposten 21 december 2021

Edet Bruk levererar världsnyhet
Hygien- och hälsobolaget Essity blir först i världen med att från
sin fabrik i Lilla Edet producera mjukpapper i stor skala utan
fossila CO2-utsläpp.
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JÖNKÖPINGS LÄN

Ölandsprojektet bara början för
gaskoncernen

Avgående ordföranden om skötseln av
Memab

I Nederländerna och Tyskland har Orange Gas en omfattande
produktion och försäljning av biogas. Den nederländska koncernens svenska dotterbolag har uppfört nio tankstationer för
komprimerad, tryckt biogas.
Två av dem finns på Öland, en i Färjestaden och en är på gång
i Borgholm. Dessutom planerar företaget för ytterligare tio nya
tankställen för LBG, flytande biogas, i olika delar av Sverige till
2025.
I Alböke planerar Orange Gas att driva en uppgraderingsoch förvätskningsanläggning. Den beräknas kosta 80 miljoner
kronor. Orange Gas har ansökt om 36 miljoner kronor i klimatinvesteringsstöd och vill bygga sin produktion intill Falk Biogas
rötgaskammare.
– Vi har hittat en bra modell för samarbete med bondekollektivet Falk Biogas, säger Mattias Johansson.

Ordföranden för styrelsen i Memab (Mullsjö Energi och miljö)
Leif Andersson, avsade sig sitt uppdrag i onsdags. Han anser
att dålig ledning och otydligt ägarskap har kostat bolaget flera
miljoner.
Hans kritik gäller bland annat bygget av flisfickan vid fjärrvärmeverket. Det bygget är inte upphandlat över huvud taget.
I sitt brev till fullmäktige, där han avsäger sig sitt uppdrag,
skriver Leif Andersson att bygget av flisfickan har kostat minst
fyra miljoner kronor i onödan, med över tolv fakturerande företag inblandade. "Inga handlingar, bara totalt kaos."
I brevet till fullmäktige kritiserar Leif Andersson också avsaknaden av besked från kommunen vad man vill med bolaget.
Jönköpings-Posten 22 december 2021

ATL Lantbrukets affärstidning 23 december 2021

KRONOBERGS LÄN

154 miljoner kronor i bidrag till ny
biogasanläggning i Grimhult

Alvesta Biogas köper ännu mer tomtmark
Alvesta Biogas AB köper ytterligare cirka 2 hektar tomtmark av
Alvesta kommun för att kunna öka produktionen av fossilfri
biogas och biogödsel.
Alvesta Biogas planerar att utöka sin produktion under
kommande år genom att investera i en större uppgraderingsanläggning för rening av producerad rågas. Samtidigt byggs också
större lagringsbehållare och en inbyggnad av biobädden för att
minimera luktolägenheter från anläggningen.
Investeringen kommer att leda till att produktionen kan ökas
från 1,5 miljon kilo till ca 2,2 miljoner kilo per år, vilket räcker till
att förse 3 000 bilar med drivmedel för 1500 mils körning per år.

En ny biogasanläggning för 523 miljoner kronor är allt närmare
att förverkligas i Grimhult. Naturvårdsverket har nu beslutat att
betala ut ett klimatinvesteringsstöd på upp emot 154 miljoner.
– Projektet framskrider, lite långsammare än vi tänkt, men
ändå. Det är ju ett stort projekt med många tåtar som ska sys
ihop. Men kapitalet, miljötillståndet, detaljplanen, avsättning av
gasen med mera är klart, uppger Michael Wallis Olausson, vd för
Scandinavian Biogas Sweden.
– Vi har inväntat riksdagens beslut om produktionsstöd
för biogas. Stödet beslutades av riksdagen i höstbudgeten och
utskottet behandlade det under senhösten, så nu väntar vi bara
på utformningen.

Lokaltidningen Växjö Alvesta 23 dec 2021

Barometern 13 januari 2022

Uppsägning ledde till 20 procent mindre
närproducerad biogas

KALMAR LÄN

Som Barometern har berättat lagras just nu matavfall från många
av länets hushåll på avfallsanläggningen Moskogen. Detta sedan
kommunalförbundet Kretslopp Sydost sagt upp avtalet med
More Biogas från årsskiftet.
Den gröna påsen med matavfallet, totalt 7 000 ton på ett år,
har malts ner till så kallad slurry på Moskogen. Därefter har den
levererats till More Biogas anläggning där avfallet har rötats och
blivit till biogas för Kalmar länstrafiks bussar och till biogödsel
för lantbrukare.
Det uppsagda avtalet har alltså medfört att More Biogas har
tappat så mycket som uppemot 20 procent av sin produktion av
biogas.

De ska göra biogas av 170 000 ton gödsel
20 öländska lantbrukare har gått samman för att bygga upp en
egen biogasproduktion.
– Vi ska samla in 170 000 ton gödsel per år och producera drivmedel till lastbilar, säger Stig Bertilsson som är en av
initiativtagarna.
I Föra, Alböke, Löt och Köping på norra Öland finns många
stora lantbruk vilkas företrädare är vana vid att samarbeta. 2015
bildade de aktiebolaget Falk Biogas.
Stig Bertilsson på Alböke gård är ordförande i Falk Biogas.
Han driver Alböke gård med cirka 800 nötkreatur men håller
som bäst på att genomföra ett generationsskifte till sonen Mattias
Bertilsson.
– Vårt mål är att bygga den under 2023 och att producera gas
från och med 2024, säger Stig. Bertilsson.

Barometern 14 januari 2022

ATL Lantbrukets affärstidning 23 december 2021
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GOTLANDS LÄN

tidigare rapporterat.
– Leverantören ville inte att vi skulle ge oss på att skruva med
den själva, berättar Kristian Björklund, som tillsammans med
sin far Axel äger den stora flispannan som förser Fårösund med
fjärrvärme.I samma veva blåste stormbyarna över Östersjön med
inställda färjor både till Gotland - och till Finland, där leverantören satt fast.
Efter två dagar meddelade Gotlandshem att deras hyresgäster
på Strandvägen och Kronhagsvägen hade tillgång till värme och
varmvatten, tack vare att man hyrt in en biobränslepanna.

Lantbrukare satsar på klimatsmartare
jordbruk
Alla får ju bidra med det man kan. Och i jordbruket har vi
mycket vi kan göra", säger lantbrukarna Erik Levander och Maria
Eriksson på gården Bols på södra Gotland.
De har minskat de fossila utsläppen genom att byta till biobränslen och använda mindre och bättre konstgödsel.
Utsläppen från själva åkermarkerna minskar de genom att
odla vall, som binder koldioxid och hindrar utsläpp genom att
marken aldrig är bar.

Gotlands Tidningar 29 januari 2022

Sveriges Radio Vetenskapsradion 22 december 2021

Gotländska bilmekaniker lär sig bygga om
bensinbilar

Förskolan i Fårösund drabbas när
fjärrvärmen är trasig

Ett antal gotländska bilmekaniker ska utbilda sig i att konvertera
bensinbilar till biogasdrift.
Biogas Gotland som står för utbildningen söker nu bilar av
märket Volvo V70 och Golf som ska vara särskilt bra att lära sig på.
"Vips så har bilen blivit en miljöbil och körs på ett fossilfritt
bränsle", säger Tomas Hedin på Biogas Gotland.

En panna i fjärrvärmeverket i Fårösund på norra Gotland är
trasig. Många hyresgäster och verksamheter är utan värme och
varmvatten. Bland annat förskolan.
– Det blir jobbigt och krångligt. Den här veckan funkar det
eftersom vi har så få barn, säger förskolläraren Linda Wistrand
och berättar att förskolan värmer upp några rum med el-element
och får ha varmvatten i termos vid skötbordet.
Det var på söndagsmorgonen som en panna i fjärrvärmeverket
i Fårösund gick sönder. Bland annat ett 60-tal lägenheter hos
Gotlandshem drabbades till en början. Till de boende i 17 av
lägenheterna har Gotlandshem delat ut värmefläktar och ordnat
tillfälliga duschmöjligheter.

Sveriges Radio Gotland 21 januari 2022

BLEKINGE LÄN
Gigantiskt klimatprojekt i hamn vid övre
fabriken
För Volvos platschef Mikael Vessin handlar investeringen på
34 miljoner om att se till att fabrikerna i Olofström klarar Volvo
Cars centralt satta klimatmål.
– Vår produktion ska vara helt koldioxidneutral senast 2025,
och med den här investeringen är vi det här i övre fabriken.
Övriga viktiga ingredienser är förstås också att man köper grön
el och att OKAB eldar sin fjärrvärmeanläggning med pellets.
Vessin berättar att man just nu utreder hur det ska gå till vid
den södra fabriken. Där är värmeanläggningen rätt ny och det
enda problemet är egentligen bara att man använder fossil gas
som bränsle.
– Kanske kan vi bara byta till biogas, säger Vessin.

SvT Nyheter Öst 3 januari 2022

Det blev kallstart på nya året för
Fårösundsborna
Det var natten till i söndags som Fårösunds fjärrvärmeverk
eldhärjades.
– När vi kom hit var det så varmt att taket hade ramlat in,
lysrören låg på golvet och all elektronik var utslagen. Räddningstjänsten kunde inte göra något, säger Kristian Björklund, som
tillsammans med sin far Axel är ägare till den stora flispannan
som förser 60 abonnenter med värme.
– Man känner sig ganska uppgiven. Det är en riktigt dålig
start på nya året, säger Kristian Björklund och berättar att de har
fått hjälp av försäkringsbolaget med alternativa lösningar:
– Vi jobbar på att få ner en tillfällig panna så fort som möjligt,
förhoppningen är att få igång den på onsdag.

Blekinge Läns Tidning 20 december 2021

Gotlands Allehanda 4 januari 2022

Värmen i Fårösund tillbaka - "Otur på otur"
Efter tre veckor är värmen tillbaka fullt ut. Men det återstår att
hitta en långsiktig lösning för fjärrvärmen i Fårösund.
Utöver en egen tillfällig panna, beställde företaget en ny från
fastlandet, som anlände till ön i början av förra veckan. Den
fungerade inte och det orsakade att allt drog ut på tiden, som GT
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SKÅNE LÄN

Örkelljunga fjärrvärme står starkt i egen
regi

Satsning på biokol i Helsingborg - vill ta
forskningen framåt

När Stefan Jacobsson blev vd på Örkelljunga Fjärrvärme 2009
var det första uppdraget att genomföra en tidigare beslutad utfasning av den gamla biobränslepannan från 1980-talet.
Nu finns två moderna pannor i en ny byggnad på tomten, den
ena byggd 2010 och den andra 2013. Sedan dess har också bolaget
investerat i en teknisk utrustning som gör att de kan producera
sin egen elström.
– Vi byggde den femte anläggningen i Sverige. Fastän vi är
små försöker vi hålla oss ajour med den senaste tekniken, säger
han, inte utan viss stolthet.
Örkelljunga fjärrvärme förvandlar varje år runt 35 000
kubikmeter flis från skogsindustrin till värme åt omkring 500
fastigheter i Örkelljunga tätort.

Nu har de första spadtagen tagits för en biokolsanläggning i
Helsingborg som ska stå klar i vår.
Det är Nordvästra Skånes renhållningsbolag som står bakom
satsningen som ska ta hand om cirka 7000 ton trädgårdsavfall
per år.
Den är även tänkt att fungera som ett forskningscenter. "Vi
kikar redan på hur man kan rena lätt förorenade jordar med hjälp
av biokol", säger Ulf Molén, vd på NSR.
Sveriges Radio Malmö 18 december 2021

Nordvästra Skånes Tidningar 17 januari 2022

Osby kan få jättetermos - ackumulatortank
planeras
Genom att bygga en 30-40 meter hög ackumulatortank är förhoppningen att få en jämnare fjärrvärmeproduktion i Osby. - När
efterfrågan ökar behöver man inte elda mer utan kan använda det
varma vattnet som finns i tanken, säger Carl-Magnus Nilsson, vd
för Fjärrvärme i Osby. - Den måste vara 30 – 40 meter hög för att
skapa tillräckligt tryck när vattnet ska ut i ledningarna.
En ackumulatortank kan, som tidigare nämnts, beskrivas som
en stor termos som är fylld med varmt vatten.
– Det blir en effektivare förbränning eftersom pannorna kan
ställas in på ett bättre sätt, vilket ger bättre miljövärden, tillägger
han.
Norra Skåna 31 december 2021

Fjärrvärmeverksamhet sålt till partnern
Solör Bioenergi Fjärrvärme
Under nästan ett helt år har diskussionerna pågått om att sälja
kommunens fjärrvärmeverksamhet i Hanaskog och Knislinge.
Nu är affären klar och köparen Solör Bioenergi, som äger värmeverket i Knislinge och som varit en samarbetspartner sedan
starten, tar över från nyåret.
– Det finns de som är bättre på att driva fjärrvärmeverksamheten än vi, säger kommunens näringslivschef Fredrik Persson.
Totalt har fjärrvärmeverksamheten i Hanaskog och Knislinge
70 kunder. Den största kunden är det kommunala bostadsbolaget
Göingehem med 24 fastigheter och Östra Göinge kommun med
sju fastigheter. Dessutom finns 26 privata fastighetsägare.
Norra Skåne 3 januari 2022
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