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Läget i EU-förhandlingarna kring Fit for 55
EU-rådet och EU-parlamentet arbetar nu mer EU-kommissio-
nens olika förslag till nya och ändrade direktiv inom ramen för 
klimatpaketet Fit for 55. Vi redovisar läget för förnybartdirektivet 
RED III. 
SE SIDAN 4.

Bioenergi i pressen
Stora Enso Fors blir först i Europa med fossilfri kartongproduk-
tion. Aven Värmevärden ersätter gasol med skogsflis vid Nouryon 
i Kvarntorp i Närke. Rederiet Furetank inleder samarbete med Es-
kilstuna Biogas för att producera flytande biogas för sina båtar. 
SE SIDAN 18 - 25.

Reduktionsplikten 
ifrågasätts både från 
höger och vänster
Det höga priset på fossila drivmedel, och främst diesel, har 
lett till flera politiska utspel om åtgärder för att sänka priserna. 
Kristdemokraterna går längst och föreslog den 20 januari att 
reduktionsplikten skrotas och att inblandningen av biodrivmedel 
ska begränsas till 14 procent 2030, det mål för EU som anges i det 
gällande förnybartdirektivet, som antogs i slutet av 2018. Kristde-
mokraterna föreslår också en ny subvention på 45 000 kronor till 
köpare av begagnade elbilar. Partiet säger att förslaget leder till en 
sänkning av dieselpriset med 3 kr/liter. En sänkning av kvoten till 
14 procent innebär mer än en halvering av inblandningen av bio-
diesel i diesel, som i år enligt reduktionsplikten innebär ett krav 
på en växthusgasreduktion med 30,5 procent. Riksdagen fattade 
så sent som 2021 beslut om den nu gällande reduktionsplikten. 
Då röstade alla partier utom Sverigedemokraterna för det nu 
gällande regelverket. 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tog ett utskottsi-
nitiativ i frågan i miljö- och jordbruksutskottet och fick stöd av 
Moderaterna, men lyckades inte nå majoritet eftersom varken 
Liberalerna eller Vänsterpartiet gav sitt stöd. Vänsterledaren 
Nooshi Dadgostar har emellertid till TT sagt att hon anser 
att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om 
sänkta nivåer i reduktionsplikten och Moderaternas ekonomisk-
politiska talesperson Elisabeth Svantesson har sagt att ”ingen såg 
det komma” (prisökningen) när riksdagen tog beslut om nivåerna 
i reduktionsplikten före midsommar förra året. 

Centerpartiet presenterade den 1 februari ett åtgärdspaket, 
FORTS PÅ SID 2

Figur 10 Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik. Åren 2022-2050 är 
prognos baserad på beslutade åtgärder och styrmedel bl.a reduktions-
plikten fram till och med 2030 samt Trafikverket basprognos 2020 vad 
gäller trafikens utveckling.
SE MER PÅ SIDAN 2 

Klimatutsläpp från vägtrafiken
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där huvudpunkterna var att ta bort koldioxidskattedelen på 
biodrivmedel inom reduktionsplikten, vilket skulle ge en sänk-
ning av dieselpriset med 1,10 kr/liter, en omfattande förändring 
av reseavdragen för att gynna landsbygdsbilister och ökade medel 
för att stimulera inhemsk produktion av biodrivmedel (600 
miljoner extra inom Industriklivet 2023 – 2026).  Centerpartiet 
föreslog också ökad dieselnedsättning för jordbruket. Regeringen 
lade den 14 februari ett förslag om ökad skattenedsättning för de 
areella näringarna (se separat artikel nedan). 

Svebio kommentar: 
Det är olycksbådande för den svenska klimatpolitiken att flera poli-
tiska partier, och kanske en regeringsmajoritet efter valet i september, 
ifrågasätter och är beredda att överge reduktionsplikten. Beslut om 
kvoterna inom reduktionsplikten togs i bred politisk enighet i juni 2021 
i riksdagen. Signalerna från Kristdemokraterna och Moderaterna ska-
par osäkerhet bland aktörer på bioenergimarknaden och riskerar att 
underminera nödvändiga investeringar i ny inhemsk drivmedelspro-
duktion. Man måste, som investerare, kunna lita på att politikerna står 
för fattade beslut om långsiktiga och stabila styrmedel. 

De politiska partierna, förutom Sverigedemokraterna, har hittills 
varit eniga om ett ambitiöst mål för att reducera koldioxidutsläppen 
från transportsektorn med 70 procent till 2030. Det är en central 
del i det övergripande svenska klimatmålet. Sverige kommer också 
att få ett skarpt mål från EU om att halvera utsläppen till 2030 inom 
sektorerna utanför utsläppshandeln, jämfört med 2005, som del av 
EU:s Fit for 55. Det övergripande syftet med politiken är att bidra till att 
nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala temperaturökningen 
till 1,5 grad. Reduktionsplikten är det viktigaste medlet för att nå detta 
mål. Den aktuella rapporten från Trafikverket visar att bränslebytet i 
den befintliga fordonsflottan är det viktigaste skälet till att utsläppen 
från trafiken nu sjunker snabbt. 

Om man skulle följa Kristdemokraternas förslag och reducera 
reduktionsplikten till 14 procent från idag till 2030 skulle det ge ett 
ökat koldioxidutsläpp med 55 miljoner ton under perioden jämfört med 
beslutade styrmedel. Det är mer än det totala årliga utsläppet i Sverige 
under de senaste åren, inklusive utsläpp av alla övriga växthusgaser.

De höga priserna på bensin och diesel är ett bekymmer både för 
bilberoende hushåll och för många branscher och företag, inte minst 
många företag som verkar i försörjningskedjan för biobränslen, som 
skogsentreprenörer och åkerier. Många kan föra kostnadshöjningen 
vidare till uppdragsgivare och kunder, men andra blir hårt pressade. 
Den höjda inblandningen av biodrivmedel är bara en mindre del av 
prishöjningen. Lika viktigt är det snabbt stigande globala oljepriset 
(nu över 100 dollar/fat) och beskattningen av drivmedel. Alla drivme-
del inom reduktionsplikten beskattas med samma skattesatser och 
momsen läggs på priset efter skatt. Det innebär att staten tar in extra 
skatt vid prishöjning. 

Regeringen och de politiska partierna måste utforma politik som 
samtidigt håller nere priset och ger fortsatt omställning med minskade 
koldioxidutsläpp. Centerpartiets förslag går i rätt riktning. Man skulle 
kunna gå ett steg längre genom att sänka skatten inom reduktions-
plikten - motsvarande hela koldioxid- och energiskatten. Ett annat sätt 
skulle kunna vara att tillfälligt reducera momsen på drivmedel. På sikt 
är den bästa åtgärden för att hålla nere kostnaden för biodrivmedlen 
inom reduktionsplikten att öka tillgången på biodrivmedel genom ökad 
produktion. Tyvärr ger de motstridiga politiska signalerna motsatt ef-
fekt: investerarna tvekar att satsa i en bransch där villkoren styrs av 
kortsiktiga politiska utspel och valtaktik. 

FORTS FRÅN SID 1

Utsläpp från vägtrafiken 
minskade trots ökad trafik
Trafikverket publicerade 15 februari sin rapport Vägtrafikens 
utsläpp 2021. Det här är en årlig redovisning av hur utsläppen ut-
vecklas från fordonsflottan, med Trafikverkets expert som Håkan 
Johansson som författare. Slutsatserna av rapporten sammanfat-
tas i ett pressmeddelande från Trafikverket 15 feb. Vi citerar:

”Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade preli-
minärt med 0,3 procent jämfört med 2020. Minskningen för-
klaras av ökad andel biodrivmedel genom höjd reduktionsplikt 
på bensin och diesel, elektrifiering genom ökad nyregistrering 
av laddbara bilar samt övrig energieffektivisering. Därför kunde 
utsläppen minska trots att personbilstrafiken och framförallt 
lastbilstrafiken ökade under året.

– Mer än en fjärdedel av den energi som vi nu använder inom 
vägtrafiken är fossilfri och förnybar. Mellan 2020 och 2021 ökade 
andelen från 24 till 26 procent, det beror framförallt på den höjda 
reduktionsplikten, säger Marie Hagberg Backlund, avdelnings-
chef Trafikverket.

0,3 procent är en blygsam minskning jämfört med vad som 
krävs för att nå vägtrafikens klimatmål. För att nå målet till 2030 
behöver utsläppen minskas i en takt med i genomsnitt cirka nio 
procent per år.”

”Utsläppen från nya personbilar minskade stort under året 
tack vare elektrifieringen av personbilarna. Minskningen beror 
till största delen på att andelen elbilar ökade från 10 till 19 procent 
i nybilsregistreringen. Nära varannan nyregistrerad personbil var 
laddbar förra året.

Andelen laddfordon i fordonsflottan är fortfarande låg, men 
ökar för varje år. Vid årsskiftet 2021/2022 var andelen laddbara 
personbilar i trafik 5,9 procent en ökning från 3,6 procent ett år 
tidigare. Koldioxidutsläppen för nya personbilar var i snitt 93 g/
km under 2020 och sjönk till 75 g/km under 2021.”

”Sverige hade tidigare det högsta koldioxidutsläppet per kilo-
meter för nya personbilar inom EU. Över åren har vi succesivt 
klättrat på listan och 2020 låg vi på andra plats inom EU efter 
Nederländerna med näst lägst koldioxidutsläpp på nya bilar. 
Sedan 2010 har utsläppen för nya personbilar halverats från ett 
genomsnittligt utsläpp på 153 g/km, till 2021- års genomsnitt om 
75 g/km.”

En sammanställning i rapporten visar följande 
fördelning av utsläppsförändringen:   
Trafikförändring + 600 000 ton CO2
Energieffektivare fordon - 230 000 ton CO2
Biodrivmedel och el - 410 000 ton CO2
Total förändring - 40 000 ton CO2

Tyvärr gör man ingen uppdelning mellan hur mycket av ut-
släppsminskningen som beror på el och hur mycket som beror på 
biodrivmedel, men konstaterar att volymen biodrivmedel ökat 
från 16 TWh 2020 till 18 TWh 2021, medan elanvändningen i 
trafiken ökat från 0,4 TWh till 0,9 TWh. Diagrammet nedan vi-
sar den totala fördelningen av drivmedel i vägtrafiksektorn 2021: 

Utsläppen från vägtrafiken har minskat med 30 procent sedan 
2007, som var det år utsläppen var som störst. Sedan 2010 har 
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utsläppen minskat med 28 procent. Målet att minska utsläp-
pen med 70 procent till 2030 gäller i jämförelse med 2010. Det 
återstår alltså mer än hälften av det målet. Diagrammet på sidan 
1 visar en prognos i rapporten som visar utvecklingen baserat på 
beslutade styrmedel. 

Svebio kommentar: 
Trafikverkets rapport och prognosen i rapporten illustrerar hur avgö-
rande det är att fullfölja reduktionsplikten enligt fattade beslut för att 
nå klimatmålet 2030 i transportsektorn. Trafikverkets rapport visar att 
det just nu är bränslebytet som ger den stora reduktionen av utsläp-
pen. Omställningen med ökad användning av biodrivmedel var snabb 
fram till 2018 när skattebefrielsen ersattes av reduktionskvot. Därefter 
har omställningen skett långsammare på grund av alltför låga kvoter 
och ökningen av volymerna biodrivmedel har stagnerat. Men från och 
med 2021 ser vi åter en snabbare ökning. I augusti infördes också E10 
i bensin. Fortfarande råder osäkerhet om beskattningen av rena och 
högblandade biodrivmedel, som utgör en betydande del av använd-
ningen av förnybara drivmedel (se nästa artikel). 

Regeringen ansöker om fortsatt 
skattebefrielse för flytande 
biodrivmedel
Den 14 februari meddelade regeringen att man nu lämnar 
in en ansökan till EU-kommissionen om fortsatt skattebe-
frielse för högblandade biodrivmedel. Så här lyder regeringens 
pressmeddelande: 

”Regeringen avser att inom kort lämna in en ansökan till 

Figur 8  Fördelningen av energianvändningen på olika drivmedel 
inom vägtransportsektorn år 2021 

EU-kommissionen om fortsatt statsstödsgodkännande för att 
skattebefria höginblandade flytande biodrivmedel i 10 år. 

Bland de höginblandade flytande biodrivmedlen finns ex-
empelvis etanolbränslet E85 och RME, som tillverkas av raps. 
Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Användning 
och produktion av hållbara biodrivmedel bidrar till att uppfylla 
Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och regeringens utgångs-
punkt är därför att nuvarande skattebefrielse bör förlängas.

Sverige nuvarande statsstödsgodkännande för skattebefrielse 
av höginblandade flytande biodrivmedel löper ut den 31 decem-
ber 2022. EU-kommissionen presenterade i december 2021 nya 
miljöstödsriktlinjer som utgör det regelverk som kommissionen 
tillämpar för att godkänna dessa typer av statliga stöd. Rikt-
linjerna innehåller många och i vissa fall komplicerade villkor, 
men regeringen menar att ändringarna i riktlinjerna bör stärka 
Sveriges möjligheter att ha kvar skattebefrielsen för höginblan-
dade biodrivmedel i sin nuvarande utformning. Regeringen avser 
därför att lämna in en ansökan till EU-kommissionen inom kort.

För att säkerställa att höginblandade biodrivmedel inte står 
helt utan någon form av stöd efter den 1 januari 2023 remitterades 
ett förslag om att införliva de höginblandade biodrivmedlen i re-
duktionsplikten. Remisstiden för den remitterade promemorian 
går ut den 14 februari 2022. Remissinstansernas svar kommer nu 
att beredas.”

Skattebefrielse var under åren fram till 2018 det främsta styr-
medlet för att stimulera användning av förnybara biodrivmedel 
för att ersätta fossila drivmedel och minska klimatpåverkan från 
trafiken. Skattebefrielsen ledde till en snabb tillväxt av mark-
naden, men skedde hela tiden på EU-kommissionens nåder. 
Svenska regeringen beviljades bara tidsbegränsade undantag från 
de bestämmelser i statsstödsreglerna och energiskattedirektivet 
som anger att skattebefrielse är ett statsstöd och att biodrivmed-
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len ska beskattas på samma sätt som sina fossila motsvarigheter. 
Detta strider mot den logik som säger att bara fossila bränslen ska 
beskattas för sina koldioxidutsläpp.

Sverige har fått ett långsiktigt undantag för biogas till 2030, 
medan det nu gällande skatteundantaget för flytande biodrivme-
del bara gäller till nästa årsskifte. Om detta inte förlängs skulle 
alla rena och högblandade biodrivmedel beskattas, vilket skulle 
driva bort dem från marknaden och drabba företag och enskilda 
som använder dessa bränslen, inte minst kollektivtrafikföretag 
som idag har fossilfria bussflottor, och åkerier som gjort liknande 
satsningar på att kunna erbjuda fossilfria transporttjänster. Ett al-
ternativ som regeringen förberett är att inordna de högblandade 
biobränslena i reduktionsplikten (se remissyttranden). 

I slutet av förra året publicerades nya statsstödsregler som 
ger öppningar för att söka om nytt statsstödsgodkännande. 31 
svenska aktörer på den svenska biodrivmedelsmarknaden vände 
sig till den ansvariga EU-kommissionären Margrethe Vestager 
och fick ett svar som visade att det finns möjligheter för Sverige 
att söka nytt skatteundantag. 

Svebio kommentar: 
Det är utmärkt att regeringen nu agerar för att säkra skattebefri-
elsen för rena och högblandade biodrivmedlen. Vi hoppas att det 
ska gå att få ett långsiktigt undantag till 2030 för att skapa stabila 
villkor för de företag som arbetar med dessa bränslen, både som 
producenter, distributörer och användare. Vi hoppas att förhand-
lingarna kring de nya klimatdirektiven också ska göra det möjligt 
att långsiktig producera och använda grödebaserade biodrivmedel 
som rapsdiesel och etanol. 

Regeringen bör också söka skattebefrielse för flytande bio-
bränslen som används för uppvärmning eller för elproduktion. 
Biooljorna har stor betydelse för att åstadkomma fossilfrihet i kraft-
värmeverken och för många industrier som har svårt att använda 
andra biobränslen. 

Stödpaket till lantbruksföretag i 
vårändringsbudgeten för 2022
(ur pressmeddelande från regeringen 14 februari) 

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader på 
insatsvaror för jordbruket föreslår regeringen ett stödpaket på 1 
miljard kronor till lantbrukare och växthusföretag.

Det rådande kostnadsläget innebär att lantbrukare kan behöva 
minska, eller i värsta fall avsluta, sin verksamhet. Stödpaketet ska 
ge kompensation på kort sikt och underlätta för dessa företag i 
nuvarande situation med ett högre kostnadsläge. Det är viktigt att 
under denna svåra tid då många lantbrukare och växthusodlare 
känner oro stödja sektorn och därmed också trygga fortsatt svensk 
livsmedelsproduktion i linje med målen i livsmedelsstrategin.

– Regeringen ser ett behov av att ta ansvar för branschen i den 
här tuffa situationen, och därför går vi fram med ett stödpaket 
på en miljard i vårändringsbudgeten, säger finansminister Mikael 
Damberg.

Därför föreslår regeringen ett stödpaket på en miljard kronor. 
Gris- och fjäderfäsektorerna samt växthusföretagen har drabbats 

särskilt hårt av kostnadsökningar. Därför avser regeringen att 
skjuta till 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2022 
för ett tillfälligt ekonomiskt stöd riktat till dessa sektorer.

– Situationen är tuff för många lantbrukare nu, många är 
oroliga och får inte ihop sina kalkyler. Detta riskerar att få konse-
kvenser för svensk livsmedelsproduktion, därför är stödpaketet en 
viktig åtgärd, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Utöver detta föreslår regeringen att skattenedsättningen för 
diesel i jord-, skogs-, och vattenbruksverksamhet höjs tillfälligt 
med 2 kronor per liter, utöver den nedsättningen som finns idag. 
Detta beräknas kosta totalt ca 700 miljoner kronor. Regeringen 
bedömer att cirka 26 000 företag inom jord-, skogs- och vat-
tenbruksbruksnäringarna omfattas av nedsättningen, varav de 
flesta är mindre företag.

Svebio kommentar: 
Förslaget är välkommet för de företag i de gröna näringarna som drab-
bats av stora kostnadsökningar. För att ge ett stöd till alla företag som 
drabbats av de ökade kostnaderna för drivmedel borde regeringen 
lägga ett förslag om att reducera skatten inom reduktionsplikten. Åter-
stående användning av olja för uppvärmning och torkning kan ersättas 
med biobränslen och i många fall är det möjligt att få investeringsstöd 
via Klimatklivet. Läget kan utnyttjas för att minska beroendet av fossila 
bränslen och minska utsläppen av fossil koldioxid. 

Läget i EU-förhandlingarna kring  
Fit for 55
Aktiviteten är hög i Bryssel och i Paris för att baxa klimatpaketet 
Fit for 55 genom EU:s beslutsmaskineri. Frankrike är ordförande-
land i rådet under våren, för att i höst efterträdas av Tjeckien och 
nästa vår av Sverige. Under den här perioden måste alla de olika 
direktiven hanteras och beslutas. 

Utvecklingen i rådet (mellanrubrik)

Det franska ordförandeskapet prioriterar att förhandla förnybart-
direktivet (RED III) och energieffektiviseringsdirektivet (EED), 
med målet att kunna ta ställning till dessa direktiv vid rådsmötet 
i juni. Medlemsländerna fick 9 februari ett papper av det franska 
ordförandeskapet med förslag till ställningstagande för rådet 
gällande förnybartdirektivet. Man kan beskriva det som en lä-
gesrapport i förhandlingarna mellan medlemsländerna. Rådets 
ställningstagande kommer så småningom att bli ett underlag för 
den trepartsförhandling (trilog) som så småningom kommer att 
ge ett reviderat direktiv. 

Pappret visar att rådet är berett att göra betydande föränd-
ringar av kommissionens förslag.

En viktig punkt gäller tillämpningen av kaskadsprincipen, 
där EU-kommissionen vill ha ett bemyndigande att genomföra 
en råvarureglering för skoglig råvara med syfte att gynna mate-
rialproduktion framför bioenergi. Man kan jämföra med den 
svenska träfiberlagen från 1980-talet. I det franska pappret finns 
ett antal undantag angivna, som skadad ved från t ex skogs-
bränder, insektsskador och andra naturliga störningar, ved som 
avverkas för att motverka skogsbränder och ved av trädslag som 
inte efterfrågas av industrin. Det är högst tveksamt om det finns 
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en majoritet i rådet för att ge kommissionen ett bemyndigande 
om att göra en råvarureglering, vilket strider mot principen om 
fri marknad och liknar den träfiberlag som Sverige övergav redan 
för trettio år sedan.

När det gäller de förslagna skärpta hållbarhetskriterierna för 
skogsbränslen finns i rådspappret ett förslag om att lägga alla 
kriterier kopplade till skogsbruk i samma paragraf, vilket skulle 
underlätta tillämpningen av riskvärderingen. De nya restriktio-
nerna för skogsbruksmetoder finns dock kvar, vilket är ett tydligt 
brott mot att skogsbruk är en nationell kompetens. När det gäller 
kraven på växthusgasreduktion för befintliga anläggningar lägger 
man ett förslag att dessa skärpta krav ska gälla efter 15 års drift. 

Man föreslår att rapportering ska ske för anläggningar över 10 
MW, medan kommissionen föreslagit 5 MW. 

Utvecklingen i EU-parlamentet   

En rad olika direktivförslag hanteras nu i utskotten, med rap-
porter från huvud- och skuggrapportörer från de olika partigrup-
perna, med hundratals tilläggsyrkanden från utskottsledamöter, 
och med förhandlingar för att få fram förslag från utskotten, som 
så småningom ska behandlas av hela parlamentet. Parlamentets 
förslag bli därefter underlag för trilogförhandlingarna med rådet 
och kommissionen. 

Vi redogjorde i Bioenerginytt nr 1 för de ändringsförslag till för-
nybartdirektivet som lagts av huvudrapportören i miljöutskottet 
(ENVI) Nils Torvalds. En tung rapport om förnybartdirektivet 
har också lagts i energiutskottets (ITRE) huvudrapportör, den 
konservative tyske parlamentsledamoten Markus Pieper. De två 
utskotten har delat ansvar för direktivet – miljöutskottet har hand 
om hållbarhetskriterierna och energiutskottet resten av direktivet. 
Pieper stryker i sitt förslag hela förslaget om kaskadsreglering och 
delegering till EU-kommissionen. Istället vill han att medlems-
länderna ska göra nationella timmer- och skogsbruksplaner som 
ska godkännas av EU-kommissionen. Detta förslag strider mot 
den nationella kompetensen för skogspolitik. 

Pieper har omfattande förslag till ändringar när det gäller 
biodrivmedel. Han kräver mer teknikneutralitet, högre mål för 
transportsektorn (20% utsläppsreduktion istället för 13%), högre 
kvot för avancerade biodrivmedel, och ett generellt 7-procentstak 
för grödebaserade biodrivmedel istället för en maximal ökning 
med en procentenhet per medlemsland. Han skriver bland annat 
att ”grödebaserade biodrivmedel är ett snabbt och kostnadsef-
fektivt medel för att minska utsläppen från befintliga fordon”.

Pieper har också synpunkter på hållbarhetskriterierna. Han 
vill stryka kraven på att vissa skogsbränslen inte ska kunna an-
vändas och han vill behålla gränsen för rapportering vid 20 MW. 
Han vill dessutom minska kraven på växthusgasreduktion både 
för befintliga och nya anläggningar. 

Svebio kommentar: 
Behandlingen av förnybartdirektivet och andra direktiv i rådet och i EU-
parlamentet är mycket avgörande för villkoren för bioenergin i Sverige. 
Bioenergy Europe gör ett omfattande arbete för att påverka besluts-
fattarna i Bryssel. Kansliet har genomfört 50 bilaterala möten med 
ledamöter i ENVI-, ITRE- och AGRI-utskotten för att informera om 
bioenergibranschens syn på de olika förslagen och lämna förslag på 
tilläggsyrkanden och förändringar av kommissionens förslag. Svebio 
deltar aktivt i den här processen. Svenska bioenergiföretag kan stödja 

Bioenergy Europes arbete genom att vara associerade medlemmar i 
Bioenergy Europe. Det ger också tillgång till de olika arbetsgrupper 
där man diskuterar detaljerna och konsekvenserna av olika förslag. 
Svebio arbetar också i Sverige för att påverka de svenska departe-
menten och myndigheter som är inblandade i förhandlingarna. Vårt 
arbete sker i samverkan med Trädbränsleföreningen, LRF/skogsägar-
na, Skogsindustrierna och Energiföretagen. Påverkansarbetet har lett 
till resultat, men det finns fortfarande stora risker för restriktioner och 
regleringar som kan göra det svårare och dyrare att använda olika ty-
per av bränslen och råvaror. 

Regeringen presenterar 
elektrifieringsstrategi
Den 3 februari presenterade regeringen sin elektrifieringsstrategi. 
Så här beskrivs förslagen i infrastrukturdepartementets pressmed-
delande: 

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för en kraftfull 
elektrifiering som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna i 
energisektorn. 

Runt om i landet pågår just nu en grön industriell revolu-
tion, där både näringslivet och det offentliga genomför stora 
investeringar i omställningen från fossila bränslen till el för att 
nå klimatmålen. Elektrifieringen av bland annat industri och 
transporter gynnar Sveriges välstånd, bidrar till utveckling i hela 
landet och skapar förutsättningar för fler gröna jobb.

– Nu lägger vi fram en strategi för att elsystemet ska kunna 
utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifie-
ring och att laddinfrastrukturen inte ska utgöra ett hinder. Det 
behövs för såväl klimatet som för Sveriges konkurrenskraft, säger 
energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Strategin har tagits fram i bred samverkan med näringsliv, 
myndigheter och andra samhällsaktörer. Strategin tydliggör i 12 
punkter regeringens inriktning för det fortsatta arbetet och om-
fattar totalt 67 åtgärder som ska genomföras under 2022–2024. 
Regeringen har avsatt 20 miljoner i budgeten för 2022 för ge-
nomförandet av strategin. För 2023 och 2024 har 35 respektive 25 
miljoner avsatts.

Regeringen kommer nu att arbeta vidare med att genomföra 
åtgärderna i strategin. Några exempel:  

 Regeringen avser att inrätta ett elektrifieringsråd med repre-
sentanter från den offentliga sektorn, näringslivet och andra 
samhällsaktörer. Rådet ska stödja ett effektivt genomförande av 
regeringens elektrifieringsstrategi.

 Regeringen avser att ge Svenska kraftnät en tydligare roll att 
arbeta för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med behoven. 
I denna åtgärd ingår bland annat ett mer proaktivt arbete med 
nationell nätplanering.

 Regeringen avser att ge Svenska kraftnät i uppdrag att tydlig-
göra förutsättningar för att främja flexibilitet vid anslutning av 
nya elkrävande verksamheter. Det kan handla om att anpassa 
elanvändning för att minska effekttoppar och optimera nyttjan-
det av elnäten.

 Regeringen avser att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta 
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fram en fjärr- och kraftvärmestrategi. Förslag ska även tas fram 
för hur kraftvärmens lokala elsystemnyttor kan få en mer korrekt 
värdering. 

 Regeringen avser att ge Energimyndigheten och Trafikverket 
i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en 
snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad 
av ändamålsenlig laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för 
vätgas.

 Regeringen avser att utreda och återkomma med förslag på 
hur kommuner ska kunna ges incitament för utbyggnad av ny 
vindkraft.

 Regeringen avser ta initiativ till en nationell kraftsamling kring 
kompetensförsörjning för elektrifieringen.

Svebio kommentar:
Vi välkomnar strategin, som har en balanserad syn på elektrifieringens 
roll. I inledningen skrivs bland annat att ”elektrifiering inte är ett mål utan 
att medel” och i nästa mening lyfter man också upp den växande bio-
ekonomin, cirkularitet och bio-CCS. Förslaget om att ta fram en strategi 
för kraftvärme med förtydligandet att Energimyndigheten ska ta fram 
förslag om hur kraftvärmens lokala elsystemnyttor kan få en mer kor-
rekt värdering är en viktig del av elektrifieringsstrategin. Förslaget visar 
att regeringen är medveten om kraftvärmens viktiga roll för att garantera 
kapacitet och effekt och ge balans i ett elsystem med allt högre andel 
variabel produktion. Vi hoppas att det arbetet kan ske snabbt. 

Ursprungsgarantier ska kunna 
utfärdas för gas, kyla och värme
(ur pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet 18 februari) 

Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss för att det på 
sikt ska finnas möjlighet för de som producerar gas, kyla och 
värme att få ursprungsgarantier för var energin kommer från, till 
exempel för att visa på att ursprunget är förnybart.

Ursprungsgarantier används för att visa på ursprunget från 
energi. I dag finns ursprungsgarantier bara för el. Den som 
producerar el från till exempel vindkraft kan begära att få ur-
sprungsgarantier utfärdade av Energimyndigheten. Ursprungsga-
rantierna kan sedan säljas till en elleverantör som använder dem 
för att visa på att el som levererats kommer från en viss typ av 
energikälla. Ursprungsgarantierna används främst för att visa att 
el har ett förnybart ursprung, men ursprungsgarantier kan även 
utfärdas för el som inte är förnybar.

I lagrådsremissen föreslås att den som producerar gas, kyla 
och värme ska kunna få ursprungsgarantier utfärdade på samma 
sätt som i dag gäller för producenter av el. Det är frivilligt för 
producenter att ansöka om ursprungsgarantier.

Innan lagändringarna träder i kraft behövs en europeisk 
standard. Den standarden håller nu på att förhandlas i EU. Lag-
ändringarna om utfärdande av ursprungsgarantier för gas, värme 
och kyla föreslås därför träda i kraft den dag som regeringen 
bestämmer.

Lagändringarna är en del av genomförandet av det omarbe-
tade förnybartdirektivet.

Fakturan ska visa detaljerad 
energianvändning
(ur pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet 18 februari) 

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på att 
fjärrvärme- och fjärrkylekunder och lägenhetsinnehavare ska få 
faktureringsinformation och information om energianvändning.

Det som ska redovisas via fakturan är bland annat uppgifter om 
pris, faktisk energianvändning, bränslemix, växthusgasutsläpp, 
skatter, avgifter och taxor, kontaktinformation och jämförelser 
med en genomsnittlig, normaliserad slutanvändare i samma an-
vändarkategori. Fakturan ska även vara tydlig och begriplig och 
innehålla information om var du som kund kan vända dig för att 
få råd om energieffektiviseringsåtgärder.

I propositionen finns också förslag på en ny fjärrkylelag 
med bestämmelser om bland annat mätning och en ny lag om 
energimätning i byggnader. I den nya lagen om energimätning 
i byggnader, som i stora delar motsvarar den tidigare lagen med 
samma namn, föreslås bland annat att användningen av tapp-
varmvatten för hushållsbruk alltid ska mätas på lägenhetsnivå i 
nya flerbostadshus eller i bostadsdelarna av nya byggnader med 
både bostäder och lokaler.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Sveriges första havsplaner för 
utbyggnad av havsbaserad 
vindkraft
(ur pressmeddelande från regeringen 15 februari)

Regeringen har beslutat om Sveriges första havsplaner och att 
ge Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra 
myndigheter peka ut nya områden för energiutvinning. Syftet är 
att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av 
havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet till 
följd av den gröna industriella revolutionen.  

Idag har Sverige en elförbrukning om cirka 140 terawattimmar 
(TWh) per år. De beslutade havsplanerna möjliggör en snabbare 
utbyggnad av 20–30 TWh vindkraft. Energimyndigheten får 
samtidigt i uppdrag att tillsammans med andra berörda myn-
digheter peka ut lämpliga områden för att möjliggöra ytterligare 
90 TWh elproduktion till havs. Utifrån Energimyndighetens 
underlag ska Havs- och vattenmyndigheten föreslå ändringar i 
havsplanerna.

De totalt tre havsplanerna omfattar Bottniska viken, Öster-
sjön respektive Västerhavet. Havsplanerna ger vägledning om vad 
som är den bästa användningen av havet och hur olika intressen 
kan samexistera, och bidrar därmed till en långsiktigt hållbar 
utveckling. Havsplanerna pekar ut områden för elöverföring, en-
ergiutvinning, försvar, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, 
sjöfart, yrkesfiske samt generell användning.

Havs- och vattenmyndigheten har lett den omfattande 
kunskapsinhämtning och dialog med myndigheter, kommuner, 
bransch- och intresseorganisationer, företag, allmänhet och 
grannländer som ligger till grund för havsplanerna.
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Flytande fordonsgas i jämförelse mellan år 2020 och 2021

Sveriges elkonsumtion beräknas öka kraftigt de kommande 
åren, som ett resultat av att industri och transporter elektrifieras 
och fasar ut fossila bränslen.

Energimyndighetens uppdrag ska redovisas senast i mars 2023. 
Havs- och vattenmyndighetens förslag ska lämnas till regeringen 
senast i december 2024.

Ny statistik: Stor andel förnybart 
i fordonsgasen 2021
Energimyndigheten publicerade 17 februari uppdaterad biogassta-
tistik (ur pressmeddelandet):

Under 2021 var andelen förnybar gas 96 procent utav den totala 
levererade fordonsgasen i Sverige. Det är en ökning med cirka 
5 procent jämfört med 2020. Även den flytande fordonsgasen 
har ökat med 201 procent under samma tidsperiod. Det visar ny 
statistik från Energimyndigheten.

I samarbete med Statistiska centralbyrån har Energimyndig-
heten publicerat ny officiell statistik över leveranser av fordonsgas 
i Sverige. Under 2021 ökade mängden fordonsgas på svenska 
marknaden med 4 procent jämfört med 2020. Trots det har 
mängden fordonsgas på marknaden inte återhämtat sig till 2019 
års nivåer. Andelen förnybart i fordonsgasen har stigit från 60 
procent 2012 till 96 procent under 2021. 

Den flytande fordonsgasen har under 2021 ökat med 201 
procent jämfört med föregående år. Andelen flytande förnybar 
fordonsgas (LBG) har ökat från 49 procent till 65 procent.

Antalet publika tankställen för gas har ökat successivt över 

åren. Sedan 2012 har antalet ökat med 62 procent, medan icke-
publika tankställen har minskat samma period. Nedan tabell 
visar antalet tankställen i Sverige, år 2020–2021.

År Publika  
Tankstationer

Icke-publika 
tankställen

Tankställen för  
bussar med flera.

2012 138 20 37

2013 147 20 38

2014 155 19 44

2015 161 18 42

2016 170 18 47

2017 175 17 47

2018 185 14 50

2019 193 11 46

2020 198 15 52

2021 224 13 50

Strategi för bio-CCS från 
fjärrvärmebranschen
Sjutton aktörer inom fjärrvärmesektorn med Energiföretagen 
och Avfall Sverige i spetsen presenterade 8 februari en strategi 
för bio-CCS, ett dokument på sju sidor som anger inriktning 
och ambitioner när det gäller att åstadkomma negativa utsläpp 
genom att tillämpa koldioxidavskiljning och lagring vid svenska 
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kraftvärmeverk. Ambitionen är att fånga in och lagra 10 miljoner 
ton biogen koldioxid till 2045. Så här formulerar man den ge-
mensamma ambitionen: 

”Det finns en potential om uppemot tio miljoner årston 
negativa utsläpp från anläggningar för kraft- och värmeproduk-
tion inklusive förbränning av biogent avfall. Vår ambition är att 
på sikt bidra med en stor andel av denna potential av negativa 
utsläpp, genom att flertalet av våra större anläggningar senast år 
2045 har utrustats med CCS-teknik. Utbyggnaden av bio-CCS i 
våra anläggningar inleds redan om några år.”

Så här sammanfattar man planerna: 

 Till år 2035 kommer vi att bidra med mellan 3 och 4 miljoner 
ton per år av negativa koldioxidutsläpp genom att installera 
och utnyttja CCS-teknik i minst ett tiotal i anläggningar. Flera 
av de bolag som står bakom denna strategi har redan i dag 
konkreta investeringsplaner. 

 År 2045 kommer flertalet av våra större anläggningar att vara 
utrustade med CCS-teknik. 

 Vi verkar i samråd med marknadens aktörer för att bygga 
upp ett system för en frivilligmarknad för klimatkompensering 
genom bio-CCS-krediter. 

 Vi arbetar tillsammans med statsmakterna för att etablera sys-
tem för internationell marknadsdriven efterfrågan på ”negativa 
utsläpp” från bio-CCS. 

 De företag som erhåller stöd (statligt eller från EU) åtar 
sig att bidra till informationsspridning kring erfarenheter av 
CCS-tekniken. 

 Vi är beredda att ta initiativ till ökad samverkan med kunder, 
näringslivet, det offentliga, akademin, frivilliga organisationer 
m.fl. för att utveckla gemensamma lösningar och affärsmodeller 
för att få till stånd ett ökat utnyttjande av bio-CCS.

Strategin betonar behovet av tydliga styrmedel och ramvillkor, 
men tar inte ställning till om de negativa utsläppen ska inord-
nas i utsläppshandeln ETS eller hur de negativa utsläppen ska 
redovisas i EU:s klimatpolitik. Istället betonas handel med bio-
CCS-krediter där man betonar betydelsen av att de företag som 
genomför åtgärderna också äger de negativa utsläppen. En viktig 
fråga i strategin är att styrmedlen ska gälla också för utsläpp från 
avfallsförbränning där man har utsläpp av både biogen och fos-
sil koldioxid. De här organisationerna och företagen har skrivit 
under strategin: 

Avfall Sverige, Borås Energi, E.ON, Energiföretagen Sverige, 
Göteborg Energi, Halmstads Energi, Karlstads Energi, Kraftring-
en, Mälarenergi, Renova, Stockholm Exergi, SYSAV, Söderenergi, 
Tekniska verken, Vattenfall, Växjö Energi och Öresundskraft.

Svebio kommentar:
Det långsiktiga ramverket för negativa utsläpp, både från svensk sida 
och från EU, behöver utformas inom den närmaste tiden för att skapa 
förutsättningar för investeringarna i tekniken. De första anläggningar-
na kan byggas med direkta stöd, både från svenska staten och från 
EU, men därefter behövs långsiktiga styrmedel som är marknadsmäs-
siga och leder till en kostnadseffektiv tillämpning av bio-CCS. Förutom 
fjärrvärmeföretagen måste också andra företag och branscher som 
kan tillämpa bio-CCS och bio-CCU (användande av koldioxiden som 
råvara) komma med i diskussionen om styrmedel. Det gäller både 
skogsindustrierna och andra bioenergianläggningar som etanol- och 
biogasproducenter. 

Sjöfartsverket minskar 
energibehovet med 50 procent
(ur pressmeddelande från Sjöfartsverket 23 februari)

Sjöfartsverket satsar på en fossilfri flotta. Uppdraget kommer från 
regeringen och bygger på målet att Sverige ska vara fossilfritt till 
år 2045. 

Fossilfri flotta innehåller flera aktiviteter som drivs inom 
Sjöfartsverket. Genom energieffektiviseringar kommer Sjöfarts-
verket kunna minska sina energibehov till hälften. Fokus ligger 
också på hur övergång till en större andel biobränsle kan genom-
föras. Sjöfartsverket kommer att undersöka hur hybridfartyg kan 
användas med en kombination av el och diesel.

Dessutom satsas på utökad användning av fjärrvärme när is-
brytarna ligger vid kaj. På så sätt kan tiden minskas som fartygens 
pannor är igång.

Fartygsflottan står för nästan 90 procent av Sjöfartsverkets 
totala koldioxidutsläpp, vilket motsvarar cirka 34 000 ton kol-
dioxid per år. Utsläppen per år varierar beroende på hur stort 
behovet av isbrytning är.

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 
procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsätt-
ningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 
cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och 
säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, 
sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och 
sjömansservice.
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Politisk oro ger högre oljepris
Den politiska oron kring Ryssland och Ukraina har bidragit till 
ökat oljepris och återigen stigande pris på naturgas i Europa. Ol-
jepriset (Nordjöoljan Brent crude) har passerat 100 dollar/fat, det 
högsta priset sedan 2014. En del bedömare har gjort förutsägelser 
om att oljepriset kommer att gå upp till 120 dollar under året. 
Ryssland är världens näst största oljeexportör efter Saudiarabien. 

Vad som händer med gaspriset beror inte minst på hur 
utvecklingen kring Ukraina utvecklas och hur olika sanktioner 
mot Ryssland påverkar gasförsörjningen i Västeuropa. Den tyska 
regeringen har stoppat certfieringen av gasledningen Nordstream 
2, men något totalt stopp för import av rysk olja och gas till EU 
har inte genomförts när detta skrivs. Priset på utsläppsrätter ligger 
kring 80 euro efter att tillfälligt legat upp mot 90 euro. Detta är 
en mycket hög nivå som tillsammans med de höga priserna på 
fossila bränslen driver marknaden för konvertering och gynnar 
biobränslen. 

Effekter av kriget mot Ukraina
När detta skriva är det fortfarande svårt att bedöma de samlade 
effekterna av kriget för bioenergibranschen. Men vi kan sannolikt 
räkna med följande: 

 Det införs restriktioner mot import av produkter, råvaror 
och bränslen från Ryssland och Vitryssland. Det påverkar också 
handeln med biobränslen, främst pellets, med högre priser som 
följd när utbudet österifrån minskar. 

 Minskad eller helt avbruten tillförsel av gas och olja från 
Ryssland leder till stigande priser i första hand på naturgas, men 
också på det globala oljepriset. Det leder indirekt till stigande 
pris på el i hela Västeuropa, vilket också påverkar den svenska 
elmarknaden, precis som tidigare i höst och vinter. 

 De stigande priserna, tillsammans med höga priser på ut-
släppsrätter, ökar ytterligare behovet av att ersätta fossila bränslen 
med biobränslen. 

 Sverige har en mycket begränsad användning av gas, och bara 
en mindre del har sitt ursprung i Ryssland. Andelen biogas i nätet 
har ökat under senare år. 

 Effekten på medellång och lång sikt blir att omställningen bort 
från fossila bränslen som gas och olja i EU påskyndas. Beslutet 
om att inkludera naturgas i taxonomin som ett hållbart energi-
alternativ måste rimligen omprövas, liksom synen på bioenergi. 

 EU kommer att skifta fokus i energipolitiken till större vikt för 
försörjningstrygghet och minskat beroende av import.

Höga priser på biobränslen
Energimyndighetens rapport Läget på energimarknaderna – 
biodrivmedel och fasta biobränslen visar i sin senaste utgåva 
en prisuppgång på i stort sett alla biobränslen under de senaste 
månaderna. Det är en naturlig följd av att priserna stigit på fos-
sila bränslen och på utsläppsrätter, vilket skapar ökad efterfrågan. 
Det tar tid att få fram ökad produktionskapacitet, både i pel-
letsproduktionen och i produktionen av biodrivmedel. När det 
gäller fasta bränslen som flis påverkas också marknaden av att 
EU:s hållbarhetskriterier nu ska tillämpas. Alla anläggningar över 
20 MW ska rapportera enligt hållbarhetslagen och kräver därför 
hållbarhetsbesked. Det råder fortfarande osäkerhet om frivilliga 
certifieringssystem och det påverkar framför allt handeln med 
skogsbränslen mellan EU-länderna liksom import från länder 
utanför EU. 

Energimyndigheten ger med jämna mellanrum ut rapporterna 
om läget på energimarknaderna, den ena om fossila bränslen, den 
andra om biobränslen. Man kan prenumerera på rapporterna till 
sin brevlåda utan kostnad. 

Tillbaka till ”normala” men 
variabla elpriser
Efter de extrema priserna i slutet av 2021 har elpriserna gått till-
baka till mer normala nivåer. Men fortfarande kvarstår två drag i 
den nya elmarknaden, som vi sannolikt får leva med under lång 
tid: mycket stora prissvängningar och mycket stora prisskillnader 
mellan norra och södra Sverige. Prissvängningarna beror på den 
allt större andelen vindkraft i elsystemet. Skillnaderna mellan 
norr och söder beror främst på att investeringarna i vindkraft till 
allra största delen hamnat i norra Sverige. Efter en kall inledning 
på vintern har det efter årsskiftet blivit mildare väderlek och en 
rad oväder har passerat genom Sverige och gett hög produktion 
av vindkraft samtidigt som elanvändningen har varit lägre än 
samma period förra året. Vindkraftsproduktionen ligger nu i 
årstakt en bit över 30 TWh. Elanvändningen visar inga tecken 
på att öka trots allt prat om ökade elbehov i olika sektorer. Nya 
elbehov balanseras kanske av sjunkande användning på grund av 
de höga elpriserna. Den oförändrade elanvändningen och stadigt 
ökande vindkraftsproduktion leder till att exportöverskottet ökar 
och nu ligger över 28 TWh under den senaste 52-veckorsperio-
den. Sverige exporterar el i alla riktningar. 
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Fossiloberoende jordbruk
Svebio lämnade den 4 februari remissyttrande över utredningen 
Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67). Vi redovisar 
här sammanfattningen och de inledande avsnitten (hela yttrande 
finns på Svebios hemsida under besvarade remisser). 

Svebios synpunkter i sammanfattning

 Svenskt jordbruk kan inom en nära framtid göras fossilfritt 
genom att använda bioenergi och förnybar el. Energin kan till 
stor del produceras inom jordbruket. 

 Utredningen borde ha formulerat ett mål för när fossilfritt 
svenskt jordbruk kan vara en verklighet. Svebio föreslår 2030 som 
årtal då målet kan nås. 

 Utredningen har haft ett alltför snävt uppdrag genom att inte 
värdera både jordbrukets användning av fossil energi och pro-
duktion av fossilfria produkter och material.

 Utredningen har också begränsat sin analys till livsmedelspro-
duktion. Marken används redan idag även till andra produkter, 
för energi och material, och den andelen kommer att öka i 
framtiden.

 Utredningens redovisning av möjligheterna att producera egna 
biodrivmedel är bristfällig. Förutom egen produktion av biogas 
finns stor potential att odla energigrödor för ökad svensk produk-
tion av biodiesel och etanol. 

 Utvecklingen av produktion och marknad för fossilfri kväve-
gödsel behöver påskyndas. 

 Kostnaden för diesel kan reduceras genom att skatten på 
biodrivmedel inom reduktionsplikten sänks. Det gynnar både 
jordbruket och andra landsbygdsnäringar. 

 Vi stödjer utredningens förslag om att fasa ut återbetalningen av 
dieselskatt och kompensera jordbruket med ett jordbruksavdrag. 

 Även om Sverige medges rätt att ge skattenedsättning för 
högblandade biodrivmedel kan det finnas behov av en komplet-
terande biopremie för att stimulera snabb övergång till förnybar 
diesel i lantbruket.

 Vi stödjer förslaget om att utvidga klimatpremien för miljö-
fordon till att omfatta arbetsmaskiner som drivs med biogas och 
bioetanol. 

 För att möjliggöra ökad produktion av biodrivmedel från egna 
jordbruksgrödor måste Sverige verka för ändrade regler inom EU 
och begära att taket för drivmedel från ”livsmedels- och foder-
grödor” avskaffas. 

Jordbrukets roll i klimatpolitiken

De gröna näringarna, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk, har 
unika roller i energi- och klimatpolitiken genom att de bygger 
på fotosyntesens förmåga att använda solenergi för att producera 
energirika föreningar som kan tas tillvara både som livsmedel, 
material och energikälla. Genom fotosyntesen sker därmed också 

en mycket omfattande inbindning av koldioxid. De gröna näring-
arna har alltså både en plus- och en minussida i klimatstatistiken. 
Den föreliggande utredningen har i stort sett helt koncentrerat 
sig på att kartlägga och åtgärda minussidan, och inte utrett plus-
sidan eller balansen mellan plus och minus. Man har därmed 
ägnat mycket begränsad uppmärksamhet åt möjligheterna att 
producera bioenergi och biomaterial inom jordbruket. Fokus 
ligger istället nästan uteslutande på livsmedelsproduktionen och 
de utsläpp som är kopplade till denna del av jordbrukets produk-
tion. En riktig värdering av jordbrukets klimatpåverkan måste 
inkludera alla dessa faktorer: 

 Den totala biogena produktionen och dess klimatnytta, t ex 
substitutionseffekter och potentiella framtida substitutionsef-
fekter av att använda livsmedel med lågt klimatavtryck, liksom 
biogena material och bioenergi. 

 Förändringar i kollager i marken och i växande grödor. 

 Metan och lustgasutsläpp vid djurhållning, gödselhantering 
och odling, samt åtgärder för att minimera dessa. 

 Växthusgasutsläpp från insatsmedel, som drivmedel, bränslen 
för uppvärmning och torkning, handelsgödsel, växtskyddsmedel 
och plast. 

Analysen måste värdera utsläpp i hela produktionskedjan och 
vara dynamisk, dvs relaterad till möjligheterna att öka produkti-
viteten och effektiviteten i hela systemet över tid. 

Utredningen har begränsats av sina direktiv och egna avgräns-
ningar till att inte hantera flera av dessa faktorer. Vi beklagar 
detta. 

Det är särskilt förvånande att frågan om jordbrukets egen 
energiproduktion ägnas så liten uppmärksamhet. När det gäller 
biodrivmedel skrivs en del om biogas, medan potentialen för 
andra biodrivmedel och energigrödor nästan helt förbigås. 

Mål för fossilfrihet i svenskt jordbruk

Svenskt jordbruk kan inom nära framtid bli fossilfritt och redu-
cera koldioxidutsläppen till nära noll. All teknik finns idag på 
plats. Man kan ersätta dieseln i traktorer och arbetsmaskiner med 
biodrivmedel. Man kan ersätta olja till torkar och uppvärmning 
av byggnader med biobränslen. Det går utmärkt att tillverka 
kvävegödsel med förnybar energi. Biobaserad plast kan ersätta 
fossilbaserad plast. 

Mot den här bakgrunden hade vi gärna sett att utredningen 
lagt fast ett mål för när svenskt jordbruk kan vara fossilfritt. Vi 
anser att ett möjligt årtal kan vara 2030. 

Ett fossilfritt jordbruk är en självklar del av det nationella 
klimatmålet. Det ger dessutom svensk livsmedelsproduktion ett 
starkt argument i marknadsföringen att kunna visa på produktio-
nens låga växthusgasutsläpp. 

Många av de styrmedel som krävs för denna omställning 
finns idag redan på plats, men det krävs kompletteringar. Särskilt 
frågan om hur fossil diesel ska ersättas med biodiesel eller andra 
förnybara drivmedel är central, och har varit en huvuduppgift 
för utredningen att klarlägga. Vi återkommer nedan till vår syn 
på dieselfrågan. 
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Egen energiproduktion inom jordbruket

Jordbruksföretagen kan producera mycket förnybar energi 
för egen användning och som kan tillföras samhället i övrigt. 
För kombinerade jord/skogsföretag finns möjligheter att leve-
rera skogsbränslen i anslutning till avverkningar eller producera 
brännved för egen användning. Byggnader och mark kan använ-
das för solceller. Många lantbrukare har uppfört vindkraftverk 
eller äger småskalig vattenkraft. En mycket stor potential för att 
öka energiutvinningen i lantbruket finns på åkermarken, dels ge-
nom att vara på odlingsrester som halm, dels odla energigrödor. 
Dessutom finns outnyttjad potential att göra biogas från gödsel. 
Potentialen för ökad energiproduktion från jordbruket har kart-
lagts bland annat av professor Pål Börjesson vid Lunds universi-
tet. Hans potentialberäkning för bioenergi från åkermark ligger 
i ett övre intervall på 54 TWh/år 2050, vilket kan jämförs med 
jordbrukets egen användning av fossila bränslen, som är cirka 
2 TWh (Energimyndigheten/SCB 2019). Exakt hur stor denna 
potential kommer att bli beror till stor del på hur utnyttjandet av 
åkermarken för livsmedelsproduktion kommer att utvecklas, och 
hur stora arealer som kommer att friställas för annan odling eller 
hotas av nedläggning. 

Det är mot bakgrund av hur stor denna potential är förvå-
nande att utredningen nästan inte alls berört egenproduktionen 
av energigrödor för drivmedel. De enda konkreta förslag som 
läggs gäller biogasproduktionen. I övrigt hänvisas till fortsatt 
forskning och utveckling. 

Ersättningen av fossil diesel och kostnaden för drivmedel 

Användningen av diesel står för mer än 80 procent av de fossila 
bränslen som används i jordbruket. Resten är i huvudsak olja som 
används för torkar och viss uppvärmning. För oljeanvändningen 
tas idag full koldioxidskatt ut även inom jordbruket. Dessutom 
kan man ofta få stöd från Klimatklivet för konverteringar från 
olja till biobränsle. 

Dieselanvändningen är svårare att ersätta med bibehållen 
lönsamhet och det saknas idag incitament för omställningen, 
utöver den ökade inblandning som sker i standarddieseln genom 
reduktionsplikten. Rena biodieselprodukter är dyrare än vanlig 
diesel. Att åstadkomma en styrning mot användning av förnybar 
diesel med bibehållen konkurrenskraft är en huvudfråga för 
utredningen. Utredningens huvudförslag är att fasa ut skatteresti-
tutionen för diesel till jordbruket och samtidigt införa en biopre-
mie för rena biodrivmedel, samt kompensera jordbruksföretagen 
för den ökade kostnaden med ett generellt jordbruksavdrag. Vi 
stödjer detta förslag. 

Vi vill samtidigt framhålla ytterligare åtgärder för att hålla nere 
priset på diesel, som under det senaste året stigit kraftigt, dels 
på grund av stigande världsmarknadspriser på olja, dels genom 
reduktionsplikten, som medför att man blandar in allt högre an-
del dyrare biodrivmedel. Biodrivmedlen inom reduktionsplikten 
beskattas lika högt som de fossila drivmedlen. 

Ett sätt att hålla tillbaka kostnaden för diesel generellt skulle 
vara att reducera skatten inom reduktionsplikten. Det kan ske 
med en reduktion som motsvarar koldioxidskattedelen för de 
inblandade biodrivmedlen. När andelen biodrivmedel ökar bör 
denna skattereduktion öka i motsvarande grad. I princip åter-
inför man då koldioxidskattebefrielse inom reduktionsplikten. 

Förslaget kan genomföras redan under detta år. När EU har an-
tagit ett nytt energiskattedirektiv kan det öppna för att beskatta 
biodrivmedlen separat. 

För lantbrukaren är dieselprisets nivå minst lika viktig som 
dagens restitution och det framtida skatteavdraget. En reduktion 
av beskattning av drivmedlen enligt denna modell gynnar också 
andra hushåll och företag på landsbygden, t ex skogsentreprenö-
rer och åkerier. 

I remissyttrandet finns därefter synpunkter på utredningens 
konkreta förslag. 

Promemorian reduktionsplikt 
för rena och högblandade 
biodrivmedel
Svebio yttrade sig den 14 februari över en promemoria från 
regeringen om att inordna rena och högblandade biodrivmedel 
i reduktionsplikten som alternativ till den nuvarande skattebefri-
elsen, som regeringen bedömer som osäker. Vi återger yttrandet 
i sin helhet: 

Svebios synpunkter i sammanfattning

 Sverige måste hävda principen att ingen koldioxidskatt ska tas 
ut på fossilfria drivmedel. 

 Sverige bör ha som mål att även i fortsättningen ha skattebe-
frielse för rena och högblandade biodrivmedel. 

 När Sverige ansöker om skattebefrielse för biodrivmedel bör 
man söka om ett långsiktigt skatteundantag, minst till 2030, 
precis som för biogas.

 Sverige bör också ansöka om skattebefrielse för biooljor för 
uppvärmning. 

 För att hålla nere konsumenternas och företagens kostnad för 
diesel och bensin bör koldioxidskatten på biodrivmedel inom re-
duktionsplikten avskaffas. Man kan överväga att införa befrielse 
också för energiskatt. 

 Regering och riksdag måste bekräfta tagna beslut om reduk-
tionsplikten för att garantera stabila och långsiktiga styrmedel 
och mål som grund för investeringar i ny och utökad produktion 
av biodrivmedel. Eventuell omprövning eller justering av nivåer 
bör ske i anslutning till beslutade kontrollstationer. 

 En alternativ modell för reduktionsplikten kan vara att höja 
reduktionskravet till 80 procent, men samtidigt sänka pliktavgif-
ten. En sådan modell bör analyseras av regeringen. 

 Inför ett prissäkringssystem modell CfD för de som inves-
terar i biodrivmedel från lignin eller cellulosa på den svenska 
marknaden.

Slå vakt om marknaden för rena och högblandade 
biodrivmedel

Sverige har som enda land i EU en stor marknad för rena och 
högblandade biodrivmedel, E85, ED95, HVO100 och B100 samt 
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biogas (både i gasform och som LBG). Denna marknad är en 
viktig del av förklaringen till att Sverige har den särklassigt högsta 
andelen förnybara drivmedel i EU. 

Sveriges klimatmål för transportsektorn är avsevärt högre än 
målet i EU som helhet. Medan det svenska målet är en växthus-
gasreduktion på 70 procent till 2030 är dt senast föreslagna EU-
målet bara 13 procents reduktion, dvs mindre än en femtedel av 
det svenska målet. Det höga svenska målet är ett starkt argument 
för att slå vakt om de rena och högblandade biodrivmedlen som 
ett komplement till reduktionsplikten. 

Det högre svenska målet kräver höginblandade biodrivmedel, 
vilket de lägre nivåerna i de övriga EU-medlemsstaterna ännu 
inte gör. Detta är ett skäl till att EU:s regelverk ännu inte är 
kompatibla med behoven i Sverige, men allteftersom EU:s 
klimatpolitik kommer att bli mer ambitiös kommer också de 
EU-gemensamma regelverken att behöva anpassas i riktning mot 
de svenska. 

Ett ytterligare och mycket starkt argument är att det både 
på tillförselsidan och användarsidan finns företag och aktörer 
som enbart arbetar med rena och högblandade biodrivmedel. 
På tillförselsidan finns ett antal företag som enbart producerar 
och distribuerar rena biodrivmedel, som Adesso Bioproducts, 
som producerar rapsdiesel, och Energifabriken, som producerar 
rapsdiesel och även distribuerar HVO100 m fl högblandade bio-
drivmedel. Ytterligare företag arbetar med HVO100 och ED95. 

På användarsidan finns ett stort antal trafikföretag inom kol-
lektivtrafiken och inom åkerinäringen som är fossilfria genom att 
använda rena biodrivmedel. Fossilfritt Sveriges färdplaner visar 
att det finns liknande ambitioner för helt fossilfria lösningar för 
transporter och arbetsmaskiner i ett stort antal näringar, vilket 
förutsätter tillgång till rena biodrivmedel. 

Sverige har ett unikt distributionsnät för E85, som är beroende 
av att det även i framtiden finns gynnsamma villkor för detta 
bränsle. Svebios uppfattning är att laddhybrider ska kunna drivas 
med biodrivmedel för att betraktas som miljöbilar eller berättiga 
till bonus. Ett sådant krav skulle garantera marknad för E85 och 
innebär betydande och kostnadseffektiv reduktion av koldiox-
idutsläppen. Ett införande av konverteringsstöd i enlighet med 
januariavtalet skulle ha samma effekt. 

De argument som förs fram i promemorian om förde-
larna med att inordna rena och högblandade biodrivmedel i 
reduktionsplikten anser vi inte vara relevanta. Det är riktigt att 
växthusgasreduktionen är lägre för de biodrivmedel som ligger 
utanför reduktionsplikten, men detta är en självklarhet som är 
inbyggd i systemet. Men de rena och högblandade biodrivmedlen 
klarar de hållbarhetskriterier och krav på klimatnytta som finns 
i förnybartdirektivet och den svenska hållbarhetslagen. Kraven 
på klimatnytta skärps också stegvis enligt direktivet. Genom att 
dessa bränslen har lägre andel fossilt bränsle ger de också en högre 
utsläppsreduktion än drivmedlen inom reduktionsplikten. 

Ingen koldioxidskatt på biodrivmedel

Innan reduktionsplikten infördes var den rådande principen i 
svensk beskattning av drivmedel och andra bränslen att biobräns-
len inte ska beläggas med koldioxidskatt eftersom de inte ger 
utsläpp av fossil koldioxid. Sverige bör hävda denna princip vid 
förhandlingarna om nya och reviderade EU-direktiv inom Fit for 
55. Ett reviderat energiskattedirektiv (ETD) måste utformas så 

att medlemsländerna fullt ut kan skattebefria biodrivmedel och 
inte belägga förnybara drivmedel med koldioxidskatt. Detta bör 
gälla både drivmedel i transportsektorn och alla biobränslen för 
uppvärmning och industriella processer, inklusive biooljor. ETD 
skall ej heller tillåtas belasta grödebaserade biodrivmedel med 
en högre skatt än andra s.k. avancerade biodrivmedel. Enligt nu 
liggande ETD-förslag vill EU-kommissionen att grödebaserade 
biodrivmedel skall beskattas lika högt som fossila drivmedel. Det 
är viktigt att Sverige agerar för att stoppa en sådan straffbeskatt-
ning av biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna och 
kraven på växthusgasreduktion. 

Goda förutsättningar för fortsatt skattebefrielse

Förutsättningarna för fortsatt skattebefrielse för rena och högblan-
dade biodrivmedel har förbättrats avsevärt sedan promemorian 
publicerades 22 december 2021. Svenska aktörer agerade under 
hösten 2021 för att få mer förmånliga formuleringar i statsstöds-
reglerna (CEEAG). Det slutliga förslaget innehöll också, som 
påpekas i promemorian, formuleringar som gav öppningar för 
att kunna använda livsmedels- och foderbaserade biodrivmedel 
utöver 7 procent om man kan visa att fördelar överväger nackde-
larna. I december tillskrev 31 svenska aktörer inom biodrivmedel 
kommissionär Margrethe Vestager i frågan och fick i början av 
januari ett svar med följande formulering: 

”… the CEEAG do not prohibit support for food-based 
biofuels altogether, but leaves the possibility for Member 
States to justify limited support for such products. My 
services remain available to assist the national authorities 
in the design of a State aid compliant scheme for the future 
based on the new guidelines.”

Den svenska regeringen begär nu fortsatt skattebefrielse för 
rena och högblandade biodrivmedel efter 1 januari 2023. Vi 
förutsätter att denna skattebefrielse beviljas och anser därmed att 
förslagen i promemorian inte är aktuella. 

Vi förutsätter också att denna skattebefrielse kan göras lång-
siktig, på samma sätt som den skattebefrielse som beviljats för 
biogas. 

Vi anser dessutom att skattebefrielse måste begäras och införas 
för biooljor. Sverige införde energiskatt och koldioxidskatt på 
RME för uppvärmning 1 jan 2021. Skatten har inneburit att 
företag använder HVO för uppvärmning, med högre priser på 
diesel som följd, eller att de gått tillbaka till fossila bränslen, 
vilket resulterar i ökade CO2-utsläpp. Om skatten tas bort kan 
HVO frigöras för transportsektorn.

Därmed faller förslagen i promemorian

Om och när fortsatt skattebefrielse kan beviljas faller också de 
flesta förslagen i promemorian. I den mån några av förslagen 
fortfarande är aktuella bör de tas upp i den kommande kontroll-
stationen. Detta kan exempelvis gälla omformulerade definitio-
ner av olika berörda drivmedel. 

Reduktionsplikten ger stabilitet i marknaden … 

Genomförandet av bränslebytet genom reduktionsplikten är 
en förutsättning för att uppnå det svenska klimatmålet och det 
70-procentiga reduktionsmålet för transportsektorn till 2030. 
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Reduktionsplikten med angivna kvoter fram till 2030 innebär ett 
stabilt och tydligt styrmedel, vilket är avgörande för att kunna 
genomföra investeringar i ny och utökad produktion av biodriv-
medel. Det är angeläget att regering och riksdag står fast vid be-
slutet om reduktionsplikt och de fastställda reduktionsnivåerna. 

… men också höga kostnader för konsumenterna

De prishöjningar som skett under de senaste månaderna beror 
dels på kraftigt stigande världsmarknadspris på råolja och sämre 
valutakurs, dels på högre kostnad för inblandade biodrivmedel till 
följd av reduktionsplikten. Den största enskilda händelsen som 
påverkat drivmedelspriserna sedan reduktionsplikten infördes är 
sannolikt att alla biodrivmedel inom reduktionsplikten belades 
med full fossilskatt.  

Eftersom full skatt tas ut för alla bränslen inom reduktions-
plikten är statens intäkt oförändrad i denna del men det högre 
priset har gett staten ökad momsintäkt. Det höga priset på främst 
diesel ger kostnader för företag som kan vara svåra att föra 
vidare till kunder och uppdragsgivare. För jordbruket innebär 
ett högre dieselpris en ytterligare konkurrensnackdel gentemot 
livsmedelproduktion i andra EU-länder. Det svenska jord- och 
skogsbruket förbrukar årligen ca 400 miljoner liter drivmedel, 
varför den senaste tidens prisökningar på flera kronor per liter 
får ytterst stora konsekvenser på lönsamheten och inkomsterna i 
dessa internationellt konkurrensutsatta näringar.

De höga bränslepriserna kan också minska stödet för kli-
matomställningen i transportsektorn, när många hushåll drabbas 
av ökade kostnader. 

För att mildra effekten av prisuppgången kan staten minska 
beskattningen. Det mest logiska är att avskaffa koldioxidbeskatt-
ningen inom reduktionsplikten. Det skulle ge en prissänkning 
med omkring 1,13 kr/liter för diesel och 35 öre/liter för bensin, 
plus momseffekt. 

Man bör överväga att också ta bort energiskattedelen på 
biodrivmedel. 

Det påstås att skattebefrielse inom reduktionsplikten är 
omöjlig enligt EU:s regelverk, men frågan bör undersökas och 
prövas noga för att ta ett aktivt beslut att genomföra en sådan 
skattesänkning. 

Kostnad för att producera biodrivmedel   

I en väl genomarbetad rapport publicerad av F3 2016, anges 
kostnaden för att producera biodrivmedel med olika råvaror 
och metoder till intervallet 4-11 kr/liter bensinekvivalent. Ge-
nomsnittskostnaden är i häradet 7 kr/liter. Produktion från 
energigrödor och avfall är billigare medan produktion från 
cellulosabaserade råvaror som trä och halm generellt är dyrare. 
I dagsläget gör Svebio bedömningen att kostnaderna ökat något 
sedan 2016. En nyinvestering i produktion av biodrivmedel från 
svensk skogsråvara tror vi därför kräver ett pris kring 11 kr/bensin 
eller dieselekvivalent. Detta gäller för investeringar i närtid, på 
sikt kommer kostnaderna att minska i samband med att voly-
merna ökar och tekniken mer känd och prövad. För svensk del 
kan 70 TWh komma att produceras i landet varav huvuddelen 
från svensk råvara. Det finns ingen egentlig brist på råvara men 
för tillfället brist på produktionskapacitet och tydliga styrmedel. 
Bästa sättet att få ner drivmedelspriserna är att öka utbudet av 
biodrivmedel.

Stabila styrmedel villkor för ökad produktion

Genom fortsatt höjning av reduktionsplikten och stabila villkor 
kommer ökad produktionskapacitet att hålla nere priset på 
biodrivmedel.

 För att få till stånd storskaliga investeringar med ny teknik 
för produktion biodrivmedel från lignin och cellulosa krävs 
stöd, exempelvis enligt Contract for difference (CfD) eller in-
vesteringsstöd. Det är angeläget att regeringen lägger förslag om 
sådant stöd i närtid.  

 För ökade investeringar inom konventionell teknik med pro-
duktion från energigrödor krävs en förändrad inställning från EU 
beträffande biodrivmedel från åkergrödor. 

Det finns idag omfattande planer för ökad produktion av 
biodrivmedel, främst HVO-bränslen. Ett villkor för att dessa 
utbyggnader ska genomföras är att reduktionsplikten genomförs 
enligt fattade beslut. 

Alternativ modell för reduktionsplikten

En alternativ modell för reduktionsplikten skulle kunna vara att 
redan nu fastställa en mycket hög kvot, exempelvis 80 procent, 
och samtidigt sänka pliktavgiften. Eftersom de flesta skulle miss-
lyckas med att nå kvoten skulle man tvingas betala pliktavgift för 
en stor del av volymen, ungefär som en skatt. Men alla som kan 
tillföra stora volymer biobränsle, inklusive de företag som arbetar 
med högblandade biodrivmedel, skulle gynnas. 

Regeringen bör utreda en sådan modell. 

Konsekvensanalysen har brister

Även om vi räknar med att skattebefrielsen kommer att vara kvar 
vill vi kommentera konsekvensanalysen i promemorian kring 
effekterna vid en inordning av högblandade och rena bränslen i 
reduktionsplikten. 

Vi anser att promemorian undervärderar de negativa effek-
terna för leverantörer och användare av rena och högblandade 
drivmedel. När det gäller producenter och leverantörer kan dessa 

Uppskattat produk-
tionskostnad för olika 
biodrivmedelssystem 
enligt f3 - Svenskt 
kunskapscentrum för 
förnybara drivmedel.
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inte beskrivas som ”små företag” som man gör i promemorian. 
Det är tvärtom företag som gjort en betydande insats för att 
tillhandahålla drivmedel med stor klimatnytta i stora volymer. 
Dessa företag riskerar att hamna i beroendeställning till markna-
dens stora distributörer av bensin och diesel. 

Som promemorian framhåller blir konsekvenserna för använ-
dare av rena och högblandade biodrivmedel omfattande. Särskilt 
drabbas kollektivtrafiken som idag är nästan helt fossilfri. 

I konsekvensanalysen förutsätts att de högblandade biodriv-
medlen beläggs med full skatt, vilket kraftigt höjer priserna. Det 
ger också staten ett inkomsttillskott på 1,8 miljarder kronor. I 
promemorian förutsätts att denna prishöjning ska kunna han-
teras med ”högre betalningsvilja”, korssubventionering och att 

överskott används inom ramen för reduktionsplikten. I praktiken 
innebär detta att vissa användare frivilligt ska betala det högre 
priset och den högre skatten och på så vis bära en större andel av 
kostnaden för klimatpolitiken. 

Påståendet att klimateffekten skulle bli att växthusgasutsläp-
pen minskar med 0,4 miljoner ton CO2 mellan 2022 och 2023 är 
missvisande. Eftersom man inte lämnar förslag på ökade kvoter 
inom reduktionsplikten kommer utsläppen att öka kraftigt 
jämfört med tidigare beslut. Istället för kombinerade utsläpps-
minskningar från bränslen inom reduktionsplikten och från 
rena och högblandade biodrivmedel kommer man bara att få de 
minskningar som blir resultat av reduktionskvoten. Effekten för 
klimatet är betydande. 

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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Kapa elnotan med rätt 
pelletskamin
(publicerat 2 februari)

Villaägare har drabbats hårt av de skyhöga elpriserna i vinter. 
Många känner inte till hur mycket el det går att ersätta med en 
pelletskamin. Genom att välja rätt kamin kan du spara tusentals 
kronor i elkostnad per månad. Här kommer några tips på hur du 
väljer rätt pelletskamin.

En pelletskamin kan vara ett utmärkt komplement till det 
befintliga värmesystemet, särskilt under de vinterveckor när det 
är som kallast och både energi- och effektbehovet är som högst. 
Störst glädje av att installera en pelletskamin har alla med direkt-
verkande eller vattenburen elvärme samt luftvärmepump.

Mest energi till uppvärmning och varmvatten
Hela 80 procent av energin i en villa går till uppvärmning och 

varmvatten, 60 procent till värme och 20 procent varmvatten, 
resterande energi till hushållsel.

När alla enkla spartips för el är genomförda går det ofta 
fortfarande åt för mycket el. En pelletskamin med luftvärme kan 
för många vara lösningen för att kapa en rejäl bit av notan för 
uppvärmning. En vattenmantlad kamin kan ge ännu mer värme 
till ett vattenburet värmesystem och för varmvatten.

Sparar mycket på kort tid

Elpriset är oftast som högst de dagar och veckor när det är som 
kallast och går åt mest energi. Det är just då en pelletskamin kan 
göra som mest nytta och spara in mycket elkostnader på kort tid. 
Pelletspriset varierar inte på samma sätt som elpriset timme för 
timme utan är stabilt och mer förutsägbart. En pelletskamin i 
huset ger villaägaren en ökad ekonomisk trygghet.

Priset för pellets är vanligen 60-65 öre per kWh inklusive 
moms och hemtransport. Elpriset i elområde 3 var i december 
cirka 320 öre per kWh och cirka 215 öre per kWh i januari inklu-
sive elavgift, påslag, elcertifikat, nätavgift, energiskatt och moms.

En villaägare med en pelletskamin i sitt hem kunde spara cirka 
2,40* kr för varje kWh el som ersattes med pellets i december. 
Om 2500 kWh el ersattes kunde 6 000 kronor sparas på en må-
nad. Med elpriset i januari kunder nästan 3400 kr sparas, nästan 
10 000 kr på två månader! (* Med hänsyn till verkningsgraden i 
pelletskaminen).

Vad är hemligheten?

Vad är förklaringen till att en pelletskamin kan ge en sån stor 
besparing? Pelletskaminer påminner om vedkaminer, men det 
finns flera viktiga skillnader. Den viktigaste är att pelletskaminen 
har ett inbyggt förråd med pellets och med en påfyllning går 
kaminen med automatik under ett eller flera dygn.

Därför kan en pelletskamin ge betydligt mer värme med 
mindre arbete jämfört med en vedkamin. Många pelletskaminer 
kan också styras enkelt med en termostat eller via mobilen för att 
ge önskad värme.

Hållbar energi med låga utsläpp

En andra förklaring är att en pelletskamin är effektiv och har låga 
utsläpp. Det beror på att pellets är ett torrt bränsle, vilket ger en 

hög verkningsgrad och mycket låga utsläpp av stoft.
Alla nya pelletskaminer som säljs efter första januari 2022 

måste klara kraven på hög verkningsgrad och låga utsläpp enligt 
Ekodesignförordningen. Pellets tillverkas dessutom av biproduk-
ter som sågspån från sågverk och ger mycket låg klimatpåverkan.

Sprider trivsel
Allt fler börja nu upptäcka att en modern pelletskamin är ett 

av de mest kraftfulla sätt att möte den kallaste tiden på året utan 
att behöva oroa sig för skyhöga elräkningar, dessutom sprider en 
pelletskamin både trivsel och är en snygg inredningsdetalj.

Fem typer av pelletskaminer

 Pelletskamin med direkt luftvärme 
Sprider värmen direkt till luften i rummet med hjälp av en inbyggd 
fläkt.

Fördelar: Låg investering jämfört med en vattenmantlad kamin.
Nackdelar: Ger inte värme i hela huset. Fungerar bäst med  
öppen planlösning.

 Kanalansluten pelletskamin 
Sprider värmen till luften i fler delar av huset via anslutna 
luftkanaler.

Fördelar: Kan sprida värme till flera rum och ersätta mer el.
Nackdelar: Kräver lite högre investering och installation  
av kanaler tillkommer.

 Vattenmantlad pelletskamin
Passar till ett hus med ett befintligt vattenburet värmesystem.

Fördelar: Ger värme till hela huset och kan ersätta en stor del av 
värmebehovet.
Nackdelar: Kräver en högre investering.

 Inbyggnadskamin
Fungerar som en spisinsats och kan sprida värme till luften eller 
till ett vattenburet värmesystem.

Fördelar: Kan installeras i en befintlig öppen spis.
Nackdelar: Kräver mer arbete vid installationen.

 Hybridkamin
En kamin för både ved och pellets.

Fördelar: Kan startas med ved och sedan gå över till pellets eller 
tvärt om.
Nackdelar: Högre investering jämfört med kamin för enbart ved 
eller pellets.

Fler viktiga tips innan du installerar en pelletskamin:

 Skorsten eller inte. De flesta pelletskaminer behöver en skor-
sten, men det finns även kaminer där rökgaserna leds ut genom 
väggen.

 Välj först den pelletskamin som passar ditt hus. Gör sedan all-
tid en anmälan till kommunen innan du installerar en ny eldstad 
eller ändrar en befintlig. Tänk på att du måste få ett startbesked 
innan du påbörjar installationen.
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Bioenergi vägen till 
fossiloberoende jordbruk
(publicerat 10 februari)

Svenskt jordbruk har goda möjligheter att producera råvara till 
biodrivmedel och därmed bidra till fossilfri svensk livsmedelspro-
duktion och sänka kostnaderna för biodrivmedel på den svenska 
marknaden.

– Synen på jordbruk och klimat behöver förändras. Livsmed-
elsproduktion är inte i huvudsak fossil kvävegödsel, utsläpp av 
lustgas eller metangas från kor. Låt oss fokusera på alla möjlig-
heter som jordbruket har att öka odling och tillväxt och plocka 
bort koldioxid ur atmosfären och på så sätt hjälpa till att lösa 
klimatfrågan, säger Gustav Melin, vd i Svebio, med anledning av 
att Svebio lämnat remissvar på utredningen om fossiloberoende 
jordbruk.

Det svenska jordbruket kan bli fossilfritt genom att använda 
förnybar kvävegödsel och förnybar diesel i traktorer och skörde-
tröskor, samt ersätta olja i torkar och uppvärmning. De tekniska 
lösningarna finns och med rätt styrmedel kan omställningen till 
fossilfritt jordbruk ske inom de närmaste åren.

Mer odlad energi i världen

– Både i Sverige och i världen finns mycket odlingsmark som inte 
används effektivt. Man slutar odla på flera miljoner hektar varje 
år. Det bästa vore om den här arealen kan användas för att odla 
energi så att den bidrar i klimatarbetet. Då skulle lantbrukare 
dessutom få en större marknad, om man kan odla både mat och 
energi. Det skulle ge en mer livskraftig landsbygd i alla länder och 
ta många regioner ur fattigdom och svält, säger Gustav Melin. 

Det är angeläget att den svenska regeringen verkar inom 
EU för ökad produktion av biodrivmedel från åkergrödor, och 
tar bort de restriktioner som EU infört under de senaste åren, 
bland annat ett 7-procentigt tak för så kallade ”livsmedels- och 
foderbaserade biodrivmedel”. Det finns inget sakligt stöd för ett 
sådant tak, tvärtemot är det direkt skadligt.

– Utredningen lämnar bra förslag på styrmedel som gör det 
lönsamt för lantbrukare att byta ut fossil diesel till biodiesel. Vi 
vill starkt rekommendera regeringen att fokusera på det svenska 
jordbrukets möjligheter. Det finns en stor potential, både för 
att odla mer oljeväxter till biodiesel och spannmål för att göra 
bioetanol. Som biprodukt skulle den inhemska produktionen av 
proteinfoder öka kraftigt och ersätta import av sojaprotein. En 
ökad produktion av biodrivmedel leder också till lägre priser vid 
pumpen, menar Gustav Melin.

Fakta:

Produktion av biodrivmedel från åkergrödor sker av Lantmännen 
Agroetanol i Norrköping (etanol från spannmål och bageriavfall), 
av Energifabriken i Karlshamn (rapsdiesel) och av Adesso Bio-
products i Stenungsund (rapsdiesel).
På grund av oklara och kortsiktiga styrmedel har det inte skett 
några investeringar i ökad produktion under de senaste åren.
Tillverkningen av etanol i Norrköping ger mycket hög reduktion 
av växthusgasutsläpp jämfört med bensin genom att man utnytt-
jar förnybar energi och tar vara på alla restprodukter, inklusive 
koldioxid.

Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4) visade att det 
kommer att finnas över en halv miljon hektar åkermark som inte 
behövs för livsmedels- eller foderproduktion 2045. Det motsvarar 
en femtedel av den nuvarande åkerarealen i Sverige.

Stabila styrmedel nödvändiga vid 
satsningar på biodrivmedel 
(publicerat 16 februari)

Stabila och långsiktiga styrmedel är nödvändiga för att gynna 
investeringar i produktion av svenska biodrivmedel och för att nå 
klimatmålet för transportsektorn till 2030.

De politiska partierna och myndigheterna måste bekräfta 
de beslut som tagits om reduktionsplikten. Dessutom behöver 
Sverige garanteras rätten att ge skattebefrielse för rena och hög-
blandade biodrivmedel från EU-kommissionen.

– För att hålla nere priset på diesel och bensin är det fel väg 
att ompröva beslutet om reduktionsplikten. Ett sådant beslut ger 
kraftigt ökade utsläpp av koldioxid från trafiken. Man bör istället 
sänka skatten på drivmedlen inom reduktionsplikten minst mot-
svarande den nuvarande koldioxidskatten, säger Gustav Melin, 
vd för Svebio, med anledning av den aktuella debatten om de 
höga drivmedelspriserna.

Dyra råvarupriser och höga skatter

De höga priserna beror på höga världsmarknadspriser på råolja 
och andra råvaror, på Sveriges ambitiösa klimatpolitik men fram-
för allt på de höga svenska skatterna. Sänkt skatt är det bästa 
sättet att sänka priset, utan att ge avkall på klimatmålet. Reger-
ingen får ändå i princip lika hög skatt som tidigare i och med att 
momsintäkten ökat.

För att åstadkomma investeringar i svenska anläggningar 
för produktion av biodrivmedel från lignin och cellulosa måste 
regeringen snarast lägga konkreta förslag. Det kan ske enligt 
modellen CfD (contract for difference) där man ger företagen 
en prissäkring över lång tid. Då kan man få ökad svensk produk-
tion av biodrivmedel till klart lägre priser än idag, menar Gustav 
Melin.

Svebio lämnade under måndagen in ett remissyttrande över 
en promemoria från regeringen om att inordna de rena och 
högblandade biodrivmedlen i reduktionsplikten. Svebio avvisar 
förslaget till förmån för fortsatt skattebefrielse, och kräver att 
den svenska regeringen även begär skattebefrielse för biooljor för 
uppvärmning, en skatt som infördes 1 jan 2021.

 

Nya möjligheter med tioårig 
skattebefrielse på biodrivmedel
(publicerat 18 februari)

Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse i tio år hos EU-
kommissionen för rena biodrivmedel.

Om ansökan godkänns skapas nya möjligheter att långsiktigt 
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investera i produktion av rena biodrivmedel i Sverige. Något som 
tidigare varit osäkert, då skatteundantaget förnyats ett år i taget.

– Vi noterar att nya energiministern Khashayar Farmanbar 
väljer att se möjligheter att utveckla svensk industri och initiera 
biodrivmedelsproduktion från svensk råvara. En tioårig skat-
tebefrielse ger helt andra förutsättningar för jobb och industriell 
utveckling i Sverige än den tidigare ettåriga. Det är bra att 
regeringen tar ansvar både för att priserna på drivmedel ska hållas 
nere samtidigt som man står fast vid klimatmålen, säger Gustav 
Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

Viktigt för klimatarbetet
Rena biodrivmedel är fria från fossil råvara och spelar en viktig 

roll i Sveriges arbete med att minska koldioxidutsläppen. Exem-

pel på rena biodrivmedel är HVO100 och RME100. Att sköta 
produktionen av biodrivmedel i Sverige gör oss mer självständiga, 
vilket är bra både ur ett pris och säkerhetsperspektiv.

Nuvarande statsstödsgodkännande för skattebefrielse av 
höginblandade flytande biodrivmedel löper ut den 31 december 
2022.

– Det är klokt av regeringen att öppna för en mer långsiktig 
skattebefrielse. Eftersom alla drivmedel ändå med tiden ska bli 
förnybara, är det rätt att regeringen ser till att förnybara drivme-
del har en fortsatt marknad redan i dag. Inte minst eftersom flera 
företag bara producerar rena biodrivmedel och riskerar att slås 
ut om de ska tvingas sälja fossila drivmedel, säger Gustav Melin.
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NORRBOTTENS LÄN

Nu ska lantbrukare i Norrbotten producera 
el av gödsel
I januari i år ändrades reglerna för Klimatklivet, vilket innebär 
att det nu utgår stöd till elproduktion från biogas i stationära 
motorer.

– Vi ser ett stort intresse för biogas i Norrbotten, säger Ida 
Wanhatalo, klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen i 
Norrbotten. 

Förändringen innebär ytterligare en möjlighet att nyttja bio-
gas, inte minst för lantbruk som vill producera el från det gödsel 
som gårdarna genererar. 
SVT Nyheter Norrbotten 31 januari 2022

31 000 hushåll påverkas när SSAB ska 
ställa om
31 000 hushåll påverkas när SSAB ställer om till fossilfritt i Luleå. 
Nu ska förutsättningarna för att säkra fjärrvärmen utredas av 
Luleå Energi och SSAB.

När koksverket och masugnen skrotas bildas det inte längre 
några restgaser som kan användas i Lulekrafts kraftvärmeverk för 
att producera fjärrvärme och el. 

– Vi har slutit en överenskommelse med SSAB att vi ska jobba 
tillsammans för ett cirkulärt och fossilfritt energisystem, säger 
Malin Larsson som är vd för Luleå Energi. Malin Larsson kan 
inte svara på om SSAB:s skifte till ljusbågsugn kommer att ge 
upphov till lika mycket restenergi som bildas vid SSAB:s nuva-
rande processer.

Andra alternativ för fjärrvärmen, som biobränslen? 
– Vår absoluta målbild i det här skedet och det vi siktar på är 

att använda restenergi från industrin. Vi kommer inte att titta på 
andra spår i det här skedet. 
Norrbottens-Kuriren 2 februari 2022

VÄSTERBOTTENS LÄN

Han kan bli Årets Norrlandsvisionär
Lars Forslund, från Olofsberg i Kågedalen, är en av fyra nomine-
rade till att få Norrmejeriers utmärkelse Årets Norrlandsvisionär. 
Hans idé är att kunna använda gräs, tillsammans med gödsel, för 
produktion av vätgas.

– Nu siktar jag på att förverkliga min idé genom att starta 
upp en pilotanläggning för att testa innovationen, berättar han 
för Norran. 

Lars Forslund är lantmästare och har bland annat jobbat som 
maskinkonsult hos Lantbruksnämnden och som regionchef för 
Lantmännen i norra Sverige och Dalarna. 

– För sju år sedan började jag intressera mig för möjligheten 
att producera vätgas av gräs. I Tyskland och Österrike har man 
kommit ganska långt med detta. 

– Med min metod blir processen både effektivare och mindre 

kostnadskrävande. Idén har av forskare, bland annat hos RISE 
och personer med kunskap om biogasproduktion, bedömts vara 
realistisk. 
Norran 31 januari 2022

Hövdingen mötte bönder för att prata 
kostnader
Jordbrukare pressas av stigande kostnader. Nyligen fick mjölk-
bönder träffa landshövdingen. 

– Lantbruket och de gröna näringarna är nyckeln till kli-
matomställningen, säger Helene Hellmark Knutsson.

Besöket arrangerades av LRF Västerbotten. Syftet var att 
informera landshövdingen om villkoren för de gröna näringarna 
i länet, inte minst de stigande kostnaderna inom lantbruket. 

– Allt kan inte läggas över på konsumenterna, där måste reger-
ingen ta sitt ansvar, vi efterlyser ett krisstöd som behöver komma 
snabbt men också långsiktiga åtgärder, säger Lotta Folkesson, 
ordförande LRF Västerbotten. Folkesson nämner behovet av 
gröna skatteväxlingar och en analys av vilka effekter dagens styr-
medel har i praktiken. Hon efterlyser en biodrivmedelspremie. 

– Länets lantbrukare kan producera både bioenergi och mat, 
men då behövs en stabil och långsiktig plan.
Lokaltidningen 2 februari 2022

JÄMTLANDS LÄN

Kompostavgift leder till protester
Protesterna mot att det blir dyrare att kompostera i länet fortsät-
ter. Nu stämmer fritidsbonden Ann-Catrin Metsälä i Krångede 
in i kritiken att hennes sätt att leva bestraffas.

För att få fler att skicka sitt matavfall till rötgasanläggningen 
i Östersund väljer några kommuner i länet att införa miljöstyr-
ning. För att få fler att återvinna i det nya bruna sopkärlet blir det 
mer kostsamt för den som inte sorterar eller har egen kompost 
i de båda kommunerna. I rötgasanläggningen i Östersund ska 
matavfall från hela länet tas om hand på ett sätt som man menar 
ger mest klimatnytta. Matavfallet görs till biogas och biogödsel, 
vilket ska ta tillvara både näringen och energin i avfallet. Men 
Ann-Catrin Metsälä i Krångede tycker att resonemanget är 
ologiskt när det blir högre avgifter för henne som odlare och 
komposterare. 
Östersunds-Posten 15 februari 2022

Kraftiga knallar i Lugnvik - flera hundra 
hushåll drabbade av fjärrvärmeavbrott
Under tidiga morgontimmarna hördes kraftiga smällar från 
kraftvärmeverket i Lugnvik. Ett strömavbrott gjorde att säker-
hetsventiler släppte ut ånga från kraftvärmeverket.

All ström till värmeverket slogs ut mellan klockan 3 och 4 
under måndagsmorgonen. Det var en högspänningsbrytare som 
gått sönder, enligt Jämtkraft. Mellan 200 och 500 hushåll i Ås 
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och Lugnvik påverkas av avbrottet. Fjärrvärmekunder kan ha 
lägre tryck och temperatur på varmvatten. Kraftvärmeverket är 
nu snart uppe i full effekt och värmeleveransen ska återgå till 
normalläge, enligt Jämtkraft.
Länstidningen Östersund 15 februari 2022

Biogas ger värme och ekonomi för Fjöset i 
Myckelåsen
På Fjöset i Myckelåsen drivs all värme både till ladugården och de 
båda gårdarna på biogas. Det är kogödseln som tas om hand på 
detta sätt. Restprodukten blir utmärkt gödsel för åkrarna. 

Biogas var något Fjöset Utveckling ville satsa på redan när de 
startade för 10 år sedan. Redan året efter de byggt den nya ladu-
gården drog de in biogas. Gården rötar i huvudsak kogödsel men 
det mesta biologiska avfallet kan användas i processen, såsom 
halm - eller sallad och bröd.

Investeringen för att starta upp med biogas kostade Fjöset 3.6 
miljoner. Anläggningen alstrar enbart värme, inte el. En genera-
tor är dyr och då de enbart har köttdjur så använder de tex inte 
mjölkningsmaskiner som drar ström och deras elförbrukning är 
därför relativt låg. 
Jämtlands Tidning 17 februari 2022

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Orubblig tro på E85
Etanolkonvertering av Fords nya el- och laddhybrider är Per 
Carstedts senaste bidrag för att lyckas nå utsläppsmålen till 2030. 

Per Carstedts satsning på att etanolkonvertera utvalda Ford-
modeller inleddes redan 2019 med en 18 månader lång testperiod. 
Målet var att fintrimma en fransk konverteringslösning för att 
passa den norrländska vintern, ett arbete som blev klart i mitten 
av förra året. Sedan dess har drygt femtio bensinbilar efterkon-
verterats till flexifuelbilar av egna specialutbildade mekaniker i 
Örnsköldsvik och Umeå. Carstedts Bil går även in och tar över 
fabriksgarantin. Carstedts tar 6 500 kronor för en efterkonver-
tering, ett pris som företaget själv subventionerar med femtio 
procent. Arbetet är tidskrävande och Per Carstedt ser hellre att 
Fords egna utbud av fabrikskonverterade etanolmodeller växer.
Vi Bilägare 1 februari 2022

Söker nytt täkttillstånd
Kommunbränsle i Ådalen AB ansöker hos Länsstyrelsen om att få 
fortsätta skörda torv på Mörttjärnsmyran i gränstrakterna mellan 
Sollefteå och Kramfors kommuner.

Det gamla tillståndet gällde från 1998 och löpte ut vid års-
skiftet. Bolaget bildades 1982 av kommunerna Sollefteå, Kram-
fors och Örnsköldsvik. I slutet av 2007 köpte Övik Energi AB 
Sollefteå kommuns andel. Torven används i Örnsköldsviks och 
Härnösands kommunala kraftvärmeverk men en del används 
som växttorv. Torven nyttjas som tillsatsbränsle (10-20 procent) 
vid förbränning av biobränslen, framgår det i ansökan.
Nordsverige 17 februari 2022

DALARNAS LÄN

"Dieselfakturorna är på en halv miljon"
Lima Bilfrakt och dess ägare Joakim Renhall drabbas hårt av 
rådande bränslepriser, som på slutet nått nya rekordnivåer.  

– Vi omsätter knappt 30 miljoner om året och jag gissar att vi 
betalar bränsle för runt åtta miljoner, men det här året kommer 
den siffran förmodligen att närma sig tio miljoner

– Jag måste höja priset, skogsentreprenörerna måste höja, 
Fiskarhedens sågverk, som är vår största kund, måste höja sina 
priser - alla måste vi höja. Det slutar med att ingen av oss blir 
konkurrenskraftig, menar Jocke. Jocke berättar vidare att när 
hans förare betalar diesel i Norge betalar de runt 15 kronor litern, 
vissa dagar. 

– Där har de ingen iblandning av biobränsle i dieseln, ännu. 
Falu Kuriren 23 februari 2022

Biobränsleanläggning ska byggas i 
Horndal
Sedan maj 2019 finns bioenergiföretaget Solör i Horndal. De 
köpte produktionsanläggningen för fjärrvärme av Gävleföretaget 
Bionär Närvärme AB. Och 2020 köpte Solör även fjärrvärmenä-
tet. Nu gör bolaget sin nästa satsning i Horndal. Detta genom att 
bygga en ny biobränsleanläggning, eftersom den gamla anlägg-
ningen bedöms uttjänt. 

– Vi fick mycket tubläckor och problem inne i pannan, säger 
Nicklas Eld, regionchef väst. Det handlar enligt Nicklas Eld om 
en stor investering. 

– Vi räknar med mellan 20 och 25 miljoner, säger han. För 
dessa pengar blir det förutom en ny biobränslepanna, även en ny 
flisficka, värmepumpar och förbättrad rening av rökgaserna. Den 
nya pannan kommer att gå på torrflis och pellets. Den nya pann-
centralen ska stå klar att tas i drift 1 maj. 
Avesta Tidning 25 februari 2022

Stora Enso Fors först i Europa med 
fossilfri kartongproduktion
Stora Ensos bruk Fors, som producerar lättviktskartong, med-
delar att man nu har uppnått fossilfri produktion som första 
kartongbruk inom Stora Enso-koncernen och med största san-
nolikhet som första kartongbruk i Europa.

Fors bruk, som är beläget strax nordost om Avesta i Dalarna, 
producerar 410 000 ton lättviktskartong 410.000 ton om året och 
antalet anställda är cirka 520 personer. 

Stora Enso Fors el- och ångproduktion är hundra procent 
fossilfri sedan fem år tillbaka och i fjol började man använda 
det förnybara drivmedlet HVO (hydrerad vegetabilisk olja) i 
vedtruckar, lastmaskiner och andra interna transporter. 

Hos Stora Enso Fors består den förnybara energimixen av 
biobränslen från skogen (egna och inköpta restprodukter) samt 
slam från det egna reningsverket. 
Packnews SE 25 februari 2022
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VÄRMLANDS LÄN

Pelletsfabriken får klimatstöd
SÄFFLE. Företaget Solör Bioenergi Värme AB som driver pel-
letsfabriken vid Krokstad har beviljats ett klimatinvesteringsstöd 
från Naturvårdsverket.

Stödet gäller 50 procent av de stödberättigade kostnaderna 
för åtgärden "Energikonvertering till pelletsvärme" i Dalarnas 
län. Det maximala stödbeloppet är drygt 1,6 miljoner, enligt 
Naturvårdsverkets beslut.
Säffle-Tidningen 26 februari 2022

ÖREBRO LÄN

Stor klimatsatsning i Kvarntorp
Företaget Nouryon AB i Kvarntorp ska utöka sin produktion och 
vill göra produktionen mer hållbar. Därför kommer man ersätta 
den befintliga gasoleldningen med en biobränslepanna. Bolaget 
Adven Värmevärden som ska bygga och driva pannan hävdar att 
utsläppen av fossil koldioxid då minskar med 8 500 ton per år. 
Pannan i Kvarntorp är den satsning som får enskilt störst bidrag 
i länet ur Klimatklivet-potten, drygt 40 miljoner.

Pannan ska leverera ånga till Nouryon, som tidigare hette 
Akzo Nobel, en kemisk industri.

I dag använder man en gasoleldad panna på tre megawatt. 
Den nya pannan kommer vara på fem megawatt och ska kunna 
leverera ungefär 50 procent mer energi. Pannan ska eldas helt och 
hållet med biobränslen.

– Det kommer bli skogsflis. Men också restprodukter från 
sågverksindustrin, berättar Jonas Dyrke på Adven Värmevärden.
Sydnärkenytt 31 januari 2022

Örebro satsar på biogasen - ny anläggning 
ska hålla trycket uppe
Örebro kommun satsar 18 miljoner i en ny tryckregleringsanlägg-
ning för biogas. Satsningen är en del i klimatomställningen och 
är också en förutsättning för att kommunen ska kunna bygga ut 
biogasnätet och nå nya kunder.

– Den här anläggningen kommer att stå stand-by hela tiden 
och så fort trycket går ner så kommer den att trycka upp trycket 
på gasnätet igen, säger Jörgen Lundblad, verksamhetschef Gas i 
Örebro kommun. 

Investeringen är den största som kommunen gjort på biogas 
på många år, samtidigt ser hela biogasbranschen i Sverige att bilar 
och bussar lämnar biogasen till förmån för eldrift. Men använd-
ningsområdet för den lokalproducerade gasen är större än så. 

– Ett område som växer är industrier. Man kan till exempel 
byta ut gasol och oljebränning mot biogas. 
SvT Nyheter Örebro 20 februari 2022

STOCKHOLMS LÄN

Stockholm trappar upp klimatmål för att 
bli bäst i EU
I veckan lämnade Stockholm in sin ansökan om att bli en av 
100 städer i EU med mål att bli klimatneutrala redan 2030. 
Förhoppningen är få en del av de 360 miljoner euro som EU-
kommissionen satsar för att minska koldioxidutsläppen i unio-
nens städer.

– Vi visar att vi har en realistisk plan för att bli klimatneutrala 
2030. Vi har en klimatbudget och jobbar med koldioxidlagring 
med Bio-CCS som är en lösning vi tror fler städer kan använda, 
säger Anna König Jerlmyr.

Det nya är enligt klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP) att 
staden nu har en realistisk plan för att också klara målet. 2030 
beräknas Stockholm i nuläget fortfarande ha kvar 700 000 ton 
i koldioxidutsläpp, men då ska man enligt beräkningarna samti-
digt kunna lagra 800 000 ton koldioxid vid Värtaverket. 
Dagens Nyheter 2 februari 2022  

Skatt på biobränsle - 300 miljoner i ökade 
kostnader för SL
Alla SL-bussar körs numera på biodrivmedel, som är befriade 
från koldioxid- och energiskatt. Men nu kan skattebefrielsen 
försvinna, och SL åka på 300 miljoner kronor i ökade kostnader.

Otack är världens lön. Det tycker Region Stockholm.
Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) är inte glad. 
– Vi har ägnat mycket möda och pengar åt att ställa om och 

köra grönt. Det här slår undan benen på oss, säger han. 
Alla regionens bussar drivs med HVO och RME (flytande 

biodrivmedel) eller biogas. En ännu liten del körs på el. Även 
sjötrafiken körs till viss del med biodrivmedel. 
Lokaltidningen Mitt i 10 februari 2022

Negativa utsläpp kan skapa tusentals nya 
jobb i Sverige
Att suga koldioxid ur atmosfären för att rädda klimatet kan bli 
en storindustri. Konsultföretaget Implement räknar med att fullt 
utnyttjat skulle landets kraftvärmeverk och pappersbruk kunna 
ställas om för att suga upp 30 miljoner ton CO2 per år. Då 
skulle svenska företag kunna exportera motsvarande 20 miljoner 
ton negativa utsläpp, till ett värde av runt 20 miljarder kronor.  
Stockholm Exergi hoppas att de själva ska kunna stå för omkring 
800 000 ton negativa utsläpp när företagets CCS-anläggning vid 
Värtaverket i Stockholm står klar om några år. Ett av de företag 
som har stora planer är energibolaget Söderenergi, som planerar 
en bio-CCS-anläggning vid Igelstaverket i Södertälje. 

– Vi räknar med att kunna ha en anläggning i drift i god tid 
före 2030 med en kapacitet på 650 000 ton koldioxid per år, säger 
vd Karin Medin. 
Svenska Dagbladet 22 februari 2022
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Plast sorteras ut i ny sopanläggning
Snart kan även innerstadsbor återvinna sina gamla bananskal 
och fiskrester. Samtidigt ska miljöboven plast sorteras bort 
från brännugnarna när staden bygger en högteknologisk 
sorteringscentral.

Att bygga om innerstan och förortens trånga soprum har 
varit för krångligt och framförallt för dyrt. Men nästa år är det 
obligatoriskt för alla stockholmare att sortera sitt matavfall, så nu 
angriper staden problemet från ett annat håll: Förra veckan togs 
första spadtaget för en ny avfallssorteringsanläggning i Högdalen. 
Eftersom brännandet av plast är en så stor miljöbov har stans nya 
anläggning möjlighet att sortera ut plast som sedan kan återvin-
nas. Metaller, magnetiska och icke-magnetiska, sorteras också för 
sig för att kunna återvinnas på rätt sätt.
Mitt i Söderort Årsta 26 februari 2022

SÖDERMANLANDS LÄN

Furetank satsar på LBG
En ny svensk biogasanläggning ska avhjälpa bristande tillgång på 
biogas som fartygsbränsle.

Biogas ses som ett framtidsbränsle inom sjöfarten, men 
bristande tillgång är ett stort problem. Nu har Furetank Rederi 
AB tillsammans med Eskilstuna Biogas beslutat att inledningsvis 
teckna en avsiktsförklaring som gör det möjligt att bygga en 
ny anläggning med kapacitet att producera omkring 5 000 ton 
flytande biogas årligen. Rederiet förbinder sig att under tio år 
köpa minst 75 procent av den gas som Eskilstuna Biogas AB 
producerar av gödsel och matavfall. Rederiet har utvecklat Fure 
Vinga-seriens produkttankfartyg. De drivs i dag främst på fly-
tande naturgas, LNG, men ambitionen var från start att snarast 
möjligt gå över till flytande biogas, LBG. 

Projektet får ett bidrag på cirka 140 miljoner kronor från Kli-
matklivet som är Naturvårdsverkets stöd till klimatinvesteringar. 
Sjöfartstidningen 25 februari 2022

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Tvist går vidare om fjärrvärmen
Tvisten om fjärrvärmeanläggningen i Vadstena fortsätter. 
Ingen prövningsrätt i Högsta förvaltningsdomstolen. Nu blir det 
civilrätt.

Solörs vd, Anders Pettersson, säger att han självklart önskat 
ett annat utslag. 

– Men det verkade som om rätten inte ville ta ställning i själva 
sakfrågan, utan de tog ställning till om kommunen har genom-
fört beslutsrundan på rätt sätt

– Jag är inte förvånad, det visar att kommunen tagit beslutet 
i laga ordning och på rätt sätt, vilket känns skönt, säger Peter 
Karlsson (M), ordförande i kommunstyrelsen. Leveransavtalet av 
fjärrvärme har kommunen sagt upp så till vida att Solör fortsatt 
levererar fjärrvärme till kommunens fastigheter men till ett helt 
annat pris än vad kommunen hade i avtalet. Det innebär en ökad 
kostnad för kommunen och kommunens fastigheter.
Östgöta Correspondenten 3 februari 2022

Kossorna har gjort gården  
självförsörjande på el
När andra låg sömnlösa över det skenande elpriset sparade An-
ders Karlberg på Åkerby gård 50 000 kronor på en månad. Han 
driver hela sin gård på biogas från sina kossor. Lantbruket Åkerby 
gård har en årsförbrukning el på cirka 250 000 kilowattimmar, 
vilket motsvarar ungefär tio-tolv villor. Sedan biogasanläggning 
installerades, där de använder gödseln från gårdens runt 300 kor, 
levererar gården cirka 300 000 kilowattimmar el. 

– Biogasanläggningen har en maxkapacitet så vi måste fortfa-
rande köpa en del el under våra toppar, men å andra sidan säljer 
vi en hel del under dalarna. Vi kan inte helt klippa elkabeln än 
även om det kanske är målet på sikt. Åkerby gård är en ekologisk 
mjölkgård vilket bland annat innebär att konstgödsel inte är till-
låtet på åkrarna. Att hitta effektiv växtnäring i tillräcklig mängd 
var den ursprungliga anledningen till att Anders Karlberg var 
nyfiken på en egen rötgasanläggning. 
Norrköpings Tidningar 16 februari 2022

Lena Ek slutar:  
"Nu ska jag unna mig en semester"
Valdemarsviksbon Lena Ek, tidigare centerpartistisk miljömi-
nister och EU-parlamentariker, har varit Södra skogsägarnas 
styrelseordförande sedan 2015. Hon sitter kvar fram tills årsstäm-
man den 24 maj, sedan är det slut. Enligt Lena Ek har mycket 
utvecklats de sju åren, inte minst inom miljöområdet. 

– Driften för Södras industri är nu klimatneutral bland annat 
genom att vi återanvänder överskottsvärme. Vi har väldigt mycket 
el och fjärrvärme och har i princip tagit bort allt fossilt i driften, 
berättar Lena Ek som menar att hållbarhet varit ett ledord. 

– Södra jobbar väldigt mycket med att producera hållbart 
biobränsle.
Norrköpings Tidningar 19 februari 2022

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

St1 ska göra flygbränsle av matavfall från 
brittiska restauranger
Energibolaget St1 köper brittiska Brocklesby, specialiserat på 
återvinning av matavfall från livsmedelsindustrin. Avfallet ska bli 
diesel och flygbränsle i Göteborg. 

Brocklesby samlar in matavfall från ett stort antal restauranger, 
återförsäljare och livsmedelstillverkare i Storbritannien. Enligt ett 
pressmeddelande ger det en årlig produktion på över 46 000 ton 
bearbetad råvara för tillverkning av förnybara bränslen. 
Ett nytt bioraffinaderi för ändamålet byggs just nu på St1:s raffi-
naderiområde i Göteborg och ska enligt planerna vara klart nästa 
år. Redan i dag producerar St1 etanol och biogas från avfall. 
Brocklesby, som är beläget nära hamnen i Hull, har cirka  
80 anställda.
Hufvudstadsbladet 31 januari 2022
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Klimatklivsmiljoner till biogas
Drygt elva miljoner. Så mycket får Vårgårda-Herrljunga Biogas 
för att utveckla verksamheten och öka produktionen. Pengarna 
kommer från det så kallade klimatklivet.

Bidraget innebär att företaget får hjälp med ungefär halva 
investeringen på mer än 22 miljoner kronor som ska se till att 
produktionen ökar med 30-40 procent, vilket i sin tur leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser med över 30 000 ton under 
åtgärdernas livslängd. 

– Klimatklivspengarna är en förutsättning för att vi ska kunna 
utöka och producera mer fordonsgas, säger Tobias Kullingsjö, 
styrelseordförande i Vårgårda-Herrljunga Biogas AB. Åtgärderna 
som den egna investeringen omfattar både förbehandling, upp-
gradering till fordonsgas och investeringar i rötkammare.
Knallebladet 2 februari 2022

Trångt på Sobacken - ansöker om att ta 
emot mer avfall: "Bygger på höjden"
Avfallet ökar från både Borås och resten av regionen. Nu vill 
Borås energi och miljö ändra tillstånden för miljöfarlig verksam-
het så man får plats med mer avfall på Sobacken. Det innebär 
bland annat att deponin blir större - och högre.

– Trots att vi jobbar med minimering och återanvändning i 
samhället så ser vi ändå att staden och regionen kommer växa. 
Vi kommer att få ta hand om större mängder avfall, säger Jenny 
Ahlmås, hållbarhetschef på Borås energi och miljö. Det handlar 
dels om vanliga sopor och förorenade jordmassor. 

Ett helt nytt tillstånd som förekommer i ansökan gäller pro-
duktion av biokol. Borås energi och miljö vill nu få tillstånd att 
omvandla trädgårdsavfall samt slam från avloppsreningsverket till 
biokol. 
Borås Tidning 6 februari 2022

Miljardplan för fångad gas
Sommaren 2020 kunde Di avslöja att flera stora industri- och 
energibolag med stöd av statliga Energimyndighetens klimatsats-
ning Industriklivet påbörjat ett nytt stort samarbete på klimat-
området. Planen är att transportera och lagra klimatpåverkande 
koldioxid i stor skala från en rad av de största utsläppskällorna i 
Göteborgsområdet. En första förstudie blev klar förra året. Den 
visade alltså att en delad logistik- och infrastrukturlösning för 
transport och mellanlagring av koldioxid från industrigrind till 
kajkant är möjlig och har en stor potential. 

Tanken är att göra infrastrukturen tillgänglig för alla, genom 
så kallat tredjepartstillträde. Preems raffinaderi i Göteborg är en 
av de stora utsläppare av koldioxid som hoppas att inom några år 
kunna börja fånga in stora delar av sina utsläpp.
Dagens Industri 8 februari 2022

Lyckat test med biobränsle på Rya 
kraftvärmeverk
Rya kraftvärmeverk har en viktig roll i Göteborgs elförsörjning. 
Målet är att senast 2025 tillhandahålla fjärrvärme endast från 

förnybara eller återvunna källor. Kanske är värmeverket nu ett 
steg närmare målet. Tillsammans med Siemens Energi har Gö-
teborg Energi lyckats köra en gasturbin med flytande biobränsle 
- HVO som är ett dieselbränsle på förnybara råvaror - i stället för 
naturgas. 

Projektet med förnybara bränslen har pågått sedan 2019. 
Nästa fas för projektet är att utvärdera och ta lärdomarna från 
de genomförda testerna i det fortsatta utvecklingsarbetet kring 
flytande biobränslen i gasturbiner med målet är att utöka bräns-
leflexibiliteten ytterligare. 
Vårt Göteborg 8 februari 2022

Emil, 25, vill fixa gårdens elförsörjning 
med koskit
Bajset från 550 kor och deras kalvar kan bli extra värdefullt på 
Fröstorps mjölkgård i framtiden. Om allt går väl bygger familjen 
Karlsson en biogasanläggning nästa år som gör hela gården själv-
försörjande på el.

– Vi kommer att använda hälften av elen, resten kan vi sälja på 
elnätet. Det finns ett stort sug efter biogas, säger Emil Karlsson, 
25. Tillsammans med föräldrarna Carin och Kjell-Åke Karlsson 
vill han bygga en biogasanläggning på mjölkgården i Fröstorp. 
Det betyder att gödseln inte bara skulle pytsas ut över åkermar-
kerna som vanligt, utan att den först skulle rötas och förvandlas 
till biogas som ger el och värme till gården.
Borås Tidning 17 februari 2022

JÖNKÖPINGS LÄN

Isåsa Mejeri tar en paus -  
produktionen för dyr
Isåsa Mejeri slutar leverera närproducerad mjölk och vispgrädde. 

– Kostnaderna skenar med höjda energipriser, säger Svante 
Johansson som äger företaget tillsammans med sin son An-
ton. Anton Johansson är nionde generationen på gården där man 
år 2012 satsade och byggde en helt ny ladugård för 70 mjölkkor 
och 130 ungdjur. Fyra år senare startade familjen Johansson 
mejeriproduktionen, också den i lokaler på gården. Mjölken och 
grädden har levererats till lokala affärer i Nässjö, Bodafors, Eksjö 
och Jönköping. Svante Johansson säger att dieselpriset har gått 
från 12, 13 kronor till nästan 22, elen och biogasen har också stigit 
i pris 

– Vi tror inte vi kan ta igen det med prishöjningar i nuläget, 
säger Svante. Mejeriet läggs vilande och finns kvar på gården.
Tranås Tidning 16 februari 2022

Han producerar flytande biogas på gården
Den första anläggningen för småskalig produktion av flytande 
biogas är nu på plats på en gård. Det är företaget Biofrigas som 
under tio års tid utvecklat tekniken som får plats i en container. 

Köttproducenten och biogasentreprenören Dan Waldermars-
son utanför Habo har haft sin biogasanläggning i gång i över tio 
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år. Värmen går under en stor del av året i kulvert till grannens 
växthus med ekologiska tomater. Elen säljer han två tredjedelar 
av men under större delen av dessa tio år har elpriserna varit 
så låga att lönsamheten för elproduktionen inte varit något att 
skryta med. Förutom gödsel från sina egna 350 djur kommer det 
ett par tusen kubikmeter från en granngård och ytterligare 500 
kubikmeter fettavskiljarslam från storkök. Anläggningen från 
Biofrigas är den första som uppgraderar rågas till fordonsgas och 
gör den flytande i en och samma process på gårdsnivå. 
ATL Lantbrukets Affärstidning 17 februari 2022

Boende reagerar på röken - skriver brev
Bostadsrättsföreningen på Läroverksgatan har reagerat på illaluk-
tande rök sedan fjärrvärmeverket sattes i drift. Nu har de skrivit 
ett brev till kommunen.

– Jag fick gå upp på natten och stänga fönstret, för det luktade 
så illa, säger Lena Johansson, ordförande i bostadsrättsföreningen 
Gnosjöhus. Sedan fjärrvärmeverket sattes i drift har flera när-
boende reagerat. De menar att rök bolmar ut ur skorstenen och 
att vindar styr rökgaser runt i samhället. De klagande tycker att 
fjärrvärmeverket borde ha byggts någon annanstans, inte lågt 
beläget inne i samhället.
Värnamo Nyheter 19 februari 2022

Här kommer den nya förbindelsen byggas
Nu ska Vaggeryd och Skillingaryd äntligen kopplas samman. I 
Vaggeryds energis historiskt största satsning ingår inte bara ett 
nytt fjärrvärmeverk. När den nya 7,5 kilometer långa fjärrvär-
meledningen är på plats kommer man att få dela på varmvatt-
net. Målet är att projektet ska vara på plats till 2025. Då kommer 
nya utsläppsregler som gör att de gamla verken, ett i Vaggeryd 
och ett i Skillingaryd måste stängas. 

Längs de 7,5 kilometrarna mellan Vaggeryd och Skillingaryd 
kommer grävarna att ställas inför en rad utmaningar. På delar av 
sträckan kan marken vara förorenad. När järnväg och motorväg 
passeras måste man borra sig under med olika tekniker. Vat-
tendrag passeras genom luftledningar intill befintliga broar och 
vägtrummor.
Jönköpings-Posten 23 februari 2022

KRONOBERGS LÄN

Trensums rustar upp för ökad produktion
Renare vatten och minskat buller för grannarna - det ska de nya 
byggprojekten på Trensums innergård leda till. Utöver investe-
ringen i en ny tillverkningslinje för havredryck, som i oktober ska 
vara på plats i fabriken, har Trensums flera byggprojekt på gång 
på sin innergård. Ett krav för tillståndet är att Trensums skaffar 
ett nytt reningsverk, som nu håller på att byggas på gården. 
Utanför reningsverket byggs också grunden till en tankpark. Där 
ska de kemikalierna som kommer ut från reningen samlas upp 
och sedan transporteras bort för användning som biobränsle. I 
december meddelades det att Fazer köper Trensums Food AB.
Smålandsposten 1 februari 2022

Södra håller fast vid HVO - ännu så länge
2020 hade Södra för första gången en helt fossilfri produktion. 
Tack vare stora mängder HVO och egenproducerad el gick det 
att sköta bolagets sågverk och massaindustri utan utsläpp av fossil 
koldioxid. 

– Vi slukar enorma mängder HVO. Bara här i Värö handlar 
det om ungefär 20 kubikmeter i veckan. Sedan tillkommer Mör-
rum och Mönsterås, säger Christer Dahlberg, underhållsplane-
rare på Värö Bruk. Den senaste tidens kraftiga prishöjningar på 
biobränslet har inte fått bolaget att byta strategi. 

– Visst kan det bli tufft. Men vi vill hålla miljöfanan högt. Un-
der 2021 alstrades det 1 790 GWh el vid massabruken i Värö, 
Mörrum och Mönsterås, enligt en ny rapport från Södra. Det 
motsvarar knappt 120 procent av koncernens årliga elbehov. 
Elöverskott om 260 GWh under året distribuerades på det lokala 
elnätet och stöttade elförsörjningen i Götaland. 
ATL Lantbrukets affärstidning 3 februari 2022 

KALMAR LÄN

Tonvis av matavfall lagras fortsatt på 
Moskogen - inget nytt avtal klart
500 ton matavfall från länets hushåll lagras på Moskogens avfalls-
anläggning, men Kretslopp Sydost hoppas på att så snabbt som 
möjligt få tag på en ny mottagare som tar hand om matavfallet.

Under november förra året började kommunalförbundet 
Kretslopp Sydost söka en ny mottagare av matavfallet, efter 
att avtalet med biogasproducenten More Biogas sagts upp till 
årsskiftet. 

– Vår dagliga verksamhet handlar om att ta hand om avfall så 
om något händer ser vi det inte som ett problem att mellanlagra 
under tiden vi får ett nytt avtal på plats. Årstiden ger oss också 
bättre förutsättningar, säger Madeleine Åkesson.
Barometern 4 februari 2022

Nya reningverket dyraste byggprojektet 
sedan Linnéuniversitetet
Kalmars näst dyraste byggnadsverk i modern tid ska bli större 
än tre fotbollsplaner. Men hittills finns bara en väldig grop där 
det nya reningsverket är tänkt att ligga. Det nya reningsverket 
väntas kosta över en miljard kronor. Det nya reningsverket blir 
ett "kretsloppsverk". 50-80 procent av avloppsvattnet väntas gå 
att återanvända, bland annat till bevattning i jordbruket eller som 
tekniskt vatten i industrin. Utsläppen ska minska med 35 procent 
med hjälp av bättre rening. Och slammet från avloppsvattnet ska 
rötas och bli biogas - som kan användas både till fordonsbränsle 
och för att ge el och värme. 

– Vi kommer att bli självförsörjande på värmedelen. Och sen 
kommer vi även att producera el. Det som blir kvar av slammet 
går också att återanvända. Fler än hundra personer kommer att 
arbeta med bygget, som beräknas stå klart 2025.
Barometern 15 februari 2022



24

Laddad biokol kan ersätta konstgödsel i 
framtiden: "Bra för klimatet"
Salah Al Abedallah och Jonas Hansson i Algutsrum i Mörbylånga 
kommun arbetar just nu med ett projekt som kan ersätta konst-
gödsel i framtiden.

Det handlar om så kallad "laddad biokol". Träkol som inne-
håller mineraler, näringsämnen och en bakteriekultur som redan 
finns naturligt i jorden. 

"Det sparar mycket vatten, håller mycket näring och är jätte-
bra för klimatet. Processen absorberar mycket koldioxid.", säger 
Salah Al Abedallah. 
Sveriges Radio Kalmar 18 februari 2022

GOTLANDS LÄN

Simhallen i Fårösund fortsatt stängd - 
värmen räcker inte till
Simhallen i Fårösund håller stängt tillsvidare. Det här säger Peter 
Nilsson, vid Gotlands idrottscenter, till P4 Gotland.

Anledningen är att fjärrvärmeverket i Fårösund för närvarande 
inte levererar med full effekt, något som P4 Gotland rapporterade 
under lördagen. 

Det här gör att det inte går att värma upp simanläggningen 
tillräckligt. Anläggningens gym håller dock öppet men det går 
inte att duscha på plats. 
Sveriges Radio Gotland 6 februari 2022

Fjärrvärmen i Fårösund tillbaka efter 
avbrotten
Efter de många problemen med fjärrvärmen i Fårösund är fjärr-
värmesystemet nu i stort sett återställt.
I nuläget väntar man på en värmeväxlare som ska öka kapaciteten 
ytterligare, men så länge det är mildgrader klarar bolaget att 
leverera tillräckligt med värme till fjärrvärmenätet i Fårösund. 

Sedan förra veckan kör Gotlandshem och Region Gotland 
egna reservpannor för delar av sina fastigheter i Fårösund. 
Sveriges Radio Gotland 16 februari 2022

Frityrolja från gotländska restauranger ska 
bli förnybar energi
Efter en idé från Krögarföreningen på Gotland ska nu Tillväxt 
Gotland driva projektet som ska omvandla restaurangernas 
använda frityrolja till biogas.

Simon Kanellos, som själv är engagerad i restaurangen Bage-
riet i Visby, är projektledare: 

"Nu när vi har en biogasanläggning här på ön känns det givet att 
ge den mer produkter att göra ytterligare biogas med", säger han. 
Sveriges Radio Gotland 16 februari 2022

"Gotland är i ett vägskäl gällande 
klimatomställningen”
Cementa är den industrianläggning som har störst effektuttag på 
Gotland och dessutom är de en av anläggningarna i landet som 
släpper ut mest koldioxid.  

– Vi jobbar redan i dag med råmaterial, bränsle och löpande 
teknikutveckling för att kunna minska utsläppen år till år. Vi har 
ersatt en hel del av kalkstenen med slagg, en restprodukt från stål-
tillverkning, det gör att vi redan i dag får ner koldioxidutsläppen 
med över 200 000 ton, säger Matilda Hoffstedt. Slitefabriken 
har till år 2030 ett mål om att vara den första klimatneutrala 
cementfabriken i stor skala. Man kommer att använda sig av en 
CCS-lösning som under 2024 ska vara i drift vid fabriken i Brevik 
i Norge.

– När det är klart kommer tre procent av de nationella utsläp-
pen att vara kapade. Det här är något som är väldigt stort för 
Gotland och nationellt, säger Karin Comstedt Webb. 
Gotlands Media 22 februari 2022

BLEKINGE LÄN

Storbolag investerar för att minska 
utsläppen av koldioxid 
AAK AB planerar att investera 500 miljoner kronor för att kunna 
installera biomassapannor vid produktionsanläggningen i Århus, 
Danmark. Förhoppningen är att reducera anläggningens koldi-
oxidutsläpp med cirka 90 procent. 

De senaste fem åren har AAK:s anläggning i Århus drivit ett 
pilotprojekt med en mindre panna i bruk som nu ska få sällskap 
av två större pannor. Tillsammans beräknas de tre pannorna 
minska koldioxidutsläppen med runt 40 000 ton per år och drivs 
de på sheamjöl antas behovet av fossilt bränsle upphöra helt. 
Sheamjöl är en biprodukt som redan framställs på anläggningen 
vid utvinning av sheaolja. Besparingarna skiftet av drivmedel år-
ligen kan generera uppskattas till upp emot 100 miljoner kronor. 
Den aska som blir av att driva biomassapannorna med sheamjöl 
kan användas som gödning. 
Blekinge Läns Tidning 5 februari 2022

HALLANDS LÄN

Nej till förslag om bioenergi - Håkan 
Bengtsson besviken
Kommunfullmäktige avslog en motion om bioenergi från Per 
Andersson (C) och Håkan Bengtsson (C). Den gick ut på att 
kommunen borde se bioenergi som ett möjligt alternativ (och 
ta fram jämförande kalkyler för alternativet med bioenergi) när 
gamla uppvärmningssystem, som exempelvis oljepannor, ska 
bytas ut i kommunala fastigheter - eller när nya fastigheter ska 
utrustas med en värmekälla. Bengtsson tycker att tjänsteskrivel-
sen, som låg till grund för beslutet i fullmäktige, svarar på fel 
saker och är "fullständigt obegriplig".
Hallandsposten 19 februari 2022
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SKÅNE LÄN

Stor förväntan på Fords etanolsatsning
Efter att etanolen under många år har tappat mark har Ford  
bestämt sig för att ge biodrivmedlet en renässans. I år lanseras 
fem modeller med etanoldrift och entusiasmen är stor hos den 
lokala Fordåterförsäljaren Lundgrens Bil i Ystad. 

– Etanol har aldrig legat mer rätt i tiden än nu, säger Pierre 
Arehov på Lundgrens Bil. Många kunder har glömt bort att 
möjligheten finns. Men när man tar upp det och berättar att 
tekniken har gått framåt under de 20 år som bränslet har använts, 
så blir de väldigt positiva till det, säger han. Redan i april i fjor 
offentliggjorde Ford att etanolen skulle få fortsatt förtroende och 
i år lanseras fem bilmodeller som kan köra på biodrivmedlet: 
Focus, Fiesta, Puma, Kuga och Transit Connect.
Ystads Allehanda 8 februari 2022

Här ska kottar bli fossilfritt flygbränsle
Det finns nästan 30 000 trafikflygplan i världen och de blir bara 
fler. Huvuddelen av flygplanen har jetmotorer och alla jetmotorer 
använder fossila bränslen. Ett snabbt sätt att få ner utsläppen från 
flyget skulle därför vara att byta ut det fossila flygfotogenet mot 

ett förnybart bränsle. Därför ska forskare vid Lunds universitet 
nu satsa hårt på att ta fram ett flygbränsle av kottar, grenar och 
rötter.  

– Vi är ganska övertygade om att det går, säger Christer Fu-
reby, professor i värmeöverföring vid Lunds tekniska högskola, 
LTH. Lunds universitet ska leda ett forskningsprojekt som ska 
ta fram hållbara bränslen för jetflygplan och kraftproduktion. 
Projektet är ett av totalt elva "kompetenscentrum" som Energi-
myndigheten har beviljat stöd till. 
Sydsvenskan 11 februari 2022

Bagare ersätter diesel med gas
En investering i tiomiljonersklassen planeras när Continental 

Bakeries, Gillebagaren i folkmun, vill värma ugnarna med biogas 
istället för diesel.

Varje år gör ugnarna av med omkring tusen kubikmeter  
dieselolja. Nu är planen är att om cirka ett och ett halvt år övergå 
till en mer fossilfri drift. 

– Vi vill konvertera till biogas som på något sätt ändå är 
framtiden för den typen av industri som vi är, säger Jan Ackesjö, 
produktionschef till HD.
Lokaltidningen Söderåsen 12 februari 2022


