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Bioenergi i pressen
Två nya stora kraftvärmeverk ska byggas, av Kraftringen i Örtofta 
och av Jämtkraft i Östersund. I Uppsala har Vattenfall invigt sitt 
nya värmeverk Carpe Futurum. Eon vill fånga koldioxid i Örebro 
och Norrköping och Öresundskraft har fått stöd från Industrikli-
vet för att testa CCS vid Filbornaverket. SE SIDAN 12.

Bioenergins andel fortsätter öka
Det finns nu preliminära siffror på energianvändningen 2021 och 
prognos för utvecklingen fram till 2024. Användningen av bioen-
ergi fortsätter att öka, samtidigt som vindkraften väntas produce-
ra allt mer. Solenergin ökar procentuellt allra mest, från låg nivå. 
SE SIDAN 5.

Effekter av 
Ukrainakriget 
EU-åtgärder 
utan bioenergi
Rysslands anfallskrig mot Ukraina har 
tydliggjort EU:s stora beroende av rysk 
naturgas, olja och kol. Särskilt stort är 
beroendet av rysk gas. Betalningen för 
denna energiimport är en viktig del av 
finansieringen av det ryska anfallskriget 
och det har rests allt starkare krav på att 
EU ska införa sanktioner mot importen. 

USA införde importstopp för rysk olja, LNG och kol den 8 mars, 
liksom förbud mot investeringar och finansiering i energisektorn 
i Ryssland för amerikanska företag. Medan det amerikanska 
importstoppet verkar gälla direkt har Storbritannien annonserat 
att man ska fasa ut den ryska oljeimporten under året. Rysk olja 
står för 8 procent av den brittiska oljeanvändningen. 

EU:s regeringschefer har inte kunnat enas om ett import-
stopp. Tvärtom har det funnits mycket starkt motstånd mot en 
sådan åtgärd eftersom många av EU:s medlemsländer är starkt 
beroende av den ryska fossila energin. EU-kommissionen lade 
istället den 8 mars ett dokument med rubriken ”REPowerEU: 
gemensamma europeiska åtgärder för mer prisvärd, säker och 
hållbar energi”. Programmet handlar om vad EU kan göra för 
att minska beroendet av rysk gas, men innehåller inga förslag om 
sanktioner mot gasimporten. Dokumentet är bara på 10 sidor 
och innehåller ett antal förslag, men nämner varken bioenergi 

FORTS PÅ SID 2

EU-ländernas beroende av fossila bränslen för sin energiförsörjning. 
Siffrorna gäller 2019, som är det senaste året för vilken det finns 
komplett energistatistik. Länder som Sverige, Finland och Litauen 
med hög andel bioenergi har också låg andel fossila bränslen. 
Sammanställning av Svebio grundat på statistik från Eurostat. 
SE MER PÅ SIDAN 2 
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(frånsett biogas), fjärrvärme eller energiutvinning ur avfall. 
De konkreta förslagen är följande och tidsperspektivet är dels 

vad som kan göras dels under 2022, dels till 2030. 
När det gäller gastillförseln föreslår man diversifiering av 

LNG-importen och av importen visa gasledningar, dvs att köpa 
från andra länder än Ryssland. Man vill också öka produktionen 
av biometan (uppgraderad biogas) och vätgas. De volymer som 
anges är 35 miljarder m3 biometan 2030 och 15 miljoner ton 
förnybar vätgas utöver de 5,6 miljoner ton som man tidigare 
föreslagit i Fit for 55. För minskad gasanvändning ges ett enda 
förslag utöver de åtgärder som föreslås i Fit for 55, nämligen en 
temperatursänkning med 1°C genom att ställa ner termostaterna i 
gasvärmda hus. För småhusen föreslås installation av 30 miljoner 
värmepumpar till 2030 och produktion av 15 TWh el genom in-
stallation av takbaserade solceller. Inom elproduktionen föreslås 
en ytterligare satsning på vindkraft och solkraft med 480 GW, 
varav en del ska användas för vätgasproduktion. På industrisidan 
föreslås elektrifiering och användning av vätgas. Det är allt. Inget 
nämns alltså om fasta och flytande biobränslen, om avfallsbräns-
len, om utbyggd fjärrvärme eller om bränslebyte i fjärrvärme och 
bränslebaserad elproduktion. Inte heller biobränsle för småhus-
uppvärmning finns med, trots att en stor del av småhusen i EU 
har gaspannor. 

Så här ser EU:s fossilberoende ut idag:

 Andelen förnybar energi var bara 22 procent 2020, dvs fossila 
bränslen och kärnkraft stod för nära 80 procent av energianvänd-
ningen, varav fossila bränslen över 75 procent (se diagram på sid 1).

 Omkring 90 procent av alla fossila bränslen importeras. Det 
gäller också konsumtionen av naturgas, där den egna produktio-
nen, främst i Nederländerna och Danmark, har minskat på senare 
år. Produktionen i Storbritannien och Norge ligger utanför EU. 

 Av gasimporten till EU kom 2021 nästan hälften, eller 45,3 
procent, från Ryssland, medan Norge svarade för 23,6 procent, 
Algeriet för 12,6 procent, USA för 6,6 procent, Qatar för 4,9 
procent och övriga länder för 7,1 procent. 

 Tyskland får 54 procent av sin gas från Ryssland, via flera 
gasledningar, men främst från Nordstream 1 genom Östersjön. 

 Ryssland står också för 27 procent av oljeimporten till EU och 
46 procent av kolimporten. 

För Sveriges del är beroendet at rysk fossil energi litet. Endast 
knappt två procent av slutanvändningen av energi i Sverige består 
av naturgas, och den största delen kommer via gasledningen från 
Danmark. Gas importeras också som LNG. 

Importen av rysk olja har minskat kraftigt under senare år, 
från nära halva importen av råolja 2011 till bara 4 procent 2020 
och 8 procent 2021, enligt Energimyndighetens statistik. Preem 
uppgav 23 februari att man stryper användningen av olja från 
Ryssland vid sina raffinaderier. 

De europeiska statscheferna har diskuterat EU-sanktioner 
mot importen av rysk gas och olja. Men man har inte kunnat 
enas. Nederländernas premiärminister Mark Rutte och Ungerns 
president Viktor Orbán motsatte sig direkt sådana sanktioner och 
även Tyskland har motsatt sig stopp för gasimporten. Däremot 
beslutade Tyskland snabbt att avbryta Nordstream 2-projektet 
och bolaget bakom den nya gasledningen gick i konkurs. 

FORTS FRÅN SID 1

Svebio kommentar: 
Dokumentet REPowerEU illustrerar på ett tydligt sätt EU-kommissionens 
syn på bioenergi. Man kan tänka sig produktion av biogas för att ersätta 
fossil gas. Men man ser inte möjligheterna att ersätta fossila bränslen, 
inklusive gas, med biobränslen för värme, el och drivmedel. Samma ne-
gativa syn på bioenergi finns i de flesta av förslagen i Fit for 55-paketet 
som kommissionen presenterade i somras. Där föreslås nya restriktioner 
för skogsbiomassa, fortsatta restriktioner för åkerbaserad bioenergi, be-
gränsningar för skogsbruket och ensidigt gynnande av el och vätgas på 
bekostnad av bioenergilösningar. Förslaget till taxonomi för hållbara in-
vesteringar innehåller mycket negativt för bioenergi och skogsbruk, men 
inkluderar naturgas och kärnkraft bland godkända energislag. 

Kombinationen biobränslen, avfall och fjärrvärme har varit ett 
framgångsrecept för att reducera användningen av fossil rysk gas i de 
baltiska länderna. Litauen är det mest framgångsrika exemplet. Under en 
tioårsperiod har biobränslen och avfall nästan helt ersätt importerad rysk 
gas. Från att gasen stått för 80 procent av bränsleinsatsen i fjärrvärme 
2010 och biobränslen stod för 20 procent har biobränslen och avfall växt 
till 80 procent idag, medan användningen av gas nu ligger under 20 
procent. Under det kommande året kommer gasberoendet att minska 
än mer när ytterligare ett par kraftvärmeverk för skogsflis och avfall invigs 
i Vilnius. En liknande omställning kan genomföras i de flesta EU-länder. 
Utbyggnad av fjärrvärme ger också en stor energieffektivisering genom 
samproduktion av el och värme. Biobaserad kraftvärme möjliggör också 
framtida negativa utsläpp. 

Förutom bioenergi i kraftvärmen kan man ersätta en betydande del av 
den småskaliga uppvärmningen, t ex genom uppvärmning med pellets. 
I Frankrike säljs idag 200 000 pelletskaminer om året. På samma sätt 
som kommissionen formulerar mål om miljontals värmepumpar borde 
man sätta upp mål om modern uppvärmning med biobränslen, gärna 
kombinerade system pellets/solvärme. Miljontals småhus i EU har idag 
gasvärme eller oljepannor. Det finns också stora möjligheter att använda 
biobränslen i industrin, ofta till mycket lägre kostnad än den elektrifiering 
och vätgasanvändning som kommissionen föreslår. Men stigande priser 
på utsläppsrätter och på fossila bränslen kommer den här utvecklingen 
att ske oberoende av EU-kommissionens dokument. 

EU köper också stora mängder rysk olja. För att minska oljeberoendet 
måste insatser göras särskilt på transportsektorn, där man kan öka 
användningen av biodrivmedel. För att det ska ske måste EU ändra de 
direktiv och förordningar som begränsar användningen av jordbruksba-
serade biodrivmedel och inte införa regelverk som i praktiken förbjuder 
bilar med förbränningsmotor. 

Att inte utnyttja bioenergins potential innebär fortsatt onödigt stort 
beroende av den ryska gasen och oljan och onödigt höga kostnader 
för energiomställningen. Vid sidan av ökad självförsörjning och minskat 
beroende av Ryssland innebär en satsning på bioenergi ökade inkomster 
och sysselsättning inom EU, och särskilt på landsbygden. I Litauen har 
satsningen på inhemsk bioenergi gett 10 000 nya välbetalda jobb (se 
även pressmeddelande på sidan 10). 

IEA:s 10-punktsprogram för 
minskat beroende av rysk gas
IEA, International Energy Agency, presenterade redan 3 mars en 
10-punktsplan för hur EU kan minska sitt beroende av den ryska 
naturgasen. IEA:s 10-punktsplan är mer fullständig än EU:s plan och 
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inkluderar även biokraft. Det här är huvudpunkterna i IEA:s plan: 

 Inga nya kontrakt med Ryssland när de nuvarande kontrakten går 
ut. Flera kontrakt går ut under 2022.

 Öka importen från andra gasleverantörer för att ersätta rysk gas, 
samt öka importen av LNG. En samlad ansträngning för att minska 
läckage i gassystemet. 

 Krav på ökade gaslager, minst 90 procent i oktober. 

 Tidigarelägga drifttagning av vindkraft och solenergi, snabba på 
tillstånd. 

 Använda kärnkraften och biokraftanläggningar bättre. 

 Åtgärder för att skydda sårbara elkonsumenter mot höga 
energipriser.

 Ersätta gaspannor med värmepumpar.

 Påskynda energieffektivisering av byggnader och industrier. 

 Sänka rumstemperaturen.

 Öka flexibiliteten i elsystemen
På punkten om att använda kärnkraften och biokraften bättre 

skriver man så här:
”The large fleet of bioenergy power plants in the EU operated at about 

50% of its total capacity in 2021. These plants could generate up to 50 
TWh more electricity in 2022 if appropriate incentives and sustainable 
supplies of bioenergy are put in place.”

Ökad biokraftproduktion är en av få insatser som skulle ge snabb 
effekt, redan inom något år. Att behålla nedläggningsbeslutade 
kärnkraftverk i drift skulle kunna ge 20 TWh. Som jämförelse skulle 
den föreslagna ökningen av sol och vind kunna ge 35 TWh. 

Svebio kommentar: 
IEA:s 10-punktsprogram för minskat beroende av den ryska gasen 
kom några dagar före EU-kommissionens program. Många punkter 
är lika. Men IEA har insett möjligheten att snabbt öka upp produktio-
nen av biokraft, som inte alls nämns av EU-kommissionen. Det är en 
åtgärd som snabbt skulle kunna minska behov av rysk gas. Men inte 
heller IEA har insett vilka stora möjligheter som finns att ersätta gas 
med biobränslen och avfall inom värme, både småskaligt och i fjärr-
värmen, och i industrin. 

Eftersom EU-kommissionen säkert tagit del av IEA:s förslag 
måste man tolka EU-kommissionens uteslutning av bioenergi som 
ett medvetet val. Man kan konstatera att IEA inte tagit upp vätgas i 
sitt program. Säkert har man på IEA i Paris en mer realistisk syn på 
vätgasens potential och kostnad än man har på EU-kommissionen i 
Bryssel. 

Energiministern gör markering 
om bioenergin
När energikommissionär Kadri Simson besökte Stockholm den 
18 mars markerade energiminister Khashayar Farmanbar vad den 
svenska regeringen anser om bioenergins roll i att ersätta rysk 
gas. Vi citerar ur pressmeddelandet, som hade rubriken ”EU:s 
importberoende av rysk energi måste brytas”:

”– Rysslands krig i Ukraina gör det tydligt att vi måste på-

skynda energiomställningen i EU och bryta beroendet av ryska 
fossila bränslen så snart som möjligt, säger EU-kommissionär 
Kadri Simson.

Sverige har ett lågt importberoende av kärnbränsle, olja och 
gas från Ryssland, medan stora delar av Europa ett stort beroende 
av rysk energiimport. Omkring 40 procent av gasimporten, 27 
procent av oljeimporten och 46 procent av kolimporten till EU 
kommer från Ryssland.

Både energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar 
och Kadri Simson lyfter fram den gröna industriella revolutionen 
i norra Sverige som ett bra exempel på hur EU:s gröna giv kan 
fungera i praktiken.

– Sverige är ett bra exempel på hur vi inom EU kan fasa ut 
beroendet av importerade fossila bränslen och samtidigt vara 
innovativa och konkurrenskraftiga, säger Kadri Simson.

I juli 2021 föreslog EU-kommissionen en revidering av EU-
direktivet om förnybar energi, som bland annat innebär att 
kraven för att bioenergi ska få klassas om hållbar skärps.

– Vi måste snabbt få fram hållbar ersättning för gas. Det är 
därför kontraproduktivt att införa nya restriktioner på bioenergi, 
som är den dominerande formen av förnybar energi inom EU, sam-
tidigt som vi behöver bryta beroendet av ryska fossila bränslen, säger 
Khashayar Farmanbar.”

Svebio kommentar: 
Det är utmärkt att energiminister Khashayar Farmanbar tydligt marke-
rar att nya restriktioner för bioenergi är kontraproduktiv politik när vi 
nu behöver mobilisera inhemska bränslen i EU för att minska beroen-
det av fossila bränslen från Ryssland. Sverige måste få med sig andra 
EU-länder i den här frågan i de fortsatta förhandlingarna kring förny-
bartdirektivet. Det handlar inte bara om berörda svenska företag och 
den svenska energiförsörjningen utan främst om att kunna minska be-
roendet av Ryssland. Den linjen borde alla EU-länder kunna ställa upp 
på och ändra inriktningen av EU:s syn på biobränslen. 

Regeringen presenterar 
åtgärdspaket mot prisökningar 
på drivmedel och el till följd av 
invasionen av Ukraina
Den 14 mars la regeringen ett omfattande åtgärdspaket med an-
ledning av konsekvenserna på energimarknaderna av invasionen 
av Ukraina. Bland annat föreslår regeringen att skatten på bensin 
och diesel sänks tillfälligt, att reduktionsplikten fryses under ett 
år och att BNP-uppräkningen av skatten på bensin och diesel 
pausas. 

Så här sammanfattas åtgärderna av regeringen:  

Åtgärder på kort sikt

1. Skatten på diesel och bensin sänks tillfälligt juni-oktober 
2022. Drivmedelsskatten på diesel och bensin sänks tillfälligt 
till den lägsta tillåtna nivån enligt EU:s regelverk. Det innebär 
att priset på bensin och diesel vid pump blir drygt 1,30 kronor 
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lägre per liter, utöver den skattesänkning med 50 öre som sker 
i maj. Regeringen föreslår att förslaget ska gälla från den 1 juni 
till 31 oktober. Kostnaden för åtgärden beräknas till 3,7 miljarder 
kronor.

2. En ny drivmedelskompensation införs till privatpersoner. 
Kompensation är till privatpersoner som äger en personbil. 
Stödet kommer vara 1 000 kronor per bilägare. De som bor i 
kommuner som ingår i stödområdena 1, 2 eller 3 och äger en 
personbil får ytterligare 500 kr i kompensation. Det handlar 
främst om boende i gles- och landsbygder där avstånden är stora. 
Utgångspunkten är att kompensationen betalas ut automatiskt. 
Kostnaden för åtgärden beräknas till omkring 4 miljarder kronor.

3. Ytterligare medel tillförs anslaget för klimatbonus. För att 
fortsatt bidra till omställningen av bilflottan, minska beroendet 
av fossila bränslen och möta den kraftigt ökade försäljningen av 
klimatbonusbilar, främst elbilar, ökas anslaget för klimatbonusen 
med 3,9 miljarder kronor. Därmed kommer en person som köper 
en elbil fortsatt kunna få 70 000 kronor i ekonomiskt stöd.

4. Elpriskompensationen förlängs med ytterligare en månad 
i södra och mellersta Sverige. Kompensationen förlängs med 
lägre kompensationsnivåer för mars månad i södra och mellersta 
Sverige, i elprisområden tre och fyra, där priserna har ökat mest. 
Ersättning ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2 000 kWh 
per månad. Den nedre gränsen sänkts jämfört med tidigare 
kompensation för att även träffa hushåll med lägre elförbruk-
ning. Kompensationen kommer vara mellan 100 kronor och 1 
000 kronor och omfatta cirka 2 miljoner hushåll. Kostnaden för 
åtgärden beräknas till omkring 900 miljoner kronor.

5. Bostadsbidraget för barnfamiljer höjs tillfälligt under juli-
december 2022. För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi 
mot kraftiga prisuppgångar införs ett tillfälligt tilläggsbidrag för 
barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till 
bostadsbidrag. Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent 
av det preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att 
lämnas med 1 325 kronor per månad. Kostnaden beräknas till 
omkring 500 miljoner kronor.

Åtgärder på längre sikt

6. Ett nytt och förenklat reseavdrag. Dagens reseavdrag ersätts 
med en skattereduktion som helt baseras på avståndet mellan bo-
staden och arbetsplatsen. Varken färdmedel eller kostnaderna för 
resorna ska ha någon betydelse för avdraget. Omkring 260 000 
fler personer bedöms kunna ta del av skattereduktionen jämfört 
med nuvarande reseavdrag. Detta föreslås i en lagrådsremiss som 
regeringen lämnar till Lagrådet senare denna vecka. Målet är att 
de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

7. Reduktionsplikten kommer att frysas. Reduktionsnivåerna 
för diesel och bensin fryses till 2022 års nivåer under nästa år. 
Regeringen kommer att skicka ut förslaget på remiss med målet 
att det ska träda i kraft den 1 januari 2023. Regeringen avser också 
att tidigarelägga uppdraget till Energimyndigheten om att se över 
om reduktionsnivåerna för diesel och bensin bör justeras från 
2024. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2022.

8. BNP-indexeringen av diesel och bensin pausas. Den årliga 
omräkningen av skattesatserna på diesel och bensin pausades för 

2021 och 2022, vilket även föreslås att göras nästa år. Regeringen 
kommer att skicka ut förslaget på remiss med målet att det ska 
träda i kraft den 1 januari 2023. Kostnaden för åtgärden beräknas 
till omkring 900 miljoner kronor 2023.

Svebio kommentar:
Vi accepterar att man fryser nivån i reduktionsplikten under ett år, 
liksom att man pausar BNP-indexeringen av bensin- och dieselskat-
terna. Läget är exceptionellt, prisuppgången har varit mycket stor och 
drabbar många företag och branscher, liksom enskilda som är bero-
ende av bil. Men åtgärderna måste vara tillfälliga och kopplade till den 
akuta situationen. Man måste ha i åtanke:

 Åtgärder som stimulerar användningen av fossila bränslen gynnar 
samtidigt Ryssland eftersom EU inte infört något importstopp. Lägre 
pris ger högre efterfrågan. Man bör därför inte göra alltför stora skat-
tereduktioner utan arbeta med andra typer av åtgärder som mildrar 
effekterna. 

 Så snart situationen normaliserats måste man återgå till den tidigare 
politiken och fullfölja bränslebytet med hjälp av höjda reduktionskvo-
ter. Transportsektorns klimatmål 2030 måste ligga fast.

 Vi lever i en marknadsekonomi, och staten kan inte skydda medbor-
gare och företag mot alla prishöjningar. Tvärtom måste prissignaler på 
marknaden få verka för att stimulera till förändrat beteende, marknads-
utveckling och teknikutveckling. Konsumenter som redan anpassat sig 
till högre priser på fossil energi och el måste också belönas. Mot den 
här bakgrunden är vi tveksamma till att man fortsätter med generell 
kompensation till elkunder. Bonus-malus hör inte heller hemma i detta 
åtgärdspaket. 

(se även pressmeddelande på sidan ??)

Redovisning av kontrollstation 
för reduktionsplikt tidigareläggs
Pressmeddelande från infrastrukturdepartementet , 24 mars 

Regeringen har beslutat att ändra Energimyndighetens uppdrag 
att ta fram underlag för kontrollstation 2022 för reduktionsplikt 
på bensin, diesel och flygfotogen. Anledningen är att regeringen 
vill snabbare kunna hantera de förslag som kommer med Energi-
myndighetens redovisning. 

Den 14 mars presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att 
möta prisökningar på el och drivmedel till följd av Rysslands 
invasion av Ukraina. En av åtgärderna som aviserades var en 
frysning av reduktionsplikten för bensin och diesel till 2022 års 
nivåer under nästa år.

Regeringen avsåg också att tidigarelägga redovisningen av 
uppdraget att se över om reduktionsnivåerna för bensin, diesel 
och flygfotogen för åren 2024-2030.

Regeringen har nu beslutat att tiden för delar av uppdraget 
förkortas. De delar av uppdraget som rör frågan om reduktions-
nivåerna för bensin och diesel för åren 2024–2030 ska i stället 
redovisas senast den 15 september 2022 för att snabbare kunna 
hantera de förslag som Energimyndigheten kommer in med.
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Ursprungsgarantier för värme 
och kyla
Regeringen föreslog i en proposition 17 mars (prop. 2021/22:147) 
att den som producerar gas, kyla och värme ska kunna få ur-
sprungsgarantier utfärdade på samma sätt som i dag gäller för 
producenter av el. Regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer ska med stöd av ett bemyndigande i lagen få 
meddela föreskrifter om bl.a. utfärdande, överföring och annul-
lering av ursprungsgarantier.

Vidare föreslås att ursprungsgarantier från ett tredjeland ska 
erkännas under vissa förutsättningar och att tillsynsmyndigheten 
ska kunna besluta förelägganden som får förenas med vite om 
inte bestämmelserna i lagen och i anslutande föreskrifter följs. 
Förelägganden som har förenats med vite ska kunna överklagas. 
De föreslagna lagändringarna är i huvudsak föranledda av artikel 
19 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av 
den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den dag som 
regeringen bestämmer.

Svebio kommentar: 
Ursprungsgarantier för värme och kyla är en dålig idé som bara kom-
mer att skapa oreda på marknaden. Värmemarknaderna är lokala och 
det finns ingen nytta med att köpa och sälja ursprungsgarantier och 
inte heller något uttalat behov av att införa ett sådant system i Sverige. 
Enda skälet till åtgärden är att uppfylla kraven i EU-direktivet. 

Bioenergins andel ökade 
återigen 2021
Energimyndigheten presenterade den 14 mars en kortsiktsprog-
nos för energianvändningen i Sverige fram till och med 2024. 
Prognosen ger också preliminär aktuell statistik. Utifrån siffrorna 
har Svebio beräknat andelen bioenergi och annan energi i den 
slutliga energianvändningen. Bioenergiandelen låg 2021 på 37,6 
procent. För den samlade kategorin ”biobränslen, torv och avfall” 
var andelen 40,1 procent. 

Samma dag publicerade Energimyndigheten också en uppda-
terad upplaga av Energiläget i siffror som ger sammanfattande 
statistik fram till och med 2020 och prisstatistik till och med 
2021. 

Det här visar kortsiktsprognosen

Prognosen för de kommande åren visar på en kraftigt ökad pro-
duktion av vindkraft och procentuellt stor ökning även för solel. 
Elexporten förväntas öka ytterligare till rekordnivå. 

Så här sammanfattar Energimyndigheten sin prognos:

Kraftig ökning för vindkraft, solel och elexport 2024

Energianvändningen var låg under 2020 till följd av pandemin, 
men vänder nu uppåt fram till 2024. Prognosen visar att såväl 
elproduktionen från vind och sol som elexporten fortsätter 
att öka. Elanvändningen börjar också ta fart inom industrin 
och för vägtransporter. Det visar Kortsiktsprognosen från 
Energimyndigheten.

Energimyndighetens Kortsiktsprognos beskriver energian-
vändning och energitillförsel för perioden 2020–2024. Den totala 
energianvändningen väntas öka från 498 TWh 2020 till 523 TWh 
2024.

Årets Kortsiktsprognos präglas av större osäkerheter än 
vanligt på grund av omvärldsläget. De möjliga effekterna på 
energimarknaderna med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina är inte inkluderade i prognosen och innebär därför en 
osäkerhet. Även utvecklingen kring energipriserna, som av olika 
orsaker varit högre än vanligt sedan hösten 2021, och hur dessa 
kommer påverka energianvändningen bidrar med en osäkerhet i 
prognosen. Prognosomgången präglas även i viss mån fortsatt av 
coronapandemin som råder i världen sedan våren 2020.

Kraftig ökning av vindkraft och solel

Enligt prognosen ökar vindkraften stadigt de kommande åren, 
från 28 TWh 2020 till 47 TWh 2024. Solel ökar också kraftigt, 
om än från låga nivåer, och väntas uppgå till 3 TWh 2024. Den 
totala elproduktionen väntas öka från 161 TWh 2020 till 184 
TWh 2024. Detta leder också till en ökad elexport som väntas nå 
41 TWh under 2024.

Elanvändningen inom industrin förväntas öka

Industrisektorns energianvändning bedöms öka från 136 TWh 
2020 till 143 TWh 2024. Mot slutet av prognosperioden finns 
dock stora osäkerheter. Inom industrin väntas flera stora projekt 
kopplade till energiomställningen. I prognosen ingår dock endast 
projekt där samtliga nödvändiga tillstånd har beviljats. Om alla 
tillstånd för större nyetableringar inom industrin godkänns be-
räknas ytterligare nästan 8 TWh elanvändning att tillkomma. Det 
skulle i så fall medföra en total energianvändning för industrin 
motsvarande 151 TWh 2024, samt medföra en lägre nettoexport 
av el.

Ökad användning av el i vägtransporter

Energianvändningen inom inrikes transporter väntas öka från 79 
TWh 2020 till 82 TWh 2021 och därefter avta till 79 TWh 2024. 
Den inledande ökningen är en konsekvens av att påverkan på 
transportsektorn från covid-19-pandemin väntas vara lägre under 

Slutlig energianvändning fördelad på energikälla. Bioenergi inkluderar 
den förnybara andelen av avfall. Svebios bearbetning av preliminär 
statistik från Energimyndigheten (Kortsiktsprognosen mars 2021).
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2021 än den var 2020. I prognosen ser vi att elanvändningen 
inom vägtransporter börjar ta fart tack vare en allt större andel 
laddbara vägfordon. Minskningen av totala energianvändningen 
fram till 2024 beror i huvudsak på att transporter som drivs med 
flytande bränslen gradvis ersätts av eldrivna transporter som är 
effektivare. Även användningen av biodrivmedel väntas öka. Det 
beror främst på höjda nivåer inom reduktionsplikten.

Bostads- och servicesektorn påverkas av vädret

Inom sektorn bostäder och service väntas energianvändningen 
öka från 140 TWh 2020 till nästan 149 TWh under 2021 för att 
därefter gå ner till drygt 145 TWh 2024. Energianvändningen 
inom denna sektor beror till stor del av vädret, som under 2020 
var milt och under 2021 var jämförelsevis kallare, vilket ger en 
större efterfrågan på framför allt el och fjärrvärme.

Svebio kommentar: 
Energimyndighetens sammanfattning av prognosen är ensidigt 
inriktad på elektrifiering. Man lyfter fram ökad elanvändning i trans-
portsektorn i mellanrubrik och text och hänger på biodrivmedlen som 
en bisats på slutet. Men siffertabellerna talar ett annat språk. Från 
2020 till 2024 ökar användningen av biodrivmedel med 10,3 TWh i 
prognosen, medan användningen av el i transportsektorn bara ökar 
med 2 TWh under samma period. Detta trots att Energimyndigheten 
inte räknar med fortsatt skattebefrielse för rena och högblandade bio-
drivmedel efter 2022. Om man förutsätter samma användning av rena 
och högblandade biodrivmedel 2024 som 2021 blir ökningen för bio-
drivmedel 13,2 TWh under perioden. 

Huvudrubriken för hela pressmeddelandet undviker också att 
nämna bioenergi. Mellan 2021 och 2024 ökar vindkraften med 20 TWh, 
solel med 2 TWh och biobränslen med 11 TWh. Oljeanvändningen 
minskar under perioden med 15 TWh. I sammanfattning sker nu två 
stora förändringar i svensk energiförsörjning: biobränslen ersätter fos-
sila bränslen i transportsektorn och vindkraften byggs ut kraftigt med 
viss ökning av elanvändningen i industri och transporter, men främst 
ökat elöverskott och ökad elexport kommer att nå en knapp procent 
av den svenska energianvändningen 2024. 

Stöd till produktion av biogas
Ur pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet 25 mars 

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att den 
som producerar biogas kan få stöd, om biogasen uppgraderas till 
samma kvalitet som naturgas. Det kan på sikt minska beroendet 
av import av fossil naturgas eftersom biogasen då till exempel kan 
ersätta naturgas i industrier eller användas som bränsle i gasbilar, 
tunga lastbilar och sjötransporter. 

I budgetpropositionen för 2022 avsattes 500 miljoner kronor 
i syfte att öka produktionen av biogas och stärka producenternas 
konkurrenskraft. Under 2023 och 2024 föreslås att 700 miljoner 
kronor per år tillföras för samma ändamål. Satsningen föreslås 
fortsätta till 2040, med en kontrollstation 2024.

Regeringen har nu beslutat om en förordning för hur stödet 
till biogas ska se ut. Produktion av biogas som uppgraderas till 
samma kvalitet som naturgas ska ges ett stöd på högst 30 öre per 
kilowattimme. Sådan biogas kan till exempel användas i gasbilar 

eller ersätta naturgas i industrier. Biogas som görs om till flytande 
form kan få ytterligare 15 öre per kilowattimme i stöd. Flytande 
biogas används bland annat i tunga lastbilar och sjöfart. Energi-
myndigheten kommer att ansvara för stödet.

Klimatpolitiska rådets rapport 2022
Klimatpolitiska rådet presenterade sin årliga rapport 16 mars. 
Rådet betonar att insatserna för att minska utsläppen måste ac-
celerera, även i Sverige, och att det behövs bättre politisk styrning 
och samordning av insatserna. Under rubriken ”Vägen till noll 
nettoutsläpp är till stor del redan känd” sammanfattar man så 
här:

Även om ingen vet exakt hur vägen mot noll nettoutsläpp 
kommer att se ut, går det att urskilja områden i omställningen 
som kommer att ha central betydelse. I såväl svenska som inter-
nationella studier återkommer, med vissa variationer, fyra sådana 
nyckelområden:

 effektivare energi- och resursanvändning

 fossilfri elektrifiering

 biomassa från skogs- och jordbruk

 upptag och lagring av koldioxid.

De allra flesta enskilda åtgärder som tar oss närmare nollut-
släpp kan hänföras till något av dessa fyra nyckelområden. Det 
handlar om tekniska förändringar men lika mycket om föränd-
rade institutioner, affärsmodeller och beteenden.

Rapporten finns på Klimatpolitisdka rådets hemsida: 
https://www.klimatpolitiskaradet.se/rapport-2022/

Stöd till drivmedelsstationer i 
serviceglesa landsbygder
Ur pressmeddelande från Näringsdepartementet 18 mars

I syfte att säkerställa tillgången till försäljningsställen för drivme-
del i landsbygdsområden där servicen är gles har regeringen idag 
beslutat om en förordning om statligt stöd. 

Regeringen har tidigare aviserat en budgetsatsning på 75 
miljoner kronor årligen för 2022 och 2023 i syfte att små driv-
medelsstationer i vissa landsbygdsområden ska kunna genomföra 
investeringar som förhindrar att brandfarlig vätska läcker ut och 
orsakar skada på miljö eller risk för brand.

Förordningen riktas till de som är i behov av stöd för att kunna 
genomföra investeringar som är nödvändiga för att uppfylla krav 
i en föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Det handlar om att genomföra åtgärder för att nedgrävda 
rörledningar i mark för hantering av brandfarlig vätska ska vara 
korrosionsskyddade.

Enligt den nya förordningen får stöd lämnas med upp till 
85 procent av kostnaden för investeringen. Vidare kan förskott 
beviljas med upp till 80 procent av det förväntade stödet.

Förordningen träder i kraft den 19 april i år.
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Lägre elpriser – särskilt i norr
De trender vi sett tidigare i vinter har förstärkts under mars. TT 
konstaterade att mars var den näst dyraste elmånaden någonsin i 
södra Sverige (elprisområde 4) med ett snittpris på 1,50 kr/kWh, 
bara överträffat av december 2021, då medelpriset var 1,87 kr/
kWh. I norra Sverige (elprisområde 1) hade man däremot det läg-
sta snittpriset sedan i december 2020, endast 20 öre/kWh. Elpri-
set var alltså i genomsnitt mer än sju gånger så högt i Sydsverige 
som längst i norr. Vissa dagar var skillnaden ännu större. TT ger 
ett exempel på när priset var 1,90 kr/kWh i söder men vara 17 öre/
kWh i norr. Volatiliteten, prissvängningarna, har varit mycket 
stora. Under mars har det vid flera tillfällen noterats spotpris på 
Nord pool kring noll. Vi har alltså mycket stora prisvariationer 
både geografiskt och över tid, vilket skapar svårigheter både för 
producenter och användare, liksom för systemansvariga. Den 
höga andelen vindkraft, som till stor del finns i norra Sverige, är 
en viktig orsak till variabiliteten. När detta skrivs ger vindkraften 
bara 2,7 procent av elproduktionen enligt Kontrollrummet hos 
Svenska kraftnät. Vid andra tillfällen kan den ge ända upp mot 
35 procent. 

I övrigt ser vi inga nya trender. Vindkraftsproduktionen har 
ökat kraftigt sedan förra året. Biokraftproduktionen har också 
varit högre på grund av de höga elpriserna. Eftersom elanvänd-
ningen legat fortsatt stilla betyder det att exportöverskottet ökat. 

Den stora nya finska reaktorn Olkiluoto 3 har inlett uppstart 
och kommer att vara i full kommersiell drift framåt sommaren. 
Reaktorn började byggas 2005 och skulle ha varit klar 2009, men 
har blivit 13 år försenad och avsevärt dyrare än planerat. Olkiluoto 
3 är enligt finska TV-bolaget YLE världens näst dyraste byggnad 
med sin byggkostnad på 8,5 miljarder euro. Endast hotellkom-
plexet Abraj al-Bait i Mekka har kostat mer att bygga. Olkiluoto 
3 har en eleffekt på 1 600 megawatt och kommer att stå för 15 
procent av Finlands elproduktion. Finland har under senare år 
varit stor importör av el, till stor del från Sverige. 

Finland har planerat att bygga ytterligare en reaktor, i Pyhäjoki 
i Österbotten, men detta projekt verkar nu ha avbrutits som en 
följd av Ukrainakriget, eftersom det är ett samarbete med ryska 
Rosatom. 

I Sverige noterar vi att både Kraftringen och Jämtkraft under 
mars offentliggjort planer på nya kraftvärmeverk, i Örtofta (mel-
lan Lund och Eslöv) respektive Östersund. 

Fossilbränslemarknaderna och 
utsläppsrätter
Marknaderna för gas, olja och kol påverkas starkt av det ryska 
angreppskriget på Ukraina. USA har infört sanktioner mot rysk 

gas, olja och kol, och Storbritannien har följt efter, men det 
handlar om en gradvis nedtrappning. EU har ännu inte infört 
någon begränsning av importen. Oenigheten är stor inom unio-
nen, och många länder är starkt beroende av den ryska gasen. De 
sanktioner som genomförts har syftat till att göra det svårare för 
Ryssland att utnyttja inkomsterna från exporten. Som motdrag 
krävde Ryssland 23 mars att betalningen ska ske i rubel. Tyskland 
har aktiverat sin nödfallsplan för gas, vilket kan leda till att man 
inför ransonering. Ett utvecklat gaskrig mellan EU och Ryssland 
kommer sannolikt att leda till stigande priser på gasen som också 
smittar av sig på elpriserna. Tyskland och andra EU-länder försö-
ker diversifiera sin gasförsörjning men det tar tid. Tyskland nye 
ekonomi- och klimatminister Robert Habeck från de Gröna var 
i Qatar för att teckna avtal om gasimport och Tyskland planerar 
att snabbt uppföra två nya gasterminaler vid Nordsjökusten. 

Oljepriset har svängt kraftigt under de gånga veckorna och 
som mest har Nordsjöoljan närmat sig 130 dollar/fat. Förutom 
Ukrainakriget råder det osäkerhet om möjligheterna att få ett 
nytt kärnenergiavtal med Iran. USA har frigjort strategiska olje-
reserver för att hålla ner priset. Grundtipset är att priset kommer 
att förbli högt så länge kriget pågår. Kolpriset gick vid krigets 
början upp till rekordnivå men har sedan fallit tillbaka. Det är 
fortfarande högre än rekordnivån i oktober, som då innebar en 
fördubbling mot normalpris under senare år. 

Priset på utsläppsrätter pikade i januari över 90 euro/ton, men 
föll vid början av kriget. Nu har nivån stigit igen till omkring 80 
dollar/ton. 

Sammanfattning: Priserna på fossila bränslen ligger på rekord-
nivå samtidigt med utsläppsrätterna. Det skapar mycket goda 
förutsättningar för lönsamma konverteringar till biobränslen. 

Utveckling biobränslepriser
Även priser på biobränslen påverkas av kriget och oron på de 
europeiska energimarknaderna. Utförsel av virke och bränslen 
från Ryssland och Vitryssland stoppas och det den ökade efter-
frågan från konverteringsprojekt höjer priset både på pellets och 
flis, vilket noterats av bl a Argus och Baltpool. Även priserna på 
flytande biodrivmedel som etanol, rapsdiesel och HVO har ökat 
kraftigt under hösten och vintern. Här finns också samband med 
att exporten av spannmål och (vegetabiliska) oljor från Ukraina 
och Ryssland sannolikt kommer att begränsas kraftigt. 
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Sänkt skatt på diesel
Svebio lämnade 21 mars ett yttrande över regeringens förslag 
om sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk. 

Vi återger Svebios yttrande i sin helhet: 

 Svebio stödjer förslaget om att under ett år sänka skatten 
på diesel inom de areella näringarna jordbruk, skogsbruk och 
vattenbruk. 

 Svebio vill samtidigt understryka vikten av att regeringen sna-
rast återkommer med förslag om genomförandet av åtgärder för 
ett fossilfritt jordbruk och åtgärder för att stimulera produktion 
av förnybara biobränslen från jordbruksråvaror, i enlighet med 
de förslag Svebio presenterat i remissyttrande över utredningen 
Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67). 

 En stimulans av inhemsk produktion av biodrivmedel är 
nödvändig också för att öka den svenska och europeiska självför-
sörjningen och minska beroendet av drivmedelsimport, förutom 
att åtgärden ger snabb klimatnytta. 

 En rad andra verksamheter än de areella näringarna är idag 
pressade av höga bränslepriser. För bioenergibranschen innebär 
promemorians förslag en viss lättnad för de skogsentreprenörer 
som avverkar och samlar in biobränslen i skogen. För försörj-
ningen av biobränslen är kostnaderna för frakterna från skogen 
till värmeverken en lika stor kostnadspost som kostnaden för 
uttransport i terrängen.  

 Önskvärda sanktioner mot Ryssland med anledning av anfalls-
kriget mot Ukraina kommer med säkerhet att leda till ytterligare 
prishöjningar på drivmedel. Det förslag regeringen lagt 14 mars 
är otillräckligt, både när det gäller skattesänkningens nivå och 
varaktighet. 

 Svebios förslag är att man tar bort beskattningen av biodrivme-
del inom reduktionsplikten, både koldioxid- och energiskatt. En 
sådan åtgärd skulle sänka priset utan att undergräva bränslebytet 
och klimatmålet 2030 för transportsektorn. 

Stöd till bio-CCS genom 
auktionering
Svebio yttrade sig 31 mars över en utredning från Energimyn-
digheten om auktionering för stöd till bio-CCS. Så här skriver 
Svebio i yttrandet: 

Svebios synpunkter i sammanfattning (mellanrubrik)

 Potentialen för negativa utsläpp med bio-CCS i Sverige är 
stor och kan bidra till att nå klimatneutralitet för den svenska 
ekonomin och bidra till ambitiösa klimatmål i EU. Fortfarande 
måste dock minskade utsläpp från fossil förbränning ha högsta 
prioritet i klimatarbetet. 

 Det föreslagna stödet till bio-CCS-anläggningar kan ses 

som ett stöd till demonstration och introduktion av bio-CCS 
i Sverige. För fortsatt storskalig utbyggnad av bio-CCS måste 
långsiktiga och EU-gemensamma styrmedel utvecklas och antas. 

 Om sådana långsiktiga styrmedel och rapportering av negativa 
utsläpp bör kopplas till ETS, till LULUCF eller regleras i ett nytt 
separat system för negativa utsläpp bör utredas vidare. Svebio 
har idag ingen färdig uppfattning om vilken lösning som är att 
föredra. 

 Svebio anser att det föreslagna systemet med omvända auk-
tioner är ändamålsenligt för att hålla nere kostnaden för staten. 

 Energimyndigheten har missat potentialen för avskild koldi-
oxid från fermenteringsprocesser vid produktion av biogas och 
etanol.

 Avfallsanläggningar bör inkluderas i auktionerna och stöd för 
bio-CCS vid avfallsförbränning bör ges för den biogena koldioxi-
den. För reduktionen av de fossila utsläppen fås ersättning genom 
lägre behov av utsläppsrätter. 

 Vi delar uppfattningen att biokol inte bör inkluderas i 
stödsystemet. 

 Det är angeläget att det skapas konkurrens och prispress kring 
transport och lagring. Sverige bör också genomföra ett projekt för 
att kartlägga om det är möjligt att genomföra inhemsk lagring.

Det övergripande perspektivet

Skälet till att bio-CCS kommer att behöva tillämpas i stor skala 
under kommande årtionden är att utsläppen från förbränning 
av fossila bränslen orsakat stigande koldioxidhalt i atmosfären 
och global uppvärmning. Ökningen av koldioxidhalten har 
inte orsakats av förbränningen av biogent kol. Tvärtom ger det 
svenska skogsbruket och den svenska användningen av bioenergi 
redan idag en stor nettoinbindning av koldioxid, och utsläp-
pen från användningen av bioenergi räknas som nollutsläpp i 
klimatrapporteringen. 

Motivet för att trots detta introducera bio-CCS i stor skala 
i Sverige är att den svenska storskaliga användningen av bio-
bränslen ger goda förutsättningar för att åstadkomma negativa 
utsläpp (CO2-reduktion) till rimlig kostnad jämfört med andra 
lösningar, t ex DAC (direct air capture). 

Fortfarande kvarstår dock att det mest kostnadseffektiva sät-
tet att motverka ökningen av koldioxidhalten i atmosfären är 
att minska förbränningen av fossila bränslen och ersätta dessa 
med icke klimatpåverkande energislag, som bioenergi och andra 
förnybara energislag, samt energieffektivisering. Kostnaden för 
bio-CCS bör i första hand bäras av de som släppt ut och släpper 
ut fossil koldioxid. Sverige kan på kort sikt svara för finansiering 
för att demonstrera tekniken, men därefter måste kostnaden föras 
över på de som är ansvariga för de klimatpåverkande utsläppen. 
Detta gäller både de som använder fossila bränslen och de som 
producerar fossila bränslen. 

Norges roll bör särskilt granskas och ifrågasättas. Den norska 
produktionen av olja och gas orsakar i användningsledet utsläpp 
av koldioxid som ligger cirka sju gånger så högt som de samlade 
svenska växthusgasutsläppen, och mer än tio gånger så högt som 
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potentialen för svensk bio-CCS. Norge har mycket stora inkom-
ster från olje- och gasutvinningen och en stor del tillfaller den 
norska staten. Norge kommer nu också att få inkomster från lag-
ringen av koldioxid i Nordsjön. Vi anser att den norska staten bör 
bekosta lagringen av koldioxid på den norska kontinentalsockeln. 

Framtida reglering av bio-CCS

Den långsiktiga framtida regleringen av bio-CCS bör klarläggas, 
helst inom en nära framtid. Regleringen bör ske på EU-nivå. Man 
måste klarlägga dels hur rapporteringen av de negativa utsläppen 
ska ske, dels hur investeringarna i bio-CCS ska stimuleras och 
hur man ska kunna ge långsiktigt stabila spelregler för de företag 
som investerar i tekniken. Inte minst är det viktigt att klarlägga 
vem som ska stå för kostnaderna för negativa utsläpp. Principen 
bör vara att förorenarna betalar. 

Potentialen för bio-CCS

En förutsättning för att kunna avskilja stora volymer biogen 
koldioxid är att det finns stora anläggningar med förbränning 
av biobränslen och avfall. Rapporten hänvisar till de samman-
ställningar som gjorts av Svebio och tidningen Bioenergi. Den 
totala volymen i stora förbränningsanläggningar ligger på cirka 
22 miljoner ton CO2 i skogsindustrin och 9,5 miljoner ton i 
större kraftvärmeverk. 

Utöver dessa volymer finns möjligheter att avskilja koldioxid 
vid biogasanläggningar och etanolfabriker, samt i framtiden kan-
ske också vid mindre värme- och kraftvärmeverk, liksom vid en 
del industrier. 

En aktuell rapport från RISE visar att man skulle kunna 

utvinna 0,24 miljoner ton CO2 från uppgradering av 2 TWh 
biogas och 1 miljon ton vid uppgradering av 8 TWh biogas. 
Avskiljningen ger ett koncentrerat flöde av biogen koldioxid. 

På liknande sätt uppkommer ett koncentrerat flöde av 
koldioxid vid fermentering till etanol. Vid etanolfabriken i 
Norrköping utvinns omkring 100 000 ton biogen koldioxid för 
industriell användning. 

Tillverkade av mindre pannor och rökgasrening tittar också på 
möjligheterna att avskilja koldioxid även i dessa anläggningar i 
framtiden. Vid avskiljning av koldioxid från minde anläggningar 
uppkommer frågan hur denna koldioxid ska samlas in och om 
myndigheterna behöver vidta åtgärder för att samordna denna 
insamling. 

Den samlade potentialen för bio-CCS i Sverige, inklusive 
CCS från avfallsanläggningar, är två tredjedelar av de svenska 
territoriella utsläppen av alla växthusgaser och nästan lika stor 
som nettoinbindningen i mark och skog (LULUCF). 

De omvända auktionerna

Vi stödjer förslaget om att genomföra omvända auktioner. Det 
är en bra modell när det gäller att genomföra storskaliga projekt 
för tillämpning av ny teknik. Man kan jämföra med projekt för 
energiproduktion med CfD-upplägg (Contract for Difference), 
där man också låter olika aktörer buda och vinnaren är den som 
kan erbjuda lägst kostnad för staten. 

Vi har inga detaljerade synpunkter på auktionernas genomför-
ande, utan hänvisar till remissyttranden från företag som kommer 
att medverka i auktionerna, som Stockholm Exergis omfattande 
yttrande och analys. 
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Bioenergi gör Sverige mindre 
sårbart i energikrisen 3 mars  

Den svenska energianvändningen skiljer sig från de flesta andra 
länder i Europa. Sverige använder nästan ingen fossil gas och är 
därför mycket mindre sårbart. Istället använder vi bland annat 
biobränslen, för både uppvärmning, elproduktion och i industrin.

– Vi gjorde ett viktigt vägval för femton år sedan, då vi avbröt 
utbyggnaden av gasnätet. Vi fortsatte istället utbyggnaden av 
biobaserad värme- och elproduktion. Det ger oss i dag en bättre 
försörjningstrygghet och mindre kostnader för energiimport 
när priserna stiger på fossila bränslen, säger Gustav Melin, vd i 
Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Den fossila gasen står för omkring 25 procent av energian-
vändningen i EU, och nära hälften av denna gas kommer från 
Ryssland. Beroendet av gas, och särskilt rysk gas, har ökat 
under senare år. I Sverige svarar gas för endast två procent av 
energianvändningen.

Inhemska biobränslen för uppvärmning

I många europeiska länder står fossil gas för en stor del av 
värmeförsörjningen. I Sverige används i dag nästan inga fossila 
bränslen för värme, vare sig i enskilda hushåll eller i värme- och 
kraftvärmeverk. – Genom vår höga koldioxidskatt har vi också 
ersatt nästan all oljeanvändning för uppvärmning i enskilda 
fastigheter och fjärrvärmeverk. Det finns omkring 550 värme- och 
kraftvärmeverk i Sverige som använder biobränslen eller biogent 
avfall. Det gör att vi står mycket starkt rustade för en energikris. 
Biobränslena är till största delen inhemska och billiga jämfört 
med dagens pris på olja och gas, konstaterar Gustav Melin.

Mest förnybar energi i Europa

Andelen förnybar energi är i Sverige 60,1 procent. Mer än hälften 
är bioenergi som står för 38 procent. För EU som helhet är mot-
svarande siffror 22 procent respektive 13 procent. Sverige har också 
den särklassigt högsta andelen förnybar energi i transportsektorn, 
kring 23 procent. Genom den höga andelen förnybar energi har 

Sverige även de lägsta växthusgasutsläppen per person i EU.
– Vi kan göra oss ytterligare oberoende av import av fos-

sila bränslen och minska klimatpåverkan genom att göra samma 
omställning i transportsektorn som vi gjort i värmesektorn, från 
fossila drivmedel till förnybara biodrivmedel. Ett fortsatt snabbt 
bränslebyte via reduktionsplikten och ökad inhemsk produktion 
av biodrivmedel är viktigt för Sveriges försörjningstrygghet, 
avslutar Gustav Melin. 

Ensidigt förslag från  
EU-kommissionen om ersättning 
av rysk gas  9 mars

Att minska beroende från rysk gas, vilket EU-kommissionen 
nu föreslår, är både rimligt och viktigt givet kriget i Ukraina. 
Däremot är förslaget ensidigt inriktat på elektrifiering och vätgas.

– De mest framgångsrika projekten för att minska använd-
ningen av rysk gas har handlat om ersättning med biobränslen. 
Trots det, nämns inte bioenergi alls, frånsett biogas i kommis-
sionens förslag, säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar 
till EU-kommissionens initiativ REPower Europe.

EU-kommissionen måste nu ompröva sin negativa syn på 
bioenergi menar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. För 
att ersätta stora volymer fossil gas i uppvärmning och industri 
behövs biobränslen som flis och pellets, liksom ökad förbränning 
av avfall som i dag i många länder läggs på deponi. 

Litauen – ett föredöme

Litauens minskade koldioxidutsläpp mellan år 2000 och 2021. 
Grön färg: Biobränslen och avfallsförbränning, blå färg: Rysk 
naturgas och eldningsolja. Det bästa exemplet på minskat 
beroende av rysk gas är Litauen, där man under den senaste 
tioårsperioden ställt om i stort sett hela fjärrvärmeförsörjningen 
från importerad rysk naturgas till egna biobränslen och avfall. 

Denna omställning har förutom minskat beroende av Ryss-

Användningen 
av fossila bräns-
len (blått) har 
minskat kraftig i 
andel samtidigt 
som andelen 
biobränslen och 
avfall (grönt) har 
ökat. Koldioxid-
utsläppen (röd 
linje) har minskat 
med 90 procent. 
Källa:  
Litbioma.

Bränsleförsörjning och CO2-utsläpp i Litauens fjärrvärme
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land, nästan halverat priset för litauiska värmekunder. Liknande 
omställning av värmeförsörjningen kan genomföras i en rad 
länder som i dag är beroende av rysk gas. Sverige har genom 
biobaserad fjärrvärme sedan länge gjort sig fossiloberoende.

– Bioenergilösningarna bygger på välkända tekniker och kan 
produceras till låga kostnader jämfört med andra alternativ. Dess-
utom handlar det om planerbar energiproduktion som fungerar 
bra under alla tider på året och under alla väderförhållanden, 
menar Gustav Melin. 

Svebio om regeringens 
åtgärdspaket: Acceptabelt – 
behåll reduktionsplikten men 
stryk bonus-malus! 14 mars

Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket för att möta prisök-
ningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. 
Svebio accepterar delar av paketet men är förvånade över andra.

– Vi kan acceptera en frysning av reduktionsplikten under 
2023, under förutsättning att regeringen får igenom skattebefrielse 
för rena biodrivmedel från första januari och att Sverige behål-
ler de ursprungliga reduktionspliktsnivåerna från år 2024. Det 
säger Gustav Melin, vd i Svebio, som kommentar till regeringens 
förslag om åtgärder för att minska effekterna av Ukrainakriget.

– Vi förstår att Ukrainakriget gett nya förutsättningar. Det 

accentuerar också behovet av att satsa mer på inhemska drivme-
del från svensk skogsråvara. Regeringen bör, tillsammans med 
kontrollstationen för reduktionsplikten i september, leverera sitt 
förslag på hur svensk produktion av drivmedel från skogsråvara 
ska komma igång. Svebio förordar att regeringen ger tioåriga 
avtal med prisgaranti på omkring 11 kr per liter för svensk för-
nybar bensin och diesel. Då kan vi få biodrivmedelsproduktion 
som sänker drivmedelspriset och ger fler jobb och industriell 
utveckling i Sverige. 

Ineffektiv klimatpolitik 

I övrigt är Svebio förvånade över att regeringen fortsätter att 
skjuta till pengar till det underfinansierade bonus-malussystemet, 
som kritiserats för att vara ineffektiv klimatpolitik både av Riks-
revisionen och Konjunkturinstitutet.

– Under 2022 är det 40 procent förnybar diesel i vanlig diesel. 
Enligt siffror från Polestar tar det cirka 5 000 mil innan en elbil 
ger mindre klimatutsläpp än en bil som kör på bensin eller diesel. 
Med dagens höga inblandning av biodiesel innebär det att elbilen 
måste gå omkring 8 000 mil innan den blir bättre för klimatet än 
en dieselbil i Sverige.

– En dieselbil som körs på HVO100 är därför bättre för 
klimatet än en elbil redan i dag. Det är hög tid att avskaffa bonus-
malus eftersom vi snart kan köra alla bilar på stor andel förnybara 
bränslen. Då kan också Sveriges bilförare få möjlighet att köpa 
bilar med låg klimatpåverkan och som fungerar i hela landet och 
för alla typer av resor, avslutar Gustav Melin.

Organised by:

Media partners:

INTERNATI NAL

NORDIC PELLETS 
CONFERENCE 

Join us on-site or online! 

11-12 May 2022

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

Programme and registration on www.svebio.se
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NORRBOTTENS LÄN

Grönt stål i Boden kan orsaka stora 
utsläpp
Land, 4 mars 2022

Det nya fossilfria stålverket i Boden, som företaget H2 Green 
Steel vill bygga, kan orsaka stor miljöpåverkan. Bland annat stora 
luftutsläpp av koldioxid och även svaveldioxid, dioxin, kvicksil-
ver med mera.
Det menar Naturvårdsverket i en så kallad underrättelse till 
regeringen.

För även om de direkta utsläppen av fossil koldioxid minskar 
med cirka 95 procent jämfört med konventionell ståltillverkning 
blir det ändå 500 000 ton koldioxid i utsläpp.

På sikt kan utsläppen sjunka, kanske ända ned till noll, om 
naturgas byts till biogas och legeringskolet till biokol och om 
bolaget renar och tar till vara koldioxiden.

Nu får soporna åka med tåg istället för 
med lastbil
Norrländska Socialdemokraten, 9 mars 2022

För första gången kom sopor från Norge rullandes på 
tåg istället för med lastbil till Kiruna under tisdagen.

- Vi har efter många års planerade och försöker och tester velat 
flytta över våra gummihjulstransporter till järnväg just i syfte att 
göra mindre avtryck på miljön i vår hantering, säger Jan Fjordell, 
vd Tekniska verken.

Från september till maj körs 28 000 ton sopor från Norge till 
Kiruna. Värmeverket i Kiruna har tagit emot sopor från Norge 
sedan år 2000.

Tekniska verken ska avveckla avfallsförbränningen 2024 
för att övergå till att använda spillvärme från LKAB.

- Då kommer vi ändå behöva ganska mycket biobränsle 
istället för avfall, sannolikt från Norge och även andra ställen. 

Meva Energy avvecklar pilotanläggning i 
Hortlax
Piteå-Tidningen, 19 mars 2022

Meva Energy avvecklar sin verksamhet i Hortlax och Pite energi 
inleder nu arbetet med att bygga en konventionell reservanlägg-
ning för fjärrvärmenätet. 

Till PT säger Daniel Eriksson på Pite Energi att den nya 
anläggningen kommer att vara av beprövad teknik med förnybar 
olja eller biobränslen.

- Pite energi var pionjärer som vågade satsa på ny innovativ 
teknik och möjliggjorde en viktig demonstrator i full skala, vilket 
varit avgörande för att kunna teckna kontrakt med IKEA och 
Sofidel, säger Niclas Davidsson på Meva Energy.

Till Ikeas fabrik i Polen kommer Meva Energys anläggning 
producera el från möbelproduktionens spill av MDF- och spån-
skivedamm. Hos Sofidel i Kisa kommer i stället den förnybara 
gasen att ersätta konsumtion av fossil gasol.

Investering ger mer tallolja i Munksund
ATL Lantbrukets affärstidning, 24 mars 2022

Modernisering av utrustningen vid SCA:s pappersbruk i 
Munksund innebär mer tallolja och lägre energiförbrukning. 
SCA investerar 150 miljoner kronor i ny processutrustning vid 
pappersbruket i Munksund, Piteå.
Orsaken är att den gamla utrustningen är uttjänt. Den nya 
utrustningen kommer att göra det möjligt att få ut 24 procent 
mer såpa vid kemikalieåtervinningen i Munksund och såpan 
är i sin tur råvara för tillverkning av tallolja. Samtidigt minskar 
energiförbrukningen i processen med 1,4 procent. Hösten 2024 
väntas hela investeringen vara klar att tas i drift.

Försäljningen av fjärrvärmeverket i Kiruna 
kan stoppas
Sveriges Radio Norrbotten, 29 mars 2022

Försäljningen av fjärrvärmeverket i Kiruna med tillhörande 
anläggningar kan komma att stoppas. Sten Nyhlén, som sitter 
med i kommunstyrelsen för Sjukvårdspartiet, säger att han kom-
mer rösta emot en försäljning - och det betyder att sprickan om 
miljardaffären är ett faktum i kommunledningen. 

Det är oron för högre energikostnader som gör att han säger 
nej till affären, men också att han anser att kommunen inte ska 
sälja ut infrastruktur som el, vatten och VA. Nu blir det Socialde-
mokraterna som kommer få avgöra frågan. Gruppledaren Mats 
Taaveniku säger att de ännu inte tagit ställning i frågan. Först ska 
medlemmarna få säga sitt. 

VÄSTERBOTTENS LÄN

Kriget kan stoppa finska kärnkraftsplaner
Västerbottens-Kuriren, 9 mars 2022

Rysslands invasion av Ukraina kan vara slutet för planerna på ett 
kärnkraftverk i österbottniska Pyhäjoki. Både Finlands statsmi-
nister Sanna Marin och näringsministern Mika Lintilä agerar nu 
mot projektet och vill skaka av sig sitt ryska beroende vad gäller 
energi.

- Min avsikt är att det ska ske så snabbt som möjligt, berättade 
hon i en intervju i YLE där hon också förklarade att finska reger-
ingen inte går vidare med kärnkraftsprojektet Fennovoima, ett 
konsortium som är minoritetsägt av det ryska statsägda Rosatom.

Det har nu gått ungefär 15 år sedan planerna på ett nytt 
kärnkraftverk i Finland kom på bordet. Pyhäjoki ligger mindre 
än 15 mil till från den svenska kusten.  Motståndet mot planerna 
på kärnkraftverket har varit tydliga i kustområdet i Västerbotten 
och Norrbotten.
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Skanska ska producera biokol i Skellefteå
Norran, 12 mars 2022

Bygg- och infrastrukturjätten Skanska kommer under 2022 att 
etablera en biokolspanna i Skellefteå. ”Biokol är framtiden. En 
satsning på biokol innebär nya affärsmöjligheter men framförallt 
stor klimatnytta”, säger Emma Viklund, marknadschef och af-
färsutvecklare på Skanska Industrial Solutions.

Pannan är beställd och planeras att tas i drift under 2022. 
Biokol liknar träkol och framställs genom förbränning av restma-
terial från jord- och skogsbruk.

En energiexpert på Skanska kläckte idén att även byggavfall 
borde kunna användas. 

Den beställda biokolspannan är mobil och består av flera con-
tainrar. Tanken är att produktionen ska vara så lokal som möjligt.

Kommunerna halverade sina utsläpp - 
utan att veta om det
Västerbottens Folkblad, 18 mars 2022

Vilhelmina och tre andra kommuner i länet är redan halvvägs till 
att klara Sveriges klimatmål till 2045 - men knappt någon i kom-
munledningarna vet om det. Investeringar och aktivt miljöarbete 
från både kommun och företag halverade de fossila utsläppen i 
kommunerna.

I exempelvis Åsele sjönk de fossila utsläppen från 55 000 ton 
koldioxidekvivalenter till 25 000 ton mellan 1990 och 2019.

Genom till exempel både marknaden och Åsele fullmäktiges 
beslut har fjärrvärmenätet byggts ut, energikällan till fjärrvärmen 
kommer från förnyelsebara biobränslen, oljepannor i hemmen 
har fasats ut och kommunernas avfall skickas till Dåva i Umeå 
där det bränns och spillvärmen blir fjärrvärme - och utsläppen 
registreras där. Åseles minskning är den största i länet procentu-
ellt - 53 procent.

JÄMTLANDS LÄN

Miljoninvesteringar vid Lundstams 
Återvinning
Jämtlands Tidning, 3 mars 2022

Återvinningsföretaget Lundstams har investerat 20 miljoner 
kronor i en eldriven AI-robot som automatiskt sorterar verksam-
hetsavfall vid återvinningsanläggningen i Lugnvik.
Lundstams vd Johan Redhe uppger att tidigare sorterades verk-
samhetsavfallet av en tung dieseldriven maskin som krossade 
materialet. 

-Det handlar om en investering på 20 miljoner kronor. Ro-
boten är utvecklad i Finland och den fungerar bra, säger Johan 
Redhe.

-Ska vi klara målet att ha en fossilfri fordonspark 2030 måste 
vi hitta andra drivmedel, säger vd:n Lundstams omsätter drygt 
200 miljoner kronor per år. Företaget har ett 50-tal tunga fordon 
och 15 lätta lastbilar. 

Miljardsatsning för att säkra värmen
Östersunds-Posten, 10 mars 2022

Jämtkraft bygger ett nytt kraftvärmeverk för 1,5 miljarder kronor. 
Miljardinvesteringen ska inte höja priset för fjärrvärme eller el.

- Vi ersätter gamla pannor med ny kapacitet, säger tillförord-
nade ved Ylva Andersson.

När den splitternya anläggningen är klar kommer tre pannor 
som drivs med tjockolja att monteras ned. Den nya anläggningen 
byggs alldeles intill det 20 år gamla kraftvärmeverket. 

I den nya anläggningen kan bränslet bestå av upp till 75 pro-
cent returvirke jämfört med maximalt 20 procent returvirke i den 
nuvarande anläggningen.

Returvirket ger lägre bränslekostnader jämfört med dagens 
bränsle: flis, spån och bark. Enligt Ylva Andersson får energibola-
get emellanåt returvirket gratis.

- En ökad efterfrågan på restprodukter gör att vi räknar med 
att betala för returvirket i framtiden, säger hon. I början av 2025 
ska anläggningen vara klar för start.

Jämtkraft miljardinvesterar i Lugnvik
Jämtlands Tidning, 15 mars 2022

Förstudien kring det nya bioeldade kraftvärmeverket har pågått 
i två år och den sjunde februari i år beslöt Jämtkrafts styrelse 
att starta det bygge som inleds i år och som beräknas stå klart i 
början av 2025.

Beslutet följdes efter att Mark och Miljödomstolen beslutat ge 
tillstånd till det som omfattar ett helt nytt kraftvärmeverk, men 
också förstärkningar av Östersunds fjärrvärmenät.

Kraftvärmeverket planeras att byggas bredvid det existerande 
som togs i drift 2002. Anläggningen kommer nyttja biobränsle i 
form av avfall från skogs- och träindustri och returträ. 

DALARNAS LÄN

Miljardinvestering när datacenter byggs
Falu Kuriren, 11 mars 2022

Ecodatacenter i Falun bygger nu ett nytt datacenter för närmare 
en miljard kronor. Det nya datacentret som nu byggs ska vara 
klart om ett år. 

Ecodatacenter har tillsammans med Falu Energi och Vat-
ten, Fev, säkerställt energitillgång på 80 MW förnybar el till 
datacentret.

Som tidningen tidigare berättat så återanvänds spillvärmen 
från servrarna i Falu Energi och Vattens pelletsproduktion. I Eu-
ropa får datacenter ofta sin el från fossila källor. Internet orsakar 
samma klimatutsläpp som flyget.

Bolaget hr fattat beslut om att inte upplåta serverutrymme åt 
kryptovaluta, det vill säga digital valuta som exempelvis Bitcoin.
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Kommunägda koncernen redovisar 
rekordresultat
Lokalt i , 18 mars 2022

Falu Energi & Vattens resultatför 2021 är det högsta hittills i den 
kommunägda energiaktörens historia. Fjolårets budget stipule-
rade ett beräknat resultat om 100 miljoner kronor. Utfallet, 164 
miljoner, är alltså hela 64 miljoner maffigare, och det beror enligt 
Falu Energi & Vatten bland annat på stor efterfrågan av pellets.

Därtill höga volymer fjärrvärmeproduktion samt försäljning 
av den aktiva delen av fibernätet till nya intressebolaget Kurbit.

– Flera verksamheter har gått riktigt bra, till exempel elnäts-
verksamheten och våra affärsdrivna delar inom vatten, avlopp 
och återvinning. Vi har även tilldelats utsläppsrätter som vi sålt. 
Det har vi kunnat göra eftersom vi producerar fjärrvärme med 
bioenergi och därför inte behövt använda dem, förklarar vd Per 
Dahlberg.

– Priset på utsläppsrätter har varit väldigt högt och gav oss ett 
tillskott på cirka 10 miljoner mer än vad vi budgeterat för. 

Rysk gas hos SSAB - men alternativ finns
Bolänge Tidning, 23 mars 2022

Sverige tar fortfarande emot fartyg lastade med flytande naturgas, 
LNG, från Ryssland. Gasen anländer till Gasums terminal i Ny-
näshamn och fördelas sedan mellan olika industrier - däribland 
SSAB i Borlänge. Gasen används som bränsle i bolagets ugnar vid 
framställning av stål - i Borlänge finns en sådan ugn, enligt Anna 
Östlund, kommunikationschef för SSAB i Borlänge.

- En av våra omvärmningsugnar för varmvalsverket kan vi 
köra både på naturgas och gasol. Ugnen har konverterats för att 
vara förberedd för eventuell framtida användning av biogas.

Målsättningen är att minska beroendet av ryska inköp.
Anna Östlund berättar att företaget tillsvidare har stoppat sitt 

inköp av järnmalm och kol från Ryssland samt all försäljning av 
stål.

De är först ut med tunga vätgaslastbilar
ATL Lantbrukets affärstidning, 31 mars

Maserfrakt har köpt två vätgasdrivna lastbilar. Förhoppningen är 
att bilarna ska ha en räckvidd på närmare 70 mil. Bolaget, som 
har närmare 1 500 fordon, räknar med att vara helt fossilfritt till 
2030. Det är två Hyzon HyMax-250 fuel cell, treaxlade dragbilar 
som främst ska användas för tyngre distributionsuppdrag. Ut-
gångspunkten är Borlänge där det ska byggas en tankstation för 
vätgas.

- De ska gå till Stockholm, Göteborg och Norrland, säger 
Maserfrakts VD Per Bondemark. Hur mycket de kostar i inköp 
är hemligt men summan är betydligt större än för en vanlig 
lastbil.Vätgasen ska produceras i Borlänge med hjälp av el från 
vindkraftverk.

VÄRMLANDS LÄN

Dyrare biogas i Karlstad - trots att den 
köps lokalt
Värmlands Folkblad, 17 mars 2022

Det är inte bara bensin och diesel som har ökat markant i pris 
den senaste tiden. Även biogasen har blivit allt dyrare i Karlstad. 
Detta trots att den till stor del tillverkas i Karlstad. 

På OKQ8:s tankstation I Karlstad kostar biogasen för dagen 
cirka 32 kronor kilot. I Torsby däremot tar samma bensinbolag 
27 kronor kilot.

- Ja, det är riktigt att det är en skillnad och jag har faktiskt själv 
reagerat över det, säger Stefan Särnehed, vd på OK Värmland.

Gasen som OKQ8 säljer i Torsby, Säffle och Arvika köper OK 
Värmland själva in från biogasanläggningen i Karlskoga, medan 
biogasen i Karlstad köps av Gasum, som höjt priset. 

ÖREBRO LÄN

Mer matavfall till Karlskoga tryggar 
biogasen
Karlskoga Tidning – Kuriren,1 mars 20222

Biogasbolagets anläggning i Karlskoga har säkrat matavfallsleve-
ranser från fyra kommuner. Karlstad, Kil, Säffle och Åmål har 
tecknat avtal efter upphandling. Det innebär att man säkrar 
tillgången på råvara till biogasen.

Biogasbolaget startade anläggningen i Karlskoga 2013, men i 
början gick det ganska trögt.

Både Karlstad och Kil har levererat sitt matavfall till anlägg-
ningen i Gottebol under flera år. Utöver de nämnda kommu-
nerna levererar ytterligare ett tiotal kommuner i närområdet sitt 
matavfall till Karlskoga.

Länstrafiken: Bussbiljetten påverkas inte 
av höjda bränslekostnader
SVT Nyheter Örebro, 10 mars 2022

Priset på HVO, en form av biodiesel som knappt hälften av läns-
trafikens bussar körs med, har ökat kraftigt. Men det kommer 
inte att leda till höjda biljettpriser.

- Det finns inga planer på det, det kan man känna sig trygg 
med, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken 
Örebro. 

I januari i år höjde länstrafiken biljettpriserna med tre procent, 
en genomsnittlig höjning enligt Fredrik Eliasson. Nästa reglering 
av priserna görs sannolikt först om ett år. 

Kollektivtrafiken körs i princip fossilfritt enligt Fredrik Elias-
son. Knappt hälften av bussarna tankas alltså med HVO, resten 
med biogas. Det senare har en stabil prisbild medan priset har 
ökat kraftigt på HVO. 



15

Eon vill fånga koldioxid i Örebro
Nerikes Allehanda, 30 mars 2022

Eon undersöker nu förutsättningar för att nu avskilja koldioxid 
på fjärrvärmeverket i Örebro.

En studie på både Händelöverket i Norrköping och Åbyverket 
i Örebro handlar om hur man med hjälp av CCS-teknik ska 
kunna avskilja och lagra koldioxid. CSS-tekniken, eller Carbon 
capture and storage som det långa namnet är.

När biomassa omvandlas till elenergi och fjärrvärme kan av-
skiljning och lagring skapa negativa utsläpp i form av kolsänkor, 
skriver Eon i ett pressmeddelande.

Målet är att studierna ska ge svar under senare delen av 2022. 
En fullskalig anläggning skulle kunna finnas på plats inom sju år, 
säger Eon.

VÄSTMANLANDS LÄN

Spillvärme från Köping värmer Kolsva
Energipress, 1 mars 2022

– Den nya fjärrvärmeledningen mellan Köping och Kolsva är 
bra både för miljö och ekonomi. Det gynnar också lokala fö-
retag som får leverera mer spillvärme, säger Robert Johansson, 
projektledare på VME. FVB har varit ansvariga för projektering 
och byggledning.
De 150 kunderna i Kolsva har haft fjärrvärme sedan 1999, 
producerad från en lokal pelletspanna och en spetspanna med 
olja. Ökade miljökrav på den ålderstigna pelletspannan gjorde 
att VME (Västra Mälardalens Energi och Miljö) tittade på andra 
alternativ.

En förstudie visade att det var fördelaktigt för VME att bygga 
en 12 km transiteringsledning till Kolsva, jämfört med att ha kvar 
egen produktion där. 

2020 kom drygt hälften av fjärrvärmeproduktionen från spill-
värme från Yara och Nordkalk, vars industrier ligger i Köping. 
Resterande andel kom från biobränsle. 

Biogasanläggning har dubblerat 
kapaciteten: ”Får ut mer gas av 
matavfallet”
SVT Nyheter Västmanland, 3 mars 2022

I september 2021 invigdes den nya biogasanläggningen på Vafabs 
anläggning på Gryta i Västerås. Kapaciteten har nära fördubblats. 
Idag kan man hantera 40 000 ton matavfall per år. 

– Vår anläggning är helt ny, allt är utbytt i ett projekt som 
pågått i tre år. Den gamla anläggningen har totalrenoverats och 
byggts ut så all utrustning är utbytt till ny, modern teknik, säger 
Henrik Westman.

Förutom en höjd kapacitet så kan anläggningen nu processa 
förpackad mat från livsmedelsbutiker så matavfallet kan gå in 
i gasproduktion och kartong-, glas-, eller plastförpackningarna 
sorteras ut som restavfall. Den nya anläggningen har visat sig 
kunna producera minst 15 procent mer gas från inkommande 
matavfall. 

Även biogasen blir dyrare
Sveriges Radio Västmanland, 12 mars 2022

Biogasen blir dyrare på grund av ökade omkostnader för Vafab 
miljö i spåren av kriget i Ukraina och höjda elpriser.
80 procent av gasen produceras lokalt, men eftersom resterande 
köps in från Norden och övriga Europa så blir inköpskostnaderna 
högre. 

”Vi höjer priset från 20 till 22 kronor per kilo, och följer 
utvecklingen noggrant men vi har inte någon kris”, säger Eva 
Favaro, avdelningschef på Vafab miljö. 

UPPSALA LÄN

Uppsala Vatten får miljonstöd - för 
vätgasproduktion
Upsala Nya Tidning, 15 mars 2022

Uppsala Vatten får EU-stöd på upp till två miljoner kronor för att 
undersöka möjligheten att komplettera Uppsalas energisystem 
med vätgasproduktion.

Syftet med studien är bland annat att komplettera biogaspro-
duktionen där efterfrågan stigit kraftigt, eftersom det driver en 
stor del av kommunens bussar och flera taxibilar.

- Uppsala växer kraftigt och mängden biogas räcker snart inte 
till. I Uppsalaregionen finns därför ett behov av fler alternativ för 
fossilfria fordonsbränslen och Uppsala Vattens styrelse har tagit 
beslut om att analysera och utvärdera en eventuell satsning på 
vätgas, säger Jan Wicén, affärsstrateg på Uppsala Vatten.

Så påverkar energikrisen jätteprojektet i 
Bålsta
Upsala Nya Tidning, 15 mars 2022

Flera av Dagabs transporter från Bålsta kommer att köras på gas. 
”Men vi påverkas inte om EU stoppar importen av rysk gas”, 
svarar transportchef Helena Blom.

Mat och andra varor till Willys, Hemköp med flera butiker 
kommer att skeppas ut från ett av norra Europas största logistik-
center för livsmedel som just nu byggs i Bålsta. Från årsskiftet tas 
anläggningen i bruk. Transporterna kommer att ske på lastbilar 
som kan köras på raps, el, gas och etanol.

Påverkas ni om importen av naturgas från Ryssland stoppas?
- Nej, vi använder biogas som produceras i Sverige, svarar 

Helena Blom, transportchef på Dagab.

Miljardsatsningen ska värma 170 000 
Uppsalabor
Upsala Nya Tidning, 17 mars 2022

Varje hushåll i Uppsala ska minska sina koldioxidutsläpp motsva-
rande ett års bilkörning - utan att göra något. Det ska bli möjligt 
genom en ny anläggning som invigs under torsdagen.

Vattenfall i Boländerna tillverkar fjärrvärme åt 170 000 
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Uppsalabor. Vattenfall slutar elda med torv när man framställer 
fjärrvärme och i stället övergår till biobränslen. Enligt Vattenfall 
kommer de årliga utsläppen av fossil koldioxid att minska i ge-
nomsnitt med cirka tre ton per Uppsalahushåll. Värmeverket har 
fått namnet Carpe Futurum vilket är latin för ”fånga framtiden”.

Carpe Futurum har tagit tre år att bygga.Här ska fjärrvärme 
produceras med restavfall från bland annat skogsavverkning. 
Carpe Futurum är en del av Vattenfalls investering i Boländerna 
på 3,5 miljarder kronor. Det är Vattenfalls dyraste satsning i Sve-
rige sedan 1980-talet

Vattenfall hoppas ny biobränsleanläggning 
ska minska utsläppen
SVT Nyheter Uppsala, 16 mars 2022

Den tog tre år att bygga – nu är Vattenfalls nya anläggning för 
biobränsle i full drift i Boländerna.

– Vi har halverat klimatavtrycket för alla i Uppsala som 
använder fjärrvärme, säger Lovisa Fricot Norén, chef Vattenfall 
Värme Sverige.

”Carpe Futurum”, som den nya anläggningen heter, kom-
mer att vara i drift mellan september och april. Dock är det 
fortfarande avfall som ger mest värme till Uppsalaborna, och den 
förbränningen är inte fossilfri på grund av den fossila plast som 
slängs i hushållssoporna.

– Vi tittar på om vi kan bygga en till anläggning som kan 
fånga in koldioxid och använda det till något bättre, säger Linda 
Seeman, anläggningschef.

Räcker biobränslena för att ge fjärrvärme 
åt Uppsala?
Upsala Nya Tidning, 17 mars 2022

Den nya anläggningen i Boländerna ska svälja trä från 3 300 last-
bilar per år. Stiger priserna om efterfrågan på biobränslen ökar? 

Vid det nya värmeverk som invigs i Uppsala under torsdagen 
ska Vattenfall främst elda med grenar och toppar, så kallad grot, 
från skogsavverkning. Men det finns kritik mot att elda trä för 
produktion av fjärrvärme. Det handlar bland annat om att det 
tar decennier för ett träd att växa upp medan klimatutsläppen 
måste ner betydligt snabbare än så. Svante Axelsson vid Fossilfritt 
Sverige ser biobränslen som en bra idé ur klimatsynpunkt. Hans 
resonemang går ut på att trä som lämnas i skogen åstadkommer 
koldioxidutsläpp under förmultningen. Därför är det bättre att 
göra fjärrvärme av den.

Gasjätte skjuter upp Bålstainvigning
Mitt i Bålsta, 19 mars 2022

Det blev ingen invigning av Gasums nya anläggning i Bålsta. 
Världsläget sköt upp det hela.

Torsdagen den 10 mars var det meningen att Gasum skulle 
inviga sin nya tankstation med flytande och komprimerad gas i 
Bålsta. Det var meningen att företaget skulle visa upp stationen 

där man kan tanka med flytande och komprimerad biogas.
En mängd gäster var inbjudna till tillställningen, bland andra 

miljöminister Annika Strandhäll, men så blev det inte. Nu skriver 
företaget:

”Vi har bestämt att skjuta upp invigningen tills vidare, detta 
på grund av den rådande omvärldssituationen. En invigning skall 
ske med glädje och just nu tror jag alla kan hålla med om att 
rådande situationen inte ger så mycket utrymme för glädje”. 

Elektrobränsle kan bli en räddare i nöden 
för flyget
Dagens Nyheter, 21 mars 2022

Vattenfall vill bygga en anläggning i Forsmark för att tillverka 
elektrobränsle. Före jul gick SAS och Vattenfall ihop med Shell 
och teknikföretaget Lanza Tech för att göra en förstudie till att 
bygga en anläggning i Forsmark, som ska kunna stå klar om fyra 
år och kommer att kosta ”många miljarder”, enligt Vattenfall. 
När anläggningen är i drift kommer den att tillverka 80 000 ton 
flygbränsle per år. Vattenfall uppskattar att anläggningen kom-
mer att behöva 250 megawatt el. Elen används för att spjälka 
vatten i en så kallad elektrolysör så att det blir vätgas och syrgas. 
Vätgasen blandas med koldioxid. Koldioxiden kommer från 
det kraftvärmeverk som försörjer hela Uppsala med värme och 
ånga. Koldioxiden görs om till flytande form och transporteras 
i tankbilar till Forsmark. Där blandas koldioxiden och vätgasen 
i en anläggning efter att man tillsätt mikrober (bakterier). En 
fermenteringsprocess, en jäsning, drar i gång och alkohol bildas. 
Den alkoholen görs till flygbränsle till 90 procent och till miljö-
vänlig diesel till 10 procent.

STOCKHOLMS LÄN

Förbränning av plast överklagas
Nynäshamns-Posten, 11 mars 2022

Naturskyddsföreningen har överklagat mark- och miljödomsto-
lens dom som tillåter förbränning av plast i Nynäshamns 
fjärrvärmeverk.

I sitt överklagande skriver Nynäshamns naturskyddsförening 
att förbränning av plast framställd från fossilolja skulle öka 
utsläppen av fossil koldioxid från fjärrvärmeverket. Detsamma 
gäller förbränning av oljeförorenad jord, vilket domen också till-
låter. Enligt Värmevärdens planer ska det första lasset av uttjänt 
plast eldas upp i värmeverkets ugnar i början av sommaren. 

Gröna påsen skrotas - nu införs 
papperspåsar
Länstidningen Södertälje, 18 mars 2022

Den gröna plastpåsen för matavfall är snart ett minne blott för 
alla Nykvarnsbor. Dessutom innehåller startpaketet en extra sak, 
en tratt. Hösten 2021 byttes den gröna plastpåsen för matrester ut 
i Södertälje. Den ersattes av en prickig påse av papper.
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Nu är det snart dags att göra samma skifte i Nykvarn.
- Plasten är gjord av en icke förnybar råvara - det är bra för klo-

tet att byta ut den, säger kommunens avfallschef Johan Dahlberg. 
Dessutom: Matavfallet blir biogas och en rötrest, när rötresten 
används som gödsel i jordbruket sluter vi kretsloppet. Problemet 
har varit att det är för mycket plastfragment kvar i gödseln. När 
vi går över till papper slipper vi det problemet.

Nykvarnsborna får ytterligare en sak: en tratt som skruvas på 
en vanlig pet-flaska för att göra det enkelt att samla upp flytande 
matfett.

SÖDERMANLANDS LÄN

Koldioxidbudgeten för Strängnäs på väg  
ta slut
Eskilstuna Kuriren, 1 mars 2022

Utsläppen av koldioxid måste minska lokalt, visar ett nytt verk-
tyg. Inom alla sektorer - och alla som bor eller verkar här måste 
bidra, enligt kommunen.

Om utsläppen fortsätter som i dag, så är Strängnäs kommuns 
lokala koldioxidbudget slut om fyra år.

En sektor där utsläppen har minskat kraftigt är uppvärmning, 
framför allt av bostäder och lokaler. I Strängnäs stod dessa för 13 
procent av alla utsläpp år 2000 - och 1 procent 2019.

- Det är tack vare fjärrvärme och värmepumpar som har ersatt 
oljepannor. Det visar att kostsamma investeringar ger effekt, säger 
Anders Härnbo med adress till fjärrvärmeverket som kommunen 
nu äger 20 procent av.

Chockhöjda inköpspriser slår hårt mot 
bönderna
Södermanlands Nyheter, 10 mars 2022

De höjda dieselpriserna hade redan gjort sig kännbara hos Elin 
Beckman och Ulf Thunell som driver Berga gård med dikor i 
Husby-Oppunda. När Ryssland invaderade Ukraina förstod båda 
att det kunde leda till ytterligare höjningar av alla kostnader. Del-
vis mineralgödseln eftersom mycket av den tillverkas i Ryssland.

- Vi har det inte värst men fortsätter alla kostnader att öka 
blir det tufft och skulle det hålla i sig kan det bli så illa att vi får 
avveckla, säger Elin Beckman.

Lantbrukarna i Sörmland har redan brottats med försenade 
EU-bidrag, torkan 2018 och nu även stegrande priser på både 
drivmedel och el. 

- Priserna på mat måste höjas, lantbruket är som vilket företag 
som helst, de måste få ekonomin att gå ihop, säger Elin Beckman.

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Förnybar diesel bland de dyraste på 
marknaden - nu byter de till billigare 
drivmedel
Sveriges Radio Östergötland, 10 mars 2022

Åkeriföretaget Alfredsson transport i Norrköping körde hela sin 
fordonsflotta med förnybar diesel även kallad HVO100.

Men priset på HVO100 har ökat med över 80 procent på ett 
år, så nu försöker de byta lastbilarna och köper in fordon som går 
på biogas istället. 

”Det är nästan horribelt, den marginalen finns inte och det är 
helt omöjligt för oss att tanka”, säger vd:n Erik Alfredsson. 

Bud om förlikning avvisas
Östgöta Correspondenten, 15 mars 2022

Frågan om fjärrvärmeanläggningen som drivs av Solör är långt 
ifrån avgjord. Kommunen och Solör har varit i tingsrätten för en 
muntlig förberedelse kring kommunens stämningsansökan.
I dagarna har ett förlikningsbud inkommit till kommunen, men 
kommunen avvisade.

Från Solör säger vd Anders Petersson att domaren i tingsrätten 
föreslagit att de skulle försöka söka en förlikning. Och att de 
därför lämnat ett bud enligt vad de anser är ett marknadsvärde 
för anläggningen

Kommunens beslut innebär att rättsprocessen fortsätter med 
planerad förhandling i tingsrätten till hösten. 

70 år sedan fjärrvärmens start
Östgöta Correspondenten, 26 mars 2022

Efter ett beslut i stadsfullmäktige 1952 inleddes utbyggnaden av 
fjärrvärmenätet i Linköping.

Värmen producerades under de första åren i ångcentralen vid 
Sockerbruksgatan. Kring att skapa ett kraftvärmeverk i Linköping 
rådde nära nog fullständig politisk enighet. Det gällde däremot 
inte placeringen av det stora och höga byggnadskomplexet.

AB Tekniska Verken bildades den 1 juli 1961. Året därpå inledde 
företaget uppförandet av kraftvärmeverket omedelbart norr om 
stambanan. Kraftvärmeverket var fram till 1985 oljeeldat. Dess 
tre pannor drivs numera med biobränsle, returträ respektive olja. 
Linköping får sedan 1981 även fjärrvärme från Gärstadverket.

De testar nytt trots försäljningsbesked
Norrköpings Tidningar, 30 mars 2022

Nyligen gick Eon ut med att de har för avsikt att sälja fjärrvärme-
anläggningarna i Norrköping och Örebro. Nu kommer beskedet 
att det är just vid de två fjärrvärmeverken, Händelöverket i 
Norrköping och Åbyverken i Örebro, som de ska undersöka 
förutsättningarna för avskiljning och lagring av koldioxid.
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- Sammantaget handlar det om 800 000 ton koldioxid om 
året, vilket blir ett alexandershugg för att i stor skala reducera ut-
släppen av koldioxid, säger Anette Blücher, chef för Eons Energy 
Infrastructure Solutions.

Studien är möjlig tack var delfinansiering från Energimyndig-
heten via Industriklivet som står för hälften av pengarna. 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Perstorp söker miljardstöd för hållbar 
metanolanläggning
Branschaktuellt , 4 mars 2022  

Perstorp meddelar att kemikoncernen, tillsammans med part-
nerföretagen Fortum och Uniper, har lämnat in en ansökan till 
Europeiska innovationsfonden om 97 miljoner euro i stöd för 
Project Air. Projektet gäller en produktionsanläggning för hållbar 
metanol i Stenungsund. En satsning som kan reducera koldioxid-
utsläppen med 400 000 ton, motsvarande nära 1 procent av hela 
Sveriges nuvarande utsläpp.

Project Air kan innebära en kraftigt ökad efterfrågan på biogas 
i Sverige. I framställningen av hållbar metanol används biogas, 
vätgas från elektrolys samt restströmmar och koldioxid som 
återvinns från Perstorps befintliga verksamhet. Målsättningen 
är att nå storskalig produktion av hållbar metanol redan 2026. 
Kostnaden beräknas till cirka 2,5 miljarder kronor.

Här kan alingsåsarna återvinna sitt 
hushållsfett
Alingsås Tidning, 8 mars 2022

Kommunen har sedan mitten av januari erbjudit så kallade mil-
jötrattar för uppsamling av överblivet matfett. Nu kan alingsås-
arna lämna in fettet till ett uppsamlingskärl för återvinning som 
kommunen skaffat till Bälinge återvinningscentral, i samarbete 
med Svensk fettåtervinning.

Återvunna fetter och oljor kan till exempel användas för att 
tillverka tvål- och tvättprodukter, stearin, papperskemikalier, 
målarfärg, plast och biobränsle.

- Det har varit ett stort intresse för trattarna som passar på 
en PET-flaska.Vi har nu köpt in ytterligare 3 000 trattar som 
finns att hämta på Bälinge, på Sveagatan och på servicekontoret i 
Sollebrunn, säger projektledaren Staffan Kaltin.

Bränslepriserna når nya höjder
Alingsås Tidning, 10 mars 2022

Bränslepriserna fortsätter att rusa. Det påverkar privatpersoner 
såväl som företag. 

På Ängbergs Busstrafik i Sollebrunn är läget ansträngt. Ägaren 
Roland Ängberg har hört av sig till Alingsås kommun och frågat 
om det finns möjlighet till något ytterligare stöd.

Bolaget har hand om skoltrafiken till Magra och Stora Mellby 
och delvis till Sollebrunn.

- Vi som har årlig indexreglering, i augusti, och bedriver 
verksamheter med transporter åt kommunen blir hårt drabbade 
nu med dessa dieselpriser, cirka 7 kronor dyrare litern det senaste 
året, skriver Roland Ängberg i ett mejl till kommunen.

Ängbergs kör sina bussar på HVO 100, ett förnybart bränsle 
med lägre klimatpåverkan. 

- Vi kör bort pengar varje dag. 

Matavfall från Åmål blir miljödrivmedel
Provinstidningen Dalsland, 12 mars 2022

Åmålsbornas matavfall kommer snart att kunna användas för att 
tanka vissa fordon. Detta står klart sedan kommunen tecknat 
avtal med en biogasanläggning i Karlskoga. Avtalet inkluderar 
både Åmål och Säffle, då kommunerna delar avfallshantering. 
Totalt slänger kommuninvånarna i Åmål och Säffle cirka 6300 
ton mat- och restavfall varje år. Plockanalys visar att livsmedel 
utgör omkring 30 procent, vilket innebär att bortemot 2000 ton 
bör kunna användas för gasproduktion.

Hur mycket betalar Biogasbolaget för matavfallet?
- Vi kommer inte få betalt utan vi kommer få betala dem 500 

kronor per ton, säger Susanne Bäckström.

Rooth Skogsvård AB i Tösse känner av 
världsläget
Provinstidningen Dalsland, 24 mars 2022

Roger Rooth, som tillsammans med brodern Hans, driver Rooth 
Skogsvård AB i Tösse, är en av alla entreprenörer som påverkas av 
de ökade kostnaderna och som känner sig pressad av situationen. 
Han poängterar att de absolut är med på att bli mer miljövänliga, 
men att det är begränsad tillgång på fossilfritt bränsle i nuläget.

- Det finns väldigt få skogsmaskiner som erbjuder någon form 
av hybrid, säger han. Till några av sina maskiner har de börjat 
att använda diesel HVO97 som till 97 procent är fossilfritt, men 
också något dyrare. Det finns kunder som har önskemål på att 
detta bränsle med högre inblandning av biobränsle ska användas.

Enligt Roger Rooth är skogsbolagen med på att det kommer 
att behöva göras justeringar för att kunna kompensera för ökade 
kostnader. - Jag känner mig tacksam att de är villiga till diskus-
sion i frågan.

JÖNKÖPINGS LÄN

Aneby kommun pionjär i stor 
klimatsatsning
Tranås Tidning, 31 mars

Aneby miljö och vatten, Amaq, tar ytterligare ett steg i sitt miljö-
arbete. Nu planeras det för en biokolanläggning som kan bli den 
första på Höglandet.

Björn Stendal och Lars Asklöf (M), vd respektive styrelse-
ordförande för Amaq betonar hur viktigt det är att miljötänket 
genomsyrar verksamheten och ger ett exempel.
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- I vår fjärrvärmeanläggning eldar vi enbart med biobränsle.
Biokolanläggningen ska byggas i anslutning till det befintliga 
fjärrvärmeverket..

I första hand är det trädgårdsavfall som ska förvandlas till bio-
kol. Det kan framför allt användas som ett jordförbättringsmedel.

Amaq räknar med att en biokolanläggning kommer att kosta 
cirka 4,5 miljoner kronor att bygga. Investeringen betalar sig 
relativt snabbt, på 2-3 år.

KRONOBERGS LÄN

Sågverkets planer stoppas - skulle ge mer 
tung trafik genom samhället
Smålandsposten, 14 mars 2022

ATA Timber i Moheda ville skala upp sin produktion av träva-
ror. Det skulle innebära att antalet transporter genom centrala 
Moheda skulle öka från 120 till 180 per dag. Men nu stoppar 
länsstyrelsen företagets planer.

Bolaget nuvarande tillstånd, som är från 2000, ger tillstånd till 
produktion av högst 160 000 kubikmeter sågande trävaror per år. 
Den mängden vill sågverket utöka till 250 000 kubikmeter per 
år. En ansökan om att förnya tillståndet kom in till miljöpröv-
ningsdelegationen på länsstyrelsen i Kalmar 2018. ATA Timber 
har funnits på industriområdet i utkanten av Moheda centrum 
sedan början av 1920-talet. Omkring 80 procent av produktionen 
exporteras till Storbritannien, Danmark och USA. 

Länets största grisbönder utökar - ska 
skicka 15 000 grisar till slakt
Smålandsposten, 17 mars 2022

Joakim Granefelt äger länets största grisföretag tillsammans med 
brodern Lars samt sönerna Hampus och Samuel. 2015 producera-
des den första biogasen av gödsel i anläggningen utanför Alvesta 
där Amundsgård är stor delägare. Värmen i stallarna kommer 
från pannor som eldas med flis från den egna skogen.

Och i samband med den stora utbyggnaden som nu håller på 
att bli klar installerades solpaneler på taken som mer än väl täcker 
gårdens eget behov.

- Vi försöker ta fram en gris som inte påverkar klimatet nå-
gonting, utan är klimatneutral. I princip är det så, säger Joakim 
Granefelt.

Han följer hur skogen andas för att ta reda 
på hur den kan brukas klimatsmart
Smålandsposten, 17 mars 2022

Achim Grelle mäter hur skogen andas. Med forskningen vill 
han visa hur den kan brukas med största möjliga nytta för 
klimatet. - Det är inte så farligt med kalhyggen som vi tidigare 
trott, säger han. Uppsatsen som snart ska publiceras i den 
vetenskapliga tidskriften Agricultural and Forest Meteorology 
väckte uppmärksamhet redan när Linnéuniversitetet skrev en 

förhandsartikel i slutet av förra året.
Mätningarna visar att det i södra Sverige går fortare än man ti-

digare trott för ungskogen på ett kalhygge att åter bli en kolsänka. 
I fyra skogar vid Toftaholm i nordvästra Kronoberg tog det bara 
8-10 år. I en referensskog i Uppland dröjde det 13 år.

Framtidstro i Smålandsskogarna, Rottne 
bygger ut 
Trucking, 22 mars 2022

Det satsas i de djupa Smålandsskogarna och det är den svenska 
skogen som är motorn när skogsnäringen har medvind. Skogs-
maskintillverkaren Rottne bygger ut sin anläggning med 1700 
kvadratmeter. Det gäller anläggningen i Rottne och innebär en 
ökning av verkstadsareaIen på cirka 20 procent. Målet är att 
dubbla tillverkningsvolymen från 2018 till 2026 och det betyder i 
antal maskiner mer än 200 per år.

Det här med klimatet och hållbarheten är viktigt även när det 
gäller drivlinorna i de maskiner som tillverkas av Rottne.

- Alla motorer i dagens maskiner har steg 5-rening, AdBlue 
och partikelfilter. De är helt klara att köras på HVO, förklarar 
Joakim Ragnarsson, produktionschef på Rottne.

KALMAR LÄN

Skärpta krav på skogsägare väcker  
oro i länet
Barometern, 3 mars 2022

Starka reaktioner väcktes när Skogsstyrelsen kom med beskedet 
att man gör en ny lagtolkning för att utöka skyddet för djur och 
natur. Nu går man ut med råd till skogsägarna om hur de ska 
hantera kraven. Men till och med myndighetens egna generaldi-
rektör har kallat dem orimliga.

Therese Nilsson är distriktschef på Skogsstyrelsen i Kalmar 
län:

- Just nu har vi många skogsägare som hör av sig och undrar 
över vad det är som gäller vad gäller artskyddet. Vi har också 
kommunikation med skogsägare i flera ärenden där de lämnat 
in en anmälan om avverkning där vi ser att det eventuellt kan 
komma att beröra artskyddsarter som knärot eller talltita, säger 
hon.
- Vi är mitt i en pågående rättsutveckling och vi håller på att 
anpassa oss efter det domstolarna pekar på. Vi jobbar hårt med 
att få fram stöd och förtydliganden.

Full fart i skogen för André
Traktor Power, 2 mars 2022

Redan som 24-åring skaffade André Torstensson skördare och 
skotare. Nu rullar verksamheten på för fullt och han ser ljust på 
framtiden. »Skogsnäringen har helt klart framtiden för sig, både 
för entreprenörer och för skogsägare«, säger han..

Just där vi befinner oss i dag är den mark som brukats av hans 
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släkt i tretton generationer.
Företagsstarten fick en rivstart i och med de omfattande gran-

barkborreangreppen, och större delar av dessa år hade han en mer 
än fulltecknad orderbok.

Mycket skulle avverkas och i samband med att Södra bestämde 
sig för att betala angripna granar som pappersmassa och inte som 
energived gällde det att avverka snabbt för att rädda så mycket av 
värdet som möjligt. Företaget utför allt från gallringar till klena 
slutavverkningar och med Blixtra, som är certifierad barkbor-
rehund nivå 3, kan han även söka igenom större skogspartier för 
att hitta angripna träd.

Gamlebyföretag drabbas hårt av 
drivmedelspriset
Västerviks-Tidningen, 10 mars 2022

Denise Westerholm på Gamleby taxi och buss har under ons-
dagsmorgonen suttit i krissamtal med busskollegor i kommunen.
- För egen del har vi fördelen att ha betalat av alla våra bussar, 
men vinstmarginalen i de avtal vi har med KLT har ju försvunnit, 
säger Denise Westerholm.

Nästa indexering av priserna görs i april, men det dröjer till 
augusti innan företagen får tillbaka några pengar från länstrafiken.

- Det är inte alla som kan ligga ute med pengar så länge. Det 
är ju hutlösa summor det handlar om nu.

När regleringen av indexet gjordes senast låg priset för HVO 
på 16 kronor litern exklusive moms. På onsdagen var priset 26 
kronor litern exklusive moms, berättar Denise Westerholm.

Biogasföretaget vann upphandlingen - får 
återvinna matavfallet igen
SVT Nyheter Småland, 18 mars 2022

Biogastillverkaren More Biogas får på nytt uppdraget att åter-
vinna matavfallet från hushåll i Kalmar och Kronobergs län. 
Det är samma företag som Kretslopp sydost sa upp avtalet med 
i fjol - som ska använda samma metod som innan för att rena 
matavfallet från plast. 

- Den absolut största förändringen blir att det nu är producen-
ten av biogödseln som sköter förbehandlingen inför rötning, säger 
Maria Schade, vd för Kretslopp sydost, som sköter insamlingen 
av matavfall från åtta kommuner i Kalmar län, Kronobergs län 
och Jönköpings län. 

Lantbrukaren: Plasten kommer nog aldrig 
att försvinna
SVT Nyheter Småland, 18 mars 2022

Lantbrukaren Daniel Henrixon har i flera år larmat om plasten 
från matavfallspåsarna i biogödslet han lägger på sina åkrar.

Han tror på en förbättring nu när biogasföretaget, och därmed 
bönderna, får bättre kontroll på hela processen kring reningen. 
Men plasten i jorden - den ligger där den ligger, säger han. 

Den största skillnaden, efter att Kretslopp Sydosts upphand-

ling blivit klar, är att More Biogas, som även tidigare skötte 
tillverkningen av biogas och biogödsel, nu också driftar den 
anläggning som förbehandlar och renar matavfallet från bland 
annat grön plast. Det tror Daniel Henrixon kommer att göra 
skillnad. 

- Det borde vara en papperspåse för att komma till rätta med 
problemet, säger Daniel Henrixon.  Att rena sin åkermark från 
plastbitarna som redan spridits under många år är dock omöjligt. 

GOTLANDS LÄN

”Folk som bryr sig och valt biodiesel får 
skit för det”
Sveriges Radio Gotland, 9 mars 2022

Regeringen vill sänka skatten på vanlig diesel för att stötta 
lantbrukare som drabbats av höjda bränslepriser. Men den som 
väljer biodiesel, som redan i dag är dyrare än vanlig diesel, får 
inga lättnader alls eftersom den inte har någon koldioxidskatt. 

Enligt landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) är 
skattesänkningen tillfällig, och det enklaste sättet att snabbt 
kompensera jordbruket. 

”Det blir konstigt - folk som bryr sig, som valt biodiesel, får 
skit för det”, säger ekobonden Göran Hoas. 

Gotlandschips gör miljonaffär med SAS
Gotlands Allehanda, 10 mars 2022

Gotländska chips ska serveras på flyg världen över. Affären med 
SAS är värd fyra miljoner kronor årligen och är den största före-
taget i Stånga har gjort.

Redan i början på april sker första leveransen till SAS. Oliver 
Lundberg räknar med att omkring 200 ton gotländsk potatis 
kommer att få luft under vingarna i och med affären.

- Den kommer från Tollby gård i Fole och från Anderse gård 
i Lau, säger han 

I tisdags fick Gotlandschips pris av Hållbara Gotland för sitt 
miljötänk.

- Vi driver fritösen på biogas. Restprodukter och gammal 
frityrolja blir ny biogas, så det är cirkulärt. Det är lättare att 
göra rätt när man är ny och gör rätt från början, säger Oliver 
Lundberg.

Tar bort kravet på biogas
Gotlands Tidningar, 22 mars 2022

Regionens biogasstrategi går inte längre att följa. Nu tar man även 
bort kravet på att i första hand använda biogas som drivmedel i 
regionens verksamheter.

Region Gotlands ”Regler för drivmedel” gäller samtliga nämn-
der och förvaltningar. I regelverket står sedan 2014 att biogas är 
regionens primära drivmedel för fordon. Det är även krav på att 
biogasdrift ska ställas i upphandlingar. I annat fall krävs särskilda 
beslut.
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Nu jobbar teknikförvaltningen på en uppdatering av regel-
verket, och i senaste transportörsupphandlingen för färdtjänst, 
sjukresor och skoltaxi frångick man kravet på biogas för att istäl-
let kravställa fossilfria drivmedel bredare. 

Biogasen kommer finnas kvar som alternativ, och avtalet med 
Biogas Gotland kan också förnyas. 

SKÅNE LÄN

Nu blir det biobränsle i störningsreserven
Processnet, 28 februari 2022

Uniper har testat att använda biobränslet HVO i en av 
gasturbinerna i Malmö, som dessutom ingår i den svenska 
störningsreserven.

- Testet har gett oss de positiva svar som vi hoppades på. 
Framför allt har vi med proveldningen kunnat verifiera minskade 
koldioxidutsläpp. Vi har också säkerställt att HVO fungerar rent 
tekniskt både med uppstartstid och drift av gasturbinerna, berät-
tar Mikael Nilsson, kraftverkschef på Uniper och ansvarig för 
störningsreserven. 

- Nu tar vi konceptet vidare från proveldning till ett verkligt 
kommersiellt affärsförslag för Svenska kraftnät. 

Datan är nu analyserad och resultatet visar på 90,15 procent 
koldioxidminskning med HVO jämfört med vanligt dieseldrift. 

Elkabel till Tyskland via Lilleskog får 
klartecken från alla håll
Ystads Allehanda, 3 mars 2022

Om två år ska den 30 mil långa elkabeln Hansa Powerbridge 
börja byggas mellan Sverige och Tyskland. Elkabeln ska gå mel-
lan Svenska kraftnäts station i Lyby i Hörby kommun via Sjöbo 
längs väg 13 ner till Lilleskog. Där ska det borras för att kabeln 
ska kunna dras ner i vattnet. Sedan dras den under havsbottnen i 
Östersjön till nordöstra Tyskland.

Kabeldragningen är ett samarbete mellan statliga Svenska 
kraftnät och tyska stamnätsoperatören 50Hertz. De delar på 
kostnaden som beräknas bli 7,2 miljarder svenska kronor för hela 
projektet..

Om planerna går i lås ska anläggningsarbetena starta 2024 och 
sedan ska el börja strömma i kabeln 2026 eller 2027. 

Gasum hoppas kunna börja anläggning 
redan i höst
Ystads Allehanda, 4 mars 2022

Gasum hoppas kunna påbörja anläggandet av nya verket för 
biogas redan under hösten.

Med en start i höst kan anläggningen stå klar våren 2024. Det 
skriver Gasum AB inför att det ska göras en beskrivning av vilka 
miljökonsekvenser etableringen för med sig.

Sammantaget ska anläggningen kunna ta emot och behandla 
440 000 ton råvaror. I första hand fast- och flytgödsel från nöt, 

svin och fjäderfä.
Det ska resultera i en produktion årligen av upp till 9 500 ton 

flytande biogas.
Biogasanläggningen är tänkt placeras norr om väg 11 vid Röd-

dinge. Gasum skriver att de i snitt räknar med 55 transporter per 
dag vilket de bedömer är en liten ökning i förhållande till att det 
i genomsnitt passerar 4 760 fordon på väg 11 i höjd med platsen 
för anläggningen.

Simris Alg kammar hem ny order
Ystads Allehanda, 3 mars 2022

Simris Alg har fått en order på 1,5 miljoner kronor på biomassa av 
mikroalger. Företaget avser att öka produktionsvolymen från sin 
anläggning i Hammenhög.

Detta är nu den fjärde stora ordern som Simris Alg tecknat de 
senaste åtta månaderna.

- På kort tid har vi lyckats etablera Simris som en högkvalita-
tiv producent av mikroalger för fucoxanthin och andra mycket 
värdefulla aktiva ämnen. Det säger säger Steven Schapera, styrel-
seordförande i Simris Alg.

Staten lägger nio miljoner på 
helikoptersatsning i Everöd
Norra Skåne, 5 mars 2022

Under ett halvårs tid kommer biobränsle för första gången testas 
på räddningshelikoptrar i Sverige. Då det inte är tillåtet att flyga 
enbart på biobränsle rör det sig om en bränsleblandning, där 
Sjöfartsverket uppskattar att CO2-utsläppen kommer minska 
med 30 procent.

- I det stora hela är utsläppen från det samhällsviktiga flyget 
ganska små jämfört med andra flyg, men det kan finnas en poäng 
med att staten går före, säger Hulda Winnes.

Satsningen är finansierad av Energimyndigheten som går in 
med max 8,9 miljoner kronor så att bränsletanken i Everöd kan 
fyllas med bränsleblandningen i ett halvår.

Kraftringen storsatsar med ny anläggning i 
Örtofta
Skånska Dagbladet, 11 mars 2022

Energibolaget Kraftringen vill bygga ett andra kraftvärmeverk 
intill det befintliga i Örtofta. Satsningen beräknas kosta 2,5 mil-
jarder kronor och syftet är att skapa ett stort tillskott av hållbar el 
och fjärrvärme i Skåne.

Det nya kraftvärmeverket kommer att vara av ungefär samma 
storlek och kapacitet som det nuvarande. Det ska placeras strax 
intill.

- Vi tillför 25 - 30 megawatt planerbar eleffekt. I och med att vi 
fasar ut några äldre värmepumpsanläggningar som konsumerar el 
i dag kommer nettoeffekten ligga på någonstans 40-45 megawatt. 
Det motsvarar elbehovet i Lomma och Hörby en kall vintermor-
gon, säger Fredrik Fackler, chef för värme och kyla i Kraftringen.
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- Förhoppningen är att vi ska vara klara senast 2028.
Även det nya verket ska eldas med biobränslen, såsom träflis.

Förlorar billiga fodret - nu lägger han ned
ATL Lantbrukets affärstidning, 24 mars 2022

Den enes död den andres bröd. Grisbönder förlorar ett kli-
matsmart och billigt foder när drivmedelstillverkare köper upp 
restprodukterna från livsmedelsindustrin för att göra biogas och 
biodrivmedel. - Nu lägger jag ned, kalkylen är för dålig, säger 
grisbonden Mats Sonander.

I 17 år har Mats Sonanders grisar fått bröd och degrester från 
bageriet i Södervidinge, bara 750 meter från grisgården i Kävlinge.

Förra sommaren kördes allt brödet från Södervidinge till 
Göteborg och ST1:s etanolfabrik. Mats Sonander fick fortsatt 
degrester från bageriet, 800 kilo per dag, men nu i januari tog 
även de leveranserna slut, degen går nu till ST1:s biogasanlägg-
ning i Bjuv.

ST1 påpekar att etanoltillverkningen ger djurfoder i form av 
drank och att biogasen ger biogödsel. Men man medger att det 
inte är optimalt att köra brödet till Göteborg.

Snart slut med fossila bränslen i 
kommunens bilar
Ystads Allehanda, 26 mars 2022

Till årsskiftet ska det vara slutkört på fossila bränslen i Ystads 

kommuns bilar. El- och gasbilar är prio ett när bilparken förnyas. 
- Omställningen har gått snabbt sedan i fjor, säger Paula Larsson 
Jarl, kommunens fordonsansvariga. 

De kommunala bolagen kör redan - med få undantag - fos-
silfritt. Snart är även kommunens bilar fossiloberoende. Just nu 
är siffran 95 procent och när året är slut ska hela bilparken vara 
fossilfri. Det senaste bilbytet sker hos hemtjänsten i Löderup. 
Där byts nio diesel- och bensinbilar ut mot sju elbilar och två 
bilar som ska köras på HVO.

Industriklivet stöttar CCS-utvärdering hos 
Öresundskraft
Energipress.se, 25 mars 2022

Energimyndigheten har genom det så kallade Industriklivet 
beslutat att stödja Öresundskrafts utvärdering av koldioxidav-
skiljning med HPC-teknik.

Vid avskiljning av koldioxid från rökgaser med HPC-teknik 
(hot potassium carbonate) används kaliumkarbonat som absor-
bent. Energimyndighetens stöd uppgår som maximalt till cirka 
3,5 miljoner kronor och omfattar en pilotstudie och test av en an-
läggning för koldioxidavskiljning på Filbornaverket under hösten 
2022. Öresundskrafts långsiktiga mål är att avskilja 90 procent 
av koldioxiden från rökgaserna vid Filbornaverket, motsvarande 
cirka 210 000 ton CO2 årligen.

Organised by:

Media partners:

INTERNATI NAL

NORDIC PELLETS 
CONFERENCE 

Join us on-site or online! 

11-12 May 2022

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

Programme and registration on www.svebio.se


