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Bioenergi i pressen
Stockholm Exergi får EU-stöd på 180 miljoner euro för sitt bio-
CCS- projekt. Preem får statliga kreditgarantier på 3 miljarder 
för sin investering i biodrivmedelsproduktion i Lysekil. Rysslands 
anfall på Ukraina påverkar en del aktörer, som Bodens kommun 
som köpt rysk naturgas, Varberg Energi som får rysk gas via den 
västsvenska gasledningen och Sunpine, som köpt rysk tallolja. 
Bioenerginytt sidan 14

Sänkt drivmedelsskatt och två miljarder till 
jordbruket
Regeringen föreslår omfattande stöd till transportsektorn och 
till jordbruket för att möta de höga kostnaderna för drivmedel. 
En del av förslagen har presenterats tidigare, och finns med i 
vårändringsbudgeten eller i separata propositioner. Regeringen 
och centerpartiet har också kommit överens om ytterligare stöd 
till jordbruket. Se sidan 4

IPCC-rapporten 
ger starkt stöd för 
bioenergi
Den vetenskapliga klimatpanelen IPCC presenterade den 4 
april en tung rapport om att motverka klimatförändringarna 
från sin arbetsgrupp III. Rapporten är ett av de tyngsta un-
derlagen för den slutrapport (IPCC Sixth Assessment Report) 
som kommer att publiceras i september. Den nu publicerade 
underlagsrapporten innehåller bland annat ett kapitel 7 om jord-
bruk, skogsbruk och annan markanvändning, för den så kallade 
AFOLU-sektorn, där man sammanställt vetenskapen kring de 
gröna näringarnas och bioenergins roll i klimatarbetet. Kapitlet 
är positiv läsning för alla som arbetar med bioenergi. Här ges en 
balanserad och positiv bild av möjligheterna att ta vara på resur-
serna i skog och mark för att ersätta fossila bränslen. Dessutom 
lyfter man fram möjligheterna att tillämpa bio-CCS. 

Vi sammanfattar här en del av slutsatserna och budskapen från 
IPCC:s vetenskapliga panel, med hänvisning till sidorna i rap-
portens kapitel 7, som är totalt på 124 sidor (vår egen översättning 
från engelskan, hänvisningar till sidor i dokumentet): 

 Bioenergi och andra biobaserade alternativ står för en viktig 
del av den totala potentialen för klimatåtgärder. Spannet inom 
aktuella uppskattningar av den tekniska bioenergipotentialen 
med beaktande av begränsningar för livsmedelssäkerhet och 
miljöhänsyn är 5 – 50 EJ/år för restprodukter och 50 – 250 EJ/år 
för dedicerade produktionssystem för biomassa (1 EJ, Exajoule = 
360 TWh). Sid 6. 

 Den globala tekniska potentialen för bio-CCS för 2050 kan 
uppskattas till 5,9 (0,5 – 11,3) GtCO2/år, av vilket 1,6 (0,8 – 3,5) 
GtCO2/år till en kostnad under 100 USD/ton. De globala ut-
släppen av CO2 låg förra året på 36,4 Gt (miljarder ton). Sid 6.

FORTS PÅ SID 2

Utsläpp av växthusgaser per samhällssektor 2008 - 2020

SCB har publicerat statistik över växthusgasutsläppen per samhällssektor 
för 2020, som visar att utsläppen sjönk med 11 procent från 2019 till 2020. 
Se sidan 7
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 När skörd av ved sker på ett hållbart sätt, åstadkoms mer 
tillväxt vilket gynnas av skogsbruk (management), och resulterar 
i en ökad sänka (inbindning). Sid 33. 

 Andelen av den skördade veden som används för energiända-
mål varierar från 90% i Afrika, 62% i Asien, 50% i Sydamerika 
till mindre än 20% i Europa, Nordamerika och Oceanien. Sid 34. 

 I regioner med produktion av industriråvara utgjorde hållbar-
hetscertifierad skog 51% av den brukade arealen 2017, en uppgång 
från 11% år 2000. Sid 34. 

 Förbättrad hållbart skogsbruk i redan brukade skogar kan ge 
ökade kolförråd i skogarna, högre kvalitet på det producerade 
virket, kontinuerlig produktion av virke samtidigt som kolför-
rådet bibehålls eller ökas, och kan dessutom delvis förebygga och 
motverka effekten av naturliga störningar som insektsangrepp, 
torka eller brand. Vidare kan det ge fördelar för klimatanpass-
ning, biodiversitet, mikroklimat, markvård och vattenreglering. 
Samtidigt kan strategier som ökar biomasseproduktionen ha 
negativa effekter som minskad strukturell komplexitet, fokus på 
renodlade snabbväxande bestånd och risk för minskad biodiversi-
tet och minskad motståndskraft mot naturliga störningar. Sid 51. 

 Man bör sluta bränna avverkningsrester och istället använda 
dessa som biobränsle för att ersätta fossilt bränslen. Sid 52. 

 Storskalig konvertering till ekologisk odling, utan motsva-
rande ändringar i livsmedelssystem och diet, kan leda till ökning 
av de totala utsläppen genom att mer mark kommer att krävas för 
att upprätthålla produktionen. Sid 75. 

 I kombination med bio-CCS och biokolproduktion, kan 
bioenergi erbjuda koldioxidreduktion (CDR = carbon dioxide 
removal) genom att varaktigt lagra biogen koldioxid i geologiska, 
terrestra eller havsbaserade system, eller i produkter, och därmed 
motverka klimatförändringen. Sid 77.

 Moderna bioenergisystem (till skillnad mot traditionell an-
vändning av brännved och andra lågkvalitativa matlagnings- och 
uppvärmningsbränslen) svarar idag för uppskattningsvis 30 EJ 
primärenergi per år, vilket motsvarar 53% av den totala primäran-
vändningen av förnybar energi globalt. Sid 77. 

 Klimatsmart skogsbruk, anpassat till regionala krav, erbjuder 
positiva synergier (co-benefits) för naturvård, markvård, sys-
selsättning och inkomster, och tillgång till byggnadsmaterial, 
bioenergi och biobaserade produkter. Sid 78.

 Forskning har visat på tillgången på marginella, nedlagda eller 
skadade marker. I EU-28 finns upp till 69 miljoner hektar sådan 
mark. Sid 79. 

 En jämförelse mellan en referens där man sätter av skog för 
ökat kolförråd och naturligt återväxt och ett bioenergisystem med 
substitution visar på en potential att producera 150 EJ bioenergi 
och samtidigt minska klimatpåverkan (netto växthusgasbalans). 
Sid 79 – 80. 

 Reducerad avverkning kan ge ökat kolförråd i lokala ekosys-
tem, men denna vinst kan vägas upp negativt genom internatio-
nell handel som leder till ökad avverkning eller försämringar  på 
andra platser. Sid 84. 

FORTS FRÅN SID 1

Svebio kommentar: 
IPCC:s rapport är ett välkommet vetenskapligt grundat underlag som 
lyfter fram de entydiga fördelarna för klimatet med att bedriva ett aktivt 
skogsbruk och använda bioenergi, samt potentialen att åstadkomma 
negativa utsläpp med bio-CCS. I ett läge där ett antal så kallade mil-
jöorganisationer bedriver kampanj mot bioenergin med förenklade 
argument om att ”sluta bränna träd” och brännmärker företag som 
arbetar med bioenergi – nu senast i debattartiklar riktade mot Vatten-
falls användning av biobränslen för kraftvärme och demonstrationer 
mot Preems investeringar i biodrivmedelsproduktion – är det bra 
att det finns ett entydigt och samlat vetenskapligt stöd från IPCC:s 
experter. Ingen kan hävda att dessa är annat än opartiska. Det veten-
skapliga underlaget i form av forskningsrapporter och andra källor är 
också imponerade. Referenslistan för kapitel 7 är på 59 sidor! 

IPCC-rapporten borde vara självklar läsning för de tjänstemän 
på EU-kommissionen som under ett antal år tonat ner betydelsen 
av bioenergilösningar och lagt förslag efter förslag om olika typer av 
begränsningar. Nu senaste exemplifierat med REPowerEU, förslaget 
till åtgärder för att minska beroendet av rysk gas och olja, där man 
inte ens nämnt fasta och flytande biobränslen, avfallsbränslen och 
fjärrvärmelösningar. Rapporten har också väckt irritation bland bioen-
ergimotståndare i Sverige. Dagens Nyheters redaktion publicerade 
redan den 6 april en artikel där man låter ett antal forskare kritisera 
planerna på bio-CCS med utgångspunkt i IPCC:s rapport. 

Vårändringsbudget med ökat 
stöd till biogas och andra 
klimatåtgärder
Regeringen presenterade den 19 april sin vårändringsbudget, 
främst med ett antal förslag kopplade till det förändrade säker-
hetspolitiska läget. I budgeten fanns också ett förslag om att 
införa produktionsstöd för biogas från gödsel, i enlighet med de 
förslag som presenterades av Biogasmarknadsutredningen (SOU 
2019:63). 

Produktionsstöd för biogas från gödsel

Så här skriver Energigas Sverige i en kommentar beträffande 
biogasstödet:

”Nivån på stödet till produktion av biogas från gödsel behöver 
ökas i enlighet med Biogasmarknadsutredningens förslag. Det 
skriver regeringen i vårändringsbudgeten som överlämnades till 
riksdagen idag. Det befintliga anslaget ökas med 50 miljoner 
kronor under 2022, vilket enligt regeringen ska räcka till en 
gödselgaspremie på upp till 40 öre per kilowattimme. 
Biogas som produceras från gödsel ger mer än 100 procent reduk-
tion av klimatpåverkande gaser i livscykeln. Jordbruket minime-
rar sina klimatutsläpp samtidigt som biogasen kan användas för 
att ersätta fossila bränslen i transportsektorn eller industrin. Det 
innebär dubbel klimatnytta och Biogasmarknadsutredningen 
visade att det är en kostnadseffektiv klimatåtgärd.

– Den här satsningen på gödselbaserad biogas fanns med 
bland Biogasmarknadsutredningens förslag men saknades 
fortfarande när regeringen i slutet av mars presenterade den nya 
förordningen som ska boosta svensk biogasproduktion. Dagens 
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besked är därför mycket efterlängtat och positivt, säger Maria 
Malmkvist, vd för Energigas Sverige.”

Energigas Sverige skriver också i sitt pressmeddelande att man 
dels vill se ett produktionsmål för biogas på 10 TWh biogas och 
andra förnybara gaser till 2030, också det i enlighet med Biogas-
marknadsutredningen förslag. Man vill också ha en utredning 
om ett produktionsstöd för andra förnybara gaser med ny teknik 
– som till exempel DME, vätgas eller syngas, som också föreslogs 
av Biogasmarknadsutredningen.

Svebio kommentar: 
Det särskilda stödet till gödselbaserad biogas kan motiveras med att 
man reducerar utsläppen av metan, en växthusgas som det är svårt 
att beskatta på samma sätt som vi beskattar utsläpp av fossil koldiox-
id. Ett löpande produktionsstöd kommer säkert att leda till en hel del 
nya investeringar i gödselbaserade biogasanläggningar. Utöver detta 
produktionsstöd och skattebefrielsen för biogas finns också möjlighe-
ter att söka stöd från Klimatklivet. För större produktionsanläggningar 
för biogas av den typ som förordas av Energigas Sverige bör man 
ha likartade styrmedel oberoende av om det framställda bränslet är 
flytande eller gasformigt. Svebios modell med upphandling enligt mo-
dellen Contract for difference kan vara ett sätt att gynna alla typer av 
storskalig produktion med ny teknik. Här måste regeringen komma till 
skott, för att få till stånd ökad inhemsk produktion av biodrivmedel. 

Fem åtgärder för att stärka 
Sveriges motståndskraft och leda 
klimatomställningen
Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten ytterligare fem åtgär-
der för att påskynda den gröna omställningen. Med fler som reser 
miljövänligt, fler godstransporter på järnväg och mer energief-
fektiva hus kan Sverige minska sitt beroende av fossila bränslen 
och leda klimatomställningen. 

 Förstärkt miljökompensation för att öka godstransporter på 
järnväg.

Regeringen föreslår att miljökompensationen för godstran-
sporter på järnväg förstärks med ytterligare 697 miljoner kronor 
under 2022. Syftet är att öka överflyttningen av godstransporter 
från väg till järnväg. Miljökompensationen kan sökas av tågope-
ratörer för alla godstransporter på järnväg utom för transporter 
av järnmalm.

 Stöd till regionerna för att göra det enklare att resa med 
kollektivtrafiken.

Regeringen föreslår att Trafikverket ges möjlighet att medfi-
nansiera regionerna för deras kostnader att utveckla och integrera 
regionala biljettsystem. Detta åstadkoms genom ett utvidgat 
anslagsändamål. I budgetpropositionen för 2022 föreslog reger-
ingen medel för införande av ett nationellt biljettsystem för all 
kollektivtrafik i hela Sverige. I samband med genomförandet 
har det visat sig finnas behov av att justera inriktningen för 
hur ett system bäst utformas. Regeringen anser att de befintliga 
biljettsystemen, som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 

ansvarar för, bör anpassas för att dessa bättre ska kunna samord-
nas nationellt. Detta ska göra det enklare för resenärer att resa 
med kollektivtrafiken för ett nationellt resande.

 Ökat anslag till klimatbonusbilar.
Regeringen föreslår att ytterligare medel tillförs anslaget för 

klimatbonus. För att fortsatt bidra till omställningen av bilflot-
tan, minska beroendet av fossila drivmedel och möta den kraftigt 
ökade försäljningen av klimatbonusbilar, främst rena elbilar, ökas 
anslaget för klimatbonusen med 3,9 miljarder kronor för 2022. 
Därmed kommer exempelvis en person som köper en ren elbil 
fram till 1 juli 2022 fortsatt kunna få 70 000 kronor i ekonomiskt 
stöd.

 Kompetenslyft för energieffektiv renovering av småhus.
Regeringen föreslår insatser för kompetenslyft för energieffek-

tiv renovering av småhusbeståndet. Statens energimyndighet till-
delas 10 miljoner kronor för att höja småhusägares, energiexper-
ters, energikartläggares, entreprenörers och installationsföretags 
kompetens för att på kort och lång sikt minska småhusbeståndets 
energi- och effektbehov för att minska sårbarheten vid höga 
energipriser och öka försörjningstryggheten.

 Konjunkturinstitutets klimatarbete förstärks.
EU-kommissionen presenterade 2021 ett omfattande lagstift-

ningspaket på klimatområdet, Fit for 55, som framöver kommer 
att påverka förutsättningarna för den svenska klimatpolitiken. På 
grund av lagstiftningspaketets omfattning och komplexitet före-
slår regeringen att Konjunkturinstitutets klimatarbete förstärks 
med ett tillskott på 3 miljoner kronor under 2022 för att utöka 
myndighetens analyskapacitet på det miljöekonomiska området.

Svebio kommentar: 

Huvuddelen av de nya pengarna i vårändringsbudgeten på klimat-
området går till att stödja bonusbilar inom bonus-malus. Svebio har 
i upprepade remissyttranden ifrågasatt bonus-malus, som ger när-
mast obefintlig klimatnytta till mycket hög kostnad. Systemet gynnar 
ensidigt elbilar grundat på beräkningsmodeller som inte tar hänsyn 
till klimateffekterna ur ett livscykelperspektiv, och som systematiskt 
missgynnar biobränslealternativ. Vi hoppas att man inför valet får en 
ifrågasättande debatt om detta missriktade styrmedel, som också har 
negativa geografiska och fördelningspolitiska effekter. 
Energimyndigheten får 10 miljoner för att öka informationen till små-
husägare, energirådgivare och företagare för att minska energi- och 
effektbehoven i småhusen. Det är en senkommen uppföljning till En-
ergikommissionen som redan för fem år sedan förslog åtgärder för 
att minska på elvärmen och därmed minska effektbelastningen vin-
tertid. Nu agerar regeringen eftersom många villaägare är pressade 
av de höga elpriserna. För Svebios medlemsföretag som jobbar med 
modern uppvärmningsteknik från biobränsle, inte minst pelletska-
miner och pelletspannor, finns det anledning att haka på med egna 
informationsaktiviteter och öka kunskapen och medvetenheten bland 
småhusägare och energirådgivare. Nu finns en chans för nytändning 
av marknaden för småskalig pellets- och vedteknik med modern tek-
nik och låga utsläpp. 
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Extra ändringsbudget till 
riksdagen om tillfälligt sänkt 
drivmedelsskatt
Den 13 april lade regeringen i riksdagen ett förslag om ytterligare 
sänkt drivmedelsskatt. Så här skrev regeringen i sitt pressmed-
delande den 13 april: 

”Regeringen har i dag överlämnat en sjätte extra ändrings-
budget till riksdagen. Drivmedelspriserna har ökat kraftigt den 
senaste tiden. Främst på grund av att oljepriset har stigit, särskilt 
till följd av Rysslands invasion av Ukraina. De höga priserna 
får ekonomiska konsekvenser för svenska hushåll och företag. I 
budgeten lämnas förslag på en tillfälligt sänkt skatt på bensin och 
diesel samt.”

”För att stärka Sverige presenterade regeringen den 14 mars 
2022 ett åtgärdspaket med insatser både på kort och lång sikt för 
att lindra de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion 
av Ukraina. I paketet presenterades ett förslag om tillfälligt sänkt 
drivmedelsskatt. Den tillfälligt sänkta drivmedelsskatten är tänkt 
att snabbt ge stöd till hushåll och företag för att minska konse-
kvenserna av de höga drivmedelspriserna.

Regeringens förslag innebär att energiskatten på bensin och 
diesel sänks med 1 krona och 5 öre per liter. Det bedöms medföra 
att priset sjunker med ca 1 krona och 30 öre vid pump. Förslaget 
föreslås träda i kraft den 1 maj 2022 och bedöms minska statens 
skatteintäkter med 3,8 miljarder kronor år 2022.

Stödpaket till lantbruksföretag 
och fiskerinäring med anledning 
av Rysslands invasion av Ukraina
Den 25 april presenterade regeringen och centerpartiet ett ge-
mensamt förslag om ett krispaket till jordbruket och fisket med 
anledning av de höjda kostnaderna, bland annat för dieselbränsle. 
Så här beskrivs förslaget i regeringens pressmeddelande: 

”Med anledning av Rysslands oprovocerade, olagliga och 
oförsvarliga invasion av Ukraina har kostnaderna för insatsvaror 
inom jordbruket ökat kraftigt. Regeringen föreslår nu därför 
ett krispaket på drygt 2 miljarder kronor till jordbruket och ett 
stöd på 40 miljoner kronor till yrkesfisket. Paketet bygger på en 
överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet. 

– Regeringen arbetar för att lindra krigets konsekvenser för 
vanligt folk och företag. Vi vet att jordbruket drabbas hårt av de 
ökande priserna just nu. För att säkra livsmedelsproduktionen 
och stärka Sverige presenterar vi därför ett ytterligare stödpaket 
till jordbruket och fisket, säger finansminister Mikael Damberg.

– Med den dramatiska kris som svenska bönder står inför, med 
risk för fallande produktion och självförsörjning av livsmedel i 
Sverige, är det viktigt att hjälpen kommer snabbt. Därför är vi 
stolta över att vi här och nu bidrar till att akuta skattesänkningar 
och stöd kommer dessa hårt arbetande företagare till del, säger 
Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl.

Priserna på insatsvaror för jordbruket såsom drivmedel, gödsel 
och foder har ökat ytterligare sedan Rysslands invasion av Ukrai-
na. Kriget har också gjort att osäkerheten på världsmarknaden för 

jordbruksprodukter har ökat. Det rådande kostnadsläget inom 
både jordbruket och fisket i Sverige pressar dessa näringar hårt 
och äventyrar en del av Sveriges livsmedelsproduktion. Därför 
föreslår regeringen efter en dialog med Centerpartiet idag ett 
stödpaket för att stötta det svenska jordbruket och yrkesfisket.

Regeringen avser öka det i vårändringsbudgeten aviserade stö-
det till animalie- och växthussektorn med ytterligare knappt 1,6 
miljarder kronor under 2022. Regeringen ser att kostnadsläget har 
stor påverkan inom hela animaliesektorn och avser därför utöka 
stödet även till mjölk- och nötköttsproduktion samt till får- och 
getproduktion. Regeringen avser även att öka det nationella 
stödet till jordbruket i norra Sverige med 50 miljoner kronor för 
2022 samt föreslår ett stöd till yrkesfisket på 40 miljoner kronor 
under 2022.

Vidare föreslår regeringen att skatten på diesel för jord-, skogs- 
och vattenbruk sänks retroaktivt från den 1 januari 2022. Med den 
ytterligare skattenedsättningen för jordbruksdiesel som redan har 
aviserats i regeringens vårändringsbudget för 2022 innebär detta 
att företag i de berörda sektorerna kommer att få en förstärkt 
återbetalning av skatten på sin dieselanvändning under perioden 
1 januari 2022 till och med 30 juni 2023.”

”Med dessa förslag och de åtgärder som tidigare har aviserats 
har regeringen nu sammanlagt presenterat åtgärder för cirka 3,1 
miljarder för att stötta det svenska lantbruket och fiskerinäringen 
i denna svåra tid.”

Svebio kommentar: 
Återbetalningen av diesel till lantbruket får en indirekt olycklig effekt på 
omställningen från fossil diesel till förnybar diesel. Det är visserligen få 
lantbrukare som ställt om till förnybar diesel, HVO100 eller B100, men 
de som gjort det får ingen del av kostnadssänkningen, eftersom dessa 
bränslen är skattebefriade och stödet ges som en skatteåterbetalning. 
Den förnybara dieseln behåller därmed sitt högre pris. Man kan öns-
ka att regeringen och Centerpartiet kunde göra upp om en förändring 
av stödet i samband med höstens budget. Man borde då kunna växla 
över till det generella jordbruksavdrag som föreslogs av utredningen 
om fossilfritt lantbruk. 

Riksdagen gör tillkännagivanden 
om fjärr- och kraftvärme
I samband med att riksdagen 31 mars behandlade näringsutskot-
tets betänkande nr 15 om energipolitik gjorde riksdagen ett par 
tillkännagivanden till regeringen. Sådana här tillkännagivanden 
har blivit allt mer vanliga eftersom det ofta finns samlade majo-
riteter i enskilda frågor i förhållande till den socialdemokratiska 
minoritetsregeringens politik. I det här fallet anser utskottet att 
regeringen bör agera både vad avser vattenkraften och fjärr- och 
kraftvärmen. Så här skriver utskottet:  

”Riksdagen beslutade att rikta två uppmaningar, så kallade 
tillkännagivanden, till regeringen som rör vattenkraft och fjärr- 
och kraftvärme:

Riksdagen kompletterar ett tidigare tillkännagivande om 
vattenkraft så att det görs tydligare för regeringen att både den 
små- och storskaliga vattenkraften ska värnas och utvecklas.

När det gäller fjärr- och kraftvärme bör regeringen ta med 
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frågor om beskattning, byggregler och EU-regler för biobränslen 
i den strategi för fjärr- och kraftvärme som regeringen aviserat i 
sin elektrifieringsstrategi.

Riksdagens tillkännagivanden gjordes när utskottet behand-
lade cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 
2021 om energipolitik. Riksdagen sa nej till övriga förslag, som 
bland annat handlar om energipolitikens inriktning, kärnkraft, 
energieffektivisering, energiforskning och förnybar energi.

Grönt ljus för elnätsinvestering 
på 8,4 miljarder kronor
Så här skriver infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande 
12 april:

”Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät tillåtelse att 
investera 8,4 miljarder kronor i elnätsinvesteringar och kraftsta-
tioner längs kusten i Norrland. Investeringarna syftar till att öka 
kapaciteten i stamnätet för att snabbare kunna möta det nya och 
mycket stora effektbehov som kommer från industrin i området. 
Investeringarna gör det även möjligt att ansluta ny vindkraft. 

– Det pågår en grön industriell revolution i norra Sverige, då 
behöver vi både mer elproduktion och mer överföringskapacitet. 
För att möta industriernas behov och nå klimatmålen behöver 
elnätet byggas ut i en mycket snabb takt. Regeringen ger nu 
Svenska kraftnät klartecken att arbeta vidare med investeringar 
för en snabbare utbyggnad av kraftnätet längs Norrlandskusten, 
säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.”

I ett pressmeddelande på Svenska kraftnäts hemsida 18 januari 
finna det mer detaljer om planerna: 

”Svenska kraftnät har ansökt hos regeringen om godkännande 
av ett investeringspaket på 8,4 miljarder. Pengarna ska gå till att 
tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå utmed övre 
Norrlandskusten.”

”Det åtgärdspaket som Svenska kraftnät söker godkännande 
för från regeringen har utformats som ett pilotprojekt. Syftet är 
att korta ledtider i investeringsprocesserna för att därmed snab-
bare tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå utmed 
övre Norrlandskusten. Normalt är ledtiden från att man har 
identifiera ett behov till att ta en ny kraftledning i drift cirka 12-15 
år. För att möta efterfrågan på nätkapacitet har Svenska kraftnät 
ambitionen att halvera ledtiden.

Paketet omfattar att Svenska kraftnät bygger tre nya 
systemförstärkande 400 kV-ledningar: Letsi–Svartbyn, Hög-
näs–Stornorrfors samt en förstärkning eller reinvestering av 
Svartbyn–Keminmaa. Därutöver ingår även tre 400 kV-stationer: 
stationen Högnäs 2, Hertsön och Svartbyn 2, samt 400 kV-
anslutningsledningar mellan Svartbyn och Hertsön samt mellan 
Högnäs och Högnäs 2.”

Svebio kommentar: 
Det planeras nu mycket stora utbyggnader av elnäten för att klara den 
omfattande elektrifiering som alla beslutsfattare på olika nivåer räknar 
med. Det här är bara en liten del av dessa planer. Svenska kraftnät 
noterar att den normala ledtiden för sådana här byggen är 12 – 15 år, 
dvs den tid det tar från ett beslut om att bygga tills ledningen står på 
plats och kan föra över elström. Svenska kraftnät har ambitionen att 

halvera denna ledtid. Det är en from förhoppning som förutsätter att 
alla tillståndsprocesser kan genomföras på kortast möjliga tid. Men ett 
mycket stort antal markägare och olika motstående intressen måste 
hanteras på ett rättssäkert sätt. Det finns betydande risk för obalans 
i elsystemet om man bygger ut produktionen mycket snabbt men inte 
klarar att bygga ut näten. I slutändan hänger allt på att det finns en 
köpkraftig efterfrågan på all den producerade elen. I sämsta fall får 
skattebetalare och/eller alla elkunder stå för en dyr nota för elnätsut-
byggnad som visade sig inte behövas. 

Sverige och Norge överens om 
samarbete kring koldioxidlagring
Pressmeddelande från regeringen publicerat 5 april 

Statsministrarna Jonas Gahr Støre och Magdalena Andersson 
träffades idag den 5 april för samtal i Stockholm. Statsministrarna 
är eniga om att så snart som möjligt ingå ett avtal mellan Norge 
och Sverige om export/import av koldioxid för att möjliggöra 
norsk-svenska företagssamarbeten om permanent lagring av kol-
dioxid i den norska kontinentalsockeln. 

– Jag är glad att vi står tillsammans för att vidareutveckla det 
nära samarbetet mellan Norge och Sverige. Som ett led i detta är 
vi överens om att stärka samarbetet kring energi- och klimatfrå-
gor för att lyckas med den gröna omställningen och avskiljning, 
transport och lagring av koldioxid, som är en central del i detta, 
säger statsminister Jonas Gahr Støre.

Ett avtal mellan länderna krävs enligt Londonprotokollet för 
att koldioxid ska kunna transporteras över landgränsen. När 
CCS-teknik tillämpas på anläggningar med biogena utsläpp kall-
las det för bio-CCS och ger då negativa utsläpp till atmosfären. 

Länderna har en fast grund att bygga på i form av nordiskt 
samarbete om energi och klimat samt genom EES-avtalet. Både 
Norge och Sverige vill vara pådrivande för att nå nationella 
klimatmål och koldioxidneutralitet i Norden samt för att bidra 
till att hela världen når målen i Parisavtalet.

– Våra länder har allt att vinna på att samarbeta för att skynda 
på den gröna industriella revolutionen. Tillsammans med de 
andra nordiska länderna kan vi visa världen hur den gröna om-
ställningen skapar fler jobb och säkrar vårt välstånd. Vi behöver 
minska utsläppen, men för att nå våra mål behöver vi också 
koldioxidlagring, säger statsminister Magdalena Andersson. 

Norge och Sverige vill också intensifiera sitt samarbete kring 
teknikutveckling, energiinfrastruktur och grön omställning för att 
minska utsläpp av växthusgaser från länderna i Nordsjöregionen.”

Till pressmeddelandet är fogat en faktasammanställning med 
bland annat detta:

”Norge och Sverige är parter i OSPAR-konventionen och 
Londonprotokollet (LP) enligt IMO och har båda ratificerat de 
ändringar i LP som är nödvändiga för att koldioxid ska kunna 
transporteras från Sverige för offshorelagring i Norge. 

Det finns ett ökat intresse för CCS i Sverige, både från 
industri och myndigheter. Den svenska regeringen har gett 
Energimyndigheten i uppdrag att vara nationellt centrum (länk 
till Energimyndigheten) för avskiljning och lagring av koldioxid. 
Sverige kommer också att införa ett driftsstöd för bio-CCS ge-
nom omvända auktioner. Ambitionen är att en första auktion 
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ska äga rum i slutet av 2022 för att en första lagring ska kunna 
ske 2026. 

Flera aktörer i Sverige har potential att tillämpa CCS och 
norska Northern Lights och flera svenska företag har ingått en 
avsiktsförklaring.”

”År 2021 godkände det norska stortinget ett fullskaligt de-
monstrationsprojekt för CCS, Longship – Capture and Storage 
of CO2 (länk). Den norska regeringen kommer att stå för 2/3 
av de totala kostnaderna i projektets första fas. Northen Lights 
(länk) är en del av Langskips infrastruktur, med status som 
projekt av gemensamt europeiskt intresse (PCI). Projektet har 
beviljats finansiering genom EU:s fond för ett sammanlänkat 
Europa (FSE). 

Lagringskapaciteten i Northern Lights är cirka 5 miljoner 
ton koldioxid per år i fas 2. Norge har en betydande geologisk 
potential för att lagra koldioxid utöver detta.”

Svebio kommentar: 
Det är naturligtvis positivt att Sverige och Norge kan samarbeta kring 
CCS och att Sverige snabbt kan komma vidare med ett antal bio-
CCS-projekt. Samtidigt finns det en betydande komponent av hyckleri 
i det nordiska klimatsamarbetet. Man skriver i pressmeddelandet om 
ambitionen att ”både Norge och Sverige vill vara pådrivande för att nå 
nationella klimatmål och koldioxidneutralitet i Norden”. Målet om kol-
dioxidneutralitet innefattar uppenbarligen inte den norska utvinningen 
av olja och naturgas som i användarledet ger koldioxidutsläpp som är 
sju gånger så stora som de samlade svenska klimatutsläppen från alla 
klimatgaser. En maximal lagring av svensk biogen koldioxid kan som 
mest kompensera för en tolftedel av de utsläppen. Samtidigt är po-
tentialen för bio-CCS hög i Sverige jämfört med många andra länder, 
och bio-CCS stärker argumenten för att storskalig användning av bio-
bränslen. Frågan om hur bio-CCS ska finansieras måste dock lösas 
på ett rättvist sätt, så att de som står för de fossila utsläpp som ska 
kompenseras får står för kostnaden. 

Miljömålsberedningen föreslår 
konsumtionsrelaterat klimatmål
Den 7 april överlämnade Miljömålsberedningen förslag om nya 
klimatmål till miljöminister Annika Strandhäll, bland annat 
för konsumtionsrelaterade och exportrelaterade utsläpp. Utred-
ningen heter Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15). 

För att kunna nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, miljökvalitets-
målet Begränsad klimatpåverkan och därmed möjliggöra att 
Generationsmålet ska kunna nås, behöver de globala utsläppen 
av växthusgaser minska snabbt. I första hand är det önskvärt 
att alla länder ställer om sina territoriella utsläpp i linje med 
1,5-gradersmålet och inför ett enhetligt och tillräckligt högt pris 
på koldioxid. Dock är inte 1,5-gradersmålet på väg att nås med 
dagens beslut om styrmedel och åtgärder.

Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en sam-
lad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med 
ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett 
kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Miljömålsberedningen instämmer i budskapen från FN:s 
klimatpanel (IPCC) och understryker klimatfrågans allvar och 
vikten av handling.

Utredningen har gått längre än att bara se på ett konsumtions-
mål. Man har också enats om ett mål för exportens klimatnytta 
och lämnar ytterligare en rad förslag. Enligt rapporteringen i 
media har arbetet i utredningen präglats av stora motsättningar 
och det finns en lång rad reservationer och särskilda yttranden. 
Utredningen föreslår en komplettering av generationsmålet för 
klimatpåverkan. Förslaget till ny strecksats lyder att Sverige senast 
2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck. Strecksatsen säger 
att ”Sveriges globala klimatavtryck ska vara negativt senast 2045 
och nås genom målen för Sveriges territoriella utsläpp, konsum-
tionens klimatpåverkan och exportens klimatnytta”.

När det gäller huvuduppgiften för utredningen, att föreslå ett 
konsumtionsmål, skriver man så här i sammanfattningen:

”Miljömålsberedningen föreslår att riksdagen beslutar om ett 
långsiktigt klimatmål för Sveriges klimatpåverkan från konsum-
tion – ett mål inom ramen för miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan – om att nå nettonoll utsläpp till 2045. Miljö-
målsberedningen föreslår vidare att riksdagen beslutar om två 
målbanor för Sveriges klimat- påverkan från konsumtion fram 
till 2045 – inom ramen för miljökvalitetsmålet Begränsad klimat-
påverkan – där huvudmålbanan baseras på att Sverige och EU 
når sina respektive territoriella klimatmål samt att övriga länder 
ställer om i linje med sina klimatbidrag (NDC) och långsiktiga 
klimatstrategier (LTS) till Parisavtalet. Sverige ska sträva efter en 
alternativ målbana för klimatpåverkan från konsumtion som är i 
linje med IPCC:s 1,5-gradersscenario.”

Så här ser de två målkurvorna ut: 

Utredningen har också formulerat ett mål för den svenska 
exportens klimatnytta. Både när det gäller de konsumtionsre-
laterade utsläppen och de exportrelaterade finns det betydande 
metodproblem och svårigheter med det statistiska underlaget. 
Utredningen lämna därför också förslag kring detta. 

Utredningen förslår också att tankning av internationellt flyg 
ska inkluderas i det svenska långsiktiga territoriella klimatmålet, 
och att 50 procent av bunkringen för båtar som anlöper eller 
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lämnar svensk hamn ska inkluderas. 
Ett mått på oenigheten i utredningen är att 59 sidor i slutet av 

betänkandet upptas av reservationer och särskilda yttranden från 
alla politiska partier utom socialdemokraterna. 

Svebio kommentar: 
Det har länge funnits en politisk debatt om de konsumtionsrelatera-
de utsläppen och hur de ska hanteras i den svenska klimatpolitiken. 
Det handlar om utsläpp som sker utomlands vid produktionen av de 
varor och tjänster som svenska konsumenter använder. Klimatrappor-
teringen enligt FN:s klimatkonvention sker territoriellt, dvs varje land 
rapporterar utsläppen inom sin egen gräns. Det är också dessa ut-
släpp som varje land har full rådighet över. Det är en bra princip och 
den bör vara grunden för den nationella klimatpolitiken. För att få ner 
de konsumtionsrelaterade utsläppen bör Sverige i första hand agera 
för att alla länder ska följa Parisavtalet och att alla länder inför generel-
la styrmedel som minskar utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt, som 
koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter. Företagen kan också 
göra en stor insats genom att analysera klimatpåverkan från de pro-
dukter som importeras, införa certifiering och hållbarhetskriterier och 
informera konsumenterna om produkternas klimatpåverkan. Man bör 
undvika att införa handelshinder, men när EU kraftigt höjer sin koldi-
oxidbeskattning är det rimligt att ta ut en klimattull för produkter som 
kommer från länder utan klimatstyrmedel. Ett sådant förslag finns med 
i Fit for 55. 

Det är utmärkt att Miljömålsberedningens politiker vidgat målen 
jämfört med sina direktiv till att omfatta de positiva klimateffekterna 
av svensk export, och inte bara se till de negativa klimateffekterna av 
importen. 

Miljöräkenskaper – Utsläpp till 
luft 2020 Växthusgasutsläppen 
från Sveriges ekonomi minskade 
med 11 procent 2020
Statistiska centralbyrån presenterade 20 april klimatstatistik för 
2020, kopplade till nationalräkenskaperna. Den här statistiken 
bekräftar de uppgifter som tidigare presenterats av Naturvårds-
verket för territoriella utsläpp i enlighet med klimatrapporte-
ringen till FN:s klimatkonvention. SCB har en något annorlunda 
indelning. Så här presenterar SCB sina resultat: 

Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen 
minskade i 2020 med 11 procent jämfört 2019. Över samma 
period minskade BNP med 3,3 procent. Därför minskade även 
växthusgasintensitet (utsläpp per producerad krona i ekonomin) 
under samma period med 8 procent.

2020 uppgick växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi till 
47,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Detta är en minskning 
med 5,7 miljon miljoner ton koldioxidekvivalenter jämfört med 
2019. Utsläppsminskningen mellan 2019 och 2020 är därför den 
största procentuella minskningen mellan två år sedan början på 
tidsserien 2008. Mellan 2008 och 2020 har växthusgasutsläppen 
från Sveriges ekonomi totalt minskat med 30 procent. Under 
samma period har BNP vuxit med 19 procent. Utsläppen av växt-
husgaser följde den ekonomiska trenden mellan 2008 och 2010. 

Mellan 2010 och 2014 sjönk utsläppen med 17 procent medan 
BNP ökade med 7 procent. Mellan 2014 och 2019 minskade 
utsläppen med 6 procent medan BNP ökade med 14 procent.

*2020 är BNP i fasta priser preliminär.  
Källa: SCB, Miljöräkenskaperna och Nationalräkenskaperna.

Utvecklingen av BNP i fasta priser och utsläpp av växthusgaser 
från den svenska ekonomin, 2008-2020*, index 2008=100

Utsläppen minskar inom transportbranschen, 
tillverkningsindustrin och energibranschen

Växthusgasutsläppen minskade i nästan alla 
branscher 2020 jämfört med 2019
För transportindustrin var utsläppen 29 procent lägre 2020 
jämfört med 2019. Transportbranschens utsläpp av växthusgaser 
inkluderar utsläpp från flygbranschen, rederier och åkerinäringar. 
Inom transportindustrin minskade växthusgasutsläppen från 
flygbolag mest, totalt 39 procent mellan 2019 och 2020. Minsk-
ningen kan härledas till att flyget under 2020 var reducerat med 
anledning av Covid-19.

För tillverkningsindustrin minskade utsläppen med 14 pro-
cent. Utsläppen från el-, gas- och värmeverk samt vatten, avlopp 
och avfall minskade med 8 procent över samma period.

Inom jordbruk, skogsbruk och fiske och gruvnäringen var 
utsläppen 2020 nästintill oförändrade jämfört 2019.

Andelen biobränsle vid förbränning ökar

Andelen biobränsle, det vill säga förbrukning av biobränsle i för-
hållande till den totala bränsleförbrukningen (fossilt + biogent) 
har ökat från 39 procent 2008 till 55 procent 2020. Detta beror 
både på att mängden biobränslen har ökat och att mängden fos-
sila bränslen har minskat under perioden. Mellan 2019 och 2020 
ökade andelen biobränsle med 2 procent.

Andelen biobränsle är störst inom energi- och tillverkningsin-
dustrin. Dessa branscher står också för den största användningen 
av biobränslen totalt. Andelen biobränsle ökade med 0,9 procent 
respektive 1,5 procent i dessa branscher mellan 2019 och 2020.
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Svebio kommentar: 
SCB noterar till och med en 
något större reduktion av ut-
släppen av växthusgaser 2020 
än den tidigare siffran från 
Naturvårdsverket, som var 
8,9 procent. SCB lyfter på 
ett föredömligt sätt fram den 
fortgående positiva utveck-
lingen av utsläppen, liksom 
biobränslenas centrala roll i 
omställningen. Det ger en bra 
grund för en saklig debatt om 
vår klimatpolitik. 

Andel biobränslen vid 
förbränning av bränslen, 
2008, 2019 och  2020 
i respektive aggregerad 
Näringsgren (SNI 2007)   

Källa: SCB, 
Miljöräkenskaper

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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Elmarknad med fortsatt stora 
obalanser
De trender vi sett tidigare under året har gällt också under april 
med ett generellt stort exportöverskott av el, mycket stora sväng-
ningar i elpriset och mycket stora prisskillnader mellan norra 
och södra Sverige. Vi kan förvänta oss att oron på elmarknaden 
fortsätter efter Rysslands stopp för gasleveranser till Polen och 
Bulgarien, vilket påverkar gaspriset och höjer elpriset på konti-
nenten. Det smittar av sig framför allt på priset i södra Sverige. 

Om man ser till den långsiktiga utvecklingen och summerar 
elproduktionen de senaste tolv månaderna (från vecka 16 till 
vecka 16, 2021 till 2022) jämfört med samma period ett år tidigare 
är tendensen följande: Vattenkraftsproduktionen ligger oföränd-
rad kring 68 TWh, vindkraften ökar med 22 procent till över 30 
TWh, kärnkraften ökade något till knappt 50 TWh, men det är 
10 TWh lägre än två år tidigare, på grund av nedstängningar. Öv-
rig värmekraft, dvs i huvudsak biokraft, ökar med 12 procent till 
drygt 15 TWh. Totalt omkring 164 TWh elproduktion, vilket är 
oförändrat jämfört med för två år sedan. Vindkraft och biokraft 
har kompenserat för den avvecklade kärnkraften. 

Vi ser att biokraften utnyttjats bättre den senaste vintern än 
tidigare, på grund av höga elpriser, vilket bekräftas av statistik 
från SCB. Men det finns fortfarande ledig kapacitet. Under se-
naste veckorna har ett antal stora investeringar i ny biokraftvärme 
presenterats: Kraftringen i Örtofta, Jämtkraft i Östersund och 
Göteborg Energi. 

På användningssidan ser vi inga större rörelser. Elanvändning-
en ligger stilla kring 135 TWh (140 TWh temperaturkorrigerat), 
på samma nivå som de senaste två åren. Det betyder att vi har ett 
varaktigt exportöverskott kring 30 TWh. Med de mycket höga 
elpriserna i flera av våra grannländer betyder det att många ener-
gibolag tjänar mycket pengar på elexport idag. Forwardpriserna 
har stigir kraftigt den senaste månaden.

Elprisskillnaderna är mycket stora, kring 1 kr/kWh, mellan 
norra och södra Sverige, och denna skillnad har förstärkts under 
året. Svängningarna i elpriset har också förstärkts, både i Norden 
och på kontinenten. Det är en effekt av den allt större andelen 
vindkraft.

 

Höga fossilbränslepriser
Osäkerheten är fortsatt stor, men priserna har stabiliserats både på 
olja och gas jämfört med de tidigare pris-peakarna. Världsmark-
nadspriset på olja ligger kring 100 – 110 dollar/fat och gaspriserna 
kring 100 euro/MWh. Den ryska avstängningen av gasen till 
Polen och Bulgarien ger stigande gaspris, och om Ryssland skulle 
stänga kranarna för stora förbrukare som Tyskland och Italien 
kan vi vänta brist på gas och mycket höga gaspriser på konti-
nenten. Kolpriset är högt och stigande, nu omkring 300 USD/
ton, ett historiskt mycket högt pris. Hoten mot gastillförseln ger 
en återgång från gas till kol i elproduktionen. Utsläppsrätterna 
sjönk kraftigt i pris i slutet av mars, men har nu stigit igen upp 
mot den tidigare nivån kring 80 – 90 euro/ton. De höga priserna 
på fossila bränslen och utsläppsrätter samt ambitionen att ersätta 
import från Ryssland gynnar investeringar i bioenergilösningar i 
hela Europa. Samtidigt gör avbrott i importen av flis och pellets 
från Ryssland och Belarus att en del får svårt med försörjningen 
av biobränsle. Det gäller t x Örstedt i Danmark som tvingats öka 
kolanvändningen. 

… och höga priser på 
biobränslen
De höga priserna på fossila bränslen och utsläppsrätter driver 
upp efterfrågan också på biobränslen och därmed också priset. 
Det gäller alla marknader, både flytande drivmedel som etanol, 
biodiesel och HVO, liksom fasta bränslen som flis och pellets. 

För ytterligare information om utvecklingen på bränsle-
marknaderna kan man prenumerera på Energimyndighetens 
rapporter:

Läget på de globala energimarknaderna: 
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/om-oss/

lagesrapporter/globala-energimarknader/2022/laget-pa-energi-
marknaderna-2022-vecka-17-reviderad.pdf

och
Läget på energimarknaderna – biodrivmedel och fasta 

biobränslen:
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/om-oss/

lagesrapporter/biobransle/2022/laget-pa-energimarknaderna-for-
biodrivmedel-och-fasta-biobranslen-april-2022.pdf
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Stödsystem för bio-CCS
Svebio lämnade 31 mars in ett remissyttrande till miljödeparte-
mentet över Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje 
… förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS” (ER 
2021:31).

Svebios synpunkter i sammanfattning

 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 
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 
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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. 

Pausad höjning av 
reduktionsplikten
Svebio lämnade 11 april ett remissyttrande till infrastruktur-
departementet om en promemoria om att pausa höjningen av 
kvoterna inom reduktionsplikten för bensin och diesel 2023.

Svebios synpunkter i sammanfattning: 

 Svebio accepterar att kvotplikten pausas under ett år, men 
därefter måste man återgå till tidigare beslutade höjningar för 
att klara det svenska målet för transportsektorn 2030 och det 
övergripande svenska klimatmålet inom EU:s gemensamma 
klimatpolitik (ESR). 

 Regeringen måste snarast lägga fram förslag om ökat stöd 
till inhemsk svensk produktion av biodrivmedel, främst från 
skogsråvara. 

Vi stödjer förslaget att pausa uppräkningen inom reduktions-
plikten under 2023 med de motiv som regeringen anger. Pris-
uppgången på drivmedel har varit exceptionell under det gångna 
året och drabbat många företag och enskilda. De snabbt stigande 
priserna kan leda till ett minskat stöd för klimatåtgärderna i 
transportsektorn. 

Det är emellertid mycket viktigt att regeringen och riksdagen 
tydligt markerar att klimatmålet för transportsektorn 2030 ligger 
fast, och att höjningen av kvoterna i reduktionsplikten återställs 
efter 2023 så att målet för 2030 kan nås. 

Inom ramen för Fit for 55 har EU-kommissionen föreslagit 
höjda mål inom den gemensamma klimatpolitiken. Målen är 
fördelade på medlemsländerna och blir obligatoriska för sek-
torerna utanför utsläppshandeln ETS. För Sveriges del föreslås 
ett ökat mål på 50 procent jämfört med tidigare 40 procent, i 
relation till 2005 år utsläpp. För Sveriges del måste huvuddelen 
av de minskade utsläppen ske inom transportsektorn och för 
arbetsmaskiner eftersom det inte återstår mycket användning av 
fossila bränslen inom uppvärmning och i andra berörda sektorer. 

Promemorians konsekvensbeskrivning illustrerar den stora 

klimateffekten av att pausa kvoterna: ett 880 000 ton CO2 högre 
utsläpp under 2023 jämfört med förväntade utsläpp med bibe-
hållen kvot. Dessutom en 3,4 TWh högre användning av fossil 
bensin och diesel. Den högre efterfrågan på fossila drivmedel 
innebär indirekt att EU:s marginella efterfrågan på rysk olja blir 
högre. Att pausa kvoten innebär alltså en betydande kostnad för 
klimatet och ett ökat utlandsberoende för den svenska energi-
försörjningen, vilket talar för en snabb återgång till den tidigare 
beslutade ambitionen i reduktionsplikten. 

De stora konsekvenserna av att inte fullfölja kvotplikten är ett 
starkt motiv för att öka den inhemska produktionen av biodriv-
medel, vilket medverkar till sänkta kostnader för biodrivmedel på 
sikt och stärker försörjningstryggheten. Det senare är inte minst 
viktigt med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget. 

Energimyndigheten har under hösten 2021 presenterat 
förslag om hur inhemsk produktion kan ges ökat stöd. Från 
Svebios sidan har vi presenterat förslag i rapporten ”Styrmedel 
för svenska biodrivmedel” (sept 2021), länk: https://www.svebio.
se/wp-content/uploads/2021/09/Styrmedel-fo%CC%88r-nya-
svenska-biodrivmedel-SVEBIO.pdf ’

Regeringen måste snarast lägga konkreta förslag om hur 
svensk produktion av skogsbaserade biodrivmedel ska kunna 
öka. Svebios förslag i ovanstående rapport är att genomföra ett 
system för Contract for difference (CfD). 

Ändringar i förordningen om 
klimatbonusbilar
Svebio lämnade 14 april ett remissvar till miljödepartementet 
över en promemoria med förslag om ändringar i förordningen 
om klimatbonusbilar 

Svebios ståndpunkter i sammanfattning:

 Bonus-malus är ett dyrt och ineffektivt system, som bör 
avskaffas eftersom det inte styr mot klimatnytta. 

 Sverige måste verka för att EU:s styrning enligt ”zero tailpipe” 
ersätts med styrning efter den samlade klimatnyttan med fordon 
och bränsle ”well to wheels”. 

 Om bonus-malus behålls måste alla bilar som ger stor klimat-
nytta gynnas inom systemet. Dagens system missgynnar fordon 
som drivs med biodrivmedel oberoende av klimatnytta. 

 Krav måste ställas på att laddhybrider ska använda biodrivme-
del istället för fossil bensin eller diesel.

 Krav måste ställas på att batterier i elbilar är tillverkad med 
förnybar energi, eftersom stora utsläpp annars tidigareläggs i 
förhållande till bilar som drivs med fossilt bränsle.

Svebios uppfattning är att bonus-malus bör avvecklas efter-
som det inte styr mot klimatnytta. Eftersom koldioxidutsläppen 
från transportsektorn i huvudsak är kopplade till använd-
ningen av bränslen bör man styra via reduktionsplikten och 
bränslebeskattningen. 

Mot den här bakgrunden avstår vi från att kommentera de 
förändringar i bonus-malus som föreslås i promemorian. 
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För att få en riktig styrning av klimatpåverkan från både 
fordon och bränsle bör man anlägga ett LCA-perspektiv. EU:s 
regelverk där värderingen av miljöfordonen enbart sker utifrån 
utsläppen från avgasröret (”zero tailpipe”) och inte utifrån den 
totala klimatpåverkan (”well to wheels”) ger en felaktig styrning 
och gynnar ensidigt fordon som drivs med el eller vätgas framför 
fordon med förbränning av biodrivmedel. Sverige måste verka 
för att regelverket ändras för att nå optimal klimatnytta till lägsta 
kostnad. 

Regelverket tar inte heller någon hänsyn till om fordon med 
förbränningsmotor drivs med fossilt eller icke-fossilt bränsle. De 
ur klimatsynpunkt bästa bilarna, snåla dieslar som drivs med 
HVO100, straffbeskattas, medan elbilar med tunga batterier och 
stor klimatpåverkan från batteri- och fordonstillverkning gynnas 
med höga subventioner. 

I en jämförelse mellan en elbil och en dieselbil måste man 
köra 5 000 mil med elbilen innan den ger klimatnytta jämfört 
med dieselbilen, vid användning av diesel med låginblandning 
av biokomponenter. Med dagens stigande andel biodiesel i enlig-
het med reduktionsplikten kommer brytpunkten att förskjutas 
så att elbilen måste köras ytterligare flera tusen mil för att nå 
klimatnytta. Med 2022 års kvotplikt är den sträckan nära 8000 
mil. För en dieselbil som körs på ren biodiesel gäller klimatnyttan 
vid alla körsträckor jämfört med en elbil. 

Om bonus-malus behålls måste man ge bonus till bilar där 
ägaren kan visa att bilen drivs med rent biobränsle. Man måste 
också ställa krav på att laddhybrider ska drivas med biodrivmedel 
istället för fossilt bränsle för att få bonus. 

Låt oss presentera våra nya webbtidningar

BIOENERGI OCH BIOENERGY INTERNATIONAL 
BIOENERGI BIOENERGY INTERNATIONAL

https://bioenergitidningen.se/ https://bioenergyinternational.com/
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Fabian Levihn får Jan Häckners 
Bioenergipris 2022 för sitt arbete 
med Bio-CCS
Under onsdagen genomförde Svebio årsmöte och vårkonferens. 
Då fick Fabian Levihn, bioenergipriset till Jan Häckners minne 
för sina insatser för att få till stånd Bio-CCS vid Stockholm 
Exergis biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. 
Kraftvärmeverket försörjs till stor del med flis från Gästrikland 
och Dalarna och projektet kommer idag den 7 april, att upp-
märksammas av Sveriges statsminister Magdalena Andersson och 
ordförande i Europeiska kommissonen Ursula von der Leyen. 
Fabian Levihns arbete har därmed på ett högst påtagligt sätt 
bidragit till en mer positiv syn på biobränsleanvändning inom 
EU-kommissionen. Något som kan få stor betydelse för bioener-
giutveckling av olika slag framöver.

Här nedan följer motiveringen till att Fabian Levihn får priset:
Fabian Levihn arbetar vid Stockholm Exergi och ansvarar för 

delar av Stockholm Exergis forskning.

Fabian har en doktorsexamen i industriell ekonomi från KTH 
och han forskar med inriktning på frågor om fjärrvärme och 
energisystem.

Under senare tid har Fabian lagt mycket av sin tid på Stockholm 
Exergis arbete med infångning och lagring av biogen koldioxid 
även kallat BECCS eller bio-CCS. Fabians mycket goda kvalitéer 
i att kommunicera och uttrycka sig enkelt och begripligt har gjort 
honom till företrädare och ambassadör för koldioxidinfångning 
från biobränslen. Alla som följt nyhetsrapportering har säkert sett 
och hört

Fabian tala om BECCS och Stockholm Exergi i både TV, radio 
och de stora nyhetstidningarna. Fabian skapar engagemang och 
entusiasm hos studenter, experter och allmänhet för frågor som 
är viktiga för fjärrvärmen och för bioenergi. Fabian är därmed 
en förebild för den yngre generationen och för unga forskare. 
Det är med bakgrund av detta som Svebios styrelse har utsett 
Fabian som pristagare och det är mig därför en stor glädje att 
idag överlämna 2022 års upplaga av Jan Häckners Bioenergipris 
till Fabian Levihn!

Grattis Fabian!

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

Sunpine handlar med råtallolja från 
Ryssland
Piteå-Tidningen, 5 april 2022

Sunpine importerar råtallolja från Ryssland. Det handlar om 
cirka 1 000 ton, en mindre mängd enligt vd:n David Öquist. 
"Det är jättesvårt att klippa ett kontrakt", säger han.

Sunpine har ett avtal med ett finskt företag som i sin tur 
importerar råtallolja från Ryssland. Avtalet är omförhandlat men 
leveranserna släpar efter, konstaterar vd:n David Öquist. Det 
finns inga sanktioner på de produkter som Sunpine köper in. 
Men från den 15 april är det stopp på all tallolja från Ryssland ute 
på Haraholmen.

Kommunen stoppar köp av naturgas från 
Ryssland
Norrländska Socialdemokraten, 12 april 2022

Bodens kommun stoppar alla leveranser av rysk naturgas. "Med 
tanke på Rysslands krig med Ukraina är köp helt otänkbart", 
säger samhällsbyggnadschefen Stefan Johansson.

Idag är Bodens kommun i princip självförsörjande genom 
den biogas som tillverkas på Svedjan. - Vi har ungefär 500 000 
kilo per år som vi producerar. De gånger som kommunen behövt 
köpa naturgas är vid tillfällen som man haft uppgraderingar 
av sitt eget verk eller när man behövt göra om något som rör 
verksamheten. 

Framstegen ska göras i unik anläggning
Piteå-Tidningen, 20 april 2022

Vätgasen pekas ut som central för den gröna omställningen inom 
järn- och ståltillverkningen. Vid forskningsanläggningen LTU 
Green Fuels ska Luleå tekniska universitet leverera de svar som 
industrin behöver.

– Vi räknar med att komma igång med både storskaliga tester 
och utbildning under 2022, säger Fredrik Granberg, projektledare 
och platschef vid LTU Green Fuels. Pilotanläggningen i Piteå lig-
ger strategiskt placerad. På ena sidan papperstillverkaren Smurfit 
Kappas fabrik, som ger tillgång till rent vatten och ånga. På den 
andra ett närliggande ställverk, med möjlig kapacitet att leverera 
den el som krävs för ett testcenter för vätgas.

Pipeline för vätgas ska byggas efter 
Bottenviken
Piteå-Tidningen, 25 april 2022

Under fredagen lanserades initiativet Nordic Hydrogen Route 
som handlar om bygget av en 100 mil lång pipeline för vätgas ef-
ter Bottenviken, från Örnsköldsvik till Vasa i Finland. Kostnaden 
beräknas till cirka 30 miljarder kronor.

Bakom satsningen på Nordic Hydrogen Route står det svenska 
företaget Nordion Energi och finska Gasgrid. Tanken är att delar 
av denna pipeline, som förutom rutten efter Bottenviken även 
ska byggas upp till Kiruna via Boden, Gällivare och Kiruna, ska 
kunna tas i bruk 2030. De stora investerarna i Nordion Energi 
är europeiska pensionsfonder och Gasgrid är ett statligt finskt 
bolag. 

JÄMTLANDS LÄN

Torven i Härjedalen fråga för riksdagen
Tidningen Härjedalen, 6 april 2022

Torv klassas numera som ett fossilt bränsle, vilket gjort det dyrt 
och olönsamt att elda torv för värme och energi. Samtidigt ligger 
stora stackar av bruten torv runtom i Härjedalen. - Ur miljösyn-
punkt vore det bättre att nyttja den torv som redan är bruten, 
säger Per Åsling (C), riksdagsledamot från Ås, som väckt frågan 
i riksdagen. 

Torv kräver utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssys-
tem. - I praktiken innebär det att det är billigare att elda kol för 
att få energi än att elda torv. Det har också att göra med att kost-
naden för att få fram torv är högre än för kol, säger Per Åsling. I 
motionen tar han upp energibolaget Härjeåns i Härjedalen och 
skriver att bolaget har hamnat i kläm när nya politiska beslut 
slagit undan benen för torvproduktionen.

När bajs blir ljus och värme - Jämtlands 
län biogastätt
Länstidningen Östersund, 24 april 2022

På mjölkgården i Haxäng utanför Brunflo är det kobajset från de 
260 djuren som står för uppvärmning av varmvattnet, arbetsut-
rymmen och bostadshuset på gården.

550 kubikmeter gödsel förvaras i den röda byggnaden bakom 
ladugården, rötas med en omloppstid på 30 dagar när det om-
vandlas till biogas. Det som blir över omvandlas till el som står 
för en tredjedel av all ström gården behöver på ett år. Det går 
också att uppgradera biogasen till fordonsgas. Dessutom blir 
rötresterna ett mer effektivt gödsel än orötad gödsel, dels luktar 
det mindre än tidigare, säger Simon Sundell.

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Produktionsanläggning för hållbart 
flygbränsle planeras i Långsele
SVT Nyheter Västernorrland, 27 april 2022

På onsdagseftermiddagen presenterade energibolaget Uniper och 
det sydafrikanska företaget Sasol ecoFT tillsammans med närings-
minister Karl-Petter Thorwaldsson (S) planer för Hamreområdet 
i Långsele. Tanken är att bygga en anläggning för produktion av 
hållbart flygbränsle, med målet att på sikt producera 10 procent 
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av Sveriges totala flygbränsle. Om allt går som det ska är tanken 
att bygget ska börja 2024 och anläggningen väntas i så fall stå klar 
2026, och skapa omkring 100 nya arbetstillfällen.

– Det är här i Långsele vi har den rätta kombinationen, då 
det finns biomassa från skogen, fossilfri el och en industrihistoria 
som är viktig, säger Johan Svenningsson, Uniper. 

GÄVLEBORGS LÄN

Mest växthusgaser i Hälsingland
Ljusnan, 12 april 2022

Bollnäs energis fjärrvärmeanläggning Säverstaverket släppte förra 
året ut mer än fyra gånger så mycket koldioxidekvivalenter som 
det tilldelats utsläppsrätter för.

– Egentligen är det inte vi som genererar utsläppen. Det är du 
och jag och alla andra som genererar soporna som måste förbrän-
nas, säger vd Mikael Strandberg. Av industrierna i Hälsingland 
släpper Säverstaverket i Bollnäs ut överlägset mest växthusgaser, 
med sina drygt 30 000 ton. Det är mycket mer än tvåan Iggesunds 
bruk, som endast släppte ut 18 116 ton CO2-ekvivalenter förra 
året. Mikael Strandberg anser att dagens system med utsläppsrät-
ter är ogynnsamt för just anläggningar som förbränner avfall. 

Förlikning i miljardtvist om stirlingmotor
ATL Lantbrukets Affärstidning, 14 april 2022

En stirlingmotor för småskalig kraftvärmeproduktion kan 
komma ut i Sverige redan i år. Parterna i miljardtvisten kring 
stirlingmotorsprojektet Inresol har förlikats.

Den småskaliga kraftvärmemaskinen från Inresol lanserades 
2018. Stirlingmotorn intresserade inte minst lantbrukare som 
såg framför sig att de skulle kunna producera el genom att 
bränna biomassa. Men när det inte gick att få fram en fungerande 
maskin tog pengarna i bolaget slut och Inresol gick i konkurs i 
början av 2019. Anders Källsson har nu ett team där bland andra 
Sven Norup och Jan Wallén med företaget Heatpower/Salesup 
har tagit över utvecklingen av stirlingmotorn från konkursboet 
i Inresol. 

VÄRMLANDS LÄN

Hållbarhet är vägen framåt för Björneborg 
Steel
Bergsmannen JKA, 22 april 2022

Om fyra år ska Björneborg Steel vara fossilfritt och blir därmed 
också den första fossilfria friformssmedjan i världen.

Det är genom det nya konceptet "Green Forge" som Björne-
borg Steel ska bli fossilfria på bara fyra års tid. Hälften av energin 
som stålverket förbrukar kommer från el och den är redan idag 
är fossilfri, andra hälften kommer från gas. - Vi har tittat på olika 
alternativ och kommit fram till att det är biogas som är lösningen 

för oss. Det krävs inga större investeringar i infrastruktur och 
därför kan vi även göra omställningen till biogas så pass snabbt 
som till 2026, säger företagets vd Håkan Dedorsson. Redan 
under 2022 startar bolaget tester. När den omställningen är klar 
blir produktionen till 96 procent fossilfri.

"Vi ser inte att OLW påverkas"
Värmlands Folkblad, 27 april 2022

Ukrainakriget skapade brist på solrosolja och Indonesien beslutar 
nu att stoppa export av palmolja. 

– Vi ser inte att OLW påverkas, säger Cecilia Gannedahl på 
Orkla, där OLW:s snacksfabrik i Filipstad ingår. Det beror på 
att vi köper certifierad segregerad råolja som raffineras av vår 
leverantör i Europa. Exportstoppet gäller bara färdigraffinerad 
palmolja. Palmolja är den mest producerade, konsumerade och 
omsatta matoljan i världen som används i en mängd olika pro-
dukter från choklad till kosmetika, biobränsle och kakor.

Cecilia Gannedahl berättar att så fort det är möjligt, kommer 
OLW återgå till solrosolja.

ÖREBRO LÄN

Här tar nya sodapannan form i Frövi. Så 
går miljardsatsningen vid BillerudKorsnäs
Nerikes Allehanda, 22 april 2022

Nu har Billerud Korsnäs nya sodapanna börjat ta form. Den ska 
bli högre än den gamla, och trygga brukets framtid i Frövi och 
Rockhammar. 

I början av förra året bestämde sig företagets styrelse för att 
satsa 2,6 miljarder kronor på att byta ut den gamla sodapannan 
i Frövi. Pannbygget är stort och när det pågår som intensivast 
kommer runt 400 personer från olika entreprenörer att arbeta på 
fabriksområdet. När den nya pannan är i gång kommer den en-
bart att eldas med biobränsle. I dag är drygt tre procent av bräns-
let i Frövi och Rockhammar fossilt. Man är självförsörjande med 
energi till cirka en tredjedel.

VÄSTMANLANDS LÄN

Norbergsföretaget får en ensam ägare: 
"Stora plus"
Fagersta-Posten, 8 april 2022

Sedan Scandbio bildades 2014 har Lantmännen och finska bola-
get Neova ägt varsin halva. Men nu är det slut med det delade 
ägarskapet, då Lantmännen valt att köpa upp alla andelar av 
pelletsföretaget.

Peter Franklin, fabrikschef för Scandbio i Norberg, säger att 
affären inte kommer att påverka fabriken i Norberg på något sätt. 
Varken verksamhets- eller personalmässigt. Scandbio är Sveriges 
största företag inom handeln av fasta förädlade trädbränslen. 
Företaget säljer träpellets även till Danmark och Lettland. Den 
årliga omsättningen ligger runt en miljard kronor.
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De kör traktor på egen olja
Sala Allehanda, 11 april 2022

På Fröstbo lantbruk utanför Sala pågår flera projekt som gör 
gården både mer lönsam och mer miljövänlig. Gården driver 
tvillingarna Viktor och Teodor Börjesson tillsammans med sin 
pappa Lars-Gunnar Söderkvist. På några av åkrarna odlar de 
raps och gör både egen rapsolja och kraftfoder till sina kor av 
restprodukterna.  I ladugården förvarar de den skördade rapsen 
i en stor behållare och låter den sedan rasa ner i en maskin som 
filtrerar ut skal och annat smuts som inte ska med. Kvar blir själva 
rapsfröet som sedan pressas och ut kommer det både rapsolja och 
en restprodukt som man kallar för rapskaka. Med den takt de 
håller i dagsläget producerar de kring sex-sju tusen liter rapsolja 
per år. 

STOCKHOLMS LÄN

Stockholm Exergis bio-CCS-projekt 
erhåller 180 miljoner euro i EU-stöd
Energinyheter.se,1 april 2022

Stockholm Exergi planerar för att bygga Europas första storska-
liga anläggning för minusutsläpp. Det är sedan tidigare känt att 
EU:s innovationsfond stödjer projektet och nu är det klart att 
EU:s stöd till Stockholm Exergi blir 180 miljoner euro. 

Stockholm Exergis storskaliga anläggning med bio-CCS-
teknik kommer när den är klar att fånga in 800 000 ton biogen 
koldioxid varje år. 

För att säkerställa finansieringen av bio-CCS-anläggningen 
bedömer Stockholm Exergi att det kommer att behövas tre 
finansieringsströmmar där stödet från EU:s innovationsfond är 
en. De andra två är det svenska statliga stödet genom en omvänd 
auktion samt intäkter från försäljning av certifikat på en frivil-
ligmarknad för negativa utsläpp.  

Värmens väktare
Sekotidningen, 8 april 2022

Kraftvärmeverk 8, eller KVV8 som det kallas av dem som job-
bar här på Stockholm Exergi. Anläggningen invigdes 2016 och 
producerar både värme och el av biobränsle i form av rester från 
skogsindustrin, som grenar och flis. - KVV8 är så nytt att när 
något går sönder är det ofta oväntat, och därför finns det inga 
reservdelar till det. Men vi lagar allt som går själva, säger Lowe 
Holgersson. Han har jobbat i bolaget sedan 2015. 

En viktig del av jobbet är inriktat mot revisionerna under 
sommaren. Då stängs hela anläggningen ner för underhållsarbete 
och kontroll. Under pandemin delades den mekaniska verksta-
den och el- och automations-verkstaden upp i två grupper som 
jobbade varannan vecka och isolerades från varandra.

Här ska mängder av koldioxid fångas. EU. 
Stockholm Exergi får 1,8 miljarder
Mitt i Östermalm, 9 april 2022

På Värtaverket finns redan idag en mindre forskningsanläggning 
som suger upp koldioxid ur rökgaser. Ett bidrag på 1,8 miljarder 
kronor från EU:s innovationsfond ger Stockholm Exergi extra re-
surser för att utveckla försöket så att det omfattar all förbränning 
av biobränsle på Värtaverket. Eftersom biobränsle räknas som 
koldioxidneutralt innebär infångning och lagring av koldioxid 
från förbränningen att man kan räkna det som negativa utsläpp. - 
Det skulle kunna fånga in 800 000 ton koldioxid om året, vilket 
motsvarar utsläppen från all biltrafik i Stockholm under samma 
period, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stock-
holms stad.

SÖDERMANLANDS LÄN

Stor biogasanläggning planeras utanför 
Eskilstuna – här väntas den byggas
SVT Nyheter Sörmland, 27 april 2022

En stor biogasanläggning kan byggas utanför Eskilstuna. Och går 
allt enligt plan ska gasen främst användas som fossilfritt bränsle 
till fartyg, något det råder stor brist på.

Rederiet Furetank har tecknat ett avtal med företaget Eskil-
stuna Biogas där man förbinder sig att köpa minst 75 procent 
av gasen företaget producerar. Nu har företaget långt gångna 
planer på en anläggning utanför Eskilstuna. De har ansökt om ett 
förhandsbesked hos stadsbyggnadsförvaltningen på Eskilstuna 
kommun. Ett fåtal överklaganden har inkommit till länsstyrelsen.

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Lantmännens nya vd: "Vi storsatsar i 
Norrköping"
Folkbladet Östergötland, 1 april 2022

Idag tar Magnus Kagevik över som vd och koncernchef för Lant-
männen. Magnus Kagevik är född och uppvuxen i Åby och har 
under många år haft världen som arbetsplats. När vi möts i Lant-
männen Agroetanols anläggning på Händelö är det ett sällsynt 
tillfälle som han är på plats. Mestadels sitter han i Stockholm och 
jobbar. Men han bor i Norrköping. - Men jag ser skorstenarna 
från Agroetanol från där jag bor. Ryker det inte kan jag ringa och 
fråga varför, säger han och skrattar. Fram till nu har han varit chef 
för Lantmännens division Energi. 

Vi måste också hela tiden jobba med att utveckla oss. Här i 
Norrköping gör vi exempelvis en stor satsning på en ny glutenfa-
brik. När den satsningen är klar kommer fabriken att producera 
både livsmedel, bränsle och foder. Satsningen är på 800 miljoner 
kronor och fabriken ska vara klar nästa år. 
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Säkerheten skärps efter misstänkta 
aktiviteter
Östgöta Correspondenten, 4 april 2022

Har Linköpingsborna el, värme, vatten och bredband om det blir 
krig? Tekniska verkens vice vd Klas Gustafsson menar att infra-
strukturen är robust. Men han avslöjar också att det förekommit 
misstänkta aktiviteter mot företaget i år.

Ett samhälle med fjärrvärme är väl mer sårbart än ett med 
många lokala värmekällor? - Säg inte det. I Hamburg fungerade 
fjärrvärmen under hela andra världskriget trots att staden bom-
bades något fruktansvärt. Ledningarna ligger långt ner i marken 
och förstörs inte så lätt. Och vi har flera anläggningar att skicka 
ut värme ifrån, säger Klas Gustafsson. - Vi har ju ställt om och 
eldar inte med fossilolja längre. Men vi har ändå ett bränslelager 
som räcker ganska länge, med avfallsbalar, träflis och annat.

Tekniska verken planerar en storsatsning 
på biogas
Östgöta Correspondenten, 11 april 2022

Ett nytt statligt biogasstöd kan ge Tekniska verken upp till 30 
miljoner kronor om året. Nu planeras en utbyggnad av biogasan-
läggningen för runt 300 miljoner.

Staten vill öka produktionen av biogas i Sverige. Nu införs ett 
statligt produktionsstöd för biogas på upp till 30 öre per produ-
cerad kilowattimme - och ytterligare 15 öre om biogasen görs fly-
tande. - Tidigare har det varit svårt att räkna hem projekten, men 
nu ser vi flera branschkollegor som trycker på startknappen för 
projekt som legat på vänt, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef 
för biogas på Tekniska verken. Tekniska verken producerar cirka 
120 GWh biogas om året. Det är en av de större anläggningarna i 
Sverige, men det finns planer på att bygga ut den rejält - till 200 
GWh. 

Tufft för östgötsk raps efter kall och torr 
vinter: "Fält är skadade"
Sveriges Radio Östergötland, 12 april 2022

En varm höst i kombination med en snöfattig men mycket 
kylig vinter har påverkat den östgötska rapsen, som är mycket 
eftertraktad som biobränsle, foder och livsmedel.

På vissa håll har en fjärdedel av plantorna drabbats av kylan, 
säger Albin Gunnarsson som, är agronom vid Sveriges Frö- och 
Oljeväxtodlare, SFO.

Där rapsen har skadats kan skörden senareläggas i år, i vissa fall 
kan arealer behöva sås om. Nu testas mer vintertåliga grödor för 
framtidens lantbruk.

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Ny återvinningscentral ska ge plats åt nya 
fraktioner
TTELA, 1 april 2022

Med hjälp av en ny, stor återvinningscentral ska Trollhätteborna 
bli ännu duktigare på att återvinna och återbruka material. Om 
knappt två år ska en central stå klar på Hedeäng, byggd av åter-
vunnet material.

– Lagstiftarna och samhället i stort ställer högre krav och 
vi känner trycket från Trollhätteborna, säger Pia Brühl Hjort, 
vd i Trollhättan Energi. Det handlar om två hus - ett hus som 
besökarna ska köra in i för att lämna farligt avfall, elektronik och 
material som kan återanvändas och ett hus som ska användas 
för hushållssoporna. Trollhättan Energi räknar också med att 
hanteringen av hushållssoporna blir billigare när transporter till 
värmeverk och rötningsanläggningar handlas upp på egen hand. 

Miljöbolaget flaggar för nytt miljardbygge
Borås Tidning, 1 april 2022

För sju år sedan, 2015, klubbade kommunfullmäktige en historisk 
investering i ett energi- och miljöcenter (EMC), ett nytt kraft-
värmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken utanför Borås. 
EMC skulle ersätta de gamla biobränslepannorna på Ryaverket, 
det äldre kraftvärmeverket i centrala Borås. När slutrapporten 
nyligen presenterades stod det klart att slutnotan för EMC 
stannade på närmare 3,6 miljarder kronor. Projektet blev 418 
miljoner kronor dyrare och ett och ett halvt år försenat. Redan 
i årets budget för Borås energi och miljö finns en ny stor post i 
investeringsplanen. 2027 har bolaget budgeterat en halv miljard 
kronor för ett nytt kraftvärmeverk eller en ny hetvattencentral. 

”Fångad” koldioxid blir målarfärg – i 
Perstorps Project Air
Målarnas Facktidning, 4 april 2022

Kan man göra färg av koldioxid? Det tror kemiföretaget Perstorp, 
som nu ska dra igång ett projekt för att göra just det. 

Det handlar om att fånga in koldioxid och genom att lägga 
till vätgas och biogas skapa metanol. Den här hållbara metanolen 
kan sedan användas som tillsats i en rad produkter, däribland 
målarfärg.

I projektet hoppas man kunna minska sina egna utsläpp av 
koldioxid med 500 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen 
från Sveriges inrikesflyg.
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"Populistiska förslag riskerar jobb i 
Lysekil"
Lysekilsposten, 5 april 2022 

Förslag på att sänka bränslepriset kommer från alla partier, 
några förslag handlar om att sänka skatten och andra om justera 
i klimatmålen och dra ner på omställningen. Den kortsiktighe-
ten är Centerpartisterna Anders Dahlberg och Maria Andersson 
kritiska till. - Företagen måste känna till spelreglerna för att 
våga ta beslut om stora investeringar men även att nå klimatmå-
len. Preem planerade att investera mellan tre till fem miljarder 
kronor totalt för förnybara drivmedel. - Stora investeringar för 
att göra en omställning handlar om jobb i Lysekil, säger Anders 
Dahlberg. 

Kan tvingas säga nej trots ny elsatsning
Dagens industri, 12 april 2022

"Vi siktar på att göra en större investering genom att bygga en 
helt ny biobränsleeldad panna för cirka 1,5 miljarder kronor. 
Den ska byggas i anslutning till vårt nuvarande verk i Ryaham-
nen i Göteborg, ska stå klar 2025 och då stärka både el- och 
värmeförsörjningen", säger Alf Engqvist, vd för energibolaget 
Göteborg Energi. Den nya anläggningen blir på 140 megawatt 
(MW) värme och cirka 35 MW el. Bränsle är främst grot. "Främst 
handlar det om värmeförsörjningen, där vi helt vill lämna fossil 
naturgas. Men genom investeringen kan vi också få ut viss ny 
planerbar elproduktion på runt 35 MW, vilket kan ge ett litet 
men viktigt bidrag för att motverka kapacitetsbrist i elnätet", 
säger Alf Engqvist. Men även om Göteborg Energi nu planerar 
en stor kraftverksinvestering i Göteborg, så kommer den inte att 
räcka på långa vägar, enligt Alf Engqvist.

Detaljplan för biogasanläggning har vunnit 
laga kraft
Götene Tidning, 13 april 2022

Detaljplan för en biogasanläggning har tagits fram under 
2020/2021 och vann laga kraft den 30 mars 2022.

Verksamheten har sedan tidigare fått miljötillstånd för att driva 
en av Sveriges största biogasanläggningar. Genom att ta hand om 
bland annat stallgödsel kan verksamheten tillverka en fossilfri fly-
tande biogas och samtidigt leverera en fossilfri biogödsel tillbaka 
till det lokala jordbruket. Anläggningen kommer ligga strax norr 
om Värmeverket vid Götene tätort. Biogasanläggningen kommer 
att drivas av företaget Gasum.

St1 bygger bioraffinaderi för HVO
Trailer, 12 april 2022

Energibolaget St1 bygger ett nytt bioraffinaderi i Göteborg som 
planeras att öppnas 2023 och ha en årlig produktion på 200.000 
ton förnybara bränslen.

Investeringen motsvarar omkring 200 miljoner euro, cirka 2,1 
miljarder kronor, och bioraffinaderiet kommer att ligga invid det 

befintliga raffinaderiet vid Göteborgs hamn. Satsningen omfattar 
en vätgasfabrik, en fabrik för förnybara bränslen och en särskild 
cisternanläggning. Utformningen ger flexibiliteten att behandla 
en mängd råvaror för förnybara bränslen, som till exempel HVO-
diesel, flygbränsle och nafta. 

Biogasen kostar boråsarna miljoner varje 
år - späds ut med dyr naturgas
Borås Tidning, 14 april 2022

Biogasen har blivit en dyr affär för Borås energi och miljö. I många 
år har biogasproduktionen gått minus med 19-20 miljoner. 2021 
blev resultatet rekorddåligt, minus 62 miljoner, men det berodde 
på att man gjorde en nedskrivning av biogasanläggningen på 41 
miljoner.

I december 2020 beviljades företaget Orangegas Sverige (OG 
Sverige) ett stort bidrag från Klimatklivet för att bygga en an-
läggning för tillverkning av flytande biogas (LBG) på Sobacken. 
Bidraget skulle bekosta 45 procent av den totala kostnaden på 80 
miljoner. Men nu har OG Sverige fått besked om att bidraget har 
dragits tillbaka.

Miljardsatsning på biogas i Göteborg 
monteras ner
Göteborgs-Posten, 23 april 2022

Göteborg energis miljardprojekt Gobigas skulle producera för-
nybar biogas till bilar och industri. Men de politiska vindarna 
vände och det blev aldrig någon kommersiell produktion. Nu har 
anläggningen börjat monteras ned - trots att marknaden skriker 
efter ett alternativ till den kritiserade ryska gasen. - Den är inte 
körbar och vi har ingen personal, säger vd:n Alf Engqvist.

– Beslutet att stänga och avveckla Gobigas är fattat. Däremot 
på vilket sätt, om vi ska riva hela anläggningen eller montera ned 
och sälja som skrot, det beslutet är inte fattat, säger Alf Engqvist. 
I samma område byggs Rya bioångpanna och ytan där Gobigas 
står i dag kan komma att användas till den byggnationen.

Göteborg storsatsar 
på biobränsleanläggning 
Dagens ETC, 23 april 2022

Gaskraftverket Rya i Göteborgs hamninlopp ska få en tillbyggnad. 
Det är en bioångpanna som ska förbränna grenar och trädtoppar 
och leverera ånga till kraftverket som producerar värme och el till 
göteborgarna.

– Man kan väl säga att vi byter bränsle på Rya kraftvärmeverk. 
Istället för att gå på naturgas (vilket är detsamma som fossil gas) 
så går den på biobränslen, säger Eric Zinn, hållbarhetschef på 
Göteborgs Stad.

Tillbyggnaden beräknas kosta 1,5 miljarder kronor, och ska stå 
klar 2025.



19

Preem får miljardlån av staten till 
raffinaderiet i Lysekil
Sveriges Radio Väst , 25 april 2022

Oljekoncernen Preem får ett lån på tre miljarder kronor under sju 
år av det statliga bolaget Svensk Exportkredit där pengarna ska gå 
till att bygga ut oljeraffinaderiet Preemraff i Lysekil för att kunna 
ta hand om till exempel tallolja och slakteriavfall. Anläggningen 
ska vara färdigbyggd inom ett par år.

Kritik har väckts mot projektet bland annat för att koldiox-
idutsläppen vid tillverkningen av till exempel de olika oljorna 
som sedan raffineras i Lysekil, inte kommer att minska, utan att 
det är i det så kallade användarledet där koldioxidförbrukningen 
minskar.

Trollhättan Energi slutar producera 
fordonsgas
TTELA, 26 april 2022

Trollhättan Energi säljer sina andelar i Biogas Brålanda, som nu 
ska ägas av tre lantbrukare i Dalsland. Samtidigt köper Trollhät-
tan Energi alla aktier i Grönt Bränsle.

Konkurrensen från internationella och nationella aktörer har 
ökat, samtidigt som elfordon vinner mark. Bland annat har po-
litikerna i Västra Götaland bestämt att biogasbussarna i Tvåstad 
ska ersättas med elbussar. Och nu har moderbolaget Trollhättans 
stadshus godkänt att det kommunala miljöbolaget säljer sin andel 
i Biogas Brålanda, 67 procent. Köpare är lantbrukarna Thomas 
Sylvesson, Per-Olof Hilmér och Kjell Eriksson. 

Miljöorganisationer i protest mot Preems 
nysatsning: Lika mycket koldioxidutsläpp
Sveriges Radio Väst , 25 april 2022

Under tisdagen inleder Mark- och Miljödomstolens förhand-
lingar i Lysekil om Preems tillstånd att få öka produktionen 
av biobränsle vid raffinaderiet i Lysekil.

Nätverket Stoppa Preemraff kommer att vara på plats för att 
demonstrera, man menar att ett nytt tillstånd skulle leda till minst 
lika mycket koldioxidutsläpp som de nuvarande petrokemiska 
fossila produkterna. Hugo Norrell, som företräder organisatio-
nen Jordens Vänner är kritisk till att regeringen väljer att bevilja 
lån till Preem innan miljöprövningen är gjord.

Preem får tre miljarder kronor i grönt lån. 
Synsat-anläggningen byggs om för mer 
förnybart
Lysekilsposten, 26 april 2022

Nu har drivmedelsbolaget Preem tecknat ett låneavtal på tre 
miljarder kronor med Svensk Exportkredit. Preem blir därmed 
det första svenska företaget som får ta del av svenska statens gröna 
kreditgarantier. - Tack vare lånet kan vi nu snabba på våra inves-
teringar och säkra ett ökat utbud av hållbara biodrivmedel till 

svensk transportsektor, säger Lina Stolpe, CFO på Preem. Lånet 
är öronmärkt för att användas till att bygga ut den så kallade 
Synsat-anläggningen som idag producerar diesel. Efter utbygg-
naden ska anläggningen även kunna ta in exempelvis tallolja, 
rapsolja och slakteriavfall som råvaror.

Hellre svensk tall än rysk olja i tankarna
TTELA, 26 april 2022

Preemraff får låna tre miljarder från staten för att satsa på bio-
drivmedel. Detta lär knappast någon regering säga nej till. Det 
statliga bolaget Svensk Exportkredit beviljar Preem ett lån på tre 
miljarder kronor för investeringar i Preemraff i Lysekil. Dess-
utom garanteras lånet av Riksgälden med en grön kreditgaranti 
som täcker 80 procent av lånebeloppet. Lånet innebär att Preem 
kan skrida till verket och bygga om Synsat-anläggningen. Preems 
produktion av biodrivmedel ska därmed öka med uppemot 950 
000 kubikmeter årligen, vilket minskar de fossila utsläppen av 
koldioxid med omkring 1,7 miljoner ton per år. 

Vida tar över Andersson.  
Ny ägare sedan början av april
Dalslänningen, 26 april 2022

Edsföretaget Andersson Skog har fått ny ägare. Sedan den 4 april 
i år är det Vida Skog AB som äger företaget. I dag har företaget 
kontor i Ed samt Säffle. - Vi har i dag en omsättning på 110 
miljoner kronor. Vi har nio fast anställda och sysselsätter totalt 45 
personer, säger Johan Andersson. Han säger att planen är att fö-
retaget ska drivas vidare med samma namn och samma personal.

Preemförhandlingarna igång - fåtal 
demonstranter på plats
Sveriges Radio Väst , 26 april 2022

När Mark- och miljödomstolen under tisdagen inleder förhand-
lingar kring Preems ansökan att utöka produktionen av bio-
bränsle, var bara ett fåtal demonstranter på plats.

Enligt Preem är utbyggnaden en vinst för miljön, då man 
ska minska raffineringen av råolja och istället producera mer av 
biologiska råvaror.

Men Monica Boman, som är en av demonstranterna från 
nätverket Stoppa Preemraff, skräder inte orden.

Preems ansökan mötte motstånd
Bohusläningen, 27 april 2022

Under gårdagen samlades miljöaktivister utanför Oscars där 
förhandlingarna om oljebolagets planerade utbyggnad inleddes.

– Det är ett lurendrejeri. Koldioxidutsläppen måste ner och vi 
skulle ha börjat för flera decennier sedan, säger Mari Larsson från 
Nätverket stoppa Preemraff.

Många var på plats både innan och under förhandlingen som 
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hölls i tillfälliga lokaler på Oscars societetshus i Lysekil. Bland 
annat ett 20-tal personer från olika miljöorganisationer, både 
ditresta och Lysekilsbor från Nätverket Stoppa Preemraff, Jor-
dens vänner, Fridays for future, Naturskyddsföreningen, Skydda 
skogen och Greenpeace.

JÖNKÖPINGS LÄN

Bönder går samman i stor miljonsatsning
Jönköpings-Posten, 21 april 2022

Nu tar tio bönder saken i sina egna händer och bildar Biogas i 
Vaggeryds kommun AB. Målet är att få till en egen produktion 
av både gas och "raffinerad" gödsel. - Vi har just lämnat in 
ansökan. Och är på väg med att skriva en ansökan om stöd via 
Klimatklivet, berättar Axel Willman på Gärahovs gård som fö-
reträder ett av de tio sökande lantbruken. Det handlar alltså om 
att bygga en anläggning för rötning till biogas, vilket samtidigt 
ger en bättre form av gödsel. För samhällets del räknar de med 
att kunna erbjuda en biogasmack i anslutning till anläggningen. 

Hög potential för biogas enligt regionens 
expert
Värnamo Nyheter, 25 april 2022

Nyligen berättade vi om bönderna som planerar en anläggning för 
produktion av biogas och eko-gödsel - helst nära E4. "Klockrent", 
enligt Oskar Sundholm på energikontor Norra Småland. Hela 
världen hotas av växthuseffekten, med väderfenomen som kan 
bli förödande.  Eldrift är en lösning på problemet med utsläpp 
från förbränningen av fossila drivmedel.  Oskar Sundhoilm 
tror att biogasen kan komma att ersätta el främst inom sektorer 
som gjuterier och annan industri där det tidvis används mycket 
energi. På länsnivå har flera steg tagits för att få in biogas som en 
lösning på problemet. 

Jätteåkeri slår till med största affären i 
Sverige
Värnamo Nyheter, 26 april 2022

Ett av landets ledande privata åkerier, Sandahlsbolagen med röt-
terna i Skillingaryd och huvudkontor i Värnamo, har genomfört 
den största affären av sitt slag någonsin i Sverige genom köp av 
120 fossilfria lastbilar. För att nå målen 2030 investerar Sandahls 
i Volvolastbilar som drivs med flytande biogas, LBG. Drygt 90 
av bilarna levereras under 2022. Affären har gjorts med Volvo-
återförsäljaren Finnvedens Lastvagnar, med serviceanläggningar 
runt om i Sverige. Vidare har Sandahls samarbetat med Gasum 
för att skapa en infrastruktur med tankstationer. - Med denna 
offensiva storsatsning på LBG-fordon är 150 av Sandahls totalt 
350 lastbilar nu fossilfria. 

Köttbonden Dan blir unik: "Självklarhet"
Jönköpings-Posten, 26 april 2022

Lantbrukaren Dan Waldemarsson utanför Habo kan bli först ut i 
landet att bedriva småskalig produktion av flytande biogas. Han 
är med i ett unikt forskningsprojekt som ska leda till att lastbilar 
och traktorer kan tankas med fordonsgas direkt på gården.

För drygt tio år sedan tog köttproducenten Dan Waldemars-
son ett stort kliv då han byggde en biogasanläggning på gården. 
Även grannen, Söderlinds ekologiska grönsaker, försörjs med 
värme till växthuset från biogasanläggningen. Det handlar om ett 
unikt projekt som genomförs tillsammans med Biofrigas Sweden 
AB. Ett test som utfördes strax före årsskiftet visade att det gick 
att producera flytande biogas från rötgas under verkliga förhål-
landen som är containerbaserad. 

KALMAR LÄN 

Lantbrukare byter djurproduktion 
mot biogas: "Ohållbart att fortsätta"
Barometern, 2 april 202

För sju år sedan smygstartade Jörgen Larsson i Wannborga 
med biogas. Nu överger han köttproduktionen helt för att satsa 
på större rötkammare.

För sju år sedan satsade lantbrukaren på en mindre rötgasan-
läggning och då var han bland de första på Öland. - Den första vi 
hade var en rötkammare på 400 kubikmeter. Nu planerar vi att 
satsa på 2-3 kammare som är på 3 000 kubikmeter vardera.I slutet 
av sommaren ska den första kammaren vara klar för drift. Det är 
en satsning på ungefär 25,2 miljoner kronor..

70 meter hög "jättetermos" – då kan 
Västerviks nya landmärke stå klart
Dagens Västervik, 27 april 2022

Redan 2024 kan Västerviks stadssiluett fått ett nytt utseende. 
Västervik Miljö & Energi planerar för att bygga en 70 meter 
hög ackumulatortank som ska säkra varmvattentillgången för 
invånarna. 
Med sina 70 meter kommer den nya ackumulatortanken som ska 
byggas intill fjärrvärmeverket bli en del av Västerviks stadssiluett 
och sticka upp över taken tillsammans med S:ta Gertruds kyrka, 
S:t Petri Kyrka och vattentornet. 

”Ackumulatorn är en stor isolerad cylinderformad stålbehål-
lare som kan liknas vid en jättetermos och ska fungera som ett 
värmelager med varmvatten för fjärrvärme” skriver Västervik 
Miljö & Energi i ett pressmeddelande. 
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GOTLANDS LÄN

Här är Gotlands nya kompostpåse - införs 
redan från påskhelgen
Sveriges Radio Gotland, 5 april 2022

Region Gotland inför successivt en ny kompostpåse i vattenav-
visande kraftpapper - med start redan från påskhelgen.

De nya påsarna ska ersätta de nuvarande bioplastpåsarna, som 
inte fungerar i regionens process för att producera biogas.

De nya matavfallspåsarna kan hämtas vid återvinningscentra-
ler, hos regionens reception i Rådhuset på Visborg, men även hos 
de flesta Coop- och Ica-butiker.

Kalkugnen vid Storugns i Lärbro kan börja 
elda biobränsle på försök
Sveriges Radio Gotland, 19 april 2022

Kalkproduktion Storugns i Lärbro vill elda kalkugnen med tall-
olja, en biologisk restprodukt från massaindustrin för att sänka 
utsläpp av fossil koldioxid.

Energimyndigheten bidrar inom industriklivet och länsstyrel-
sen måste godkänna ett första försök, och går det bra ska de söka 
permanent tillstånd i domstol.

"Helt fossilfritt och betydligt mindre föroreningar än det vi 
eldar idag", säger vd Marc Lindahl på KPAB.

BLEKINGE LÄN

Han slipper prischock med egen 
elproduktion
ATL Lantbrukets Affärstidning, 21 april 2022

Tidigare köpte Gungvala gård i Blekinge 330 000 kilowatttim-
mar el om året. Sedan 2019 producerar gårdens biogasanläggning 
ungefär lika mycket. Med den senaste tidens elpriser är Lars 
Berggren i dag glad över investeringen.

Med ett 40-procentigt investeringsstöd och gödselgasstöd per 
producerad kilowattimme var tanken att mjölkproducenten Lars 
Berggrens investering skulle betala sig på sex-sju år. - Vi ser ju vart 
elpriserna har tagit vägen. När vi startade här låg vi på mellan 30 
och 40 öre kilowattimmen. I dag är vi uppe i flera kronor. Så det 
ger ju en snabbare avskrivning på anläggningen, säger han. Han 
valde en containerbaserad anläggning från belgiska Biolectric 
med 44 kilowatts effekt. 

HALLANDS LÄN

Snart kan han lägga all energi på den 
egna gården
Land Lantbruk, 1 april 2022

Med visionen att kunna köra så mycket som möjligt på eget-
producerat drivmedel väntar nu Lars Paulson, Långås, på sin 
nya biogastraktor. En New Holland, T6.180 Methane Power 
förväntas levereras till gården i början av sommaren.

På Kvarngården utanför Falkenberg driver Lars Paulson mjölk- 
och köttproduktion med cirka 1 300 djur. Dessutom är han en av 
initiativtagarna till Vessige Biogas, en ekonomisk förening med 
ett 30-tal lantbrukare som skapat en uppgraderingsanläggning 
med rågas från en gårdsbaserad biogasanläggning. På gården finns 
sedan tidigare fyra personbilar som drivs på biogas och en lastbil 
är också beställd. Sedan 2012 har gården varit självförsörjande på 
el via den biogasanläggning som finns. 

Laholmshem ska skrota fjärrvärme  
med gasol
Hallandsposten, 20 april 2022

Nu har kommunala bostadsbolaget Laholmshem satt ner foten 
i frågan om den gamla fjärrvärmecentralen i Knäred. Den har 
ingen framtid. - Vi satsar på egen bergvärme till varje fastighet i 
stället, säger styrelseordförande Roland Gottfridsson (C).

Flis, som egentligen ska vara det huvudsakliga bränslet, kan 
inte längre användas eftersom flispannan är så gammal. I dag 
kommer värmen i Knäred från gasol. Ett fossilt bränsle som 
verkar rätt omodernt, det också. Laholmshem har nu beslutat att 
skrota alltihop. - Vi har bestämt oss för att satsa på egen berg-
värme till varje fastighet. Och så kompletterar vi med solceller, 
säger Roland Gottfridsson.

Trots nej till fjärrvärme - sågverket 
miljonsatsar
Hallandsposten, 27 april 2022

I förra veckan meddelade Laholmshem att man vill lägga ner 
fjärrvärmen i Knäred. Det var den allra sista spiken i kistan för 
det projekt som Laholmshem, Södra Hallands kraft och Knäreds-
sågen skissat på i några år. Sågverket har i dag en stor biobräns-
lepanna för att torka virke och spån. Idén var att köpa en ny 
panna och använda en del av kapaciteten till fjärrvärme. - Här 
är rätt stor överkapacitet. Man kan inte köpa hur små som helst. 
Den nya pannan är på 3 500 kilowatt, säger Håkan Mårtensson, 
delägare i Knäredssågen.  
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Den ryska gasen flödar i Varberg
Varbergs Tidning, 28 april 2022

I de varbergska gasledningarna flödar den omstridda ryska 
naturgasen. Hur mycket är svårt att veta eftersom några siffror 
på fördelningen per ursprungsland inte finns, men ett normalår 
handlar det om cirka 40 procent av gasen i ledningarna, berättar 
Varberg Energis vd Björn Sjöström. Egentligen ska det inte fin-
nas någon rysk naturgas i Varberg, den produceras vanligtvis i 
Danmark. Men den danska produktionen ligger nere sedan 2019 
till följd av underhållsarbeten.. Däremot handlar Varberg Energi 
själva inte med naturgas sedan årsskiftet. 

– Vi tyckte inte att naturgasen passade in i vår miljöprofil 
och har gått över till att bara handla med biogas, säger Björn 
Sjöström.

Bakslaget för lantbrukare som kör 
fossilfritt - får inte del av regeringens 
stödpaket
SVT Nyheter Halland, Apr 27, 2:16 PM

I måndags presenterade regeringen ett stödpaket på drygt två 
miljarder kronor till lantbrukare. En del i paketet handlar om 
återbetalning av dieselskatt. Men för Gun Ragnarsson, ekologisk 
grisbonde från Tvååker, innebär beslutet inga mer pengar i kassan 
när det kommer till drivmedel eftersom att hon använder HVO, 
ett biodrivmedel som liknar diesel. Finansminister Mikael Dam-
bergs presskontakt menar att regeringen anser att de ger stöttning 
på annat sätt till de som använder sig av andra drivmedel.

SKÅNE LÄN

Ystads nya skyline blir komplett - 
termosen blir brun i sommar
Ystads Allehanda, 13 april 2022

Redan efter halva tiden har "termosen" betalat sig. Det tog fem i 
stället för tio år att tjäna in investeringen på 25 miljoner kronor. 

Nu ska ackumulatortanken också få sin försenade rostbruna 
fasadbeklädnad.

Arbetet med att klä det 63 meter höga tornet på hörntomten 
vid Koppargatan är i gång. Till sommaren har stadens skyline 
ändrats lite till. Ackumulatortanken jämnar ut produktionen 
i fjärrvärmeverket och sparar en massa pengar. Utan tanken 
skulle biobränslet inte räcka till. Fjärrvärmeverket hade behövt 
eldas mer med olja. Den senaste tidens skenande bränslepriser vi-
sar att Ystad Energis investering var vältajmad.

Modernt naturgräs ersätter konstgräs på 
Köpingeplanen
Trelleborgs Allehanda, 14 april 2022

Konstgräset på Köpingeplanen är utslitet. Men i stället för att 
lägga nytt konstgräs byts det ut mot extra slitstarkt naturgräs som 
ska gå att spela på året om. Konstgräsplanen anlades 2009 och 
det har blivit dags att byta ut den. Men det blir inte någon nytt 
konstgräs. I stället satsar Trelleborgs kommun på ett miljövän-
ligare alternativ, en naturgräsplan på en bädd av biokol. Bioko-
len ska samla upp näringsämnen och vatten som ska ge gräset 
starkare och längre rötter. Planen ska även värmas upp med hjälp 
av returvärme från fjärrvärmesystemet. På så sätt kommer det 
vara möjligt att spela på den även under vintern. 

Biogasen har fått ny luft - klimatneutral 
gård med hästbajs
Trelleborgs Allehanda, 16 april 2022

Galopptränaren Peter Jardby vill på sikt göra Domme gård mel-
lan Anderslöv och Alstad klimatneutral - med solceller, elfordon 
och så den hemliga ingrediensen: Hästbajs. Men biogasen som 
utvinns ur mockan är dyr och har inte blivit så populär som 
många hoppats. Nu spår förespråkarna ett genombrott - kriti-
kerna undrar om det är värt pengarna.

Oftast är det flytande gödsel från kor som rötas, men som 
galopptränare vill Peter Jardby använda så kallad torrötning med 
fast hästgödsel. Den tekniken är ovanlig i Sverige - Jardby är 
sannolikt först i landet med just den här specifika lösningen från 
företaget Mobigas, även om den funnits i Sydeuropa sen 2009.


