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Mer biobränslen
i fjärrvärmen 2021

Fjärrvärmens bränslemix 2021

EU-kommissionens förslag till skärpt klimatpolitik i paketet
Fit for 55 behandlas nu i olika utskott i EU-parlamentet och i
ministerrådet. Parallellt med de här beslutsprocesserna har EUkommissionen lagt förslag om hur man ska minska beroendet av
ryska fossila bränslen, i programmet REPowerEU. Dessutom har
EU fattat beslut om det sjätte sanktionspaketet mot Ryssland,
som innefattar stopp för import av rysk olja före årsskiftet, med
vissa undantag.
De ställningstaganden som nu görs kan få stor påverkan på
marknaderna för bioenergi under lång tid.
I flera av förslagen syns en negativ syn på bioenergi. Ett
flagrant exempel är det ställningstagande som togs i miljöutskottet i EU-parlamentet i mitten av maj om att stoppa användningen
av så kallade primära skogsbränslen, vilket också innefattar avverkningsrester. Vi redovisade förslaget och dess konsekvenser i
ett extra Bioenerginytt som kom ut 31 maj. Här sammanfattar vi
kort det förslaget och andra aktuella EU-förslag.

Energiföretagen har presenterat
statistik för bränsleanvändningen
i fjärrvärmen 2021. Se sidan 7.

(källa Energiföretagen)

Mycket stark biobränslemarknad

Priserna på flis och pellets har aldrig varit högre i Östersjöregionen och nu måste produktionen öka. Den starka marknaden är
ett resultat av höga priser på fossila bränslen, olja, gas och kol,
och högt pris på utsläppsrätter. Dessutom strävan att minska
beroendet av ryska fossila bränslen för att minska pengaflödet
till den ryska statskassan.
Se marknaden sidan 9

EU-parlamentet och hållbarhetskriterierna

Förslaget från miljöutskottet (ENVI-utskottet) innebär att primära skogsbränslen varken skulle betraktas som förnybar energi
och kunna räknas med i redovisningen av andelen förnybar energi eller berättiga till finansiellt stöd. Med primära skogsbränslen
menas alla bränslen som kommer direkt från skogen, inklusive
skörderester som grot, stubbar och icke industriduglig ved av
olika slag. Ett par undantag anges i definitionen beträffande röjning för att motverka brand och avverkning för att hindra spridning av sjukdomar. Definitionen skulle utesluta det mesta av de
skogbränslen som idag används i svenska värme- och kraftvärmeverk och omöjliggöra framtida användning av dessa bränslen för
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Växjö testar ny teknik för att fånga in koldioxid. Liknande planer
finns i Helsingborg och Malmö, i bägge fallen från avfallsförbränning. Och Cementa i Slite går vidare med sina planer på koldioxidinfångning vid cementproduktion. Jämtkraft har tagit första
spadtaget för sitt nya kraftvärmeverk. I Hillerstorp i Småland kan
det bli fjärrvärme i Nevels regi.
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FORTS FRÅN SID 1

produktion av skogsbaserade biodrivmedel. Eftersom en stor del
av potentialen för att öka användningen av biomassa i Sverige
utgörs av dessa bränslevolymer skulle det för Sveriges del bli en
kraftig broms för utvecklingen av bioenergi.
Utskottet tog också ställning för skärpta hållbarhetskriterier,
bland annat en formulering om att ”förhindra kalhyggen”. Även
kommissionens ursprungliga förslag innehåller nya restriktioner
när det gäller vilka områden man kan ta skogsbränslen från, t ex
”skogar med hög biodiversitet”. Utskottet föreslår också rapportering av alla som producerar mer än 7,5 MW (dagens gräns är
20 MW), medan kommissionen förslagit 5 MW, men förenklad
rapportering för de minsta anläggningarna, under 10 MW.
Revideringen av förnybartdirektivet (RED III) ska behandlas
och röstas om i plenum i september, enligt den tidsplan som nu
gäller. I början av juli ska ITRE-utskottet (industri-, transportoch energiutskottet) slutligt behandla RED III. Egentligen har
miljöutskottet exklusiv rätt att lägga förslag om hållbarhetskriterierna, men det finns en möjlighet att ITRE kan komma att
korrigera deras förslag beträffande primära skogsbränslen. Man
kan hävda att ENVI-utskottet inte har rätt att ändra definitionen
av förnybar energi och måluppfyllelsen i direktivet.

finns efterfrågan på vissa trädslag, för ved från gallringar och
andra nödvändiga skogsvårdsåtgärder, ved från skogsskador av
olika slag, brandskydd, etc.
Svebio kommentar:
Både EU-parlamentet och rådet visar en stor brist på förtroende
för marknaden och för aktörerna i skogssektorn och på biobränslemarknaden. Det finns en vilja att reglera allt i minsta detalj med
administrativa regler och lagar istället för att lita på att råvaran hittar
rätt användare utifrån pris och kvalitet. I bakgrunden finns den intensiva kampanj mot biobränslen från skogen som sedan många år bedrivs
av en grupp miljöorganisationer. Idag samarbetar man i kampanjen
Forest Defenders Alliance. Målet är att begränsa brukandet av skogen, men bioenergin får klä skott i första hand.
Miljöutskottets förslag om primära skogsbränslen skulle effektivt
stoppa utvecklingen för bioenergisektorn i Sverige, både för ökad
produktion av biodrivmedel och biokraft. Det skulle dessutom hota
bränsleförsörjningen för befintlig fjärrrvärme. Huvuddelen av potentialen för ökad tillförsel av skogsbränslen utgörs av bränslen som enligt
utskottet betraktas som ”primära skogsbränslen”. Förslaget måste
stoppas i de fortsatta förhandlingarna.
Förslaget om kaskadsanvändning från rådet är också besvärande.
Det liknar den reglering vi hade i Sverige med träfiberlagen, som avskaffades omkring 1990 och ersattes av fri marknad för biprodukter och
trädbränslen. Spånskiveindustrin får fördel framför pelletsindustrin.
Rådets skrivningar ger emellertid en del öppningar och undantag och
det är en fördel att man lämnar över regleringen till medlemsländerna
och att man inte ger ett fritt mandat till kommissionen.

Rådets behandling av RED III

Parallellt med parlamentets behandling av RED III i rådet,
där förhandlingarna sker mellan de nationella regeringarnas
representanter i Bryssel och i huvudstäderna. Rådet ska enas
om en gemensam ståndpunkt som därefter blir underlag för de
trepartsförhandlingar som genomförs mellan rådet, parlamentet
och kommissionen för att nå fram till en slutlig text.
Rådet har utarbetat flera utkast till ändringar. Det senaste
kom 18 maj. Arbetet leds av ordförandelandet, som i vår varit
Frankrike, och i höst kommer att vara Tjeckien.
Rådet har inte infört några allvarliga negativa ändringar i hållbarhetskriterierna, jämfört med kommissionens förslag. Man har
lagt in formuleringar om att avgränsningen av ”skogar med hög
biodiversitet” måste anges tydligt av ansvariga miljömyndigheter,
och man gör hänvisningar till ”sustainable forest management
principles”, något som kan göra det lättare att anknyta till befintlig skogslagstiftning.
Rådet har ägnat mycket uppmärksamhet åt frågan om vilka
anläggningar som ska uppfylla krav på växthusgasreduktion, och
på vilka nivåer. Här har kommissionen lagt förslag som innebär
retroaktivitet genom att ställa hårda krav på befintliga anläggningar. Rådet föreslår en 15-årsgräns innan man måste uppfylla
kraven. För nya anläggningar gäller kraven direkt.
Rådet har också ägnat stort intresse åt frågan om kaskadreglering av av användningen av skogsbiomassa. Kommissionen vill ha
ett uppdrag, en ”delegated act”, för att föreslå en reglering. Rådet
vill inte ge kommissionen den makten att reglera marknaden
utan föreslår ett antal principer som medlemsländerna ska följa.
Det handlar om att föreskriva tillämpning av kaskadsprincipen
på ett liknande sätt som den trappa som tillämpas för avfall. Det
handlar alltså om att i första hand använda biomassa för produkter, att återanvända och återvinna, och att i sista hand ta vara på
restprodukterna som energi.
Rådet har gjort en rad skrivningar som gör det möjligt för
medlemsstaterna att göra undantag. Den kan gälla när det saknas
lokal efterfrågan för förädling till produkter eller när det inte

REPowerEU-förslag med mycket
vätgas och lite bioenergi
EU-kommissionen presenterade den 18 maj ett förslag om hur
EU ska bli mindre beroende av ryska fossila bränslen, främst
rysk gas. Dokumentet kallas REPowerEU-planen. Ett liknande
dokument presenterades av kommissionen redan i början av
mars, strax efter den ryska invasionen av Ukraina, och många av
de förslag som då lades återkommer i den nya planen.
REPowerEU är ett dokument på 20 sidor plus ett par bilagor.
Planen läckte i början av maj, och redan då kunde man se hur
ensidigt den var inriktad på elektrifiering och vätgas.
Planen har tre fokusområden: energieffektivisering, ökad användning av förnybar energi och diversifiering av energitillförseln
till EU. Med det senare avses att öka tillförseln av fossila bränslen,
främst gas, från leverantörer vid sidan av Ryssland. Det handlar
också om att bygga nya terminaler för LNG och att öka tillförseln
via pipelines och med fartyg från andra länder än Ryssland, t ex
Norge, Algeriet och länder i Centralasien och Mellanöstern.
Totalt handlar planen om att ersätta import av 119 miljarder
kubikmeter (bcm = billion cubic meters) gas.
När det gäller besparingar föreslås:
 Medborgarnas beteende – en kampanj för att minska användningen ”play my part”, ska ersätta 10 bcm gas. Ingen kostnad anges.
 Bostadssektorn, energieffektivisering och värmepumpar – 13%
högre mål i energieffektiviseringsdirektivet EED, ecodesign och
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Svebio kommentar:

energimärkning av solceller och värmepumpar, ”breakthrough
technology and innovation” mm, ska ersätta 37 bcm gas. Kostnad
56 miljarder euro.

EU-kommissionens plan är till stora delar önsketänkande och fria fantasier. REPowerEU-planen är också ett illustrativt exempel på hur
EU-kommissionen ser på bioenergi, men också på avfallsbaserad
energi och fjärrvärme. Många av de förslag som läggs i planen kan
inte genomföras snabbt utan bygger på ny och delvis oprövad teknik. Många av åtgärderna är dessutom kostsamma. Det gäller framför
allt det kombinerade systemet vind- och solenergi för framställning
av vätgas.
För att få en snabb ersättning av importerad rysk gas borde man
istället fokusera på kända lösningar med förnybara bränslen, som
fasta och flytande biobränslen, avfallsbränslen och effektiv energianvändning genom fjärrvärme och kraftvärme. Möjligheterna att använda
spillvärme bör också tas tillvara bättre. Många av EU:s länder saknas
i stort sett fjärrvärme, men använder gas dels för elproduktion, dels
för värmeproduktion. Utbyggnad av fjärrvärmesystem är tidskrävande
men lika snabb som de flesta av de åtgärder som föreslås av kommissionen, och teknik och kostnader är väl kända och utbyggnaden
kan ske successivt. I många pannor och värmeverk kan man direkt
genomföra bränslebyte till förnybara biobränslen.
EU-kommissionen lyfter fram värmepumpar och solenergi, men
nämner inte småskalig bioenergiteknik som pelletsvärme. Vi hoppas
att det beror på okunskap. På marknaden sker idag en snabbt ökad
användning av pellets och producenterna har svårt att hinna tillfredsställa efterfrågan. Marknaden kommer att bejaka den bioenergi som
EU-kommissionen försöker begränsa.

 Industrisektorn. Energieffektivisering och elektrifiering –
åstadkoms med höjda mål i EED och i RED, förnybartdirektivet
– ska ersätta 12 bcm gas. Kostnad 41 miljarder euro.
 Bortkoppling (curtailment), ingen siffra för ersättning anges
och ingen kostnad anges.
När det gäller diversifiering av energitillförseln föreslås:
 Tillförsel LNG och via pipeline – samordnad upphandling
och avtal, krav på ökade gaslager mm, ska ersätta 50 bcm gas via
LNG och 10 bcm gas via pipeline. Ingen kostnad anges.
 Produktion av biometan – en ”biomethane action plan”, ska
ersätta 17 bcm gas. Kostnad 37 miljarder euro.
 Förnybar vätgas – 14 miljoner ton, vara 10 miljoner ton import
och 4 miljoner ton egenproduktion, ska ersätta 27 bcm gas. Kostnad 27 miljarder euro för elektrolys och distribution. Kostnad för
elproduktionen tillkommer.
När det gäller ökad förnybar energi föreslås:
 Ökad produktion av sol och vind – ökat krav på solceller på
tak, ökat mål i RED mm, ersätter 21 bcm via elektrolys till vätgas
och ersättning av gaskraft. Kostnad 86 miljarder euro.
Som framgår av sammanställningen svarar för sol och vind +
vätgas för ersättning av 48 bcm. Men en stor del av vätgasen är
då importerad, sannolikt ”blå vätgas” från naturgas. Kostnaden
är 113 miljarder euro för denna del av planen. En del av nyttan
sker dock indirekt via elektrifiering av uppvärmning och industri,
vilket räknas i respektive sektor.
Bioenergi finns bara med som biogas/biometan, för direkt
ersättning av naturgas i gasnäten. I övrigt nämns bioenergi bara i
ett kort stycke. Ett kort stycke nämner också fjärrvärme. Orden
bioenergi och biomassa förekommer två gånger i dokumentet
medan vätgas omnämns 45 gånger.
Nyttan av konvertering till biobränslen, avfall eller fjärrvärme
finns inte med i sammanställningen.

Sjätte sanktionspaketet – mot
olja från Ryssland
Europeiska rådet, där Sverige representeras av statsminister Magdalena Andersson, hade möte 30 – 31 maj och antog då ett sjätte
sanktionspaket riktat mot Ryssland med anledning av invasionen
av Ukraina. Antagandet av sanktionspaketet hade föregåtts av
långa interna förhandlingar, där Ungern motsatte sig embargot
av rysk olja. Åtgärderna fördröjdes på det sättet med ett par
veckor och i slutändan fick Ungern till stånd undantag för sin
oljeimport från Ryssland, som sker helt och hållet via pipeline.
Så här ser sanktionspaketet ut:

Brev från 517 företagsledare inom bioenergi

 EU förbjuder sjöburen import av olja från Ryssland, med en
övergångsperiod på 6 månader för att låta existerande kontrakt
löpa ut och låta globala marknader anpassa sig.

I anslutning till EU-kommissionens arbete med REPowerEUplanen togs ett initiativ från Bioenergy Europe att samla underskrifter till ett brev från företagsledare inom bioenergisektorn
riktat till EU-kommissionen. I brevet, som skickades 9 maj,
kräver man att EU-kommissionen inkluderar bioenergi bland
åtgärderna för att minska beroendet av ryska fossila bränslen. I
brevet beskrivs fördelarna med bioenergilösningar, inte minst när
det gäller kostnader och försörjningstrygghet, men också korta
ledtider och klimatnytta.
Brevet undertecknades av 517 företagsledare från 26 länder.
Sverige stod för det största antalet undertecknare med drygt 100
namn. Även Spanien, Italien, Tyskland, Österrike och Tjeckien
hade många namn på brevet. Det är uppenbart att brevet inte
haft någon påverkan på formuleringarna i REPowerEU.

 EU förbjuder också all import av raffinerade oljeprodukter,
med en övergångsperiod på 8 månader.
 Import av rysk olja via pipeline kommer däremot att vara
tillåten tills vidare.
 För att inte skapa olika marknadsvillkor förbjuds också all
vidareförsäljning av oljeprodukter som importerats via pipeline
efter 8 månader.
 Tillståndet att fortsätta importera rysk olja via pipeline gynnar
särskilt Ungern, som importerar sitt oljebehovs via pipeline till
ett eget raffinaderi som är speciellt byggt för att ta hand om rysk
tjockolja.
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na ett brev från 185 fordonsforskare med den tyske professorn
Thomas Willner i spetsen med krav om att införa styrmedel som
grundas på livscykelanalys, där man värderar klimatpåverkan från
både fordon och bränsle (well-to-wheels).

 Även för Tjeckien, Bulgarien och Kroatien införs speciella
undantagsregler.
 Med en övergångstid på sex månader införs förbud att försäkra
och finansiera transporter av olja från Ryssland av EU-aktörer.
Avsikten är att så snart som möjligt göra sig oberoende av den
ryska oljan. Men övergångsreglerna betyder att det tar till årets slut
innan man nått dit, med undantag för Ungerns fortsatta import.
Export till EU står för ungefär hälften av den ryska oljeexporten,
varför sanktionen kommer att drabba den ryska ekonomin hårt.
Hittills har Ryssland tvärtom ökat sina inkomster från oljan
under kriget, eftersom oljepriset stigit kraftigt.

Svebio kommentar:
Förslaget om att fasa ut alla fordon med förbränningsmotor saknar
grund i vetenskap och logik. Om man vill minska klimatpåverkan från
transportsektorn måste man värdera alla utsläpp, både från produktion och användning av bränslen, inklusive elproduktionen, och från
produktionen av fordon, inklusive batterier. Styrmedlen måste utformas så att de minskar klimatpåverkan, inte genom att politikerna pekar
ut vissa tekniska lösningar.
Svenska politiker i EU-parlamentet och den svenska regeringen
bör agera för en sådan logisk politik. Den svenska reduktionsplikten
utgår från livscykelpåverkan. Det gör också EU:s hållbarhetskriterier
för biodrivmedel. Samma princip måste gälla för valet av fordon.

Svebio kommentar:
EU:s sanktionspolitik har när det gäller fossila bränslen hittills varit
verkningslös. Det beror på att flödet av gas och olja fortsatt samtidigt
som priserna på världsmarknaden varit rekordhöga. Nu har EU äntligen beslutat om sanktioner på oljan. Men den ryska gasen fortsätter att
flöda. Grundorsaken till den tandlösa sanktionspolitiken är att Europa
gjort sig kraftigt beroende av ryska fossila bränslen. EU:s energipolitik
ska bygga på konkurrenskraft, miljö/klimat och försörjningstrygghet,
men det senare har inte prioriterats. Tvärtom har EU gjort sig alltmer
beroende av import av fossila bränslen och har idag ett 90-procentigt
importberoende av både olja och gas. Ett av skälen till det höga beroendet är motståndet mot biodrivmedel i transportsektorn.
Man kan ha förståelse för att Ungern vägrat skriva på en politik
som skulle skapa stora problem för den egna bränsleförsörjningen
samtidigt som den ryska gasen fortsätter att flöda fritt till länder som
Tyskland, Italien, Österrike och Nederländerna. Det är svårt att förstås
varför inte skarpa sanktionsåtgärder också genomförs för gasen.

Riksdagen spurtar före valet
Arbetet i riksdagen har varit turbulent under vårterminens avslutning. Det påverkar också energifrågorna.
Regeringen lade 5 maj proposition om att pausa reduktionsplikten under 2023, med oförändrade kvoter jämfört med 2022
– 7,8% för bensin och 30,5% för diesel, istället för en höjning
till 10,1% respektive 35%. Förslaget kommer sannolikt att godtas
av riksdagen, även om det inte varit votering i frågan när detta
skrivs.
Partierna till höger, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, markerar i sina motioner att de i praktiken vill avskaffa
reduktionsplikten och lägga de svenska kvoterna på EU:s miniminivåer. Moderaterna och Liberalerna godtar regeringens förslag,
men vill justera ner de framtida nivåerna efter den kontrollstation
som ska genomföras efter sommaren.
Från att vi tidigare haft en bred enighet om att genomföra
reduktionsplikten och minska utsläppen från vägtrafiken med 70
procent till 2030 bland annat genom bränslebytet har frågan nu
blivit blockskiljande och kommer att avgöras genom utgången av
valet i september. Miljöpartiet är det enda parti som motionerat
om att inte pausa reduktionsplikten 2023. Centerpartiet stödjer
regeringens förslag. Vänsterpartiets ståndpunkt är oklar. Partiet
reserverade sig inte i våras när finansutskottets borgerliga majoritet krävde att regeringen skulle lägga förslag om sänkta kvoter
redan för 2022, och Vänsterpartiet har inte heller motionerat i
frågan nu.
Regeringens förslag om en drivmedelskompensation på
1000 kr till varje bilägare och 1 500 kr till bilägare i glesbygdskommuner får underkänt av riksdagen. Propositionen lades
5 maj och när motionstiden gått ut två veckor senare yrkade alla
partier icke regeringspartier utom Centerpartiet på avslag, från
Vänsterpartiet längst till vänster till Sverigedemokraterna längst
till höger.

EU:s bilpolitik och brev från
185 forskare
EU-parlamentets plenarsession 8 juni hade att ta ställning till
flera delar av Fit for 55. När gäller skärpningen av utsläppshandeln, ETS, blev det kaos i parlamentet sedan den socialistiska
gruppen övergett den kompromiss man gjort med liberalerna och
den konservativa gruppen EPP. Det ledde till att inget förslag fick
majoritet och hela frågan måste föras tillbaka till utskottet för nya
förhandlingar.
Som en följd av icke-beslutet om ETS sköt man även två andra
viktiga delar av Fit for 55, förslaget om en ”koldioxidtull” (Border
Adjustment Mechanism) och den sociala fonden.
Parlamentet fattade emellertid beslut om flera andra delar av
Fit for 55. Man antog ett förslag om att öka målet för inbindning
av kol i skog och mark, LULUCF, med 310 miljoner ton per
år 2030, vilket kan leda till begränsningar av avverkningarna i
skogsbruket. Man gav också stöd till EU-kommissionens förslag
om att fasa ut bilar med förbränningsmotorer till 2035. EUkommissionen har under lång tid arbetat för att alla personbilar
och lätta lastbilar ska vara så kallade ”nollutsläppsfordon”. Med
det menar man el- och vätgasfordon eftersom man enbart utgår
från utsläppen från avgasröret (zero tail-pipe). Den konservativa
gruppen hade föreslagit att man ska undanta 10 procent av bilparken, men parlamentet röstade för en 100-procentig utfasning.
Några dagar före omröstningen mottog EU-parlamentariker-

Svebio kommentar:
Svebio har genomfört en enkät till de politiska partierna inför valet 11
september. Vi har ställt tio bioenergifrågor. Svaren kommer att redovisas i tidningen Bioenergis kommande nummer och på vår hemsida.
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I många bioenergirelaterade frågor finns det en bred samsyn, men
det finns också klart blockskiljande frågor. Nytt är att Vänsterpartiet
ibland hamnar på samma linje som de borgerliga partierna. Man kan
se det både i fråga om reduktionsplikten och om drivmedelskompensationen. När det gäller synen på skogsbruket finns en klar skiljelinje
mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet å ena sidan och övriga partier
å den andra.

generaldirektör på Energimyndigheten.
Årets rapport sträcker sig till utgången av 2021 och effekter av
Rysslands krig mot Ukraina behandlas därmed inte.
Sverige nådde målen till år 2020 med god marginal

Sverige uppnådde målet om 50 procent förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning redan 2012. 2020 var andelen
60 procent.
Sverige uppnådde målet om 10 procent förnybar energi i
transportsektorn 2011. 2020 uppgick andelen förnybar energi i
transportsektorn till drygt 24 procent.
Sverige uppnådde målet om 20 procent effektivare energianvändning 2019, det betyder att energiintensiteten var 20 procent
lägre jämfört med 2008. 2020 var energiintensiteten 23 procent
lägre än 2008. Energiintensitet definieras som total tillförd energi
i relation till total BNP.
Det svensk-norska målet om 28,4 TWh förnybar elproduktion inom ramen för elcertifikatsystemet nåddes under maj 2019.
Det samlade målet om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion till
2030 nåddes under våren 2021.

Sverige har uppnått de
energipolitiska målen med god
marginal
Det konstaterade Energimyndigheten i ett pressmeddelande 20
maj som sammanfattar budskapen i myndighetens årliga rapport
Energiindikatorer. I årets upplaga gör man en summering av
hur Sverige uppfyllt EU:s energi- och klimatmål. Vi återger hela
pressinformationen:
”Samtliga energipolitiska mål för 2020 uppnåddes med god
marginal, flera av målen nåddes långt i förtid. Det framkommer
i Energimyndighetens rapport Energiindikatorer som följer upp
dessa mål årligen.   
Rapporten Energiindikatorer har publicerats sedan 2002 och
det här blir därmed den tjugonde rapporten. Det sammanfaller
passande nog med uppföljningen av de energipolitiska målen för
2020.
- Vi kan med glädje konstatera att Sverige nådde samtliga
mål för 2020, flera långt i förväg. Nu blickar vi framåt, mot
målen som ska vara uppfyllda till 2030, 2040 och 2045 för
att nå ett hållbart energisystem och samhälle. I den turbulenta omvärld vi nu befinner oss i är det direkt avgörande
att vi inser hur viktig den gröna omställningen är för både
försörjningstrygghet och klimatarbetet, säger Robert Andrén,

Fler laddningsbara fordon i trafik och mer förnybar
elproduktion

Elektrifieringen av transportsektorn fortsätter i takt med att
antalet laddbara fordon i trafik ökar. Under 2021 ökade antalet
laddhybrider och elbilar i trafik med 68 procent jämfört med
föregående år.
- Sverige har som mål att inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till 2045, och omställningen av transportsektorn är
mycket viktig för att uppnå det. De senaste åren ser vi att nybilsköparna alltmer väljer elfordon. Under 2021 nästan dubblerades
antalet elbilar i trafik, säger Maria Westrin, chef för enheten för
energimarknader på Energimyndigheten.
År 2020 stod den förnybara elproduktionen för 69 procent av den totala elproduktionen. Det är en ökning med

Figur: Elspotpriser i Sverige per elområde, månadsmedelvärden november 2011 till februari 2022, SEK/MWh. Källa: SKM Market Predictor
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varande utsläppsnivå), säger Peter Holmgren Till detta kommer
nästan ytterligare lika mycket i CO2e i uteblivna fossila utsläpp
tack vare användning av skogsprodukter.
Rapporten visar att skogsnäringens sammanlagda årliga klimatnytta är drygt dubbelt så stor som hela Sveriges territoriella
klimatutsläpp.
- En viktig förklaring till den positiva utvecklingen är Sveriges satsning på bioenergi under perioden. De fossila utsläppen
har minskat, även genom effektiviseringar och annat, men det
är slående hur den ökade användningen av bioenergi speglas i
minskningen av användningen av fossil energi.
Bioenergi från skogsråvara är ifrågasatt i den politiska debatten. Uttaget av bioenergisortiment leder till att det kol som
bundits i biomassan frigörs snabbt vid förbränning, i stället för
att fortsätta att lagra kol i långlivade produkter, säger kritikerna.
- Att säga att bioenergi är dåligt för klimatet är fel. Det är
sant att det handlar om kortlivade restprodukter från avverkningar och tillverkningsflöden. Men koldioxidutsläppet är redan
medräknat från och med avverkningen, och vi kan ju inte dubbelräkna utsläppen. Argumentet att trakthyggen läcker kol och
att det tar lång tid att ersätta kollagret håller inte, eftersom andra
bestånd växer samtidigt och lagrar kol. Skogssektorn måste ses
som en helhet. Rapporten visar att den totala klimatnyttan ökat
med i genomsnitt 1 Mt CO2e per år de senaste 30 åren. Det är en
helt fantastisk utveckling.
Mycket i klimat- och skogspolitiken just nu handlar om att
öka kolinlagringen i skogen, främst genom att minska uttaget
av virke. Klimatnyttan som skogsprodukter bidrar med när de
ersätter fossila produkter får inte lika stort utrymme.
- Kollagret är bra, men den stora och upprepade nyttan för
klimatet är att ersätta fossila produkter – oavsett om det handlar
om lång- eller kortlivade produkter. Både bioenergi, pappersprodukter och trävaror bidrar till att hålla undan fossil-baserade
alternativ. Detta synliggörs inte tillräckligt. Inte minst att den
betydande svenska exporten av skogsprodukter gör stor klimatnytta i andra länder.
Sverige är ett skogsland som har en lång tradition av att

10 procentenheter jämfört med 2019. Det beror på högre elproduktion från vattenkraft och vindkraft men också på att det var
en lägre elproduktion 2020 jämfört med 2019.
Ett händelserikt år på elmarknaden

Efter ett 2020 med rekordlåga elpriser blev 2021 ett år med
rekordhöga elpriser och historiskt stora prisskillnader mellan
elprisområden i Sverige. De höga elpriserna var bland annat en
effekt av ökad global efterfrågan på energi i och med att samhällen återöppnade efter covid-19-pandemin, i kombination med
begränsningar i produktionen.
Om rapporten

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer
som följer upp de energipolitiska målen för Sverige. Utöver den
direkta kopplingen till de energipolitiska målen ger rapporten
en bredare beskrivning av det svenska energisystemet och dess
utveckling.
Ny indikator om energikostnadernas andel av disponibel
inkomst
I rapporten finns indikatorer för bland annat förnybar energi,
energiintensitet, jämställdhet, trygg energiförsörjning samt prisoch kostnadsutvecklingen på olika energimarknader. Nytt för i
år är en indikator som tittar på energikostnadernas andel av den
disponibla inkomsten i småhus. Det är en fråga som är i fokus i
och med alltmer fluktuerande energipriser. Det är ett krav från
EU att följa upp och lokalisera sårbara grupper som kan sägas
leva i energifattigdom. Årets utformning av indikatorn är ett
första steg som kommer utvecklas för att passa in i den svenska
kontexten.
Energimyndigheten har mer framåtblickande analyser i långsiktiga scenarier och kortsiktiga prognoser.”
Kommentar:
Det är värdefullt att Energimyndigheten ger en samlad summering av
att Sverige klarat EU-målen 2020 med god marginal, och dessutom
ofta nått målen många år innan 2020. Tyvärr återspeglas den bilden
sällan i massmedias rapportering om den svenska energi- och klimatpolitiken. Också våra politiker av olika kulör är dåliga på att lyfta fram
resultaten av den svenska klimatpolitiken. Lite mer skryt skulle inte
skada för att upplysa allmänheten.

Rapport om skogens klimatnytta
Skogsindustrierna presenterade den 28 april en rapport med titeln
Svensk skogsnärings klimateffekt 1990 - 2020. Den har skrivits av
skogsforskaren Peter Holmgren. Vi citerar ur pressinformationen
från Skogsindustrierna:
”I rapporten analyseras skogssektorns klimatpåverkan under
30 år. Klimatnyttan har varit positiv och ökande. Under perioden
har lagret av kol i svenska skogar och i träprodukter ökat med
1,4 miljarder ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Kol som alltså
tagits bort från atmosfären.
- Det är svårt att förstå proportionerna av skogsnäringens
klimatnytta. Men de senaste 30 åren har kollagret ökat mer än
hela stålindustrins samlade utsläpp under 200 år (räknat på nu-

Minskade territoriella utsläpp i Sverige (vänster skala) jämfört med
ökande positiv klimateffekt av skogssektorn (höger skala).
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använda trä, för att bygga hus och andra ändamål. Tack vare
forskning och utveckling ökar nu trämaterialets användningsområden, inte minst i olika konsumentprodukter så som textilier
och förpackningsmaterial.
- Den verkligt stora ökningen av klimatnyttan kan ske genom
investeringar i värdekedjan, som gör råvaruanvändningen mer
effektiv och genom nya produkter och användningsområden.
Innovation ökar hela tiden skogsråvaran användbarhet, vare sig
det är förpackningsmaterial eller limträkonstruktioner. Ökad
användning av skogsprodukter är inte bara bra för klimatet. Om
träfiber kan ersätta bomull i textilier, kan den vattenkrävande
bomullsodlingen minska och mark frigöras för odling av mat
eller bioenergi. Det är viktig att se helheten och förstå att det är
skogens produkter som gör den bästa klimatnyttan, säger Peter
Holmgren.

av biodrivmedel. Tysklands reaktion är den mest radikala. Det
tyska miljöministeriet arbetar med ett förslag om att helt fasa ut
alla grödebaserade biodrivmedel till 2030. Planen är att minska
användningen av dessa drivmedel (främst etanol och rapsdiesel)
från 4,4% i år till 2,5% 2023, 2,3% 2024, 2,1% 2025, 1,9% under
2026-2027, 1,2% 2028-2029 och 0 procent 2030.
Samtidigt vill man öka dubbelräkningen för el från en faktor 3
till en faktor 4, och för vätgas och elektrobränslen från fördubbling till tredubbling.
Svebio kommentar:
I USA går utvecklingen i motsatt riktning. President Biden har föreslagit ökad satsning på etanol, och en möjlighet att ha 15-procentig
etanolinblandning året runt. Flera delstater ökar också inblandningen.
Argumentet i USA är att ökad användning av biodrivmedel ökar försörjningstryggheten och minskar efterfrågan på rysk olja.
Effekten av att flera europeiska regeringar drar ner på användningen av biodrivmedel blir ökad import av fossila drivmedel och ökade
koldioxidutsläpp. Att pausa ökningen av reduktionskvoterna mellan
2022 och 2023 ger ett extra utsläpp på 880 000 ton CO2 i Sverige.
Effekterna blir likartade i andra EU-länder. Tyskland vill fasa ut alla
grödebaserade biodrivmedel oberoende av klimatnytta. Lantmännen
säljer etanol till Tyskland med mycket hög växthusgasreduktion. Vid
etanolproduktionen framställs också stora volymer proteinfoder som
ersätter importerat foder, i huvudsak från Latinamerika. Den tyska
biodrivmedelsorganisationen framhåller att man till stor del använder
spannmål som inte är dugligt som livsmedel.

Sverige förbjuder utvinning
av kol, olja och naturgas och
skärper reglerna för utvinning i
alunskiffer
Riksdagen antog 31 maj en proposition om förbud mot utvinning
av kol, olja och naturgas i Sverige. Regeringen skickade 5 juni
ut ett pressmeddelande om vad beslutet innebär. Vi citerar ur
pressmeddelandet:
”Den 1 juli i år träder förbudet att utvinna kol, olja och naturgas i kraft i Sverige. Det blir ett viktigt steg i arbetet med att ställa
om till ett fossilfritt samhälle. Detta tillkännagav klimat- och
miljöminister Annika Strandhäll idag på Världsmiljödagen.”
Regeringen prioriterar att skapa jobb genom att driva på
klimatomställningen. Därför behövs det åtgärder mot utvinning
av ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.”
”Propositionen innehåller förslag på ändringar i miljöbalken
och minerallagen. Ändringarna innebär ett förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja och naturgas på
motsvarande sätt som har gjorts med uran, samt skärpta regler
för utvinning i alunskiffer. Lagändringarna träder i kraft den 1
juli 2022.”

Fjärrvärmeleveranserna ökade
kraftigt under 2021
Energiföretagen Sverige publicerade 16 september den samlade
statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2021. Energiföretagen konstaterar att minskningen av fossila bränslen har
avstannat, och skälet är biooljor stigit kraftigt i pris, främst på
grund av den skatt som införts. Vi citerar ur pressmeddelandet:
2021 var ett kallare år än 2020 vilket ledde till ökad efterfrågan
på fjärrvärme. Högre elpriser gjorde det också attraktivt för
kraftvärmeanläggningar att producera mer el samt ledde till att
fler efterfrågade fjärrvärme. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund
ökade från 44,6 TWh 2019 till 51,9 TWh 2021. Det är de högsta
leveranserna av fjärrvärme sedan 2011.

Energi- och livsmedelskrisen
hotar användningen av
biodrivmedel

Biooljeskatten stoppar upp utfasningen av fossil olja

Drygt 100 fjärrvärmenät levererade fossilbränslefri fjärrvärme.
Trots det ökade de sammanlagda utsläppen av klimatgaser med
0,29 miljoner ton koldioxidekvivalenter jämfört med 2020.
De högre klimatutsläppen beror främst på de ökade leveranserna men även på en ökad användning av fossila bränslen under
2021. Energiföretagen Sverige har vid flera tillfällen varnat för
att den omstridda biooljeskatten innebär en återgång till fossila
bränslen och avstannar utfasningen av fossil olja.
Införandet av full energi- och koldioxidskatt för flera biooljor
bland annat RME och UCOME den 1 januari 2021 innebar
att det blev ca 75 procent dyrare att använda beskattad bioolja
jämfört med fossil olja under 2021. Tyvärr har det inneburit att

Flera länder i Europa reagerar på de höga drivmedelspriserna och
kostnadskrisen genom att dra ner på stödet för biodrivmedel.
I många huvudstäder gör man också en koppling mellan den
livsmedelskris som skapats av Rysslands anfall på Ukraina och
produktionen av biodrivmedel. I Sverige har reaktionen varit att
pausa reduktionsplikten, dvs inte öka användningen av biodrivmedel i enlighet med tidigare planer (se separat text). Finland och
Lettland är exempel på länder som dragit ner på användningen
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Fördelning av fjärrvärmes
klimatutsläpp 2021 (g CO2ekv/kWh)

många verksamheter återgått till fossil oljeanvändning av kostnadsskäl och dessutom att många planerade konverteringar från
fossil olja har stoppats.”
Ökad elproduktion i kraftvärmeverken

”Elproduktionen i fjärrvärmebranschens kraftvärmeanläggningar
ökade från 5,5 TWh (2020) till 7,9 TWh (2021). Enligt Naturvårdsverket ökade utsläppen av klimatgaser från produktion av
el och värme i vår sektor med drygt 668 tusen ton vilket framför
allt beror på ökad användning av fossila oljor för elproduktion.”
Mer fasta biobränslen – mer återvunnen energi

”Fjärrvärme är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige
har nått sina klimat- och miljömål. Enligt Naturvårdsverket ” Att
oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler till stor del
har ersatts av biobränslebaserad fjärrvärme är den omställning
som lett till den största minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp.”. Minskningen av klimat- och miljöpåverkande
utsläpp beror på att det används alltmer återvunna (54 procent
2021) och förnybara bränslen (43%) och att energin används på
ett mer effektivt sätt.
Trots ökad användning av fossila bränslen med 0,8 TWh
minskade det genomsnittliga utsläppet från fjärrvärme från
53,7 (2020) till 52,0 gCO2ekv/kWh levererad fjärrvärme (2021)
vilket beror på att användningen av bioenergi och återvunnen
energi ökade betydligt mer än fossila bränslen.
Jämfört med 2020 ökade användningen av fasta biobränslen
med cirka 5 TWh samtidigt som användningen av biogas, avfall-,
deponi- och rötgaser ökade med 0,4 TWh. Även användningen
av returträflis ökade med drygt 0,3 TWh. Samtidigt som mindre
mängd avfall gick till fjärrvärmeproduktion (0,6 TWh jämfört
med 2020) ökade elproduktionen från förbränning av avfall
nästan lika mycket.

Många fjärrvärmeföretag producerar el och värme samtidigt
i så kallad kraftvärme. Allt fler hetvattenpannor producerar el
med hjälp av ORC-teknik som omvandlar värme till el. Och på
många håll i landet återvinns värme som blir över i andra verksamheter. Det kan vara restvärme från industrier eller spillvärme
från datahallar, köpcentrum och städernas avloppsreningsverk,
rötgaser från bioavfall, avfallsgaser från gamla deponier som
fortfarande läcker ut klimatgaser eller värme som tas ut med
hjälp av rökgaskondensering. Spillvärmen håller i allmänhet
relativt låg temperatur och behöver uppgraderas med hjälp av
värmepumpar. Under 2021 kom cirka 26 procent av den tillförda
energin till fjärrvärme från sådan överbliven och tillvaratagen
värme, varav användningen av industriell restvärme ökade med
drygt 0,5 TWh.”
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Elmarknad kraftigt varierande
priser
Den 6 juni hade Tyskland, Belgien och Nederländerna negativt
elpris under åtskilliga timmar. I Belgien var priset ett tag nere på
minus 90 euro/MWh. Andra gånger har priserna varit mycket
höga. De snabba kasten mellan höga och låga spotpriser återspeglar den ökade andelen vindkraft i systemet. Prisskillnaden
mellan norra och södra Sverige har ökat under våren. I slutet
av maj betalades forwardkontrakt för 2023 med 70 euro/MWh
över systemprisnivå för elområde 4 (Malmö), och med 40 euro/
MWh under systemprisnivå för elområde 1 och 2 (norra Sverige),
alltså en skillnad på omkring 120 öre/kWh. Forwardpriserna har
generellt stigit kraftigt under våren, men verkar ha kulminerat
under juni.
Vårfloden är normal och ger normal fyllnad i vattenmagasinen. Den totala elproduktionen under den gångna 12-månadersperioden ligger kring 165 TWh medan elanvändningen ligger
kring 135 TWh, en nedgång med 1 procent, och hittills i år en
nedgång med 4%. Vi ser ännu inget av den förväntade ökningen
av elanvändningen. Minskningen av elförbrukningen under de
senaste åren har helt skett inom industrin, sannolikt till stor del
genom avveckling av pappersmaskiner. Överskottet ger en export
på nära 30 TWh på årsbasis.
De höga elpriserna, särskilt i södra Sverige, har stimulerat all
typ av elproduktion. Produktionen av förnybar värmekraft, dvs
biokraft, har ökat alla månader utom en under det senaste året
jämfört med året innan. Hittills i år har ökningen varit cirka 10%.

Fortsatt höga priser på fossila
bränslen och utsläppsrätter
Oljepriset ligger på fortsatt mycket hög nivå, med tendens till
fortsatt ökning. Nivån har de senaste dagarna varit omkring
120 dollar/fat. Eftersom den svenska kronan är svag mot dollarn
ser vi här en viktig förklaring till de höga drivmedelspriserna i
Sverige.
Naturgaspriset i Västeuropa har däremot stabiliserats och
sjunkit tillbaka. En förklaring kan vara att den ryska gasen trots
allt flödar. Ryssland har infört restriktioner mot länder som inte
vill betala i rubel, och det har förekommit tekniska störningar
på grund av sanktioner som förhindrar försäljning av reservdelar
från EU.
Kolpriset har följt en liknande utveckling som oljepriset, med
en kraftig topp efter krigsutbrottet och en efterföljande nedgång
i april med tendens till stigande priser därefter. Om man jämfört
med prisnivån för ett år sedan är kolet tre gånger så dyrt idag och
oljan dubbelt så dyr.
Priset på utsläppsrätter kulminerade redan i februari, och föll
tillbaka i mars på samma sätt som de fossila bränslena. Nu tycks
priset på utsläppsrätter stabiliseras kring 80 – 90 euro per ton, en
historiskt mycket hög nivå.
De höga priserna på alla fossila bränslen och på utsläppsrätterna skapar en mycket gynnsam marknad för konvertering av till
biobränslelösningar i alla EU-länder, oberoende av andra skatter
och styrmedel.
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Starkaste bioenergimarknad
någonsin!

Svebios bedömning:
Kraftigt ökad flisproduktion helt nödvändig!

För att klara den ökade efterfrågan och minska importerna av rysk
fossil energi till Europa finns det stor potential att öka produktionen av skogsflis. Det finns gott om hållbara biobränslevolymer i
de flesta Europeiska länder men det finns inte möjlighet att öka
produktionskapaciteten lika snabbt som efterfrågan har ökat. I
Sverige har det länge varit överskott på biobränsle och de senaste
sex åren före efterfrågeökningen har grotproduktionen minskat
med 20 procent. Investeringar i bränsleproduktion har inte varit
lönsamma och entreprenörer har slutat jobba med produktion av
biobränslen.
Normal skogsflisproduktion är en process på ett och ett halvt
år, där nyskördade grenar och toppar läggs upp i högar för att
torka och ”barra av”. Efterfrågeökningen har kommit plötsligt
och det finns inte idag tillräckligt med upplagt bränsle. För att
inte Sverige ska drabbas av alltför höga priser och bränslebrist, kan
det bli nödvändigt att elda mer färsk flis. Om vi även eldar färsk
flis blir försörjningsläget väsentligt bättre. De kraftvärmeverk och
fjärrvärmeverk vi har är byggda för att elda flis med hög fukthalt.

Nu sker omställningen till förnybara biobränslen på bred front
i Europa. De höga priserna på fossil energi i kombination med
ökade kostnader för utsläppsrätter gör det mycket lönsamt att
byta till biobränslen och biogas i alla typer av energiinstallationer.
Det gör att efterfrågan stiger på flis och pellets och det krävs
ökad bränsleproduktion och investeringar i flisningsutrustning
och logistiklösningar för att möta behoven. Skogsflis handlades
i Litauen på Baltpool international biomass exchange för 290 kr
per MWh den 14 juni, totalt omsattes flis och pellets för drygt
2 miljoner euro under dagen.
Den litauiska marknaden är en liten marknad som påverkats
av att försörjning av bränsle från Ryssland och Belarus uteblivit.
Eftersom ett större biokraftvärmeverk i Vilnius invigs under året,
har även de baltiska länderna börjat titta på att importera bränsle
via Östersjön.
Prisökningen på flis och pellets är dock inte lokal i Baltikum.
Spotpriset för skogsflis levererat till hamn i North East Europe
var i juni 2022 omkring 480 kr per MWh mot 225 kr per MWh
i juni 2021. Priserna i juni 2022 är utan jämförelse de högsta
priserna någonsin.

Dispens för torvinblandning i bränsle kan ytterligare
förbättra läget

Sannolikt behöver vi ta till fler okonventionella metoder för att
hålla nere kostnaderna. Det finns en del svårigheter med att elda
färskt bränsle. Färsk flis, i synnerhet om den innehåller mycket
barr, har en högre halt av närsalter. Det gör att askan har lättare
att smälta och sedan stelna ”sintra” som en blandning av glas och
betong inne i pannan. Färskare flis med högre kväve och fukthalt
i bränslet kan också ge upphov till att mer kväveoxider bildas vid
förbränningen.
Men det finns möjliga lösningar! Tillsats av svavel vid förbränning eller att under en period ge dispens för kraftvärmeverk att
använda en viss andel torv i bränslemixen. Förbränningsförhållanden i pannan förbättras med en inblandning av bränsletorv som ett
additiv på fem till tio procent av bränslemixen. Torv neutraliserar
besvärliga effekter av den färska flisen. Därutöver skulle användning av torv som ett additiv ytterligare förbättra försörjningsläget i
Europa och minska användningen av rysk naturgas.
Gustav Melin, Svebio.

Kol byts till biobränsle i hela Europa.

Varför sker då denna prisuppgång. Framförallt drivs bioenergimarknaderna av lönsamheten i att byta från kol till skogsflis
eller pellets i anläggningar som måste köpa utsläppsrätter för
att elda kol. Det är exempelvis fjärrvärmeanläggningar större än
20 MW men också kolkraftverk som producerar el. Det finns
många anläggningar över hela Europa, i synnerhet i Östeuropa,
där man nu byter till trädbränsle i befintliga kolpannor till så stor
andel som anläggningen klarar.
Ett pris på utsläppsrätter om 80 euro per ton koldioxid, som
under juni 2022, betyder en extra kostnad på omkring 250 kronor
per MWh värme. För varje euro som utsläppsrättspriset stiger
ökar kostnaden med ungefär 3 kr per MWh.

*Pris, euro/MWh exVAT

Pellets och flispriser för Litauen på Baltpool.
Priserna toppar nu i juni trots att vi är inne i
sommarsäsongen. Det visar på den kraftiga
bioenergiutveckling som just nu pågår.
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500 företagsledare uppmanar
EU-kommissionen: Ta med
bioenergi när EU ska bli
oberoende av ryska fossila
bränslen

ningen och kan ge kraftigt ökade utsläpp av fossil koldioxid.
Utskottet vill förbjuda användning av det man kallar ”primära
skogsbränslen”, vilket inkluderar avverkningsrester som uppstår
när skog skördas. Sådana avverkningsrester, som grot (grenar
och toppar), rötskadat virke och klenved som industrin inte vill
köpa, utgör en stor del av bränsletillförseln i svenska värme- och
kraftvärmeverk.
Det gör att svensk fjärrvärme i dag har mycket låg klimatpåverkan genom att använda hållbara och förnybara bränslen.
- Utskottets ställningstagande är ett hot mot den svenska
värme- och elförsörjningen samt ett hinder för utbyggnad av
produktion av biodrivmedel från skogsråvara, säger Gustav
Melin, vd på Svebio i en kommentar.

Publicerat 6 maj

Rysslands anfallskrig på Ukraina har tydligt visat på brister i EU:s
energipolitik, med stort beroende av importerade fossila bränslen,
varav en stor del kommer från Ryssland. När EU-kommissionen
nu utformar strategier för att bli oberoende av den ryska gasen,
oljan och kolet måste bioenergi spela en central roll, både fasta
biobränslen och biodrivmedel. Den uppmaningen riktar över
500 företagsledare från 26 länder till EU-kommissionen.
Brevet till kommissionen från bioenergiföretagen i Europa är
ett styrkebesked från en bransch som kan bidra med teknik och
förnybara bränslen. Vår bransch kan snabbt och till relativt låg
kostnad minska beroendet av fossila bränslen från Ryssland.
- Nu finns möjlighet att både reducera flödet av pengar till
den ryska krigsmaskinen och samtidigt ta stora kliv på klimatområdet, säger Gustav Melin, vd i Svebio.
Svebio har aktivt medverkat till att ta fram brevet och Sverige
är det land som har flest undertecknare, från över 100 företag.
- I EU-kommissionens tidigare initiativ, REPowerEU, omnämndes inte bioenergilösningar, förutom biogas, och inte heller
energi från avfall eller fjärrvärme. EU-kommissionen förväntas
inom kort komma med nya förslag och då måste bioenergin vara
en central del, menar Gustav Melin.

Fortfarande chans att förändra

Beslutet är resultatet av en intensiv osaklig kampanj mot bioenergi som drivits av ett antal europeiska miljöorganisationer under
ett antal år, och som tyvärr fått genomslag bland politikerna.
Resultatet blir onödigt stora utsläpp av fossil koldioxid och ett
fortsatt starkt beroende av importerade fossila bränslen i EU.
Den svenska regeringen måste nu agera kraftfullt och söka
stöd från andra regeringar i EU för att stoppa förslaget från
EU-parlamentet. EU-parlamentarikerna har fortfarande en
möjlighet att ändra förslaget från miljöutskottet vid den slutliga
omröstningen i plenum senare i år.
- Ställningstagandet i EU-parlamentets miljöutskott strider
mot den politik som nu behövs för att göra EU mindre beroende
av import av fossila bränslen från Ryssland och stoppa pengaflödet till Putins krigskassa. Ökad användning av biobränslen
är det snabbaste sättet att ersätta fossil bränsleimport, påpekar
Gustav Melin.

Kan ersätta fossila bränslen i alla samhällssektorer

I brevet framhålls att bioenergi kan ersätta fossila bränslen i alla
samhällssektorer, i uppvärmning, elproduktion, industri, transporter och areella näringar. Den bioenergi som används i EU är
till 95 procent producerad inom EU.
Bioenergilösningar kan genomföras snabbt och till låga
kostnader. Europa är ledande inom bioenergiteknik. Bioenergins
miljö- och klimatnytta garanteras med EU:s hållbarhetskriterier.
Brevet är ställt till EU-kommissionens ordförande Ursula
von der Leyen, till vice ordföranden Frans Timmermans, som är
huvudansvarig för den samlade klimatpolitiken, till energikommissionären Kadri Simson och till kommissionären för den inre
marknaden Thierry Breton.

EU-kommissionen missar
Europas största förnybara
energislag – igen!
Publicerat 19 maj

EU-parlamentet undergräver
den svenska energi- och
klimatpolitiken

EU vill snabbt bli oberoende av ryska fossila bränslen för att strypa
flödet av pengar till Putins krigskassa. Men EU-kommissionens
förslag om hur detta ska gå till, REPowerEU, har stora brister.
EU-kommissionen demonstrerar än en gång sitt motstånd mot
bioenergilösningar. Detta trots att fasta och flytande biobränslen
redan i dag står för 60 procent av all förnybar energi i EU.
- Biobränslen har potential att snabbt ersätta ännu mer
fossila bränslen både i uppvärmning, transporter och industri.
Inte minst kan biobränslen och avfall ersätta fossila bränslen i
fjärrvärme- och elproduktion. Det visar de nordiska och baltiska
länderna redan i praktiken, säger Gustav Melin, vd för Svebio,
Svenska Bioenergiföreningen.

Publicerat 18 maj

Orealistisk satsning

EU-parlamentets miljöutskott har antagit förslag till ändringar i
förnybartdirektivet som undergräver den svenska energiförsörj-

Istället vill kommissionen göra en orealistisk satsning på vätgas –
en lösning som är mycket kostsam och som inte kommer påverka
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importen av rysk gas förrän om många år.
Medan bioenergi omnämns i ett enda stycke i kommissionens
rapport REPowerEU, nämns vätgas 45 gånger i dokumentet.

 Beslutet diskriminerar alla förnybara bränslen utom vätgas.
Det gäller alla biodrivmedel, inklusive biogas, oberoende av
klimatprestanda. Det är särskilt upprörande när det gäller användningen av biogas, som ofta ger dubbel klimatnytta genom
att biogasproduktion minskar metanutsläpp när den tillverkas
från avfall eller gödsel.
Analyser som gjorts av forskare vid Lunds universitet
visar att en dieselbil som körs på förnybar HVO-diesel har
lägre klimatpåverkan än en elbil som körs på förnybar el ur ett
livscykelperspektiv.
Inför beslutet i EU-parlamentet skrev 185 forskare med professor Thomas Willner vid Hamburgs universitet för tillämpad
vetenskap i spetsen, ett öppet brev till EU-parlamentet och
EU-rådet. De vädjade om inte genomföra de planerade besluten
kring fordon och bränslen.
Forskarna kräver att styrmedlen ska utgå från den totala
klimateffekten och vara teknikneutrala, samt att flytande och
gasformiga hållbara drivmedel inte ska missgynnas.

Litauen en förebild

Fjärrvärme nämns, men inget om de förnybara bränslen som kan
användas för att ersätta de fossila bränslena. Litauen har visat
vägen när det gäller fjärrvärme.
Landet har under de senaste åren ersatt i stort sett all importerad rysk gas med egna biobränslen och tagit vara på sitt avfall för
energiutvinning. Omställningen har medfört energioberoende,
lägre energipriser och tiotusen nya jobb. Litauen har tack vare
denna strategiska förändring kunnat säga stopp till all rysk gas.
EU-kommissionen borde åka till Vilnius och studera detta goda
exempel!
Omställningen pågår

Dessbättre kommer inte utvecklingen att bli så som EU-kommissionen tror. Höga priser på kol, naturgas, el och utsläppsrätter
gör redan nu bioenergin till ett huvudalternativ, och mängder
av konverteringar från fossila bränslen till biobränslen pågår för
fullt.
- Efterfrågan på flis, pellets och andra biobränslen är nu
mycket stor, liksom efterfrågan på bioenergiteknik. Marknadens
aktörer söker sig till fungerande och kostnadseffektiva lösningar
och det finns mycket mer hållbar biomassa att ta fram, konstaterar Gustav Melin.

Skatt på bioolja innebär mer
fossil olja i fjärrvärmen
Publicerad 17 juni

Skatten på bioolja som används i fjärrvärme och industri måste
tas bort. Färsk statistik visar att användandet av fossila bränslen i
fjärrvärmen fördubblades från 2020 till 2021.
Det handlar visserligen om små andelar av den totala bränsleförbrukningen, men trenden går åt fel håll.
- Nu har vi svart på vitt att skatten ger ökade utsläpp av fossil
koldioxid från våra värmeverk. Den måste tas bort till hösten,
i samband med att vi emotser beslut om att biodrivmedel för
transporter får en tioårig skattebefrielse, säger Gustav Melin, vd
för Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

EU:s bilpolitik ger höga
klimatutsläpp
Publicerad 9 juni

EU-parlamentet ställde sig bakom EU-kommissionens förslag
om att fasa ut bilar med förbränningsmotorer. Det är en felaktig
politik som leder till onödigt höga koldioxidutsläpp i framtiden,
menar Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.
Beslutet är felaktigt av följande skäl:

Biooljeskatten behöver tas bort

Utsläppen av koldioxid från fjärrvärmen ökar när de borde
minska ytterligare. Skälet är en felaktig biooljeskatt som infördes
för ett och ett halvt år sedan, då Sverige avstått från att söka skattebefrielse hos EU för dessa förnybara bränslen.
Fjärrvärmestatistiken ger samtidigt många positiva besked.
Produktionen av biokraft ökade från 5,5 TWh till 7,9 TWh. Våra
fjärrvärmeanläggningar bidrog på så sätt till ökad lokal elförsörjning i våra städer och tätorter.
Kallare väderlek än året tidigare gjorde att värmebehovet ökade
kraftigt. Men biobränsleleverantörerna kunde fylla behovet och
levererade fem TWh mer fasta biobränslen 2021 än 2020. Även
leveranserna av avfall, returträ och restvärme ökade.

 Man värderar bilarnas klimatpåverkan bara genom att mäta
utsläpp från avgasröret och bortser från utsläpp vid tillverkning
av bilar och batterier. I de flesta andra sammanhang anser EU att
man ska värdera klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det
gäller till exempel hållbarhetskriterierna för biodrivmedel. Den
principer frångår man för bilars klimatpåverkan.
 Beslutet strider mot principen om teknikneutralitet. Politikerna ska fastställa mål för utsläpp och införa generella styrmedel
som är lika för alla aktörer, men inte bestämma vilka tekniska
lösningar som ska tillåtas. Den uppgiften måste lämnas över till
marknadens aktörer.
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investeringen som är en stor och viktig pusselbit i vår omställning till ett fossilfritt energisystem. Med allt som händer i Luleå
just nu möjliggör energilagret att ytterligare skapa flexibilitet i
systemet och öppnar för att kunna ta emot framtida strömmar av
fossilfria restenergier, säger vd Malin Larsson.

INTERNATIONELLT
Vattenfall överväger sälja sina tio
värmeverk i Berlin
Ny teknik, maj

Vattenfall överväger att sälja hela sin värmeverksamhet i Berlin,
Tyskland.
Det handlar om en verksamhet som förser 1,3 miljoner hushåll
med värme och varmvatten. Vattenfall har tio värme- och kraftvärmeverk i Berlin, som drivs med kol, naturgas och biomassa.
Om Vattenfall väljer att behålla verksamheten i Berlin
kommer det genomföras vad koncernen kallar omfattande
utsläppsminskningar.

VÄSTERBOTTENS LÄN
SCA investerar 70 miljoner i sågverket
Rundvik
Västerbottens-Kuriren, 5 maj

SCA investerar 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och
en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk. Satsningen innebär
också att pellets ersätter fossil eldningsolja vid pappersbruket i
Obbola.

Kursrally i gasbolaget efter miljardavtalet
Dagens industri, 14 juni

Sågverket i Rundvik producerar omkring 80 000 kubikmeter
hyvlad trävara och i den produktionen genereras 8 000 kubikmeter kutterspån. Den nya anläggningen kommer att ha en årlig
produktionskapacitet om mellan 25 000 och 30 000 ton pellets
som kan ersätta fossilt bränsle. För SCA Obbola innebär det att
nästan hela bruket i kommer att vara försörjt med biobränsle och
övergå till att bli en helt fossilfri produktionsprocess.

Scandinavian Biogas trotsade börsklimatet med en explosiv
kursrusning efter att bolaget på söndagen meddelat att det
ingått ett långsiktigt avtal med det tyska bolaget Alternoil om
leverans av flytande biogas, Bio-LNG, som ska distribueras på
den tyska transportmarknaden. Ordervolymerna uppgår till
8 000 ton under uppbyggnadsfasen 2024, för att därefter ligga på
11 500 ton (160 GWh) per år från 2025 till 2030, sammanlagt en
energileverans på över 1 TWh och ett totalt ordervärde på cirka
2,7 miljarder kronor. I avtalet ingår även möjligheten att öka
volymerna upp till 2 TWh.

Storsatsning i Rundvik
Västerbottningen, 12 maj

70 miljoner kronor. Så mycket satsar SCA på en helt ny anläggning för pelletsproduktion samt nytt intag på sågverket i
Rundvik. - Det är den största satsningen på sågverket sedan slutet
av 1990-talet, det är jättebetydelsefullt för verksamheten, säger
Johan Tännfäldt, sågverkschef.

NORRBOTTENS LÄN
Ökad kostnad kopplad till utsläppen
Norrländska Socialdemokraten, 7 juni

Med den nya pelletsprocessen kommer förädlingsverksamheten i Rundvik att få ytterligare ett ben att stå på, vid sidan
om sågning och hyvling av trävaror. - Anläggningen i Rundvik
kommer ha möjligheten att ta emot kutterspån även från externa
aktörer, säger Tännfäldt.

Det är störningar i leveranser av biobränsle som lett till att andelen fossilt bränsle i form av torv fortsatt varit högre än vad som
tidigare planerats vid Haparanda värmeverk. Det medför enligt
värmeverket en kostnadsökning kopplat till utsläppsrätter på
600 000 kronor.. - Vi började från februari att köra träflis men då
blev det här krigsutbrottet ett problem och vi fick gå in i april och
köra torv igen, säger vd Pär Gabrielsson. Värmeverket importerar
också en del bränsle från Finland, där bränslebristen spiller över
på Haparanda.

Sågverket del i värdekedja
Västerbottningen,12 maj

Satsningen på en ny pelletsprocess vid Rundviks sågverk beskrivs
även som en indirekt satsning på SCA pappersbruk i Obbola,
som därmed kan flytta fram sin marknadsposition som en helt
fossilfri produktionsprocess.

Gigantisk termos ska säkra fjärrvärmen
Norrbottens-Kuriren, 15 juni

Bland andra energiministern Khashayar Farmanbar invigde på
tisdagen Luleå Energis nya energilager i anslutning till Lulekrafts
anläggning på Uddebo. En 44 meter hög stålbyggnad som innehåller 30 000 kubikmeter varmvatten. - Vi är stolta över den här

SCA-koncernen har Europas största skogsinnehav med tyngdpunkten i norra Sverige. Förädlingskedjan innehåller allt från
plantskolor och skogsförvaltning till produktion av trä, massa
och bioenergi.
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Umeåforskare bakom banbrytande odling

Spaden i jorden för nya kraftvärmeverket

Västerbottens-Kuriren, 13 maj

Jämtlands Tidning, 7 juni

Shaojun Xiong, forskare vid SLU i Umeå, har utvecklat en
banbrytande odlingsmetod av shiitakesvamp. Den växer på
en odlingsbädd bestående av gallringsrester från skogsavverkning. Därifrån går det att på naturlig väg utvinna cellulosa till
etanolproduktion.
Svampen får näring när de enzymer mycelet producerar bryter
ner vedens lignin. Det frigör cellulosan med vilken det går att
framställa etanol. För närvarande använder bioetanolindustrin
tillsatta kemikalier för att separera ligninet och cellulosan. I
Shaojun Xiongs svampodling sköter naturen separationen. Det
minskar kostnaden för att producera etanol. Förbehandlingen
med kemikalier står för omkring 30 procent av den totala kostnaden för produktion av etanol.

Jämtkrafts styrelseordförande Kerstin Arnemo förklarade för JT
skälet till varförbolaget investerar 1,5 miljarder kronor i det verk
som ska byggas invid det gamla verket. -En del av den gamla
anläggningen har tjänat ut och ska ersättas med en ny mindre och
i samband med det stänger vi också flera tjockoljepannor. Det
nya verket kommer liksom det nuvarande att eldas med biobränslen. Ylva Andersson berättade att nästa sommar sätts stålstommarna på plats för den anläggning som beräknas producera
350 GWh fjärrvärme och 130 GWh el per år. Det nya värmeverket
beräknas börja producera el och fjärrvärme under 2025.

Inlandsbanan storsatsar på vätgas

Sollefteå lyfter med grönt bränsle

Västerbottens-Kuriren, 18 maj

Nordsverige, 5 maj

Inlandsbanan planerar för nya satsningar på grön vätgas. Deras
framtida lok ska drivas med vätgas och nyligen har ett samarbete
inletts med ett företag som utvecklar en teknik för att göra vätgas
av deponiavfall.
Inlandsbanan vill konvertera Inlandsbanans dieseldrivna järnvägsfordon till vätgas. I första hand gäller det för godstrafiken.
Persontrafikens tåg fortsätter att drivas med det förnyelsebara
bränslet HVO ännu en tid. Inlandsbanan tecknade nyligen en
avsiktsförklaring med cleantechbolaget Plagazi AB. Där pågår
ett samarbete kring produktion och transport av vätgas som ska
utvinnas från kommunernas restavfall genom en teknik som
heter plasmaförgasning.

Energibolaget Uniper, som redan äger och driver kraftanläggningar i Sollefteå, och Sasol Eco FT från Sydafrika samarbetar
kring etableringen på industriområdet Hamre i Långsele som
väntas ge minst 100 jobb. Sasols FT-teknik innebär att fossilfritt
flygbränsle produceras av vätgas, med biomassa (träavfall) och
energi (vindkraft och vattenkraft) som råvaror. Det blir den första fabriken i världen för fossilfritt flygbränsle med FT-tekniken.
Fabriken ska byggas 2024 och första leveransen ska ske 2026.
100 000 ton ska produceras i Långsele.

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Konkurrensen ökar när Västernorrland blir
centrum för gröna energiindustrier
SVT Nyheter Västernorrland, 16 maj

JÄMTLANDS LÄN

De börjar bli många, etableringarna i länet av företag i den nya,
gröna energisektorn.
För en tid sedan presenterades planerna på en fabrik för grönt
flygbränsle i Långsele - samtidigt som skogsföretaget SCA är i
full gång med planeringen av sin bioanläggning intill Östrands
massafabrik i Timrå. Men ju fler som etablerar sig, desto mer
ökar konkurrensen om både råvaror och elektrisk ström.
Uniper och sydafrikanska Sasol planerar för i Långsele. SCA
har miljötillstånd för att producera 300 000 ton per år vid anläggningen i Timrå.
Förutom Långsele och Timrå finns projekten i Alby och
Ljungaverk i Ånge kommun, med produktion av och forskning kring vätgas som är en viktig komponent i tillverkningen
av biobränsle.

Länets kommuner investerar 300 miljoner
i biogas
Jämtlands Tidning, 17 maj

De åtta kommunerna i Jämtland/Härjedalen planerar att bygga
en biogasanläggning för 300 miljoner kronor vid Gräfsåsens
avfallshantering.
Anläggningen ska drivs av bolaget Jämtland/Härjedalen Biogas AB som är på väg att bildas under maj. Östersunds kommun
kommer att äga 96,5 procent av aktierna i Jämtland/Härjedalen Biogas AB och de övriga kommunerna i länet kommer att äga
en halv procent var.
Naturvårdsverket har beviljat 124 miljoner kronor i form av
klimatinvesteringsmedel. Den nya biogasanläggningen planeras
vara färdig 2025 och där affärsidén är att sälja biogasen för att
exempelvis användas i fordon..
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Första spadtaget för 350-miljonersprojekt i
Örnsköldsvik

farhågorna kring bygget har varit att den klassiska neonskylten
på Edsbyverken, som bilister från Bollnäshållet möts av innan
de kommer till Edsbyn, kommer att skymmas. Detta har kommunens bygglovshandläggare tagit till sig och hanterat under
detaljplaneprocessen.

SVT Nyheter Västernorrland, 15 juni

I Örnsköldsvik gick i dag startskottet för bygget av en ny forskningsenhet ska inriktas på utveckling av metoder inom den gröna
industrin i Sverige. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
(S) fanns på plats för att ta första spadtaget. 350 miljoner kostar
den nya satsningen.
Den symboliska första spadtaget togs för en etablering av
RISE nya pilothall och satsning på forskning kring bioekonomi i
Örnsköldsvik. Konkret handlar det om att ta fram produkter där
basen är skogsråvara som kan användas kommersiellt av företag
inom den s k gröna sektorn.

Kungsbergets mål - fossilfritt om fem år
Gefle Dagblad, 5 juni

Fossilfria skotrar, snökanoner, pistmaskiner och liftar. Det kommer att krävas för att locka skidturisterna i framtiden.
- Kungsberget ska vara fossilfritt 2027, säger Branäsgruppens
Andreas Wendby. - Vi ska elektrifiera alla våra fordon, snöskotrar
och bilar. Vad gäller pistmaskiner är det svårare eftersom de är så
tunga, men det vi kör på HVO istället. Det sätter omedelbara avtryck, säger Andreas Wendby. 90 procent av de som tar sig till en
skidanläggning som Kungsberget gör det med bil, enligt SLAO.
Och alla reser ungefär samtidigt eftersom man byter stuga vid
samma tider. Kungsberget har en fördel jämfört med de större
anläggningarna, närheten till en tätort, Sandviken.

Återkallar täktansökan
Nordsverige, 16 juni

Bolaget Kommunbränsle i Ådalen AB, som till 60 procent ägs
av Övik Energi AB och till 40 procent av kommunala bolaget
Härnösand Energi & Miljö AB, har den 8 juni återkallat sin
ansökan om fortsatt täkt av torv på Mörttjärnsmyran i Sollefteå
kommun. Ansökan om att fortsätta bryta torv gjordes den 5 mars
2021. Torv användas som biobränsle i Övik Energis anläggning
Hörneborgsverket. Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation har
avskrivit ansökningsärendet.

Bollnäs energi drabbas hårt av höga
avgifter
Ljusnan, 15 juni

Kraftigt ökade priser på utsläppsrätter har bidragit till att
Bollnäs energis resultat för 2021 blev något sämre än beräknat.
Ändå gör bolaget ett sammanlagt plusresultat med 1,8 miljoner
kronor. - Fjärrvärmen blev det som försämrade resultatet mest.
Utsläppsrätterna steg nåt oerhört, med en tredubbling av priset.
Även skatter och kostnader för biobränsle gick upp, säger Mikael Strandberg. Dessa höjda kostnader kommer dock inte att
påverka fjärrvärmekostnaden för vanliga konsumenter, försäkrar
Mikael Strandberg. Det är istället avfallslämnarna som ska stå för
de ökade kostnaderna.

GÄVLEBORGS LÄN
Miljardsatsningen är ett steg närmare
verklighet
Gefle Dagblad, May 10,

Detaljplanen för Norrsundets hamn överklagades, men har nu
vunnit laga kraft.
Det innebär att den planerade miljardsatsningen på ett bioraffinaderi där med 160 anställda är ett steg närmare verklighet.
Parallellt planeras även produktion av vätgas inne på området,
vilket ska ge ytterligare ett 100-tal jobb. Tidningen har i tidigare
artiklar berättat om Colabitoils planer på ett bioraffinaderi där
pappersbruket låg förut. Anläggningen ska kunna producera 500
000 ton biobaserade drivmedel per år, mest diesel, men även
flygbränsle och bensin. Det handlar om en satsning på uppemot
fem miljarder kronor. Men än är finansieringen inte klar.

Fartyg rengjorde sina tankar i
utsläppsområdet
SVT Nyheter, 14 juni

I onsdags larmades Kustbevakningen om ett utsläpp i Bottenhavet. Utsläppet var omfattande - 77 kvadratkilometer stort.
En teori som utreds är att utsläppet kommer från ett fartyg
som levererat tallolja i Piteå och därefter rengjort sina tankar ute
till havs.
I en intervju med SVT säger rederiet Celsius Shipping att
deras fartyg Celsius Monaco rengjorde sina tankar i Bottenhavet
den 7 juni, en dag innan utsläppet syntes på satellitbilder.
- Det var helt enligt alla regler och protokoll, säger företagets
styrelseordförande Jeppe Jensen.
Enligt förundersökningsledare Jonatan Tholin kvarstår misstankarna om miljöbrott.

Nya värmeverket i Edsbyn har beviljats
bygglov
Ljusnan, 17 maj

Solör bioenergi fjärrvärme AB har fått bygglov för det nya
värmeverket vid infarten till Edsbyn. Planerna på ett nytt värmeverk på Erk-Pers-området, som ligger mellan Faluvägen och
Edsbyverken, har väckt en hel del reaktioner. En av de största
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Papper från Bäckhammar blir kasse åt
Systembolaget

VaIbo Ievererar RT fritt från metaIIer
Trucking, 14 juni

Nya Kristinehamns-Posten, 6 maj

Vi befinner oss nära Gävle värmeverk, strax utanför stan. På ett
litet fält i skogen ligger Valbo Entreprenads arbetsområde för
sortering och återvinning av avfall.
Här återvinns allt från jord- och schaktmassor, till stubbar
och rivningsvirke och gamla lastpallar, RT-virke. I förarhytten
på en Sennebogen 821E sitter maskinföraren Stefan Wahlberg
och trycker på fjärrkontrollen för att dra i gång en 46 tons
Doppstadt-kross, en DZ 750 som står strax intill. Denna 6-cylindriga 700hästars hammarkross är ett riktigt monster när det
gäller att sluka RT och förvandla sådant skräp till värdefullt,
fossilfritt biobränsle.

Det är nu klart att Nordic Paper blir exklusiv leverantör av
oblekt kraftpapper till Norbag som gör pappret till bärkassar åt
Systembolaget. Pappret som används till dessa bärkassar har låg
klimatpåverkan, enligt bolaget. Det beror dels på att produktionsprocessen till mer än 98 procent baseras på förnyelsebar bioenergi, dels att det lokala samarbetet mellan Nordic Paper och
Norbag innebär att transporterna kan minimeras.

De största klimatbovarna i Värmland
Nya Wermlands-Tidningen, 7 maj

Skoghalls bruk toppar den värmländska utsläppslistan. Förra året
släppte Stora Ensos fabrik ut 48 648 ton koldioxidekvivalenter,
enligt preliminära siffror från Naturvårdsverket. Uddeholms
AB i Hagfors släppte ut näst mest förra året, 37 969 ton koldioxidekvivalenter. Med på listan finns också utsläpp från el- och
fjärrvärmeanläggningar i Åmotfors och Karlstad där man eldar
fossil plast. Den största biten av Värmlands utsläppstårta utgörs
av transporter. 2019 stod de för 40 procent av utsläppen i länet.
Industri och el- och fjärrvärme utgjorde då drygt 27 procent.

DALARNAS LÄN
Notan för utsläppen kostar miljoner sanering inte klar
Nya Ludvika Tidning,14 maj

Saneringen och annat arbete efter utsläppet av HVO-bränsle från
tanken vid bussgaraget blir en dyrbar historia. Det kommer att
kosta flera miljoner, enligt Martin Ullgren vid Region Dalarna.
Utsläppet upptäcktes på morgonen torsdagen den 28 april
och mycket talar för att orsaken var ett misslyckat stöldförsök. Ungefär 15 000 liter HVO-bränsle har försvunnit ur tanken på
något sätt, säger Ullgren. Samma dag påbörjades saneringsarbetet
vid bussgaraget. HVO-bränsle hade dock redan hunnit leta sig
vidare ned mot Väsman ett par hundra meter bort.

Politiker från S och M i spetsen för
protestbrev
Nya Wermlands-Tidningen, 25 maj

En ny förordning som håller på att arbetas fram i EU hotar det
svenska skogsbruket. Det menar höga värmländska regionpolitiker. Det är den så kallade LULUCF-förordningen det handlar
om. Det är skogen som kolsänka, det vill säga dess förmåga att
binda kol, som är den centrala punkten. EU-kommissionens
förslag innebär att Sveriges kolsänka i skogs- och marksektorn
ska öka och ökad kolsänka betyder mindre avverkning. Det här
har fått regionpolitiker i Värmland att reagera starkt. Moderaterna och Socialdemokraterna står enade i frågan och har fått
med sig övriga regioner. På värmländskt initiativ har nu Sveriges
21 regioner gått samman och skrivit ett brev till de ansvariga
svenska ministrarna med en uppmaning att agera mot förslaget.

VÄRMLANDS LÄN
Här ska produceras 10 000 ton lax per år
Nya Wermlands-Tidningen, 1 juni

Re:ocean ska bygga en storskalig och hållbar anläggning där lax
odlas på land i en havsliknande miljö i Säffle. Tanken är att det
redan 2026 ska produceras 10 000 ton lax varje år. Tanken är att
de första fiskarna ska komma i butik 2025 och redan 2023 räknar
man med att de första ynglen ska simmar omkring i bassängerna.
Med ett recirkulerande akvakultursystem ska laxen odlas i 88
bassänger där vattnet cirkulerar, renas och återanvänds i ett eget
slutet kretslopp. Det ska minska användandet av vatten. Anläggningen ska inte ge några utsläpp och ambitionen är att använda
allt spill från laxen till nya resurser som till exempel biogas.

Här ska produceras 10 000 ton lax per år
Nya Wermlands-Tidningen, 1 juni

Re:ocean ska producera 10 000 ton lax i Säffle. Det är en av de
största livsmedelssatsningarna i Sverige. "Vår ambition är att
skapa den mest hållbara laxen, såväl för vår egen hälsa som för
vår miljö."
Idag produceras enbart en procent av den lax vi äter i Sverige i
Sverige. Detta vill RRe:ocean ändra på. Planen är att produktionen ska vara i full gång 2026 och att man då ska stå för 20 procent
av Sveriges konsumtion av lax. Anläggningen ska inte ge några
utsläpp och ambitionen är att använda allt spill från laxen till nya
resurser som till exempel biogas.
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Kraftvärmeverket har eldat sin sista torv

koldioxid kommer man också släppa ut betydligt mindre svavel
och kväveoxid. De två oljepannorna i Hallsberg är en del i ett
större projekt, där både pannorna på värmeverket i Kumla och en
stor panna på Åbyverket i Örebro, anpassas till fossilfritt bränsle.

Karlskoga Tidning -Kuriren, 8 juni

Ett historiskt steg har tagits. Torv har nu fasats ut från kraftvärmeverket i Karlskoga.
I och med utfasningen av torven halveras utsläppen av fossil
koldioxid från kraftvärmeverket i Björkborn i Karlskoga. Torv har
använts sedan starten 1985 och stått för cirka 15 procent av bränslemixen de senaste åren. Nu ersätts den av bark och flis. Att
helt ta bort torven och ersätta den med andra bränslen har inte
varit helt oproblematiskt. Torven har nämligen haft sina fördelar,
om man bortser från klassningen som fossilt bränsle. - Den har
varit ett väldigt bra bränsle i vår mix eftersom den är skonsam för
pannorna. Hemligheten är att torven innehåller svavel.

VÄSTMANLANDS LÄN
Blir extra höjning av fjärrvärmen i år
Sala Allehanda, 11 maj

Vid årsskiftet höjde Sala-Heby Energi priset på fjärrvärme. Nu
konstaterar bolaget att det måste göra ytterligare en höjning
under året - detta på grund av att kriget i Ukraina har medfört
prisökningar.
Det är kriget i Ukraina som har medfört kraftiga prisökningar
kopplade till bränsle för transporter och sönderdelning av biobränsle - vilket spiller över på det biobränsle SHE eldar. Företaget
kan också konstatera att priset på bioolja ökat med 65 procent.
Det är ett bränsle som används vid störningar eller när det är
riktigt kallt och fastbränslepannorna - för flis och pellets - inte
räcker till.

ÖREBRO LÄN
Eon har länets största utsläpp
Nerikes Allehanda, 6 maj

Utsläppen av koldioxid från länets industrier ökade i fjol, liksom
i resten av landet. Mest släppte Eons Åbyverket i Örebro ut - mer
än dubbelt så mycket som stålverket i Degerfors, tvåa på listan.
Vinterkyla är förklaringen, då räcker det vanliga biobränslet,
rester från skogs- och träindustrin, inte till, säger Carina Tollmar,
Eons hållbarhetschef. - Det var ett ganska kallt år. Vi har bestämt
att vi ska fasa ut kol, olja och torv till 2025. Eon har arbetat
med att fasa ut fossila bränslen sedan 2017 och har nu slutat att
använda kol i Örebro. Härnäst på tur i Örebro är att göra om en
av de båda oljepannorna inne på Åbyverket så att den går att köra
på bioolja.

UPPSALA LÄN
Här gör man bränsle av utsläpp
SVT Nyheter, 15 maj

Det är modern alkemi - som funkar, så beskriver Freya Burton,
hållbarhetschef på Lanzatech, tekniken som de använder för att
omvandla utsläpp av växthusgaser till nya bränslen.
Processen börjar med att man fångar in koldioxid ur luften
eller vid utsläppskällan. Sedan blandas den med vätgas som ger
kolatomerna nytt liv så de kan användas som bränsle igen. Energigivaren är elektricitet (vätgas görs med vatten och el), varför
man kallar det elektrobränsle..
Vattenfall har slagit sig ihop med Shell och Lanzatech för att
bygga en anläggning i Forsmark som ska ta koldioxid från ett
värmeverk i Uppsala för att producera fossilfritt flygbränsle som
SAS, som också är med i projektet, kan tanka planen med.

Det är ett maraton man håller på med
Jordbruksaktuellt, 15 maj

På Spångboda lantbruk utanför Frövi i Lindesbergs kommun håller man för fullt på att färdigställa bygget som kommer göra gården till en av de större i Sverige när det gäller smågrisuppfödning.
I och med pågående byggnation kommer man att utöka från
dagens 1 150 suggor till ungefär 3 150 suggor.
Det byggs även en egen värmeanläggning så att man med biobränsle ska kunna värma hela gården. Målet är att vara en resurseffektiv och klimateffektiv grisgård.
- Grisen är ett väldigt klimateffektivt djurslag redan i dag och
vi ska vara med långt fram i den matchen.

Koldioxid härifrån ska bli klimatsmart
flygbränsle
Upsala Nya Tidning, 5 juni

Vid Boländerna i Uppsala driver Vattenfall ett kraftvärmeverk
som framställer fjärrvärme. Det statliga företaget har planer på att
fånga in koldioxid som släpps ut från anläggningen och genom
en kemisk process omvandla den till fossilfritt flygbränsle, så kal�lat elektrobränsle. - Vi räknar med att börja tillverka flygbränslet
2027, säger Per Sundell, affärsutvecklare vid Vattenfall. Koldioxiden ska transporteras med lastbil till Forsmark. Tillsammans
med Shell och teknikföretaget Lanza Tech ska Vattenfall bygga en
anläggning i Forsmark för produktion av elektrobränsle.

Hallsbergs fjärrvärme blir fossilfri – även
vid kyla
Sydnärkenytt, 26 maj

Just nu är det ovanligt mycket aktivitet på Eons fjärrvärmeverk
i Hallsberg. Det sker en stor ombyggnad för att byta bränsle,
från vanlig fossil eldningsolja till fossilfri bioolja. Eons värmeproduktion ska vara 100 procent fossilfri år 2025. Förutom mindre
17

STOCKHOLMS LÄN

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Linköpingsföretag lanserar nytt gödsel

Rishögar efter skogsavverkning väcker
frågor bland boende i Karby

Östgöta Correspondenten, 21 maj

Biototal har tidigare sålt biogödsel till lantbruket. Nu lanserar
Ljungsbroföretaget, i samarbete med Tekniska verken, biogödsel
för hemmaodlare.
Tekniska verken producerar gödselmedlet på sin biogasanläggning i Linköping och Biototal säljer och distribuerar det. Matilda
Olstorpe, chef för cirkulär innovation på Biototal, berättar att det
som skiljer medlet mot det som säljs till lantbruk är att det har
upphettats till 70 grader för att slå ut bakteriefloran.

Vallentuna Nya, 12 maj

Det har avverkats skog i Karby och stora högar har lämnats
kvar - utan att boende i området vet varför. - Man har inte gjort
rent efter sig. Det ligger ris överallt, säger Bert Andersson, som
bor i området nära skogen. Anders Dagsberg är kommunekolog
på Vallentuna kommun. Han berättar att skogsavverkningen i
Karby-Brottby är en del av kommunens arbete med att ta hand
om bebyggelsenära natur. Vid gallringar närmast bebyggelse tas
det mesta av riset bort, flisas och säljs som biobränsle.

Nya anläggningen ska sortera
hushållssopor

EU-slag om klimatet: "Välkomnar högt pris"

Östgöta Correspondenten, 9 juni

Svenska Dagbladet, 4 juni

Tekniska verken ska bygga en anläggning som sorterar bort plast,
metall, papper och mat från hushållsavfallet. Ett av målen är
att sänka utsläppen av växthusgaser. Anläggningen väntas kosta
cirka 400 miljoner kronor, varav staten bidrar med 134 miljoner
i klimatklivspengar. Men det finns även ekonomiska plusposter
i kalkylen. Minskade koldioxidutsläpp innebär lägre skatt och
sänkta kostnader för utsläppsrätter. Linköpingsanläggningen ska
enligt planen sättas i drift 2025. Den kommer inte ha kapacitet
att sortera allt avfall på Gärstad - dit levereras årligen 600 000
ton - men beräknas i alla fall sänka utsläppen från skorstenarna
med 22 000 ton koldioxid om året.

Svenska företag och kommuner betalar hundratals miljoner varje
år för att släppa ut koldioxid. Nu vill EU skärpa systemet, som
backas brett av svenska politiker - och även av de som betalar..
En gång kallades kolkraften för "framtiden" även i Sverige.
Idag är läget annorlunda. Och orsaken är pengar. - I en av pannorna eldas sedan många år 100 procent returträ och i den andra
utsorterat avfall. Att omställningen bort från kolet gjordes var för
att det fanns ett ekonomiskt incitament, säger Karin Medin. Hon
är vd för kommunägda Söderenergi.
Karin Medin berättar att deras omställning började redan
när Sverige införde en skatt på koldioxid på 90-talet. Och har
accelererat när priset på utsläppsrätterna stigit.

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Grönare bussar till Dalsland

SÖDERMANLANDS LÄN

Provinstidningen Dalsland, 5 maj

Med start från nästa år kommer nya moderna biogasbussar att
trafikera Västtrafiks linjer i Dalsland. Det står klart när en upphandling av busstrafiken avslutats. Samtliga avtal i Dalsland har
tilldelats Vy buss AB.
Upphandlingen omfattar tätortstrafik, landsbygdstrafik och
skoltrafik. Hela upphandlingen omfattar cirka 130 bussar. Det
handlar om 58 nya bussar i Dalsland varav cirka 70 procent kommer att bli biogasbussar.

Panncentral ska flytta: "Vägen håller inte"
Eskilstuna Kuriren, 10 maj

När panncentralen på P10 ska läggas ner för att ge utrymme till
den expanderande stadsdelen Norra staden, föreslår Solör bioenergi att en ny byggs upp norr om Lagnövägen, vid förrådsbyggnaderna tillhörande Försvarsmakten. Området omfattar 1,5 hektar.
I förslaget står det att transport kommer ske till anläggningarna
med lastbil under den delen av året som den är verksam, samt
att en cistern för biodiesel kommer att uppföras. Strängnäsborna
har fått möjlighet att tycka till och Cecilia Huss är kritisk mot
placeringen. - Vår väg är inte byggd för flera transporter per dag.
Vi bor vid en grusväg som är tre meter bred och med hus en
meter från vägkanten.

Nordic snus expanderar i nya lokaler
Alingsås Tidning, 5 maj

Nordic snus växer och med en utbyggd fabrik ökar man nu sin
produktionskapacitet med 50 procent. VD Cormac O'Rourke
har anledning att se ljust på framtiden, och i Vårgårda blir man
kvar. - Det här är en långsiktig investering, säger han. Nordic
snus vill vara ett företag i tiden. Man har slängt ut sin oljepanna
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och satsat på biobränsle, man har också egenproducerad vattenkraft som producerar 300 000 kilowattimmar per år och ett nytt
reningsverk.

har priset på biobränsle och vissa kemikalier gått upp, säger Jonas
Holmberg på Borås energi och miljö. Men elpriserna har ökat
explosivt och tack vare intäkterna som Borås energi och miljö har
fått in från försäljningen av elen har man enligt Holmberg lyckats
hålla nere fjärrvärmekostnaderna.

Djurbönder i Dalsland tar över
biogasföretag

Miljödiesel i Marstrandsfärjans tank

Land Lantbruk, 6 maj

Kungälvs-Posten, 7 juni

De tre dalsländska animalieproducenterna Thomas Sylvesson,
Per-Olof Hilmér och Kjell Eriksson har köpt Biogas Brålanda
AB som ägts till två tredjedelar av Trollhättans kommun och till
en tredjedel av en lantbrukardriven ekonomisk förening. "Nu
siktar vi på att i första hand trimma våra fyra gårdsanläggningar
så att vi kan öka produktionen av biogas tillverkad av gödsel
och slaktavfall. Vi tror att efterfrågan på inhemsk lokalproducerad biogas kommer att öka framöver", säger Per-Olof Hilmér.

Nästa vecka tankas Marstrandsfärjan för första gången med
fossilfri HVO-diesel. Om motorn trivs med bränslet kan det bli
alternativet i väntan på att färjan blir eldriven.
Dieseldrivna Marstrandsfärjan är den enskilt största utsläppskällan i Kungälvs kommun. HVO-dieseln är fossilfri, gjord på
vegetabiliska oljor och räknas som förnybar. Nästa vecka görs en
första test med det miljövänligare bränslet.

Fure Vinga först med att få certifierad
flytande biogas

De vill samla in koldioxid

Sjöfartstidningen, 24 maj

Skövde Energi utreder nu möjligheten producera klimatpositiv fjärrvärme genom att fånga in koldioxid från energiåtervinningen av avfall och biobränslen.
Skövde Energi har tillsammans med Klimpo (Klimatpositivt & Kolsänkor AB) startat en förstudie som ska utreda möjligheten att etablera en Bio CCS-anläggning för att avskilja koldioxid vid kraftvärmeverket i Skövde. - Kompletterande åtgärder
som koldioxidinfångning behövs för att bli klimatpositiva genom
minusutsläpp, säger Sammy Tanhua, vd för Skövde Energi. Potentialen är 100 000 ton koldioxid vilket motsvarar fem procent
av Sveriges totala mål om negativa utsläpp till år 2030.

Skaraborgs Allehanda, 11 juni

Det var leverantören Titan LNG som förra veckan försåg Fure
Vinga med 60 ton flytande biogas som fått ISCC-certifikat,
International Sustainability and Carbon Certifikation, från sin
bunkerpråm FlexFueler 002. Det var första gången som den
certifierade gasen bunkrades i Amsterdams hamn.
Furetank tackar i en kommentar på Linkedin Titan LNG för
ett bra samarbete. - Tillsammans måste vi gå snabbare mot avkolning och utnyttja de rena bränslen som finns på marknaden idag.

Man ska inte behöva köpa en
specialmaskin för att sprida biokol

JÖNKÖPINGS LÄN

Jordbruksaktuellt, 29 maj

I början på maj samlades runt 70 personer på Hjelmsäters Egendom på Kinnekulle för att lära sig mer om biokol. Dagen var en
del av projektet "Kolsänksrätter med biokol" och fokus låg på att
testa olika spridningsmetoder.
Samarbetspartners i projektet är Hushållningssällskapet,
Hjelmsäters Egendom, HS Certifiering, IVL och Zero Mission.
- I dag vill vi visa och testa hur man kan göra för att sprida biokol i stor skala, inte i försöksskala utan på riktigt och med olika
lantbruksmaskiner, säger projektledare Cecilia Hermansson.

Efterlängtad asfalt på gatorna i Gnosjö
Värnamo Nyheter, 10 maj

Under måndagen lades det asfalt på de ställen där man grävt för
fjärrvärme i gatorna i Gnosjö samhälle. - Vi gör det här på en dag,
sa lagbasen Johan Gustavsson.
De ojämnheter på ställen där asfalt tagits bort under grävningarna för att lägga ner fjärrvärmekulvertar har varit omdiskuterade,
inte minst på sociala medier. Nu sker alltså reparationerna av
grävskadorna. Företaget bakom fjärrvärmeverket, Nevel, anlitar
entreprenören och står för kostnaderna.

Rejäl prishöjning på fjärrvärme - tusentals
boråsare drabbas

Energiministern på plats i Jönköping när
Arla tar ännu ett steg mot fossilfrihet

Borås Tidning, 30 maj

Fjärrvärmepriset i Borås ökade med en procent mellan år 20212022. Nu meddelar Borås energi och miljö att priset kommer
att öka med ytterligare två och en halv procent till nästa år. Kostnaderna i samhället ökar, vilket leder till att det blir dyrare
att köpa in nödvändigt material till produktionen. Bland annat

Via TT – Pressmeddelande från Arla, 18 maj

Under förmiddagen invigdes den nya flispannan som ger energi
till Arlas mejeriproduktion i Jönköping. Med den nya bioenergianläggningen blir mejeriet nästintill fossilfritt.
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Posse förlorade i domstol - förbjuds odla
energigröda

Flispannan är ett samarbete med Jönköping Energi som investerat i och säkerställer den dagliga produktionen.
Att vi nu går över till bioenergi innebär inte bara klimatvinster,
utan också minskad sårbarhet och stora besparingar. Vi är ledande
i omställningen till fossilfritt, med 100 procent fossilfria tunga
transporter sedan 2018, och redan idag är sex av tolv Arlamejerier
i princip helt fossilfria, säger Victoria Olsson, hållbarhetschef
Arla Sverige.

Smålandsposten, 8 juni

Nils Posse har förbjudits att odla energigröda, men han överklagade förbudet. Nu har domstolens dom kommit: Odlingsförbudet ligger fast.
- Jag hade hoppats på att mark- och miljödomstolen skull
vara juridiskt strikt. De har bifallit ett subjektivt utlåtande. Det
förvånar mig, säger Nils Posse efter att ha tagit del av domen.
Han hade tänkt sig att börja odla energigrödan salix på delar
av Bergkvara gård strax söder om Växjö, på cirka sju hektar
åkermark mellan Räppegölen och väg 23. Domstolen har gjort
samma bedömning som länsstyrelsen och skriver att med hänsyn
till kultur- och naturmiljön är det "av väsentlig betydelse att det
aktuella området förblir ett öppet odlingslandskap".
- Jag kan konstatera att de förbjuder mig att odla salix men det
är inte förbjudet att låta det växa igen, säger Nils Posse.

Fjärrvärmeverk kan byggas i Hillerstorp
Värnamo Nyheter, 31 maj

Företaget Nevel som byggt och driver fjärrvärmeverket i Gnosjö
är nu intresserat av att göra samma sak i Hillerstorp.
- Hillerstorp verkar gå en positiv framtid till mötes med tillväxt i industrierna, bygget av förskolan och flera bostadsprojekt.
Vi är helt klart intresserade och i bästa fall kan vi komma igång
under 2023 , säger Per Ander på Nevel.
Enligt Per Ander är det mycket goda tider nu för fjärrvärme.
De stigande priserna på framför allt fossil energi såsom olja och
gas och även el har ökat efterfrågan.

Pilotanläggning för koldioxidinfångning på
plats
Recycling, 8 juni

På Växjö Energi testas just nu en ny teknik för att fånga in
koldioxid. En pilotanläggning har i dagarna installerats, i samarbete med bland annat Lunds Tekniska Högskola och Granitor
Systems.
Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har utvecklat den nya
tekniken, som kräver betydligt mindre energi än andra metoder.
Den ska nu testas vid tre svenska kraftvärmeverk, Sysav, Öresundskraft och Växjö Energi.
- Får vi ett positivt resultat under piloten hoppas vi på att
kunna bygga en fullskalig anläggning inom cirka fem år, säger
Jesper Moberg, projektledare Granitor Systems.

KRONOBERGS LÄN
Alvesta biogasanläggning: 54 klagomål på
dålig lukt från biogasen
Smålandsposten, 13 maj

Klagomålen på dålig lukt från Alvesta biogasanläggning har ökat
de senaste månaderna.
Hampus Wallberg, miljöinspektör på Alvesta kommun, har
svårt att säga vad ökningen beror på, men tror kanske att invånarna blivit mer benägna att höra av sig om störningar.
I slutet av förra året beslutade nämnden för myndighetsutövning i Alvesta kommun om att ge Alvesta biogas ett föreläggande. Enligt beslutet kan det förekomma luktstörningar även
efter åtgärderna, men de ska inte överstiga tio timmar per år.

KALMAR LÄN
Mångmiljonsatsning i fara - anläggning
kan hamna på fastlandet

Nu återvänder Magnus Hall för att styra
stadens största företag

Ölandsbladet, 5 maj

Mörbylånga kommun kan bli utan den tänkta satsningen på en
biogasanläggning för drygt 150 miljoner kronor. Nu finns en risk
att anläggningen istället hamnar på andra sidan Ölandsbron.
2015 bildades Mörbylånga biogas AB. I december 2020 beviljades projektet 15 miljoner euro - ungefär 166 miljoner kronor - i
bidrag från Naturvårdsverket. - Planerna lever fortfarande, men
det har varit mycket väntande nu ett tag. Gasum har andra projekt som har gått före, säger Hans Sabelström som har varit en av
de drivande i projektet. - Gasum tittar även på andra sidan bron
då de ser hela Kalmar län som en enhet. Den anläggning som
vi pratat om skulle kunna generera upp till 90 gigawattimmar
(GWh) och de vill ha 120 GWh för att få det lönsamt.

Smålandsposten, 31 maj

Han var sugen på att bli ordförande i Södra för att kunna dra
nytta av sina erfarenheter som ledare i storföretag som Holmen
och Vattenfall. Han ser det också som ett sätt att sluta cirkeln från
uppväxten i Växjö då hans pappa var chef på Södra.
Smålandsposten träffar honom kort efter stämman i Värnamo
där 200 ombud valt honom till ny styrelseordförande i Södra
Skogsägarna efter Lena Ek. - Södra kan i princip bli bättre på
allting, så måste man alltid resonera som jag ser det. - Det är att
vi har en råvara som kan ersätta andra produkter som är fossila,
att vårt skogsbruk kan utgöra en kolsänka och att vi dessutom har
en massa andra fördelar med vår natur.
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Mångmiljonsatsning på biogas allt
närmare att bli verklighet

ung började han jobba i skogen, och faktum är att just där vi
befinner oss i dag är den mark som brukats av hans släkt i tretton
generationer. Fram till för några år sedan körde han skördare på
ett skogsföretag, men blev permitterad under några månader
på grund av torkan 2018. - Så jag sa upp mig och började driva
företaget på heltid med gårdens maskiner som bas i verksamheten. Företagsstarten fick en rivstart i och med de omfattande
granbarkborreangreppen. Andrés företag heter Runtorps Jord &
Skog och omsätter 2,5 miljon kronor.

Oskarshamns-Tidningen, 9 maj

Det mesta är klart och just nu jobbar man med att sy ihop det
sista innan den nya biogasanläggningen för 523 miljoner kronor
kan bli verklighet i Grimhult.
- Vi jobbar på att få alla små detaljer på plats, meddelar Michael Wallis Olausson som är vd för Scandinavian Biogas Sweden. Efter protester från grannar och överklagande till mark- och
miljödomstolen stod det till sist klart att det blir i Grimhult som
anläggningen byggs. Något som också har bidragit till att allt
dragit ut på tiden är att man har avvaktat ett beslut från riksdagen
om produktionsstöd för biogas .

Kalmar Energi planerar för effektökning i
Moskogen
KalmarPosten, 23 maj

Kalmar Energi meddelar att man har som plan att göra en effektökning av pannan på kraftvärmeanläggningen i Moskogen, vilket
skulle innebära ett minskat beroende av värmecentralen i centrala
Kalmar.
Det betyder att vi får färre bränsletransporter genom centrala
Kalmar samt bättre utnyttjande av biobränslen i och med den
högre verkningsgraden på pannan i Moskogen, skriver Kalmar
Energi i ett pressmeddelande.
Kalmar Energi menar även att en ökning av fjärrvärmeproduktionen i Moskogen kommer att resultera i en ökad elproduktion
som gynnar regionen.
Pannan i Moskogen är dimensionerad för en högre effekt än
vad det tillstånd man nu har från länsstyrelsen tillåter.

Ny bränslemix ska minska SKB:s
klimatavtryck: "Vi vill gå före"
Oskarshamns-Tidningen, 10 maj

SKB räknar med att minska sina totala koldioxidutsläpp med
7 procent. Detta tack vare att börja köra m/s Sigrid med en
inblandning av fossilfritt HVO-bränsle. - Ett viktigt steg i vårt
hållbarhetsarbete, säger Ulrika Broman, chef för SKB:s drift- och
underhållsavdelning.
Redan i dag har m/s Sigrid, med Oskarshamn som hemmahamn, hög miljöprestanda tack vare ett bränsle med låg svavelhalt
och hög reningsgrad i katalysatorerna. Men nu ska SKB:s specialdesignade fartyg för transporter av radioaktivt material börja
köras med en inblandning av 10 procent fossilfritt HVO-bränsle.
SKB = Svensk Kärnbränslehantering AB.

Kalmar Energi vill elda mer i Moskogen
Barometern, 25maj

Kalmar Energi vill öka effekten i pannan på Moskogens kraftvärmeverk och elda mer biobränsle. En ansökan har skickats in till
länsstyrelsen.
Kalmar Energi hävdar att pannan på Moskogen är dimensionerad för att elda mer biobränsle än vad nuvarande tillstånd
tillåter, och att den inte behöver byggas om för att producera mer
fjärrvärme. "En ökning av fjärrvärmeproduktionen i Moskogen
resulterar också i ökad elproduktion vilket gynnar regionen",
skriver Kalmar Energi i ett pressmeddelande. Detta skulle öka
transporterna av bränsle till Moskogen, men minska bränsletransporterna genom centrala Kalmar till Draken.

Woodfighters FH16 fylld av energi
Trailer, 10 maj

TraiIer mötte i soIuppgången AIex Pettersson och hans pappa
Tord Pettersson som driver åkeriet Woodfighter. De jobbar med
flisning och flistransporter tiII fjärrvärmeverk och AIex hade
nyIigen hämtat ut åkeriets nyaste VoIvo, en FH16 650.
- Det hela startade väl egentligen med att min far, Stig-Åke
Pettersson, drog igång sitt åkeri, SÅ Petterssons Åkeri i Tranås,
och började köra timmer och flis, berättar Tord. Hur många är
ni som jobbar på åkeriet? - Vi är sex chaufförer och så jobbar
min fru på kontoret, summerar Tord. De berättar att de största
kunderna är skogsbolag som Sveaskog, Vida och Stora Enso.
Dessutom anlitas de av skogsägare direkt. Transporterna går i
huvudsak inom Småland och Östergötland.

Utsläppen av koldioxid ska minska med 80
procent
Västerviks-Tidningen, 4 juni

Under torsdagens sammanträde på Gränsö Slott i Västervik
antog regionfullmäktige en ny klimatstrategi. Målet är nu att
minska koldioxidutsläppen med 80 procent fram till 2030 - men
strategin gick givetvis inte smärtfritt igenom och åsikterna var
många.
Av förslaget till fullmäktige framgår att nuvarande klimatstrategi är i behov av uppdatering, och att dagens målsättningar

Full fart i skogen för André
Åkeri & Entreprenad, 11 maj

Redan som 24-åring skaffade André Torstensson skördare och
skotare. Nu rullar verksamheten på för fullt och han ser ljust
på framtiden. - Skogsnäringen har helt klart framtiden för sig,
både för entreprenörer och för skogsägare, säger han. Redan som
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1,8 miljoner ton koldioxid ska fångas in i
Slite

nåtts tidigare än förväntat. Regionen anser därför att det finns ett
behov att skärpa klimatmålet, och den nya strategin föreslås börja
gälla från och med 1 juli i år.

Gotlands Allehanda, 31 maj

Förstudien är klar. Den bekräftar att det är fullt möjligt att
med CCS-teknik fånga in all koldioxid från produktionen, totalt
1,8 miljoner ton per år. - Vi kommer inte bara att fånga in koldioxiden från processen att framställa cement, utan även från
bränslet som används. Därmed blir fabriken en kolsänka, säger
Karin Comstedt Webb som är vice vd för Heidelberg Cement
Sverige. Viktiga erfarenheter kommer från Brevik i Norge, där
Heidelberg Cement bygger den första CCS-anläggningen. Den
ska vara i drift 2024. Anläggningen i Slite blir fyra gånger större
än den i Brevik och ska stå klar 2030.

Crowdfunding ska hjälpa bönderna att
förverkliga satsning på biogas
Barometern, 15 juni

Snart kan lantbrukarnas satsning på en biogasanläggning bli
verklighet. Det är sju år sedan lantbrukarna slog sig samman
och kom på idén att bilda Falk. Med stigande bränslepriser och
en orolig situation i omvärlden så tar nu lantbrukarna nya tag.
Falk biogas är ett 20-tal lantbrukare som har gått samman för
att satsa på biogas. Namnet Falk kommer från namnen på de
fyra byarna Föra, Alböke, Löt och Köping. Nu har lantbrukarna i
Falk beslutat sig för att släppa in investerare utifrån. - Vi kommer
att i första skedet vända oss till folk i trakten häromkring så att de
kan vara med om de vill, säger Stig Bertilsson.

BLEKINGE LÄN
Kris för avfallsbolaget - riskerar obestånd
Blekinge Läns Tidning,11 juni

GOTLANDS LÄN

Västblekinge Miljö AB (VMAB) är på nytt i ekonomisk kris och
riskerar att hamna på obestånd om inte ägarkommunerna skjuter
till mer pengar. Pumphaveri och problem med biogasanläggningen har kostat miljontals kronor och nu behöver bolaget göra
en kontrollbalansräkning.
Den 1 juli är ägarna, kommunerna Sölvesborg, Olofström och
Karlshamn, kallade till en extra bolagsstämma.
Det lilla kapital vi hade var nästan förbrukat när vi fick ett
haveri i biogasanläggningen, som kostat oss fyra miljoner kronor,
säger styrelseordförande Mats Bondesson (C). Nu är biogasanläggningen igång, men det har varit ett stort intäktsbortfall.

Gotlandsfärjorna väljer bort rysk gas utsläppen väntas öka
SVT Nyheter Öst, 4 maj

Destination Gotland börjar i mitten av maj med ett partiellt
bränsleskifte - en tillfällig övergång från flytande naturgas till
gasoil, eller motorbrännolja. Bakgrunden är skenande priser på
naturgas och en ambition att undvika rysk energi i möjligaste
mån. Efter Rysslands invasion av Ukraina har priserna och tillgången på naturgas förändrats kraftigt. Från 20 Euro per MWh
2021 till priser uppåt 200 Euro per MWh nu 2022.
- Bytet till gasoil ska ses som en kortsiktig lösning och på lång
sikt ser vi framför oss att kunna återgå till naturgas och biogas,
säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland.
Bränslebytet innebär att utsläppen från Gotlandstrafiken
förväntas öka under 2022.

HALLANDS LÄN
Vallberga lantmän satsar på nya
energikällor
Hallandsposten, 20 maj

Vallberga lantmän vill inte länge använda gas för att värmebehandla djurfoder. I stället vill man mångmiljonsatsa på pellets
och solceller. - Vi vill jobba mot förnyelsebar energi, säger vd
Jörgen Karlsson.
Vallberga lantmän fortsätter sina satsningar på foderfabriken
i Hov. Den ekonomiska föreningen har sökt bygglov för en ny
panncentral och en ny solcellsanläggning på området. - Vi använder oss av biogas i dag. Den gått upp ganska kraftigt i pris.
Därför tittar vi på andra energislag och vårt val föll på pellets
som har en jämnare prisbild och kanske till och med är lite bättre
miljömässigt än biogasen, säger Jörgen Karlsson.

Cementa fortsätter med planerna
på koldioxidlagring
SVT Nyheter Öst, 30 maj

Cementa meddelade på måndagen att man kommer att fortsätta med planerna på att fånga in koldioxid som kommer från
cementproduktionen i Slite och lagra den under havsbottnen
utanför Norge.
Anläggningen i Slite är en av största utsläpparna i Sverige och
lösningen med koldioxidlagring skulle minska Sveriges koldioxidutsläpp med tre procent.
Cementa vill på detta sett kunna ta fram cement som möjliggör klimatneutral betong år 2030. Bolaget kommer då att
behöva göra satsningar i fabriken och hamnen på Gotland för
10 miljarder kronor.
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Skånsk satsning på CCS: "En stor
investering"

SKÅNE LÄN

Aktuell Hållbarhet, 23 maj

Öresundskraft ska testa att fånga
in koldioxid

Med siktet inställt på att vara klimatpositiva till år 2030 har
det skånska avfallsbolaget Sysav kommit ett steg längre mot
att införa teknik för insamling och lagring av koldioxid, CCS.
Två metoder har undersökts närmare och bilden är nu att införandet av CCS skulle kunna reducera koldioxidutsläppen med
90 procent. Enligt förundersökningarna innebär satsningen en
startinvestering på 1-2 miljarder kronor för anläggningen och
1 000-1 500 kronor per ton insamlad koldioxid i drift.

Landskrona Posten, 16 maj

Det kommunala bolaget Öresundskraft vill bygga en anläggning vid Filbornaverket som separerar och fångar in hundratusentals ton koldioxid. Ett jätteprojekt som kostar upp till två
miljarder kronor men som väntas ge stora klimatvinster. Om
bygget går igenom skulle det bromsa klimatförändringarna och
vara ett stort kliv mot stadens mål om att bli klimatneutral till
2030 (att inte släppa ut mer växthusgaser än atmosfären kan
ta upp). Förutom miljardinvesteringen hänger det också på
godkännande från kommunen, länsstyrelsen och närboende. Det
hela avgörs i mark- och miljödomstolen. Anläggningen planeras
stå klar 2027.

Öresundskraft ska testa att fånga
koldioxid
Lokaltidningen Helsingborg, 4 juni

Under hösten börjar Öresundskrafts försök med att fånga in koldioxid ur sina utsläpp. Om det blir någon storskalig anläggning,
är dock långt ifrån säkert.
Tekniken har testats på förbränning av biobränsle, men aldrig
i samband med avfallsförbränning. Därför vill Öresundskraft
bygga en pilotanläggning vid Filbornaverket som ska tas i drift
i september. - Vi kommer kunna använda resultaten för att beräkna hur vi ska bygga en stor, fullskalig anläggning, säger AnnSofie Lindqvist, en av projektledarna, till HD. I fyra månader
ska testanläggningen vara igång, budgeten är 14 miljoner kronor.

Slammet som kan ge
oss klimatneutrala pommes
Lokaltidningen Mittskåne, 1 maj

Just nu testas hur biokol skapat av avloppsslam och växtavfall kan
binda koldioxid i jordbruket. Visionen är en klimatneutral pommes frites eller inlagd rödbeta inom tio år.
Orkla vill skapa odling av vete, potatis och rödbetor utan klimatpåverkan. Tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet i
Alnarp startar de en studie för att se om biokol av restprodukter
kan binda koldioxid i jordbruket. Genom att förhindra att koldioxiden släpps ut i atmosfären blir det en klimatpositiv effekt. På
två jordbruk i Skåne har nu biokol spridits ut under våren. Det
har gjorts i små rektanglar på utvalda platser för att det ska gå att
jämföra resultatet.

Kommunen nästan fossilbränslefri klimatprojektet har lönat sig
Ystads Allehanda, 9 juni

Under sju år har Tomelilla tillsammans med sex andra skånska
kommuner jobbat för att minska klimatutsläppen genom att
försöka bli fossilfria. Tillsammans har man lyckats sänka klimatutsläppen med 73 procent.
Resultatet efter sju års klimatarbete genom projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0, är att kommunerna har sänkt klimatutsläppen från drivmedel, el, uppvärmning och tjänsteresor med
73 procent. Samtidigt har kommunerna ökat andelen förnybar
energi i uppvärmningen från 76 till 99 procent.
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