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Stor oenighet 
mellan partierna 
om omställningen i 
transportsektorn
Valet den 11 september kan komma att påverka bioenergisektorn 
på flera sätt. Det visar den enkät som Svebio och tidningen 
Bioenergi genomförde före sommaren. De svar vi då fick har 
bekräftats under valdebatten. De största motsättningarna mellan 
partierna gäller synen på omställningen av transportsektorn, på 
skogens roll i klimatomställningen och på subventioner, t ex till 
havsbaserad vindkraft. Däremot finns en betydande enighet om 
att gynna inhemsk produktion av biodrivmedel och biokraft, lik-
som att satsa på bio-CCS. Noterbart är emellertid att biokraften 
kommit i skymundan i den polariserade debatten om kärnkraft 
kontra vindkraft. Alla frågor i vår enkät och svaren med kom-
mentarer finns på Bioenergis hemsida. 

Oenigheten kring reduktionsplikten kan innebära att detta 
styrmedel i praktiken avvecklas efter valet vid ett majoritetsskifte. 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har 
alla föreslagit kraftigt sänkta kvoter, ”ner till EU-nivå”, vilket 
innebär en 6-procentnivå idag och 13 procent 2030, jämfört med 
de kvoter som gäller för i år: 7,8 procent för bensin och 30,5 
procent för diesel. Liberalerna vill ha en omprövning av kvoterna 
i samband med den kommande kontrollstationen. Riksdagen har 
beslutat om en frysning av kvoterna för 2023 (enbart Miljöpartiet 
reserverade sig).

 Några dagar efter valet kommer Energimyndigheten att 
rapportera ett regeringsuppdrag om reduktionspliktens framtid 
(kontrollstationen). Enligt det tidigare riksdagsbeslutet ska 
kvoterna höjas till 66 procent för diesel 2030, och 28 procent 
för bensin. Riksdagen har också fastställt ett klimatmål för trans-

FORTS PÅ SID 2

Lena Ek ska utreda
Förra miljöministern och tidigare ordföranden i Södra Lena 
Ek har usetts som statliga utredare för att utforma en svensk 
bioekonomistrategi. Men först ska hennes utredning föreslå 
åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivme-
del baserat på inhemska råvaror i Sverige. Det förslaget ska vara 
färdigt 15 februari nästa år. 
Se sidan 7

Bioenergi i pressen
Moelven ska bygga en pelletsfabrik i Karlskoga. Vattenfall 
överväger att installera en turbin sitt nya värmeverk i Uppsala. I 
Göteborg pågår en debatt om att återstarta eller sälja GoBiGas 
som legat i malpåse och skulle skrotas. Perstorp får EU-stöd för 
att tillverka grön metanol i stor skala. 
Se sidan 15

Valdebatten har i första hand handlar om höga energipriser och 
en dragkamp mellan kärnkraft och vindkraft. Svebio har visat på 
potentialen för att producera biokraft och använda fjärrvärme och 
pellets för att ersätta elvärme. Svebio och Bioenergi har också 
ställt tio viktiga bioenergifrågor till riksdagspartierna.

Energifrågor i fokus i årets valrörelse
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portsektorn på 70 procents utsläppsreduktion till 2030 jämfört 
med 2010. Utan en kraftfull omställning av transportsektorn kan 
Sverige få svårt att klara EU-mål för 2030 och det svenska målet 
för nettonollutsläpp 2045. 

Det finns inte heller enighet i det rödgröna blocket om 
reduktionsplikten. Vänsterpartiet har i riksdagen stött förslagen 
om reduktion av kvoterna, och i en partiledarintervju i Sveriges 

FORTS FRÅN SID 1

radio hävdade Nooshi Dadgostar att partiet aldrig stått bakom 
reduktionsplikten och att den hotar den biologiska mångfalden. 

Också bonus-malus är en blockskiljande fråga. Även här är 
det Liberalerna som intar en mellanposition, medan KD, M och 
SD är för en avveckling av styrmedlet. Däremot är alla partier 
i den rödgröna gruppen för bonus-malus. Alla partier vill öka 
satsningarna på elektrifiering av fordonsflottan.

Påståenden:
1. Sverige ska bidra till att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål genom 
att nå klimatneutralitet senast 2045, främst genom en kombina-
tion av effektiv energianvändning och förnybar energi. 

+ ++ ++ ++ + ++ + +
2. Målet för transportsektorn att minska utsläppen med 70 pro-
cent till 2030 ska ligga fast. Reduktionsplikten ska genomföras 
med de fastställda kvotpliktskurvorna för bensin och diesel ef-
ter 2023. 

+ ++ ++ ++ + - + -

3. Bonus-malus ger mycket liten klimatnytta och bör därför av-
skaffas snarast. - - - - + ++ ++ ++
4. Sverige bör öka den inhemska produktionen av biodrivme-
del och ett nytt styrmedel för stora projekt, särskilt för drivme-
del för skogsråvara, bör införas, t ex enligt modellen Contact for 
difference. 

+ + + ++ + + + -

5. Villkoren för planerbar biokraftvärme måste förbättras, t ex 
genom att man får bättre ersättning för systemnytta och lokal 
leveranssäkerhet. 

+ ++ + ++ ++ ++ ++ ++
6. Dagens politik för att minska industrins beroende av fossila 
bränslen är alltför ensidigt inriktad på elektrifiering. Även bio-
energilösningar måste utvärderas.

+ + + ++ + ++ + +
7. Det är angeläget att snabbt få långsiktiga styrmedel för bio-
CCS så att Sveriges stora potential för bio-CCS kan utnyttjas. + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
8. Det är viktigare att skogens produktionskapacitet används för 
att producera förnybara material och förnybar energi än att lag-
ra upp kol genom att reducera avverkningarna. 

- + - ++ + ++ ++ ++
9. Alla kraftslag ska stå för sina egna kostnader. Subventioner 
till havsbaserad vind för att nå sin kund bör slopas. - - - + ++ ++ ++ ++
10. Sveriges outnyttjade resurser i jordbruket bör användas för 
energiproduktion. Sverige ska verka för att ändra EU-politik 
som ger restriktioner för att odla energigrödor för biodrivmedel. 

+ + ++ ++ - ++ ++ +
Summa +/- 4 10 8 16 11 16 16 11

Så tycker partierna om de viktigaste bioenergifrågorna inför valet 2022

++ Instämmer helt    + Instämmer delvis    - Instämmer inte alls

Svebio och Bioenergi formulerade 10 påståenden och förslag om  
de viktigaste bioenergifrågorna inför riksdagsvalet i september. Vi 
bad de åtta riksdagspartierna ange om de instämmer helt, instämmer 
delvis eller inte instämmer alls med Svebios uppfattning. Vi gav 
partierna möjlighet att kommentera sina svar. 

Hela frågeformuläret med de fullständiga frågeställningarna och 
partiernas samtliga kommentarer finns på Bioenergis webb. Här är 
en förkortad version.
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OBS! Partierna har själva fått fylla i om de ”instämmer helt”, 
”instämmer delvis” eller ”instämmer inte alls”. Två plus i tabellen 
anger att partiet instämmer helt, ett plus att partiet instämmer 
delvis, ett minus att partiet inte alls instämmer med Svebio. 

Balansmåttet ”summa +/-” är en summering av antalet plus-
tecken minus antalet minustecken. 

När det gäller reduktionsplikten har moderaterna fyllt i ”in-
stämmer delvis” eftersom man ställer sig bakom klimatmålet i 
transportsektorn men ändå vill reducera kvoterna kraftigt. 

Sammanfattande slutsatser av svaren finns i Bioenergi nr 3, 
och partiernas egna fullständiga svar och kommentarer på frå-
gorna finns på Bioenergis hemsida. 

Svebio kommentar: 
Svebio är partipolitiskt obundet, men vi försöker bedöma hur valet kan 
påverka utvecklingen för bioenergin. När Naturskyddsföreningen och 
WWF har gjort liknande enkäter inför valet i miljö- och klimatfrågor har 
man valt att inte ta med frågan om reduktionsplikten och inte heller frå-
gan om inhemsk produktion av biodrivmedel. 

Som man frågar får man svar, och vi tycker att de här politiska 
sakfrågorna har störst betydelse för bioenergins utveckling. Minst lika 
viktigt är hur de politiska partierna agerar i EU-parlamentet, och vilka 
politiker som kommer att vara statsråd i en kommande regering och 
därmed representera Sverige i EU-rådet. Sverige kommer att vara 
ordförandeland i EU våren 2023 och fortfarande återstår slutförhand-
lingar kring det reviderade förnybartdirektivet, som kommer att bli 
avgörande för möjligheterna att använda skogsbränslen. 

Avgörande i EU-parlamentet om 
primära skogsbränslen 12 – 13 
september  
EU-parlamentet håller sitt plenarmöte i Strasbourg 12 – 13 
september där man ska ta slutlig ställning till revideringen av 
Förnybartdirektivet. Det innebär att alla ledamöter ska rösta om 
de förslag till ändringar av direktivet som antagits av de ansvariga 
utskotten. För direktivet som helhet är det energiutskottet ITRE 
som är ansvarigt, medan miljöutskottet ENVI har ansvarat för 
artikel 29 som handlar om hållbarhetskriterier och krav på växt-
husgasreduktion. ENVI-utskottet behandlade direktivet 17 maj, 
som vi tidigare rapporterat om, och ITRE-utskottet tog ställning 
13 juli. 

För bioenergibranschen och för den svenska energiförsörj-
ningen är det mest negativa förslaget i ENVI-utskottets beslut 
att förbjuda användningen av primära skogsbränslen, inklusive 
grot och andra avverkningsrester. Det fanns förhoppningar om 
att ITRE-utskottet skulle underkänna ENVI-utskottets ställ-
ningstagande, men så blev det inte. Istället avgöras frågan genom 
omröstningen i plenum. Det pågår nu ett arbete med att formu-
lera tilläggsyrkanden som kan få stöd av en majoritet, men risken 
är stor att förbudet mot primära skogsbränslen kommer att antas 
av parlamentet. 

När parlamentet antagit sitt förslag kommer man att kunna 
starta trepartsförhandlingar mellan parlamentet, kommissionen 
och rådet (regeringsföreträdarna) med syfte att anta direktivet. 

Förhandlingarna leds av ordförandelandet i EU, som under 
hösten är Tjeckien och efter årsskiftet kommer att vara Sverige. 

Rådet antog sin gemensamma inriktning vid ett möte 27 juni. 
Rådet har inget förslag om att införa restriktioner mot primära 
skogsbränslen, och något sådant förslag finns inte heller i kom-
missionens ursprungliga förslag. Rådet och parlamentet har också 
tagit ställning till en rad andra kontroversiella frågor, där det kan 
bli ytterligare byråkratiskt krångel för bioenergibranschen. Det 
gäller framför allt följande frågor: 
 Vilka anläggningar som ska rapportera enligt hållbarhetskrite-
rierna. Nu gäller en gräns på 20 MW och kommissionen föreslog 
5 MW. Rådet har stannat för 10 MW och i EU-parlamentets 
ENVI-utskott kompromissade man om 7,5 MW. 
 Skärpta hållbarhetskriterier för skoglig biomassa. Det gäller 
exempelvis skogar med hög biodiversitet och en rad detaljkrav 
på skogsbruket, markvård, restriktioner mot hyggen, stubbskörd, 
etc. Parlamentet vill skärpa kraven och rådet mildra dem genom 
att lägga in formuleringar om att man ska följa ”riktlinjer för 
hållbart skogsbruk” (principles for sustainable forest manage-
ment), vilket skulle öppna för att medlemsländerna kan följa sin 
egen skogslagstiftning. 
 Skärpta krav på växthusgasreduktion jämfört med användning 
av fossilt bränsle, både för nya anläggningar och för befintliga an-
läggningar. Kraven blir delvis retroaktiva, vilket har mött mycket 
motstånd.  Rådet har lagt förslag om övergångstider på upp till 
15 år. 

Svebio kommentar:
Hur förhandlingarna kring det nya förnybartdirektivet till slut utfaller vet 
vi inte förrän sent i höst eller i början av nästa år. Sannolikt påverkas 
förhandlingarna av hur energikrisen i Europa utvecklas. Det kan tyckas 
orimligt att EU skulle införa regelverk som kraftigt minskar tillgången 
på förnybara bränslen i ett läge med akut brist på fossila bränslen och 
höga energipriser. Men attityderna mot biobränslen är mycket nega-
tiva och låsta i EU-kommissionen, och den tyska regeringen gick för 
några dagar sedan ut med krav på att kriterierna för biobränslen mås-
te skärpas. 

För att Sverige ska kunna delta i förhandlingarna med en stark 
röst är det viktigt att en ny regering finns på plats och att ansvariga 
statsråd är insatta i frågan och är klara över vilken stor betydelse 
biobränslena har för den svenska energiförsörjningen. Om de  
föreslagna restriktionerna införs kan det leda till att man måste 
betala utsläppsrätter för ”primära skogsbränslen”. Det skulle 
också omöjliggöra ökad användning av dessa bränslen för ökad 
produktion av biokraft och stoppa möjligheterna att framställa 
biodrivmedel från skogsråvara. 

Förutom förnybartdirektivet sker nu slutförhandlingar kring en 
lång rad andra direktiv och regelverk (se pressinformation från 
Miljödepartementet 29 juni nedan) . EU-parlamentet misslyckades 
med att stoppa taxonomin, som betecknar fossil gas och kärnkraft 
som hållbara alternativ, men har en restriktiv syn på bioenergi och 
skogsbruk. För att parlamentet skulle stoppa taxonomin krävdes 
att man kunde mobilisera två tredjedelars majoritet, men man 
fick bara ihop 54 procent emot förslaget från kommissionen vid 
omröstningen 6 juli. 
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Historiskt klimatpaket antaget i 
EU:s ministerråd   
(Pressinformation publicerad 29 juni) 

När EU-ländernas klimat- och miljöministrar möttes den 28 juni 
fattade de beslut om fem omfattande klimaträttsakter som utgör 
en stor del av EU:s skärpta gemensamma bidrag till genomföran-
det av Parisavtalet. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll 
företrädde Sverige vid mötet. 

Medlemsländerna har förhandlat det så kallade Fit for 55- 
paketet sedan i höstas. Lagstiftningspaketet är en central del av 
EU:s så kallade gröna giv vars målsättning är att EU ska uppnå 
klimatneutralitet senast 2050. För att klara detta skärps nu EU:s 
klimatambitioner för att minska utsläppen av växthusgaser med 
minst 55 procent fram till 2030.

Fit for 55-paketet innehåller ett antal lagförslag som utgör en 
stor del av EU:s skärpta gemensamma bidrag till genomförandet 
av Parisavtalet och befäster EU:s ledarroll i det globala klimatar-
betet. Lagförslagen innebär:
 Skärpt utsläppshandel för att snabba på omställningen 
av den tunga industrin, energisektorn och sjöfarten;
 Skärpta nationella utsläppsmål för sektorer 
utanför utsläppshandelssystemet;
 Ett nytt utsläppshandelssystem för 
vägtransporter och byggnader;
 Nya klimatnormer för personbilar och lätta lastbilar;
 Skärpta mål för utsläpp från och upp-
tag av koldioxid i mark och skog;
 Anrättandet av en social klimatfond

Vid rådsmötet antog ministrarna så kallade allmänna riktlinjer 
inför förhandlingarna med Europaparlamentet senare i år. San-
nolikt kommer det vara upp till Sverige att föra delar av dessa 
förhandlingar i mål under ordförandeskapet våren 2023.

Ministrarna antog en allmän inriktning om det så kallade 
avskogningsförslaget. Förslaget tar sikte på nötkött, kakao, kaffe, 
palmolja, soja och trä och syftar till att reglera tillgängliggörandet 
av dessa produkter på den inre marknaden för att hindra avskog-
ning och utarmning av skogar.

Förslaget innebär att verksamhetsutövare som gör produkterna 
tillgängliga på EU:s inre marknad, eller exporterar dem från EU, 
ska kunna visa att produktionen inte skett på mark som nyligen 
avskogats eller gett upphov till utarmning av skogar.

Svebio kommentar: 
Sverige har ställt dig bakom det mesta som föreslagits av EU-
kommissionen. Det höjda målet och skärpning och breddning av 
utsläppsrätthandeln är bra åtgärder. Direkt felaktig är däremot politi-
ken för fordon, där EU sannolikt kommer att införa försäljningsförbud 
för bilar med förbränningsmotorer från 2035. Det kommer att slå ut 
alla bilar som går på biodrivmedel, inklusive biogas och nya elektro-
bränslen. Det är svårt att förstå varför den svenska regeringen ställt 
sig bakom denna politik som strider mot principen om teknikneutra-
litet och som kommer att ge högre klimatpåverkan än om man låtit 
marknadens aktörer agera utifrån generella styrmedel baserade på 
livscykelutsläpp. Den svenska regeringen har tagit ställning trots om-

fattande kritik från remissinstanser som krävt att EU ska utgå från 
livscykelutsläpp (”well to wheels”) istället för nollutsläpp från avgas-
röret (”zero tailpipe”). 

”Kraftpaket” från regeringen  
Under rubriken ”Kraftpaket för mer billig el i hela landet” pre-
senterade regeringen den 21 juni en rad förslag om insatser på 
energiområdet. 

Så här inleds pressmeddelandet där åtgärderna presenteras: 
”Regeringen har presenterat ett nytt kraftpaket på energiom-

rådet för att se till att Sverige har mycket el till bra pris med 
start de kommande åren. Kraftpaketet innehåller förslag om 
solkraft, vindkraft och vattenkraft, som kraftvärme, fjärrvärme 
och kärnkraft. 

En av regeringens prioriteringar är att driva på klimatom-
ställningen och skapa jobb i hela landet. Nu genomförs vår tids 
elektrifiering av transporter och industri. Då krävs tillgång till 
stora mängder el till bra pris, redan de närmaste åren.

Därför har regeringen presenterat ett kraftpaket för att öka 
den fossilfria elproduktionen de kommande åren.”

Pressmeddelandet listar en rad åtgärder och utredningsupp-
drag beträffande solkraft, vindkraft, vattenkraft och kärnkraft, 
men även kraftvärme. Så här lyder punkten om kraft- och 
fjärrvärme:

”Fjärrvärme avlastar elsystemet genom att minska behovet 
av el för uppvärmning och de väl fördelade kraftvärmeverken i 
Sverige tillför systemnyttor som tillförsel av lokal effekt i städer, 
vilket är viktigt inte minst under kalla dagar när behovet är stort. 
De nyttorna ska regeringen värna om samtidigt som utsläppen 
från avfallsförbränning behöver minskas.

Regeringen har därför nu gett Energimyndigheten i uppdrag 
att ta fram en fjärr- och kraftvärmestrategi, för en långsiktigt 
hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn så att den kan 
avlasta elsystemet.”

Pressmeddelandet avslutas med en inbjudan till energipoli-
tiska samtal under rubriken ”breda energipolitiska samtal”: 

”Energipolitiken är ett område som är grundläggande för 
hela samhällets infrastruktur, för klimatomställningen, för vårt 
näringsliv och för hushållens elräkningar. Det kräver samling.

Regeringen bjuder därför in till nya breda energipolitiska 
samtal efter valet.”

Svebio kommentar: 
Förslaget om att ta fram en kraftvärmestrategi fanns redan bland Elek-
trifieringskommissionens förslag. Svebio har under många år påpekat 
att det finns betydande potential att öka produktionen av biokraft både 
i befintliga anläggningar och genom nya investeringar (se även press-
meddelande på sidan 13). Ökad tillförsel av biokraft kan hjälpa till att 
förbättra elförsörjningen i södra Sverige och hålla nere priserna. Pre-
cis som regeringen noterar har biokraften systemnyttor utöver den 
producerade elen. 

När det gäller inbjudan till energipolitiska samtal kan ingen idag 
veta vilken regering som efter valet kan stå för inbjudan, men det är 
bra att Socialdemokraterna är öppna för breda överläggningar om 
energipolitiken eftersom det handlar om åtgärder som har långsiktig 
effekt över flera mandatperioder. Energiöverenskommelsen från 2016 
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är överspelad, sedan flera av partierna har hoppat av den. Dessutom 
genomfördes inte alla de punkter som man då var överens om. Det 
gäller till exempel åtgärder för att garantera effekt och för att minska 
användningen av direktverkande el. Om man hanterat de här punk-
terna skulle problemen på elmarknaden idag ha varit mindre. 

Högkostnadsskydd för elpriser  
Regeringen gjorde den 17 augusti ett utspel om högkostnads-
skydd för elpriser. Så här skrev man i sitt pressmeddelande: 

”Regeringen vill införa ett högkostnadsskydd för elpriser, 
för svenska hushåll och företag. 60 miljarder av de avgifter som 
betalats in till Svenska kraftnät ska återföras på kort sikt och det 
förväntas att minst 30 miljarder av dessa ska komma de hushåll 
som drabbats av höga elpriser till del. Minst 30 miljarder ska 
återföras antingen genom åtgärder som sänker priserna, sänker 
nätavgifterna eller ger återbäring till hushållen så snart som 
möjligt.” 

”För att hantera konsekvenserna av de höga energipriserna i 
Europa och i Sverige ger regeringen Svenska kraftnät i uppdrag 
att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda 
intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, 
för att på kort sikt finansiera nödåtgärder för hushåll och företag. 
Exakt utformning av åtgärderna ska Svenska kraftnät föreslå och 
därefter prövar Energimarknadsinspektionen ansökan.”

Svebio kommentar: 
De förslag som läggs av regeringen kan inte genomföras förrän efter 
valet och måste ses som inslag i valkampanjen. Nu handlar det om 
snabba utredningsuppdrag till myndigheterna. Flera av de andra parti-
erna har också lagt förslag om hur elkonsumenterna kan kompenseras 
för höga elpriser eller hur elprisuppgången ska kunna dämpas. Reger-
ingen har ett politiskt övertag i att den kan lägga ut uppdrag till sina 
myndigheter och ta fram genomarbetade förslag. Men bara för att re-
geringen uttalar något betyder det inte att åtgärden kommer till stånd. 
För det behövs riksdagsbeslut och den nya riksdagen är inte samlad 
förrän 27 september. 

Regeringens och oppositionspartiernas förslag om priskompensa-
tion har får kraftig kritik från ledande ekonomer. Deras argument är 
att man inte ska störa marknadsekonomins prismekanismer utan låta 
de höga priserna slå igenom, så att elförbrukarna vidtar åtgärder för 
att minska sin förbrukning. Hushåll och företag kan kompenseras på 
annat sätt, t ex genom generella bidrag, som inte särskilt belönar de 
hushåll som har hög elförbrukning. Liknande kritik har tidigare förts 
fram när det gäller stöd på grund av höga drivmedelspriser. 

Regeringen beslutar att tillåta 
längre lastbilar på vägarna  
(Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet 25 augusti) 

Regeringen har beslutat att det ska vara tillåtet att köra med 
längre lastbilar än tidigare på svenska vägar.

- Det här är en efterfrågad åtgärd som gör att vi bättre kan 
nyttja vägarna och minska transporternas miljöpåverkan, säger 

infrastrukturminister Tomas Eneroth.
De nya reglerna innebär att det blir tillåtet med lastbilar så 

långa som 34,5 meter på vissa utpekade vägar, jämfört med nuva-
rande maxlängd på 25,25 meter. Lastbilarna ska få köras i högst 
80 km/h på de utsedda vägarna.

Åtgärden att tillåta längre lastbilar kan enligt Trafikverkets 
beräkningar minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 
4-6 procent.

Förslaget anmäldes till EU-kommissionen i maj och inga 
synpunkter har inkommit. Regeringen har därför beslutat att 
genomföra förordningsändringarna. De kommer att träda i kraft 
den 31 augusti 2023.

Uppdrag att främja ett mer 
flexibelt elsystem   
(pressmeddelande publicerat 4 augusti) 

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät), 
Energimarknadsinspektionen, Statens energimyndighet (En-
ergimyndigheten) och Styrelsen för ackreditering och teknisk 
kontroll (Swedac) i uppdrag att utveckla förutsättningarna för 
att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet (flexibilitet). 
Flexibilitet omfattar här efterfrågeflexibilitet, energilagring samt 
styrning av småskalig elproduktion. Uppdraget bidrar till genom-
förandet av regeringens nationella strategi för elektrifiering – en 
trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en historisk 
klimatomställning (I2022/00299), med fokus på främjande av 
flexibilitet i elsystemet som kan underlätta elektrifiering samt 
gynna elkunder. 
Uppdraget är indelat i följande fem deluppdrag.
1. Svenska kraftnät ska främja förutsättningar för flexibili-
tet, inklusive hos små kunder, på marknader inom Svenska 
kraftnäts ansvarsområde. 
2. Energimarknadsinspektionen ska främja flexibilitet, inklusive 
implicit flexibilitet, på slutkundsmarknaden. 
3. Energimarknadsinspektionen ska främja flexibilitet på lokal 
nivå där det blir samhällsekonomiskt effektivt på kort eller längre 
sikt. 
4. Energimyndigheten och Swedac ska främja smart styrning 
av elanvändning. 
5. Myndigheterna ska göra en gemensam sammanställning av vad 
som görs för att främja flexibilitet, en analys av om det krävs 
ytterligare åtgärder för att potentialen för flexibilitet ska realiseras 
och lämna förslag till en handlingsplan för implementeringen 
av eventuella ytterligare åtgärder. Åtgärdsförslagen ska utgå från 
användarens behov och se till att det blir enkelt och lönsamt för 
användaren att bidra till flexibilitet. Energimarknadsinspektio-
nen ska samordna redovisningen.

De första fyra deluppdragen ska redovisas av de ansvariga myn-
digheterna till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) 
senast den 6 april 2023. Det femte deluppdraget ska delredovisas 
senast den 6 april 2023 och slutredovisas den 15 december 2023 
till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).
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Svebio kommentar: 
Det sägs inte tydligt i uppdraget, men förslagen om åtgärder för ökad 
flexibilitet på användarsidan är en följd av att allt större andel av elpro-
duktionen sker med variabel energiproduktion från vind- och solkraft. 
Med allt mer variabel produktion blir det stora svängningar i tillförd el 
och kraftiga svängningar i elpriserna. Vi ser redan detta på den nordis-
ka elmarknaden. Ett alternativ som inte ingår i de uppdrag regeringen 
lagt ut är att stimulera planerbar elproduktion som snabbt kan mobi-
liseras vid effektbrist och höga priser. Det kan handla om gasturbiner 
som kan drivas med bioolja, biogas eller andra förnybara bränslen. 
Genom att energin finns lagrad i bränslet kan man få billigare lösning-
ar än energilagring i batterier. Regeringen borde lägga ett uppdrag 
även gällande planerbar flexibel elproduktion. 

Uppdrag om effektivare 
energianvändning  
(pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet publicerat  
22 juni) 

”Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att analysera hur 
användningen av energi, effekt och resurser kan effektiviseras i 
olika delar av samhället. Syftet med uppdraget är att underlätta 
utfasning av fossila bränslen genom elektrifiering. 

Energieffektivisering spelar en viktig roll i en pågående 
elektrifieringen av Sverige och i genomförandet av regeringens 
nationella elektrifieringsstrategi. Den spelar också en viktig roll 
för att nå klimatmålen. Energi- och resursanvändningen behöver 
vara effektiv för att klimatmålen ska kunna nås på ett hållbart 
sätt. Effektiv energianvändning är även högt upp på agendan 
inom EU som ett sätt att snabbt minska beroendet av import av 
fossila bränslen och öka konsumenters motståndskraft mot höga 
energipriser.”

”Regeringen bedömer att det finns en stor potential för ytter-
ligare energieffektivisering. Effektiviseringstakten bör öka genom 
att ta tillvara den samhällsekonomiskt effektiva potentialen i 
olika sektorer. I elektrifieringsstrategin slår regeringen fast att 
särskilt fokus ska läggas på möjligheterna att minska effekttoppar 
i samband med effektivare energianvändning för att underlätta 
en snabb elektrifiering. Även flexibilitet i elanvändningen, där ef-
fektbehov flyttas utan att det totala energibehovet ändras, behövs 
i större utsträckning i elsystemet framöver.

Regeringen ger nu Energimyndigheten i uppdrag att bland 
annat:

 Identifiera och analysera den samhällsekonomiska potentialen 
för energieffektivisering i olika sektorer och verksamheter vid 
olika scenarier.

 Analysera styrmedel som påverkar energianvändningen, i syfte 
att minska effektbehovet vid topplastsituationer när elbehovet är 
som högst.

 Genomföra en kvalitativ och kvantitativ analys av miljöef-
fekter och resursanvändning i olika elektrifieringsscenarier.

Energimyndigheten ska senast den 15 december 2023 redovisa 
uppdraget till Regeringskansliet.

Svebio kommentar: 
Uppdraget innehåller både bra och mindre bra komponenter. Vi kan 
inte se att det finns ett egenvärde i att ”underlätta utfasning av fos-
sila bränslen genom elektrifiering”. Utfasning av fossila bränslen, 
och därmed minskning av koldioxidutsläppen, måste vara målet. Den 
utfasningen åstadkoms genom generella styrmedel som belastar ut-
släppen. Vilka lösningar som används för att genomföra utfasningen,  
t ex om man använder elektrifiering eller förnybara bränslen, måste be-
slutas av berörda företag och enskilda. 

Punkten om att analysera styrmedel för att minska effektbehovet 
vid topplastsituationer när elbehovet är som högst skulle vara värd 
ett separat uppdrag och inte vara en del av en utredning om ener-
gieffektivisering. Effektfrågan är politiskt misshandlad av regeringen 
och av de partier som kom överens i energiuppgörelsen 2016 och 
Energikommissionen (SOU 2017:2). Där var man eniga om att hantera 
effektfrågan, men därefter har mycket lite hänt. 

Regeringsuppdrag om hyggesfritt 
respektive naturnära skogsbruk  
(Pressmeddelande från Miljödepartementet och Näringsdeparte-
mentet publicerat 30 juni) 

Regeringen har beslutat att uppdra åt Skogsstyrelsen och Na-
turvårdsverket att utveckla och förbättra förutsättningarna för 
hyggesfritt skogsbruk. Myndigheterna ska också föreslå en defini-
tion av naturnära skogsbruk och följa hur definitionen av detta 
begrepp tas fram inom EU. Regeringen har förhandlat uppdraget 
tillsammans med Miljöpartiet.

Skogsstyrelsen har tidigare haft flera uppdrag som knyter till 
frågan om hyggesfritt skogsbruk, senast bland annat kopplat till 
rådgivning om olika typer av skogsbruk. Regeringen vill nu bygga 
vidare på det genom att ge Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket 
ett gemensamt uppdrag att utveckla och förbättra förutsätt-
ningarna för hyggesfritt skogsbruk och att föreslå mål som visar 
riktning och ambitionsnivå för det nationella arbetet.

Begreppet naturnära skogsbruk förekommer i flera EU-
processer, bland annat i EU:s biodiversitetsstrategi. Regeringen 
vill därför att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska följa det 
pågående definitionsarbetet inom unionen, men också föreslå en 
definition av naturnära skogsbruk.

Odling på mark i träda tillåts och 
krav på växtföljd undantas under 
2023  
(pressmeddelande från Näringsdepartementet publicerad  
23 augusti) 

Rysslands invasion av Ukraina har lett till en kraftig ökning av 
råvarupriser och negativ påverkan på både utbud och efterfrågan 
på jordbruksprodukter. Det är angeläget att potentialen för 
livsmedelsproduktion i EU och Sverige utnyttjas för att bidra till 
den globala livsmedelsförsörjningen. Därför kommer regeringen 
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att nyttja möjligheten att ge undantag från stödvillkor i den ge-
mensamma jordbrukspolitiken för 2023. Undantaget gäller krav 
på växtföljd samt att odling på trädesareal möjliggörs, utan att 
rätten till stöd går förlorad.

– Sverige har varit drivande i att efterfråga den här möjligheten 
på EU-nivå, och jag är glad att kunna ge detta viktiga besked till 
våra svenska lantbrukare, som nu står inför höstsådden. Genom 
undantaget kan det svenska lantbruket bidra ytterligare till att 
stärka livsmedelsförsörjningen i dessa oroliga tider, samtidigt som 
det kan öka lönsamheten för jordbrukarna, säger landsbygdsmi-
nister Anna-Caren Sätherberg.

Den 27 juli fattade kommissionen beslut om att medlems-
länder kan besluta om undantag från regelverken i den gemen-
samma jordbrukspolitiken. Undantagen gäller gäller GAEC 
7, krav på växtföljd/flera olika grödor och GAEC 8, krav på 
miljöytor, som ska införas år 2023. Bakgrunden till beslutet är att 
invasionen i Ukraina har medfört ökad osäkerhet för den globala 
livsmedelsförsörjningen.

Information om undantaget kommer att finnas tillgänglig på 
Jordbruksverkets hemsida.

Svebio kommentar: 
EU:s jordbrukspolitik är i grunden felaktig. Den belönar icke-odling 
framför odling och avsätter stora arealer mark som inte odlas. Syf-
tet med politiken är att hålla igen produktionen. Stora arealer ligger i 
träda eller odlas lågintensivt. Det finns stort utrymme att öka odling-
en av energigrödor som raps, etanolvete och salix, men EU-politiken 
motverkar sådan odling. När Ukrainakriget förhoppningsvis är över om 
några månader eller något år bör den svenska regeringen verka för 
att de tillfälliga reglerna som tillåter odling på träda behålls och att vi 
fortsätter utnyttja odlingsresurserna optimalt. Man bör då också upp-
muntra import av biodrivmedel från Ukraina. 

Utredning om en nationell 
bioekonomistrategi  
Regeringen har beslutat tillsätta en utredning om en nationell 
bioekonomistrategi. Utredare blir förra miljöministern och förra 
styrelseordföranden i Södra Lena EK. 

Så här skrev Näringsdepartementet 18 juli: 
”Som ett led i arbetet med att skapa jobb genom att driva på 

klimatomställningen beslutade regeringen i juni att tillsätta en 
utredning med uppgift att ta fram förslag till en strategi för en 
hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. Nu 
är det klart att Lena Ek blir särskild utredare. I uppgiften ingår att 
ge förslag till ett eller flera uppföljningsbara mål och, vid behov 
förslag på åtgärder, för en växande bioekonomi.

Lena Ek börjar arbetet som särskild utredare den 15 augusti. 
Utöver att ta fram förslag strategi, mål och åtgärder ska Lena 
Ek även analysera genomförbarheten i, och om lämpligt, föreslå 
åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivme-
del baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive ett eller flera 
alternativa förslag till långsiktigt produktionsstöd.

Uppdraget om produktion av biodrivmedel ska redovisas se-
nast den 15 februari 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast 
den 31 oktober 2023.

Svebio kommentar: 
Energimyndigheten presenterade redan förr hösten ett förslag om hur 
man kan stimulera produktion av inhemska avancerade biodrivmedel. 
Förslaget gick i första hand ut på att införa en delkvot inom ramen 
för reduktionsplikten. Regeringen har inte skickat ut detta förslag på 
remiss. Istället väljer man nu att be en ny utredare komma med för-
slag om hur man ska främja effektiv produktion av inhemska flytande 
biodrivmedel. Detta utredningsarbete ska gå snabbt, med avrapporte-
ring redan 15 februari nästa år. Därefter måste regeringen, oberoende 
av färg, snabbt komma till skott med ett konkret förslag. Vi har stora 
bioenergiresurser, både i skogsbruket och i jordbruket, som kan an-
vändas för produktion av biodrivmedel, och vi är idag starkt beroende 
av import av biodrivmedel. 

Svebio har inbjudits att delta i utredningsarbetet. 

Miljöanpassad skogsgödsling för 
ökad takt i klimatomställningen  
(Pressmeddelande publicerat av Näringsdepartementet 7 juli) 

Regeringen har beslutat att ge Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) i uppdrag att ta fram en förstudie om miljöanpassad 
skogsgödsling för ökad skoglig tillväxt. Uppdraget ska bidra till 
att stärka bioekonomins roll i klimatomställningen.

- En ökad hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd 
tillgång till biomassa från den svenska skogen är viktigt för att 
vi ska leda klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. 
Det känns spännande och viktigt att SLU nu ska undersöka hur 
skogsgödslingen kan utvecklas för att på bästa sätt bidra till detta, 
säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

SLU ska ge förslag på hur formerna för skogsgödsling kan 
utvecklas så att en större andel av skogsmarken kan gödslas än 
vad som sker idag samtidigt som miljöpåverkan och effekter på 
biologisk mångfald minimeras. I uppdraget ingår även att iden-
tifiera eventuella ytterligare analysbehov. Förslagen ska inkludera 
effekterna på kolsänkan både i ett kortare perspektiv till 2030, 
och i ett längre perspektiv till 2050. Uppdraget ska redovisas i 
februari 2023.

Ökad hållbar tillväxt i skogen är en för regeringen prioriterad 
fråga. I enlighet med skogspropositionen har Skogsstyrelsen nyli-
gen uppdragits att bland annat ta fram ett nationellt mål för ökad 
hållbar tillväxt i skogen samt att se över hur regellättnader kan 
underlätta villkoren för företagande inom skogssektorn. Samti-
digt ska synergieffekter eftersträvas som gynnar skogspolitikens 
båda mål om produktion och miljö.

Svebio kommentar: 
Det här är ett utmärkt initiativ av regeringen. Sverige kommer att få 
krav på ökad kolsänka genom EU:s förväntade beslut om LULUCF-
mål (kolbalans i markanvändning och skog). Det finns två huvudsakliga 
åtgärder för att öka kolsänkan – minskad avverkning och ökad tillväxt. 
Minskad avverkning leder till neddragning av sysselsättning, inkom-
ster och exportintäkter förutom minskad kolinbindning i skogen på 
sikt. Ökad tillväxt har inte dessa nackdelar och ger dessutom ökat 
kolupptag direkt. En av flera möjliga åtgärder för att öka tillväxten är 
att tillåta mer gödsling på vissa typer av skogsmark. Detta alternativ 
måste analyserad och diskuteras utan politiska skygglappar.
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Energimyndighetens prognos: 
kraftigt ökad elexport och en 
transportsektor i omvandling  
Energimyndigheten presenterade 1 juli en kortsiktsprognos över 
Sveriges energianvändning de kommande tre åren. Prognosen 
visar bland annat följande: 
 Den totala slutliga energianvändningen är i stort sett oföränd-
rad från 2021 till 2025, med en viss minskning från 370 TWh till 
364 TWh. 
 Transportsektorns energianvändning minskar genom elektri-
fiering från 82 TWh 2021 till 77 TWh 2025. Energianvändningen 
i industrin och bostads- och servicesektorerna är i stort sett 
oförändrad. 
 På tillförselsidan sker en fortsatt ökning av biobränsletill-
förseln, från 139 TWh 2021 till 156 TWh 2025. En stor del av 
ökningen beror på ökad användning av biodrivmedel i inrikes 
transporter. Prognosen förutsätter att reduktionspliktens kvoter 
genomförs som beslutat 2024 och 2025, och att Sverige får fort-
satt skattebefrielse för biodrivmedel. 
 Användningen av oljeprodukter fortsätter att minska, från 98 
TWh 2021 till 76 TWh 2025. Också denna minskning förutsätter 
att reduktionsplikten fullföljs. Men minskad oljeanvändning sker 
också i andra sektorer.  
 Inom elproduktionen ökar vindkraftsproduktionen från 
27 TWh 2021 till 50 TWh 2025, dvs nära en fördubbling, och 
solkraften ökar från 1,1 TWh 2021 till 3,8 TWh 2025. För kraft-
värme i fjärrvärmen och industrin är elproduktionen i stort sett 
oförändrad. 
 Den samlade elproduktionen ökar från 165,5 TWh 2021 till 
187,7 TWh 2025, dvs med 22,2 TWh. 

 Den slutliga elanvändningen inklusive distributionsförluster 
blir i stort sett oförändrad, och ökar bara marginellt från 139,4 
TWh 2021 till 141,9 TWh 2025. Om Northvolt och H2 Green 
Steel är i drift i slutet av perioden kan elanvändningen bli 7 TWh 
högre. 

 Som en följd av kraftigt ökad elproduktion och mycket liten 
ökning av elanvändningen ökar exportöverskottet från 26 TWh 
2021 till 46 TWh 2025. 

Svebio kommentar:
Energimyndighetens egna kommentarer till prognosen i pressmed-
delanden noterar den kraftiga ökningen för vindkraft och solkraft, 
den minskade totala energianvändningen i transportsektorn och det 
växande elöverskottet. Men man nämner inte alls den fortsatta ök-
ningen för biobränslen och minskningen av oljeförbrukningen. Det är 
anmärkningsvärt. 

I mellanrubrikerna i sin sammanfattning skriver Energimyndigheten: 
”Ökad el- och fjärrvärmeanvändning i bostads- och servicesektorn”, 
”Elanvändningen inom industrin förväntas öka”, och ”Ökad elektrifie-
ring av transporter ger lägre energianvändning”. Med tanke på att den 
totala elanvändningen i stort sett ligger stilla under perioden är det 
svårt att förstå hur elanvändningen samtidigt kan öka i alla samhälls-

sektorer. Energimyndigheten verkar fångad i sin egen föreställning om 
att samhället håller på att elektrifieras, när vi samtidigt inte ser några 
tydliga tecken på detta i den samlade statistiken. Elanvändningen 
ökar i vissa sektorer och i vissa nya stora företag, men minskar eller 
ligger stilla i andra delar av ekonomin. Dagens mycket höga elpriser 
kommer säkert också att påverka de här trenderna. 

Nya möjligheter till 
investeringsstöd från Klimatklivet  
(information från Naturvårdsverket)

”Mellan den 23 augusti och den 8 september öppnar Klimatklivet 
årets sista ansökningsomgång för investeringsstöd till åtgärder 
som minskar klimatutsläppen. Naturvårdsverket uppmuntrar 
till fler ansökningar inom områden med stor potential till 
klimatnytta. 

Naturvårdsverket ser ett antal branscher och områden där 
klimatåtgärder har särskilt stor potential att minska utsläppen. 
Dessa områden är överskottsvärme, cirkulära flöden, jordbruk, 
biokol, biogas, vätgas, hållbara biodrivmedel och elektrobräns-
len, elektrifiering och mindre industrier.”  

”Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 10,2 miljarder 
kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt 
om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finan-
siering har totalt 24,4 miljarder kronor investerats för att minska 
utsläppen. Åtgärderna beräknas minska Sveriges utsläpp med 2,2 
miljoner ton växthusgaser per år.”  

”Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till 
de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgas-
utsläpp per investerad krona. Klimatklivet kompletterar andra 
finansieringsmöjligheter för omställning som obligationer, lån 
och krediter.”  

Omvänd auktion för bio-CCS 
senareläggs  
(pressmeddelande från Energimyndigheten 27 juni)

Den första utlysningen för omvänd auktion för bio-CCS sena-
reläggs till 2023. Det beror på att Energimyndigheten ännu inte 
fått de förutsättningar som krävs för att genomföra auktionen.

Energimyndigheten har rollen som auktionsförrättare för 
omvänd auktionering av driftsstöd till bio-CCS och har under 
året arbetat för att utlysa en auktion i slutet av 2022.

Men för att en omvänd auktion ska kunna genomföras behö-
ver stödsystemet genomgå en statsstödsprövning och godkännas 
av EU-kommissionen. Regeringen behöver dessutom besluta 
om en förordning med förutsättningar för ett genomförande. 
Då regeringen fortfarande bereder dessa två frågor kommer en 
utlysning av omvänd auktion att kunna ske först under 2023.

Energimyndigheten kommer att informera om detaljer och 
tidplan för auktionsförfarandet i god tid innan auktionen startar.



9

Elmarknad i spinn 
Samma tendenser som vi sett tidigare under året har förstärkts 
under sensommaren. Man kan säga att marknaden gått i spinn. 
Elpriset har stigit till nya rekordnivåer, främst i södra Sverige 
(elområdena 3 och 4), samtidigt som priset tidvis varit mycket 
lågt i norra Sverige och norra Norge. Elpriset i södra Sverige har 
regelmässigt varit tio gånger så högt som i norra Sverige. Tidvis 
har skillnaden varit ännu större. Ett exempel är den 22 augusti, 
då priset elområde 4 (Malmö och Sydsverige) var 542 €/MWh, 
medan det var 7,88 €/MWh i elområde 1 och 2 (norra Sverige) 
och bara 0,73 €/MWh i norra Norge. Elpriset i södra Sverige 
var alltså denna dag nästan 70 gånger så högt som i norra Sve-
rige, och 740 gånger så högt som i Nordnorge. Prisskillnaderna 
återspeglar i första hand marknadspåverkan från kontinenten i 
södra Sverige, som i sin tur beror på marginalprissättning, höga 
gaspriser och i viss mån höga priser på utsläppsrätter. Att priserna 
är så låga i norr beror på otillräcklig överföringskapacitet och 
de stora investeringarna i vindkraft i norr som inte motsvaras 
av ökad efterfrågan på el. Situationen i södra Sverige skulle vara 
bättre med högre regional egenproduktion. Här kan den bioba-
serade kraftvärmen spela en roll. Energiministern har inbjudit till 
överläggningar med branschen för att de om det finns möjlighet 
att öka produktionen. 

Utöver de höga priserna och de stora prisskillnaderna inom 
landet karaktäriseras marknaden av mycket stora prissvängningar, 
som i första hand beror på den höga andelen vindkraft och brist 
på balanskraft i söder. 

På produktionssidan kan vi notera en god fyllnad i vat-
tenmagasinen och produktion något under förra årets. Vind-
kraftsproduktionen ligger hittills i år 43 procent över förra årets 
produktion. Kärnkraften hittills i år på samma nivå som förra 
året, men nu kommer besked om att Ringhals 4 kommer att vara 
avstängd tre månader. Produktionen av ”övrig värmekraft”, dvs i 
huvudsak biokraft, ligger 6 procent över förra årets produktion, 
och under augusti har produktionen legat 30 procent över förra 
årets. Vi har också noterat att kraftvärmeverk startat elproduk-

tion tidigt som svar på de mycket höga elpriserna. 
Elanvändningen ligger nu klart under elanvändningen för ett 

år sedan, ett resultat av de höga priserna. Trenden är tydligast 
i industrisektorn, men kommer säkert att slå igenom i hushål-
len. Effekten av ökad produktion och minskad användning är 
ökad nettoexport, som nu ligger kring 32 TWh för de gångna 
12-månaderperioden. 

Utsläppsrättspriset ligger nu kring 90€/ton, vilket är ett 
mycket högt pris.

(Svebios förslag om hur bioenergin kan hålla nere elpriserna, 
se Pressmeddelanden sidan 13)

Osäkerhet om gaspriset 
EU-kommissionen kommer att föreslå reformer på energimark-
naderna som ska bryta kopplingen mellan de höga gaspriserna 
och elpriserna. När detta skrivs vet vi inte hur förslagen kommer 
att se ut. Beskedet att EU-kommissionen kommer att agera 
mot de höga priserna har redan påverkat gaspriset, som sjunkit 
med 20 procent från sin höga nivå. Ryssland har fortsatt att 
störa tillförseln av gas till Västeuropa, genomfört omotiverade 
”underhållsåtgärder” på Nordstream 1, pressat länder och företag 
att betala i rubel, och till och med brännt av stora volymer gas 
nära finska gränsen. Samtidigt arbetar EU-länderna intensivt på 
att förbereda sig för vintern, och gaslagren har fyllts på snabbare 
än man tidigare räknat med. Också detta är en faktor bakom 
prisnedgången på gas. 

Det globala oljepriset har stabiliserats på en nivå under 100 
USD/fat och när detta skrivs ligger Nordsjöoljan på 96 dollar. 
Tillsammans med de höga gaspriserna, relativt höga kolpriser, 
högt pris på utsläppsrätter och höga elpriser skapar detta en 
mycket stark marknad för bioenergilösningar. 
För en aktuell uppdatering av marknad och prisutveckling för 
biobränslen, delta i Svebios bränslemarknadsdag (Svebio Fuel 
Market Day) i Stockholm 8 september.
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REPowerEU
Svebio yttrade sig 19 augusti till Infrastrukturdepartementet över 
ett förslag från EU-kommissionen om initiativet REPowerEU 
och åtföljande lagstiftningsförslag rörande Förnybartdirektivet 
och Energieffektiviseringsdirektivet. Så här lyder yttrandet: 

Vi har tagit del av EU-kommissionens förslag och regerings-
kansliets faktapromemoria 2021/22:FPM 102. Vi hade tyvärr inte 
möjlighet att delta i det remissmöte som hölls 20 juni, men vill 
framföra följande skriftliga synpunkter:

Svebios synpunkter i sammanfattning 

 REPowerEU-planen har kraftig slagsida till förmån för vätgas 
och elektrifiering och andra lösningar som kan ersätta rysk gas 
först på längre sikt och till okända kostnader. 

 REPowerEU undervärderar samtidigt möjligheterna att 
ersätta rysk gas och annan rysk fossil energi med biobränslen och 
avfallsbränslen. 

 Förslagen om tillägg i förnybartdirektivet och energieffektivi-
seringsdirektivet bör avvisas av den svenska regeringen eftersom 
de innebär en onödig detaljreglering av den nationella energipoli-
tiken och leder till klimatpolitiskt omotiverade kostnader. 

 Om så kallade fokusområden för förnybar energi införs bör 
de också avse bioenergi. Man bör inte införa olika regelverk för 
tillstånd inom och utom fokusområden utan samma regelverk 
bör tillämpas för alla aktörer. 

REPowerEU-planen har betydande brister

EU-kommissionen har förbigått en rad åtgärder som skulle ge 
snabb minskning av beroendet av ryska fossila bränslen, medan 
man lyft fram lösningar som kan ge effekt först på längre sikt och 
till okända och sannolikt onödigt höga kostnader. Obalansen i 
meddelandet REPowerEU kan illustreras med att biomassa 
nämns i ett enda stycke i dokumentet medan vätgas nämns 45 
gånger! Avfallsbränslen nämns inte alls. 

Enligt Svebios uppfattning finns det stora möjligheter att 
ersätta fossila bränslen i befintliga kraftvärmeverk, värmeverk, 
pannor och industriella processer med olika typer av biobränslen 
och avfallsbränslen. Den omfattande användningen av biobräns-
len är en viktig förklaring till varför Sverige har så låg användning 
av fossil gas och därmed har ett lågt direkt beroende av rysk gas. 

De baltiska länderna har visat att man kan minska eller eli-
minera beroendet av rysk gasimport genom att konvertera sina 
fjärrvärmesystem. I Litauen har exempelvis gas- och oljeanvänd-
ningen i fjärrvärmen nästan helt ersatts av inhemska biobränslen 
och avfallsbränslen inom loppet av en tioårsperiod: 

Ersättningen av fossila bränslen med biobränslen i fjärrvärmen i Litauen, värden i procent av totala bränsletillförseln (RES = förnybara bräns-
len, dvs biobränslen). Ytterligare konvertering sker nu genom att två nya kraftvärmeverk tas i drift i Vilnius, för flis respektive avfall. 

Källa: Litbioma – Litauens bioenergiförening.
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Vi noterar att den svenska regeringen framhåller betydelsen 
av bioenergi, men vi anser att frågan måste drivas ännu hårdare 
inom EU. Den aktuella situationen på energimarknaden är ett 
mycket starkt motiv för att avvisa alla planer på att införa nya 
restriktioner mot skogsbränslen i samband med revideringen av 
förnybartdirektivet. 

Som jämförelse är möjligheterna att på kort sikt ersätta rysk 
gas med vätgas i det närmaste obefintliga eftersom det både 
saknas produktion av förnybar vätgas, distributionssystem och 
teknik för användningen. Kommissionens förslag om snabbt 
ökad produktion av biogas för att ersätta fossil gas är ambitiöst 
men sannolikt svårt att uppnå i de volymer som föreslås.

Onödig detaljreglering

Vi stödjer förslaget om att höja förnybartmålet till 45 procent på 
EU-nivå. Det är angeläget att ersättningen av rysk fossil energi 
i första hand sker genom ökad satsning på förnybar energi och 
först i andra hand genom ökad import av naturgas från andra 
länder. Den ökade gasimporten från andra länder riskerar att låsa 
fast EU i ett fortsatt högt fossilbränsleberoende och motverkar de 
klimatpolitiska målen. 

Vi anser att de tillägg till förnybartdirektivet och energieffek-
tiviseringsdirektivet som föreslås är överflödiga och bör avvisas 
av den svenska regeringen. De innebär ett onödigt ingrepp i 
medlemsländernas rätt att själva bestämma om utformningen 
av energianvändningen. EU-direktiven bör i första hand lägga 
fast mål, övergripande regelverk och gemensamma generella 
ekonomiska styrmedel, men överlämna till medlemsländerna att 
utforma detaljerna i politiken. Förutsättningarna varierar mycket 
starkt mellan länderna och detaljreglering från EU-nivå riskerar 
att leda till onödiga och klimatpolitiskt omotiverade kostnader 
både på samhällsnivå och för enskilda aktörer. Den detaljregle-
ring som föreslås för solceller på byggnader är ett bra exempel 
på detta. 

Utpekandet av fokusområden

Förslaget om att medlemsländerna ska peka ut ”renewables 
go-to areas” (i den svenska översättningen ”fokusområden”) är 
ett exempel på onödig detaljreglering av medlemsländernas 
energiplanering. Förslaget illustrerar också ensidigheten i 
EU-kommissionens syn på förnybar energi, eftersom förslaget 
exkluderar bioenergianläggningar. Om man ska peka ut lämpliga 
områden för vindkraft och solenergi finns det minst lika stor 
anledning att peka ut fokusområden som är lämpliga för ökad 
produktion av biomassa för energiändamål, t ex: 

 Jordbruksmark som skulle kunna användas för ökad produk-
tion av ettåriga energigrödor, både genom utveckling av växtfölj-
der inom befintlig odling och på idag outnyttjade marker. 

 Jordbruksmark som skulle kunna avsättas för fleråriga ener-
gigrödor, som salix, poppel och olika typer av energigräs (rörflen, 
Miscanthus, etc). 

 Områden och regioner där man kan öka uttaget av skogliga 
biobränslen, t ex genom ökat uttag av avverkningsrester. 

 Potentialer för att avveckla deponering av brännbart avfall och 
istället utvinna energi. 

Om det fattas beslut om att peka ut ”renewable go-to areas” 
bör den svenska regeringen föreslå att definitionen av fokusområ-
den utvidgas till att omfatta biomassa för energiändamål.  

Den svenska regeringen bör också verka för att medlems-
länderna ska peka ut områden och tätorter där man kan öka 
användningen av fjärrvärme. 

Svebio anser att det är olämpligt att införa olika regelverk och 
ambitioner för tillståndsgivning inom och utanför de föreslagna 
fokusområdena. Regelverken för tillståndsgivning bör vara lika 
för alla aktörer.

LÄS GÄRNA VÅRA WEBBTIDNINGAR

BIOENERGI OCH BIOENERGY INTERNATIONAL 

https://bioenergitidningen.se/ https://bioenergyinternational.com/
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Sverige äntligen redo att satsa 
på biodrivmedel – tillsätter 
nationell utredning 
Publicerat 22 juni

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen 
genom att öka den inhemska produktionen av 
flytande biodrivmedel

- Vi behöver öka takten i klimatomställningen, skapa fler 
jobb i hela landet och stärka vår försörjningsförmåga. Vi behöver 
producera mer samtidigt som vi utnyttjar våra resurser mer ef-
fektivt, säger lantbruksminister Anna-Caren Sätherberg (S) på en 
pressträff.

Stor potential i de areella näringarna

Sverige ska minska utsläppen från transportsektorn med 70 
procent till år 2030, jämfört med 2010. För att vi ska lyckas med 
detta behöver andelen biodrivmedel i bensin och diesel öka och 
användandet av rena biodrivmedel.

- Nästan 90 procent av det biodrivmedel som användes i Sve-
rige 2020 har sitt ursprung utanför Sverige. I den återuppbyggnad 
av det civila försvaret som nu inletts är en tryggad försörjning av 
biodrivmedel central. Vi har en outnyttjad potential i restpro-
dukter från jord- och skogsbruket och fisket, säger Anna-Caren 
Sätherberg.

Vill öka biodrivmedelsproduktionen

Enligt Energimyndigheten använde Sverige under 2020 drygt 20 
terawattimmar biodrivmedel.

Den svenska produktionskapaciteten för biodrivmedel 2022 är 
7,5 TWh, enligt en undersökning publicerad i Bioenergitidningen 
nummer 3-2022. För närvarande färdigställs produktionskapaci-
tet motsvarande 3,3 TWh, som når marknaden under 2023.

Därefter kommer, om planerade anläggningar byggs, ytter-
ligare 10 TWh till 2024 och 18 TWh fram till år 2026. Totalt 
blir detta en produktionskapacitet på 39 TWh 2026. Detta kan 
jämföras med drivmedelsanvändningen för vägtransporter i Sve-
rige som för något år sedan var 92 TWh. Utöver det tillkommer 
produktion av biogas på flera terawattimmar.

Minskade drivmedelspriser

- Kostnaden för att producera biodrivmedel ligger normalt mel-
lan 5-15 kronor per liter. Biodrivmedel från svensk skogsråvara 
hamnar i den dyrare delen av intervallet, därför är regeringens 
utredning viktig, säger Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergi-
föreningen, Svebio.

- Det är positivt att regeringen tar initiativ till att öka produk-
tionen i Sverige av flera skäl. Vi får ett bättre klimat, förbättrar 
energisäkerheten och skapar en industriell utveckling med ar-
betstillfällen och exportmöjligheter. Dessutom kommer drivme-
delspriserna att minska om utbudet ökar kraftigt. Enligt Svebios 
uppfattning finns det stor potential för biodrivmedelsproduktion 
i Sverige och på sikt tror vi på en volym på minst 60 TWh där en 

stor del av råvaran är svensk, menar Gustav Melin.
Svebio har med finansiering av Vinnova genomfört två utred-

ningar som undersökt hur Sverige kan öka produktionen av nya 
svenska biodrivmedel med nya styrmedel. Målsättningen är att 
bidra till en cirkulär bioekonomi där biodrivmedel är grundläg-
gande för att ställa om transportsektorn till klimatneutralitet. Se 
länk till rapporterna nedan.

Kort om utredningen

Utredningen har två huvuddelar, dels att ta fram en bioekono-
mistrategi. Dels att föreslå åtgärder för att främja produktion av 
biodrivmedel baserat på inhemska råvaror.

Inom biodrivmedel kommer utredaren att ha två delar att 
jobba med: Dels att analysera vilken roll svensk produktion 
av förnybara drivmedel kan ha för energi- och klimatpolitiska 
mål, tillväxt och sysselsättning i hela landet och stärkt försörj-
ningstrygghet. Dels att om genomförbart och lämpligt, föreslå 
produktionsstöd för flytande hållbara förnybara drivmedel och 
dess mellanprodukter.

Utredningen ska starta i augusti 2022. Uppdraget om åtgärder 
för produktion av biodrivmedel ska redovisas senast 15 februari 
2023. Uppdraget om att ta fram förslag till en nationell bioeko-
nomistrategi ska redovisas senast 31 oktober 2023.  

Produktionskapaciteten för 
biodrivmedel nära tredubblas 
till 2024 – kommer ge sjunkande 
dieselpriser – men moderaternas 
förslag slår sönder branschen
Publicerad 28 juni

Biodrivmedel har varit den snabbaste metoden att minska svenska 
koldioxidutsläpp de senaste åren. Nu vill moderaterna kraftigt 
öka de svenska utsläppen genom att minska inblandningen av 
biodrivmedel i transportsektorn. Konsekvensen blir att de helt 
tar bort marknaden för biodrivmedelsföretagen som just nu 
investerar stort i nya fabriker.

Häpnadsväckande – Det är häpnadsväckande industri- och 
näringspolitik från moderaterna, samtidigt som man ställer sig på 
bromsen i klimatpolitiken och ökar utsläppen med flera miljoner 
ton koldioxid, säger Gustav Melin VD på Svebio.

Snabb tillväxt

Under 2022 finns 15 anläggningar i Sverige som kan producera 
cirka 7,5 TWh biodrivmedel per år. På två år till 2024 kommer 
den svenska produktionskapaciteten nå 20 TWh per år vilket 
motsvarar nära 25 procent av alla vägtransporter och är lika 
mycket biodrivmedel som hela importen i år 2022.

Ökat utbud sänker priser

- Det är sällsynt dålig tajming på moderaternas förslag. Det 
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ökade utbudet av biodrivmedel de närmaste åren kommer att 
sänka priserna på diesel från dagens nivåer. Politikerna borde 
vara angelägna om att stimulera ytterligare svensk produktion 
efter 2024 för att öka energisäkerheten och hålla nere priserna. 
En satsning på biodrivmedel är ett utmärkt sätt att både hålla 
nere drivmedelspriserna och samtidigt klara klimatpolitiken. 
Moderaternas förslag är synnerligen ogenomtänkt, säger Gustav 
Melin.

Så kan Sveriges största 
energislag göra att vi klarar 
elkrisen
Publicerad 26 augusti

I Sverige använder vi mer bioenergi än energi från vattenkraft 
och kärnkraft tillsammans. Därför kan en måttlig ökning av bio-
energianvändningen enkelt leda till minskade elpriser och bättre 
tillgång på el, inte minst i södra Sverige. Här listas sex konkreta 
förslag som direkt kan sänka elpriserna.

1. Ökad biokraftproduktion

Redan i dag står biokraft i kraftvärme och industri för omkring 
åtta procent av den svenska elproduktionen. Den andelen kan 
höjas med rätt styrmedel och en stor del av den ökade produktio-
nen kan komma i södra delen av Sverige.

Det finns potential att öka produktionen i befintliga kraftvär-
meverk. Under kalla vinterdygn prioriterar fjärrvärmeföretagen 
värmeleveranserna och tvingas ofta dra ner på elproduktionen. 
Det kan avhjälpas genom investeringar i mer topplastproduktion 
av värme, exempelvis med pellets eller bioolja som bränsle. Skat-
ten på bioolja för uppvärmning måste därför tas bort. Man kan 
investera i kylare som gör att man kan producera el även när 
värmebehovet är lågt, samtidigt som elpriset är högt och det råder 
brist på el.

Nya biokraftvärmeverk kan byggas utifrån det befintliga vär-
meunderlaget, och nya turbiner kan installeras på orter som bara 
har värmeproduktion. Ny teknik har utvecklats för småskalig 
elproduktion från biobränslen, exempelvis ORC-turbiner och 
små kraftvärmeverk.  Biogas kan användas i högre utsträckning 
för elproduktion. Gemensamt för alla dessa åtgärder för mer 

biokraftproduktion är att tekniken och kostnaderna är välkända 
och genomförandetiden är relativt kort. Utbyggnaden kan ske 
nära konsumenterna i städer och tätorter i södra Sverige, vilket 
gör att det inte heller behövs nya kraftledningar. Dessa fördelar 
gäller både i jämförelse med ny kärnkraft och i jämförelse med 
havsbaserad vindkraft.

2. Biobränslen ersätter elvärme

En stor del av elförbrukningen används för uppvärmning, 
både som direktverkande el, eller via värmepumpar. Dessutom 
används mycket el för varmvattenproduktion. Det finns många 
olika lösningar för att ersätta denna el med biobränslen.

I hus med vattenburet värmesystem kan man installera en mo-
dern pellets- eller vedpanna, alternativt en vattenmantlad pellets-
kamin som ansluts till värmeledningen. En ytterligare möjlighet 
är att komplettera med solvärme, som tar vara på en större andel 
av solinstrålningen än solceller och kan klara varmvattenbehovet 
under sommartid.

I hus med direktverkande el är den bästa lösningen att instal-
lera en modern pelletskamin som kan ta över hela eller en stor 
del av husets värmebehov, beroende på husets planlösning. Med 
nuvarande elpriser och om man har direktverkande el, kan en 
modern pelletskamin spara in hela investeringen på mindre än 
två år.

Nya pellets- och vedeldade pannor och kaminer har hög 
verkningsgrad och mycket låga utsläpp till luft eftersom de måste 
uppfylla de stränga kraven i EU:s Ecodesigndirektiv.

3. Anslutning till biobaserad fjärrvärme

Ett alternativ till att installera egen värmeproduktion av bio-
bränsle för att ersätta el är att ansluta elvärmda hus till fjärrvärme. 
Det gäller både småhus och bostadsrättsföreningar, som ibland 
under senare år installerat värmepumpar med åtföljande elför-
brukning och elkostnad.

Svebio har noterat att allt fler villaägare i dag vänder sig till 
fjärrvärmeföretagen för att ansluta sina hus. Ett exempel är 
Karlstads Energi, där antalet nyanslutningar av villor fördubblats 
jämfört med förra året.

Fjärrvärme finns i dag utbyggd i så gott som samtliga svenska 
kommuner och alla större tätorter. Som bränsle används främst 
biobränslen och avfallsbränslen, samt en del spillvärme från 
industrier. Totalt finns det omkring 550 fjärrvärmenät i Sverige 
som använder biobränslen. Fossila bränslen är nästan helt borta 
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ur fjärrvärmens bränslemix. Det gör att fjärrvärmepriserna inte 
har ökat mer än marginellt. Anslutning till fjärrvärme ger dubbel 
effekt eftersom kraftvärmeverket får ett större ”värmeunderlag” 
att producera el på. Elproduktionen ökar.

Viktigt är också att all ny tätbebyggelse ansluts till fjärrvärme. 
På mindre orter kan man satsa på närvärmelösningar.

4. Energikonverteringar i industrin

Det har genomförts många projekt i näringslivet för att er-
sätta fossila bränslen med biobränslen under de senaste åren, inte 
minst efter att koldioxidskatten höjdes kraftigt åren 2011 – 2018 
för företag som inte ingår i utsläppshandeln. Många av dessa 
investeringar har fått stöd av Klimatklivet.

Det går att genomföra fler sådana konverteringar, både från 
fossil gas, gasol och från el. Vilken teknisk lösning som kan väljas 
måste avgöras från fall till fall beroende på de krav som ställs. 
Bioenergin kan komma från flis, pellets, biogas eller bioolja. 
I en del fall kan man få hetvatten eller ånga från det lokala 
fjärrvärmeföretaget.

5. Öka produktionen av biogas

Biogas ersätter importerad fossil gas. Men den kan också ersätta 
el. Många regioner har valt att ersätta biogasbussar med elbussar. 
Man borde istället slå vakt om biogasen i kollektivtrafiken och 
inte öka elförbrukningen. 

Biogas kan också användas för elproduktion, inte minst för 
att balansera sol och vind. Det finns betydande potential att 
öka produktionen av biogas från gödsel och andra rest- och 
avfallsprodukter.

6. Köp en bil som går på biodrivmedel

Istället för att köpa en elbil kan man välja att köpa en bil som går 
på rent eller högblandat biodrivmedel som HVO100, E85 eller 
biogas. Köpet av elbil kan kanske vänta tills läget på elmarknaden 
förbättrats och priserna gått ner. Naturligtvis borde regeringen 
snarast se till att den som tankar helt förnybart drivmedel inte 
behöver betala den höga skatten, malus, för dieselbil.

De åtgärder vi föreslår här kan genomföras omedelbart eller 
inom en period på upp till två år. Det som tar längst tid är att 
frigöra mer elproduktion, genom att komplettera med ytterli-
gare värmeproduktion på befintliga kraftvärmeverk. Här finns 
en potential på upp emot lika stor effekt som de båda nedlagda 
Ringhalsreaktorerna, runt 1 800 MW för de kallaste dagarna. 
Sammanfattningsvis finns det alltså många olika lösningar och 
åtgärder som kan bidra för en bättre energiförsörjning. Det är 
viktigt att förstå att man inte behöver skörda mer skog för att få 
fram mer bränsle. Däremot behöver man ta hand om en större 
andel av alla grenar och toppar, grot, som lämnas kvar i skogen 
efter avverkning. Svensk skog är fantastisk – den växer och lagrar 
mer kol för varje år, samtidigt som vi ersätter alltmer fossila 
bränslen. Det har gjort biobränslen till Sveriges största energislag.
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NORRBOTTENS LÄN

Han planerar att tillverka biogas på gården
Piteå-Tidningen, 22 juli 2022

Under sina år som bonde har Björn haft planer på att tillverka 
biogas på sin gård i Lillpite. Hittills har han inte lyckats få ihop 
det men efter besked om stöd på närmare nio miljoner kronor 
känner han att chanserna för att lyckas har ökat. 

- Jag känner mig glad och är väldigt nöjd med beloppet 
som är 65 procent av byggkostnaderna. Stödet kommer från 
Naturvårdsverket via klimatklivet, det är även finansierat genom 
Next Generation EU. Den mängd fordonsgas jag skulle kunna 
producera från min gödsel motsvarar drygt 200 liter diesel per 
dag. Det är mycket för att bara vara en liten gård. 

VÄSTERBOTTENS LÄN

Brand startade i fjärrvärmeverk
Folkbladet Västerbotten, 28 juni 2022

Strax efter tolv på måndagen kom ett larm om brand i delar av 
fjärrvärmeföretaget Solör Bioenergis lokaler.

Enheter från Vilhelmina, Dorotea och Storuman ryckte ut till 
branden som förhållandevis snabbt kunde släckas. 

- Det har brunnit i en begränsad del av fastigheten. Men det 
ska vara släckt nu, säger räddningstjänstens inre befäl Anders 
Lögdal.

Ger hopp för grönt stål
Dagens industri, 15 aug.

”I grunden är det kolmileprincipen, på modernt språk kallas 
det pyrolys", säger Lars-Gunnar Almryd, vd på Envigas. An-
läggningen Bureå producerar 5 000 ton biokol per år. Med den 
produktionen är Envigas stora i sin nisch. Men det är en bara 
en procent av det biokol som industrin väntas behöva om några 
år. Envigas vill i ett första steg bygga en biokolsfabrik som är tio 
gånger så stor som den i Bureå. Under året ska bolaget bestämma 
var biokolsanläggningen ska placeras. Luleå är en het kandidat, 
men även Bergslagen och Sörmland är tänkbara alternativ. 

JÄMTLANDS LÄN

Bräckeföretag får nya ägare - japanskt 
jättebolag tar över
Länstidningen Östersund, 24 juni

Lagom till Bracke Forests 100-årsjubileum kom nyheten att 
Bräcke-företaget får nytt ägarskap. Komatsu Forest, dotterbolag 

till den japanska företagsjätten Komatsu, köper Bracke Forest 
från Vindelnföretaget Cranab. Året var 1922 då Hjalmar Ljung-
berg startade sin smidesverkstad i Umeå. I slutet av 1930-talet 
flyttades verksamheten till Bräcke, där man verkar än idag. Pro-
duktutbudet har utvecklats från harvar och andra skogsverktyg 
till modern teknik. Däribland bioenergiaggregat och maskiner 
med GPS-styrda rutter. 

Klimatinvesteringen som gett stor 
besparing
Länstidningen Östersund, 23 aug.

Fler och fler jordbrukare i Jämtland strävar efter att göra sin 
verksamhet mer klimatsmart. Med hjälp av det statliga stödet 
Klimatklivet kunde Lennart Molander i Mo investera i en elek-
trisk foderrobot. 

- Vi sparar in 1 000 arbetstimmar och 20 000 liter diesel om 
året, säger Lennart Molander. 

Den nya foderroboten är bara en i raden av Lennart Molanders 
investeringar i att göra sitt jordbruk mer modernt och klimatef-
fektivt. Sedan han tog över 2010 har han satt in en biogasanlägg-
ning som konverterar dyngan från korna till el och värme.

Unik satsning i Landön - här ska fiskrens 
bli biogas
Östersunds-Posten, 4 juli

Sedan fiskodlingen i Landön slog upp portarna har fiskrenset från 
tonvis med röding uteslutande gått till förbränning. Framöver 
kommer det bli ändring på det, när fiskrenset i stället ska bli 
biogas.

I dag jobbar tio personer på fiskodlingen som mest, fördelat 
på slakteriet och man producerar cirka 500 ton röding per år. 
Med start nästa år är planen att mag- och tarminnehållet från 
rödingarna som odlas och slaktas i Landön ska bli biogas. Projek-
tet ska först testas på biogasanläggningen i Härnösand - och går 
allt vägen där så förflyttas produktionen till biogasanläggningen i 
Östersund som beräknas stå klar 2025.

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Minister lyfte flis till forskning
Nordsverige, 23 juni

Liquid Wind har nu en intressent som till hälften finansierat 
satsningen på en fabrik vid Övik Energis kraftvärmeverk för 
produktion av elektrodiesel avsedd för fartyg. Liquid Wind avser 
inte att bygga, äga och driva fabriken. Det är en intressent, som 
också är en stor producent av vindkraftsel både på land och till 
havs, som planerar att genomföra projektet. 

Enligt Kristina Säfsten, vd på Övik Energi, kommer detta 
bolag att ta även den andra halvan av investeringen som beräknas 
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till 1,5 miljarder kronor. Övik Energi kommer inte att satsa 
pengar i anläggningen. Liquid Winds pilotanläggning i Örn-
sköldsvik är väldigt nära byggstart på mark intill Öviks Energis 
kraftvärmeverk.  Men 400 miljoner per år kommer att behövas 
som subvention för driften de närmaste tio åren. 

"Angelägen forskning"
Nordsverige, 23 juni

High Coast Innovation Park i Domsjö är på väg att utvecklas till 
något riktigt stort. Redan klart är att Rise har fått statligt stöd 
för att investera 350 miljoner kronor i en ny pilothall för fortsatt 
forskning. Men mer händer på området.

Mer eller mindre i skymundan investerar dessutom Sekab  
100 miljoner kronor helt på kommersiella grunder för utökad 
produktion av gröna kemikalier. Pilothallen kommer att byggas 
helt i trä som gott föredöme för allt byggande i Sverige. Dessutom 
kommer cirka 50 nya arbetstillfällen att skapas. De allra flesta är 
forskare på absolut högsta internationella nivå.

Sundsvallsföretag fasar ut den ryska 
energin
Sundsvalls Tidning, 28 juni

Efter invasionen av Ukraina försöker europeiska länder göra sig 
fria från rysk energi. Här kommer Valmet in i bilden. Polen, 
Italien och Rumänien är exempel på heta marknader varifrån 
storordrar rullar in. 

- Vi ser en väldigt ökad aktivitet just nu, egentligen överallt. 
Det är kopplat till en vilja att göra sig oberoende av energi från 
Ryssland, säger platschefen Rickard Andersson. 

- För drygt tio år sedan började ett litet team här i Sundsbruk 
med att titta på lösningar för biobaserade bränslen från skog eller 
jordbruk. Vår personalstyrka som jobbar med de här frågorna har 
fyrdubblats de senaste fem åren.

Flera utmaningar för miljardsatsning i 
Sundsvall
Dagens Nyheter, 4 juli

Sjöfarten måste ställa om för att minska sina koldioxidutsläpp 
och för att lyckas krävs miljövänligare bränslen. Det är med den 
utgångspunkten som Sundsvall Energi och bolaget Liquid Wind 
nu har presenterat satsningen Flagship Two. Det handlar konkret 
om att samla in koldioxid från Sundsvall Energis kraftvärmeverk 
som, förenklat, omvandlas till så kallad e-metanol till fartyg. 
Anders Jonsson, vd på Sundsvall Energi beskriver satsningen 
som den största industrisatsningen som hittills gjorts i Sundsvall. 
Sundsvall Energi räknar med att behöva satsa 1,5 till 2 miljarder 
kronor, medan Liquid Winds investerare går in med tre till 
fyra miljarder kronor i projektet. Planen är att börja producera  
100 000 ton e-metanol med start 2025 eller 2026. 

Klartecken för FlagshipOne - får börja 
bygga fabriken
Örnsköldsviks Allehanda, 5 juli

Miljardprojektet FlagshipOne är Sveriges första storskaliga 
anläggning för grönt elektrobränsle. FlagshipOne ägs av Liquid 
Wind och Ørsted och har nu, nio månader efter att miljötill-
ståndsansökan lämnades in, fått klartecken för att bygga fabri-
ken. Att bolaget valt platsen bredvid Övik Energi, beror delvis 
på läget med hamnen men det beror också på att fabriken kan 
använda återvunnen koldioxid från kraftvärmeverket i processen 
när de tillverkar elektrometanolen. Till anläggningen, som väntas 
kosta 1,5 miljarder, behövs stora mängder el. Bolaget behöver 
ungefär en halv terawattimme. 

Utsläppet visade sig vara tallolja
Tidningen Ångermanland, 9 juli

Det stora utsläppet i Bottenhavet mellan Gävle och Härnösand 
som skedde den 8 juni i år förbryllade genom att först visa sig på 
en yta om 77 kvadratkilometer mellan Gävle och Härnösand, 
och sen helt försvinna. Kustbevakningen tog prover av utsläppet 
som misstänktes vara tallolja. Nu är analysen klar som visar att 
det var någon form av talloljeprodukt - talldiesel eller råtallolja.. 

- Denna produkt får släppas ut i viss omfattning men det är 
en stor mängd så vi misstänker att det inte är i enlighet med 
regelverket, säger Jonathan Tholin på Kustbevakningen. 

Efter jätteutsläppet - inga spår av talloljan 
i Bottenhavet
SVT Nyheter Västernorrland, 12 juli

Under tisdagen har länsstyrelserna i Västernorrland, Gävleborg 
och Uppsala haft möte tillsammans med kustbevakningen, som 
informerade om läget kring det tidigare jätteutsläppet av tallolja.

- Kustbevakningen har letat efter oljan, dom har varit på några 
öar utanför Hudiksvall och Söderhamn och ner mot Gävle men 
inte hittat nån olja, säger Torbjörn Westman, Beredskapsdirektör 
på länsstyrelsen i Västernorrland, som tycker det hela är mystiskt 
att den bara har försvunnit.

Exklusiv inblick bakom Domsjö Fabrikers 
kulisser
Örnsköldsviks Allehanda, 15 aug.

Domsjö Fabriker AB tillhör ett av världens största bioraffinade-
rier och är en av Örnsköldsviks största arbetsgivare. ÖA har fått 
en exklusiv inblick i produktionen.

Fabriken producerar tre huvudprodukter: cellulosa, bioetanol 
och lignin. Även biogas produceras, men den används i den egna 
processen istället för att säljas vidare. Alla produkter utvinns av 
trä som mestadels kommer från närområdet. 2009 upphörde 
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produktionen av pappersmassa helt eftersom cellulosa gav bättre 
lönsamhet. År 2011 köpte Aditya Birla upp Domsjö Fabriker. - 
Aditya Birla är inte bara ägare, utan även vår största kund som 
köper en stor andel av vår cellulosa, berättar kommunikatör 
Aline Kärrbäck. 

Idag har fabriken omkring 350 anställda och producerar drygt 
200 000 ton cellulosa, 100 000 ton lignin och 17 000 ton etanol 
om året.

GÄVLEBORGS LÄN

Komposten ersätter gödsel gjord av  
rysk gas
Gefle Dagblad, 3 juli

Höga priser pressar lantbruket - biogödsel kan rädda höstskörd. 
Många lantbrukare har fått höga extrakostnader när prishöj-
ningarna kommit på rad. Priset på konstgödsel har ökat med  
300 procent. Då har en restprodukt från Gästrike Ekogas plötsligt 
blivit intressant - flytande biogödsel. 

Spannmålslantbrukaren Magnus Hålén på Klockaregårdens 
lantbruk i Ockelbo hade först tänkt minska sin odling under 
2022 och låta sina 11 hektar vete ligga i träda. Det skulle helt 
enkelt kosta honom för mycket att gödsla. - Sen fick jag kontakt 
med Henrik Nyquist på Gästrike Ekogas som informerade mig 
om deras restprodukt flytande biogödsel som är billigare. 

DALARNAS LÄN

Asfaltspriset rusar: "Vet inte vart det tar 
vägen"
Borlänge Tidning, 16 juli

Skanska, som har asfaltsverk bland annat i Borlänge, vittnar om 
prisökningen på den svarta ingrediensen bitumen. Hittills har 
priset på produkten rusat med 30-40 procent till följd av kriget i 
Ukraina. Anders Löfstrand förklarar att det inte bara är asfaltspri-
serna som pressar branschen utan också drivmedelspriserna som 
även de har tryckts uppåt. 

- Alla maskiner, både våra och entreprenörernas, går ju på 
diesel - det hänger ihop. Själva asfaltsverket i Borlänge påverkas 
dock inte nämnvärt - det drivs av tallolja.

Mångmiljonsatsning överklagas - fel läge
Borlänge Tidning, 20 juli

Gasum AB har fått tillstånd för en biogasanläggning vid Få-
gelmyra. En investering på flera hundra miljoner kronor. Nu 
överklagas beslutet av en privatperson. 

- Lokaliseringen är fel, menar Kersti Linderholm.

Planer på biogas i Dalarna har funnits i över tio år. Natur-
vårdsverket har beslutat att ge cirka 150 miljoner kronor i stöd 
till den planerade anläggningen i Borlänge. Totalt investeras 
355 miljoner kronor.

VÄRMLANDS LÄN

Uddeholms tuffa miljömål. Ståljätten ska 
vara fossilfri till år 2030
Värmlands Folkblad, 20 juni

Uddeholm har minskat koldioxidutsläppen från sin stålproduk-
tion med 46 procent sedan 1990. År 2030 ska man vara helt 
fossilfria. 

- Vi kommer nå målen, det har vi bestämt oss för, säger tek-
nikchefen Ola Axelsson. 

- Vi är en återvinningsindustri, vi är skrotbaserade och  
84-90 procent av våra produkter är återvunna, berättar Cecilia 
Johnsson, Uddeholms miljöchef. Uddeholm började sin kli-
matresa redan 2001 när man bytte värmesystem till sina lokaler. 
Man ersätter stegvis naturgasen med en allt större andel biogas, 
samtidigt som det egna huset ses över och energieffektiviseras så 
mycket som möjligt.

Minst tio år bort på Skoghalls bruk
Nya Wermlands-Tidningen, 27 aug.

Fånga in och lagra koldioxid. Så vill tre partier minska utsläppen 
rejält fram till 2030. 

Som NWT tidigare berättat är Stora Ensos fabrik på Ham-
marö den anläggning som släpper ut mest fossil koldioxid i 
Värmland. Men över 95 procent av utsläppen kommer från 
förnybara källor, biomassa. Frågan är om tekniken kan bidra till 
kraftiga utsläppsminskningar fram till 2030. - Vi tittar på det, 
men är långt ifrån ett beslut, säger Conny Johansson, energichef 
på Stora Enso. Av logistikskäl lutar man åt att fabriken i Skutskär 
utanför Gävle blir först ut. - Någonstans runt 2035 som jag ser 
det, tidigast faktiskt, säger han om Skoghall.

ÖREBRO LÄN

Ny energicentral invigd
Karlskoga Tidning -Kuriren, 21 juni

Under måndagen invigdes en ny energicentral på sågverket i 
Valåsen. Den är en del av Moelvens stora investering för att göra 
sågverket mer effektivt, hållbart och lönsamt fram till 2024. 

- Vi ser det som en investering för att flytta fram vår position 
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som ett stort och effektivt sågverk, säger Thomas Haglund, vd för 
Moelven Valåsen.

Den nya energicentralen står intill den gamla och har redan 
tagits i drift. Båda pannornas värmeproduktion baseras helt på 
sågverkets egna restprodukter, bark och periodvis torrflis. 

- Vi blir kvitt oljeberoendet nu när vi har två biobränslepan-
nor och inte längre är beroende av reservaggregatet.

Moelven bygger ny pelletsfabrik i Valåsen
Karlskoga Tidning -Kuriren, 30 juni

Moelven-koncernen expanderar sin verksamhet i Valåsen i  
Karlskoga med en pelletsfabrik med en kapacitet på 80 000 -  
105 000 ton om året. Företaget satsar 382 miljoner kronor på 
fabriken som förväntas tas i drift 2024.

För Karlskogaborna kommer pelletsfabriken innebära åtta 
nya arbetstillfällen och en utökad produktion i Valåsen. Pelletsen 
kommer att distribueras via fartygsrutter från Vänern. Den nya 
fabriken kommer helt att integreras med sågverket. Till en början 
kommer pelletsfabriken att producera 80 000 ton pellets om 
året. Fabriken kommer dock att dimensioneras för att producera 
närmare 105 000 ton pellets om året. 

VÄSTMANLANDS LÄN

Nu tar Mälarenergi farväl av anläggningen
Vestmanlands Läns Tidning, 27 juni

Mälarenergi börjar nu riva en del av block 4 att för att göra plats 
för en framtida koldioxidreducerande teknik, så kallad bio-CCS. 
Cirka 1 000 kvadratmeter kommer frigöras för att skapa utrymme 
åt den nya anläggningen. Block 4 har funnits sedan 1973 som då 
byggdes för koleldning som senare gjordes om till ett kombinerat 
kraftvärme- och kondenskraftverk. 

Anläggningen togs ur drift 2014 och Mälarenergi har planerat 
rivningen sedan 2018. Det är ett pilotprojekt eftersom Mälaren-
ergi aldrig tidigare har rivit sina anläggningar. 

UPPSALA LÄN

Här mäts de galopperande 
klimatutsläppen
Upsala Nya Tidning, 11 juli

I en stuga i skogen utanför Björklinge ser man tydligt glappet 
mellan klimatkonferensernas löften och verkligheten. "Halten 
ökar hela tiden. Här har vi inte ens sett någon coronaeffekt", sä-
ger Irene Lehner, en av två forskningsingenjörer vid mätstationen 
vid Norunda.

Den 100 meter höga masten är en av tre atmosfäriska mät-

stationer i Sverige som ingår i det internationella nätverket Icos.  
I huset intill masten visar Irene Lehner dataskärmen där man ser 
koldioxidhalten just nu på 100 meters-nivån: 401 ppm medan 
dygnsmedelvärdet ligger på 416. 

Förkortningen ppm betyder miljondelar och 400 ppm mot-
svarar 0,04 procent.

Höga elpriser får Vattenfall att utreda 
elturbin på nytt
Upsala Nya Tidning, 31 juli

Sist det var aktuellt för Vattenfall att installera en elturbin i sin 
anläggning i Uppsala var elpriset för lågt för att projektet ansågs 
bli lönsamt. Höga elpriser gör nu turbinen aktuell igen.

I mars invigdes Vattenfalls nya värmeanläggning i Boländerna. 
Under byggnationen utreddes möjligheten att även installera en 
elturbin. Länsstyrelsen menade att det var ett slöseri om den nya 
anläggningen enbart producerade värme. Turbinen ansågs kunna 
vara en del i lösningen på Uppsalas kapacitetbrist i elnätet. Då, 
år 2018, svarade Vattenfall att det inte var lönsamt att bygga in 
en turbin då elpriset ansågs för lågt. Nu när elpriset är högt så är 
turbinen åter aktuell. 

- Vi håller på att uppdatera våra kalkyler och titta på möjlighe-
terna att installera en turbin, säger Johan Siilakka, anläggningsut-
vecklingschef vid Vattenfall.

STOCKHOLMS LÄN

Så mycket mat slänger vi per person och 
år - vanliga hushåll är värst
TV4, 16 juni 22:14

I Bro norr om Stockholm samlas matavfall från hushållen i ett 
tjugotal Stockholmskommuner. Det blandas med trädgårdsavfall 
och hästgödsel, och matas in i en process som bildar både biogas 
och biogödsel till lantbruket.

Men långt ifrån alla hushåll sorterar ut sitt matavfall, trots att 
de flesta kommuner tar emot den typen av sopor. Och det är 
hushållen som står för det största matsvinnet, visar en ny rapport 
från Naturvårdsverket - 106 kilo per person och år, sammanlagt 
635 000 ton. Ett av Sveriges miljömål är att matsvinnet minska 
ännu mer - med nästan 20 kilo per person till år 2025.

De satsar fossilfritt i Stockholms skärgård
Dagens industri, 17 juni

Thomas Ogander är initiativtagare till projektet One Water 
Foundation, en stiftelse vars ambition är att driva på för att 
Stockholms skärgård ska kunna erbjuda fossilfri tankning till 
2026. Vid sidan av att biodrivmedel och HVO görs tillgängligt 
ska även en plan för elektrifiering tas fram. Den första flytande 
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stationen för förnybara drivmedel lanseras i augusti på Lidingö. 
Mot slutet av året ska station nummer två ut i Stockholmsområ-
det. Båda sjömackarna har kommit till med stöd av regeringens 
satsning Klimatklivet. 

Bra har genomfört den första flygningen 
med enbart biobränsle
Omni, 21 juni

Under tisdagen genomförde svensk-norska flygbolaget Bra värl-
dens första flygning med ett kommersiellt flygplan med enbart 
bioflygbränsle. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Flygningen genomfördes i samarbete med fransk-italienska 
flygplanstillverkaren ATR och bränsleleverantören Neste. Det 
fossila bränslet ersattes med ett biobränsle som uppges minska 
utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent.

Testflygningen genomfördes mellan Malmö och Bromma i 
Stockholm.

Planerad miljardinvestering i Haninge för 
att få bort koldioxid
SVT Nyheter Stockholm, 27 juni

Statliga Vattenfall vill fånga in koldioxid i kraftvärmeverket i 
Jordbro. Problemet är vilka som ska stå för finansieringen. Drygt 
150.000 ton koldioxid kan årligen fångas in.

- Det är en jättespännande teknik för att möta den enorma 
utmaning som vi har när det gäller klimatmålen, säger Lovisa 
Fricot Norén, Sverigechef för Vattenfalls värmeverksamhet.

Den springande punkten är hur satsningen på att fånga in 
koldioxiden ska finansieras. Energimyndigheten föreslår ett stöd-
system i form av omvända auktioner för bio-CCS. Den första 
auktionen ska utlysas i slutet av 2022.

Verket som hoppas kunna fånga in 90 
procent av sitt koldioxid
Dagens Nyheter, 10 juli

Stockholm Exergi förser huvudstaden med el och värme genom 
att bränna biobränsle, alltså träflis från skogs- och sågverksrester. 
Nu vill man skapa Europas första storskaliga anläggning för att 
fånga in koldioxiden från biobränslet och lagra det i marken, 
en teknik som kallas bio-CCS. Målet är att börja bygga anlägg-
ningen 2023, bli klar 2025 och på sikt fånga in 800 000 ton kol- 
dioxid per år som ska transporteras till en lagringsplats, potentiellt 
under norsk havsbotten. Det är mer än inrikesflygets utsläpp på  
500 000 ton före pandemin.

SÖDERMANLANDS LÄN 

Värmeverket bakom kulisserna
Östra Sörmlands Posten, 21 juni

Mitt i sommaren kan det verka konstigt att skriva om Gnestas 
fjärrvärmeverk, men snart nog är det höst. Även under sommaren 
stiger lite rök upp mot himlen, från den höga skorstenen bakom 
tennishallen. Från verket får Frejaskolan värme och varmvatten. 
Så också tennishallen, vårdcentralen och Gnestahems flerbostads-
hus. Samt ett antal andra lägenheter och villor och affärslokaler.

Anläggningen i Gnesta ägs idag av det svensk-norska bolaget 
Solör Bioenergi AB, som har etablerat sig på många av Sveriges 
mindre orter, från norr till söder. Idag är processerna digitala. 
Torbjörn Avrén arbetar ensam på verket om dagarna och sköter 
mycket från sin mobil. 

Satsningen på biogas i Kjula får grönt ljus
Eskilstuna Kuriren, 31 aug.

Tolv år efter bolagets bildande kan Eskilstuna Biogas AB gå i 
mål. Med ett beviljat bygglov är alla tillstånd klara för att sätta 
igång bygget av den planerade biogasanläggningen i Kjula, en 
investering på cirka 400 miljoner kronor. "Det känns otroligt 
bra", säger bolagets ordförande Kaj Wågdahl.

På tisdagen beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov för den 
planerade anläggning som företaget Eskilstuna Biogas vill uppföra 
på en avstyckad skogsfastighet precis söder om Svealandsbanan. 
Anläggningen kommer ha en kapacitet att producera 70 gigawat-
timmar biogas per år. 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Solör vill öppna för dialog om fjärrvärmens 
framtid
Östgöta Correspondenten, 9 juli

Sedan omkring två år tillbaka har läget varit låst när det gäller 
fjärrvärmen i Vadstena. Vadstena kommun och Solör Bioenergi 
är inte överens om huruvida kommunen kan lösa in en option 
och ta över fjärrvärmeverket. Tvisten har pågått rättsligt en längre 
tid och är ännu inte avgjord. Men nu vill Solör Bioenergi få till 
en dialog med Vadstena kommun och presenterade nyligen sitt 
förslag i en debattartikel. Från Solörs sida vill man hitta sätt att 
komma vidare och ser en samverkan med Tekniska Verken och 
Mjölby-Svartådalen Energi (MSE) som en möjlig väg. 
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Majoriteten välkomnar samtal - K invänder
Östgöta Correspondenten, 9 juli

Oppositionspartiet Konsensus vill ha en konstruktiv dialog om 
fjärrvärmen, men tror inte på idén om en överföringsledning från 
Mjölby.

- Vi har ju tagit ställning för längesedan i det här och skickat 
in en skrivelse till majoriteten. Vi är högst emot den här överfö-
ringsledningen. Vi tror inte att den kommer att bli billigare, säger 
Frida Edholm (K). Redan när Vadstena kommun skulle lämna 
in stämningsansökan reserverade sig Konsensus mot beslutet och 
hade föreslagit att man först skulle ha en dialog med Solör  

Här växer det tomater ur ditt avloppsavfall
Norrköpings Tidningar, 19 juli

När ditt avloppsvatten når reningsverket rensas det från skräp 
och andra föroreningar. Restprodukterna omvandlas bland an-
nat till biogas och tomatplantor. "Vi tror vi kan ha Norrköpings 
största tomatodling", säger Magnus Eliasson, drift och underhåll.

- Varje år avskiljer vi 200 ton skräp som sedan skickas till 
Händelöverket för att bli fjärrvärme.

Slammet som inte har hunnit brytas ner i rötkammarna 
läggs i stora högar som blir till näringsämnen för åkermarker.  
Ovanpå några av högarna syns även tomatplantor växa. Innehål-
ler slammet för stora mängder metaller kan det inte köras till 
åkermarkerna och blir därför kvar. 

Cloettas rester blir till drivmedel
Dagens industri, 31 aug.

Nätverket Linköpingsinitiativet drog i gång 2018 - med syftet att 
företag och offentliga organisationer med hög energiförbrukning 
ska jobba tillsammans för att bidra till kommunens klimat-
mål. Ur Linköpingsinitiativet föddes godisfabriken Cloettas 
samarbete med Tekniska verken under 2020-21. I första hand 
försöker företaget använda rester till nya produkter. Det andra 
godisspillet samlas upp internt för att sedan transportera det 
vidare till Tekniska verken, där det förvandlas till biogas, som 
används exempelvis till drivmedel i trafiken. Något som blir en 
win-win-situation för alla. Restprodukterna samlas upp i så kall-
lade rullkärl, vilka töms i en komprimator där det pressas ihop 
för att ta så lite plats som möjligt.

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Hans unika idé gav seger i 
spjutspetstävlingen
Land Lantbruk, 22 juni 

Grisar i storbox med möjlighet till utevistelse och en gård som 
förutom dieseln till maskinerna baseras på egenproducerad 
energi - det var konceptet som juryn föll för när Anders Gun-
narsson och Halla gård utsågs till Årets spjutspets 2022.

- Jag hoppas att alla som är med och bidrar också känner att de 
har varit med och startat något unikt för branschen, säger Anders 
Gunnarsson.

Klimatavtryck för produktionen på Halla är 2,3 kilo koldi-
oxidekvivalenter per kilo griskött, vilket är lägre än både lax- och 
kycklingproduktion. Genomsnittlig grisproduktion ligger på 
3,6-3,7 kilo. Framtidsplanen är att utveckla ett slutet kretslopp på 
gården med fotosyntesen som energikälla.

Ja till ombyggnad för mer förnybar råvara 
Preemraff får klartecken av 
miljödomstolen
Lysekilsposten, 23 juni

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg säger ja till Preems 
ansökan om att få bygga om anläggningar på Preemraff Lysekil 
och öka andelen förnybar råvara.

Till de förnybara råvarorna som godkänts ingår talloljor,  ani-
maliskt fett, vegetabiliska oljor som rapsolja och teknisk majsolja 
samt oljor som använts vid matlagning, UCO (Used Cooking 
Oils). Tillståndet ger också rätt att använda flytande biogas. I 
domen konstateras att den förnybara produktionen från den 
ombyggda Synsatanläggningen kommer att reducera det fossila 
koldioxidutsläppet i användarledet med cirka 1,7 miljoner ton 
per år. Ombyggnaden av Synsatanläggningen planeras att vara 
klar under 2023 och produktionen kan då inledas under 2024. 

Göteborg energi säger upp gasavtal
Göteborgs-Posten, 25 juni

På grund av osäkerheten och prissättningssvårigheter på gas-
marknaden har Göteborgs Energi valt att stoppa alla ny- och 
omteckningar av fastprisavtal på naturgas samt avtal med tilläg-
get biogas. I ett utskick daterat till den 25 maj meddelade bolaget 
detta för 140 berörda kunder.

- I och med marknadssituationen gör vi bedömningen att det 
är för svårt. Det är helt enkelt inte möjligt att prissätta fastprisavtal 
på ett rimligt och bra sätt för alla, och det är därför vi just nu inte 
kan erbjuda liknande avtal, säger Johan Ellison, produktansvarig 
för gashandel vid Göteborg Energi.

Gobigas nedmontering på is -  
kan finnas köpare
Göteborgs-Posten, 27 juni

Gobigas, den både hyllade och utskällda satsningen på biogas i 
Göteborgs hamn, är tillbaka i malpåsen. Beslut om en eventuell 
nedmontering skjuts på framtiden efter ett nyväckt intresse efter 
krigsutbrottet i Ukraina. 

- De kontakterna jag har haft kan möjligen leda vidare, 
men det får vi se hur seriöst detta är, säger Jan Hallberg (M), 
ordförande i Göteborg energis styrelse. Göteborg energis vd Alf 
Engqvist sa i slutet av april att de avbrutit konserveringen och 
börjat plocka isär anläggningen Gobigas.
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Nytt hopp för nedlagda gasprojektet i 
Göteborg
SVT Nyheter Väst , 27 juni 

Det har beskrivits som en experimentverkstad för skattepengar i 
miljardklassen. Men äntligen finns det intressenter för att köpa 
Göteborg Energis projekt Gobigas.

- Det är tre stycken som hört av sig, säger styrelseordförande 
Jan Hallberg (M), till SVT Nyheter Väst.

Vid demonstrations- och forskningsanläggningen Gobigas i 
Göteborg var det tänkt att tillverkas biogas i stor skala av restpro-
dukter från skogsindustrin.

Projektet som leddes av det kommunala energibolaget Göte-
borg Energi hyllades av en del forskare men blev dyrt för götebor-
garna. 2018 avslutades projektet och anläggningen avvecklades.

Stort intresse för lantbrukarägd 
biogasanläggning
ATL Lantbrukets Affärstidning, 30 juni

Planerna på en lantbrukarägd biogasproduktion i Vara har kom-
mit ett steg närmare förverkligande. Nu har ett aktiebolag bildats 
som ska sköta byggande och drift av anläggningen.

- Vi gick ut med vår förfrågan under det dyraste vårbruket 
någonsin och fick in 10 miljoner kronor från 101 lantbrukare 
som ville vara med. Helt otroligt egentligen. Fredrik Karlsson 
är ordförande för det nybildade bolaget som nu ska börja pro-
jekteringen för biogasanläggningen. Styrelsen ska starta arbetet 
med att få igenom en miljökonsekvensbeskrivning och en ny 
detaljplan. I bästa fall kan det bli byggstart nästa år. Målet är att 
årligen producera energi motsvarande 6 000 kubikmeter diesel. 

Greenpeace överklagar utbyggnad av 
Preemraff
Lysekilsposten, 14 juli

Greenpeace har skickat in en överklagan till Mark- och mil-
jööverdomstolen vad gäller Preems ansökan om expansion av 
biobränsleproduktion.

"Hela utbyggnaden måste omedelbart stoppas i väntan på en 
omprövning", skriver Greenpeace i ett pressmeddelande. 

- Biogena utsläpp av koldioxid adderas i atmosfären och de 
tar åratal eller i vissa fall decennier att återbinda kolet. Tid vi inte 
har, skriver Greenpeace och kräver att domstolen tar hänsyn till 
anläggningens totala effek på koldioxidhalten, oavsett råvarornas 
ursprung.

Får miljoner för att tillverka grön metanol
Göteborgs-Posten, 16 juli

EU-kommissionen kommer att dela ut cirka 18 miljarder till flera 
olika klimatprojekt i Europa. Bland de som får pengar finns väst-
svenska kemiföretaget Perstorp. Företaget planerar att tillverka 

grön metanol på en anläggning i Stenungsund och minska sina 
utsläpp årligen motsvarande den svenska inrikesflygtrafikens 
utsläpp under ett år.

Enligt företaget har de potential att minska utsläppen med 
500 000 ton koldioxidekvivalenter per år genom med en ny 
metanolanläggning. Det motsvarar ungefär utsläppen från det 
svenska inrikesflyget under ett normalår.

Vilken summa Perstorp får är ännu inte fastslaget. Perstorp 
hoppas kunna sätta spaden i jorden på tomten i Stenungsund 
2024 för att starta produktionen två år senare.

Plantskolan satsar på biokolspanna
Nya Lidköpings-Tidningen, 18 juli

Essunga Plantskola har skaffat en biokolspanna. Syftet är att 
kunna minska användandet av torv, och ta ett steg åt rätt håll sett 
ur ett miljöperspektiv.

Biokolspannan, som producerar biokol av träflis, togs i bruk i 
början av april. Pannan har alltså varit i drift i snart tre månader. 
Hittills är plantskolan mycket nöjd med hur det har gått. Den 
nya biokolspannan fyller två funktioner för plantskolan. Dels 
värmer den upp huset, likt en vanlig panna, men det viktigaste 
för plantskolan är att pannan producerar biokol.

Kungälv energi blir självförsörjande - 
första spadtaget i utbyggnad tas
Kungälvs-Posten, 19 juli

Förra året kom beskedet att Kungälv energi bygger ut Munkegär-
deverket för mer fjärrvärme. Nu tar man snart första spadtaget. 
Därmed säkrar man värmeförsörjningen.

Det nya kraftvärmeverket kommer att ligga i Munkegärde in-
till den gamla med återvinningscentralen som närmsta granne. I 
den nya anläggningen kommer man att installera en tredje panna 
och hela anläggningen är miljövänlig och eldas med biobränslen 
från skogs- och trävaruindustrin. Man räknar med att kapaciteten 
kommer att öka med 50 procent.

Darvik (L) vill återstarta projektet Gobigas
Göteborgs-Posten, 5 aug.

Axel Darvik (L) har kallat Gobigas för ett ”haveriprojekt”, 
”vårdslös användning av skattebetalarnas pengar” och drev själv 
på för att få den nedstängd. Nu vill toppolitikern se över om det 
går att återstarta anläggningen som stått öde i flera år och kostade 
skattebetalarna två miljarder kronor. - Ingen hade kunnat förutse 
ett krig i Ukraina, säger han.

Trots att kommunen satsade drygt 1,8 miljarder kronor på 
projektet blev det aldrig någon storskalig gasproduktion. 2015 
gjorde den dåvarande oppositionen (Alliansen, Vägvalet, Sveri-
gedemokraterna) gemensam sak och stoppade nästa steg i proces-
sen. Och nu växer också det politiska intresset för att återstarta 
anläggningen.
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Rekordresultat för Arctic Paper
Lysekilsposten, 16 aug.

Andra kvartalet 2022 var det bästa i Arctic Paper-koncernens 
historia. Både papper och massa bidrog till förbättringen. Arctic 
Papers intäkter ökade med hela 65 procent till 786,6 miljoner 
Euro. Rottneros ökade sin omsättning med 32 procent till 784 
miljoner kronor (593), drivet av en produktion på rekordnivå och 
en stark massamarknad

- För Arctic Paper är det en viktig del av vår strategi att 
påskynda vägen till självförsörjning med målet att bli koldiox-
idneutral 2030. Biomassapannan i Munkedal kommer att tas i 
drift under sommaren 2022 och kommer att förse bruket med 
en annan stabil energikälla till ett konkurrenskraftigt pris, säger 
koncernchefen Michal Jarczyński.

Nytt avtal - så ska minus bli plus för Borås 
biogas
Borås Tidning, 17 aug.

I år efter år har biogasproduktionen gått med mångmiljonförlust. 
Nu ska kurvan vändas. Borås energi och miljö har tecknat ett 
samarbetsavtal med energibolaget St1 som tar över förädlingen av 
biogasen och investerar 90 miljoner på Sobacken i Borås. Redan 
2024 ska produktionen av biogas gå plus.

- Vi kommer att producera rå biogas som vi sedan säljer till 
St1 som förädlar den och distribuerar till kunder över hela landet, 
fram för allt i Borås. Det som är unikt och nytt i det här avtalet är 
att varje part gör det som den är bäst på, säger Magnus Kårestedt, 
vd på Borås energi och miljö. 

Ny anläggning ska bana väg för mer 
fordonsgas
ATL Lantbrukets Affärstidning, 18 aug.

Sakta men säkert börjar de sista pusselbitarna falla på plats i den 
uppgraderingsanläggning som Rise har byggt på Sötåsen. Här 
uppgraderas biogasen till fordonsgas med hjälp av aska som enda 
ingrediens.

Forskarkollegerna Johan Andersson och Henrik Olsson har 
vidareutvecklat tekniken och byggt en helt ny fullskalig prototyp, 
tillsammans med sina samarbetspartner, som även inkluderar 
torkning och tankning av gasen. Till nyheterna hör även ett helt 
nytt styrsystem som automatiskt växlar över gasen till rena filter.  

MÖD säger nej prövar inte överklagande 
av Preems tillstånd
Lysekilsposten, 8 aug.

Mark-och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd till 
de föreningar och miljöorganisationer som överklagat Preems 
tillstånd att få bygga om den så kallade Synsat-anläggningen vid 
Preemraff Lysekil för tillverkning av mer biobränsle.

Det beskedet kom på onsdagen. I slutet av juni gav Mark- och 
Miljödomstolen i Vänersborg klartecken för Preem att bygga ut 
så att Synsat-anläggningen har en genomströmning av förnybara 
råvaror på högst en miljon kubikmeter per år.

Här blir fallfrukt biogas - och gödsel
Partille Tidning, 2 augusti

Ett kilo fallfrukt blir en kilometer i biogasbil. På Öjersjö Återvin-
ningscentral kan du nu lämna överbliven frukt för återvinning. 
Från och med nu kan de bli drivmedel för biogasdrivna bilar.

All överbliven frukt samlas in och fraktas sedan till Renovas 
stora anläggning där processen som gör den till biogas inleds.

- Biogasen används som sagt som fordonsbränsle. I rötnings-
processen hos biogasanläggningarna utvinns även biogödsel som 
sedan återförs till åkermarker.

Biogödsel från matavfall har högt näringsvärde och många av 
de ämnen grödorna behöver. Genom att gödsla med biogödsel 
kan man återföra näring som annars hade gått till spillo.

Kristersson besökte glasbruket - hyllar 
energiomställningen från gas till el
Svenljunga & Tranemo Tidning, 24 aug.

Intressant säger partiledaren för Moderaterna om den energiom-
ställning som Ardagh Glass önskar göra. I fredags var politikern 
på besök i fabriken som tillverkar fler än fem vodkaflaskor i 
sekunden.

Tillverkningen sker i glasugnar i 1550 graders värme. De höga 
temperaturerna nås genom användning av både el och naturgas 
där idag naturgasen står för 80 procent och elen för 20. Nu har 
glasbruket planer på att ställa om till omvända förhållanden och 
använda mer el än gas. 

- Omställningen är intressant på många sätt, det minskar 
utsläppen rejält även om biogas i naturgas är bättre än olja så är 
det fortfarande rejäla koldioxidutsläpp. Men Ardagh vågar inte 
göra det utan att de vet att det finns tillräckligt med eltillförsel, 
säger Kristersson.

Några vill se över Gobigas - andra vill att 
den säljs
Göteborgs-Posten, 31 aug. 

Biogasanläggningen Gobigas kommer återigen att tas upp i 
kommunstyrelsen. Tre partier har skickat in yrkanden - för eller 
emot projektet. - Vi säger absolut nej till att kommunen överhu-
vudtaget lägger en enda krona till på den här anläggningen, säger 
Martin Wannholt från Demokraterna.

Liberalernas gruppledare Axel Darvik har gjort en kovänd-
ning och vill återstarta Gobigas.  Miljöpartiets Karin Pleijel har 
tidigare berättat att partiet vill att möjligheterna att starta upp 
anläggningen ska ses över.
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Tibroföretag utökar - startar produktion i 
Lidköping
Nya Lidköpings-Tidningen, 31 aug.

Företaget Papershell AB etablerar sig i Lidköping och startar 
verksamhet i det gamla gjuteriet i västra hamnen. Produktions-
start är satt till hösten 2023 och i ett första skede räknar man med 
att 30 arbetstillfällen skapas.

Papershell grundades så sent som i februari 2021 och har en 
pilotanläggning i Tibro. Enkelt förklarat så ägnar sig Papershell 
åt att återvinna papper till träprodukter. Pappret omvandlas till 
fiberkomposit som kan ersätta aluminium, plast och glasfiber till 
exempelvis bil- och möbelindustrin. ”Vi saktar ner papperscy-
keln och skapar komponenter som lagrar biokol istället för att 
slösa det på engångsartiklar eller biobränslen", skriver företaget 
på sin hemsida.

Lantbrukare i Herrljunga satsar på biogas: 
"En möjlig ekonomisk räddning"
Borås Tidning, 30 aug.

På gården Gudmundstorp planerar man nu för en anläggning 
som skulle innebära att de blir självförsörjande på el.

Varje år producerar Gudmundstorps 450 djur, varav 200 kor, 8 
000 kubikmeter gödsel. Det kan en biogasanläggning omvandla 
till energi. Biogasanläggningen i Gudmundstorp kommer enligt 
beräkningar att kunna leverera cirka 550 000 kWh el per år. 

- Den el vi kommer att producera kommer gott och väl att 
täcka vår egen användning och vi kommer även kunna sälja 
tillbaka till nätet, säger Thorbjörn Holgersson. Gudmundstorps 
biogasanläggning beräknas bli färdig under våren. Det är en 
stor investering, totalt beräknas anläggningen kosta 9 miljoner 
kronor, men då finansierar det statliga Klimatklivet 65 procent 
av kostnaden.

Skärgårdsskog - en utmaning för 
avverkningslaget
Skogen, 27 aug.

Små bestånd i besvärlig terräng, nyckfullt väder och transport 
med båt gör skogsjobb på öarna komplicerat för entreprenören 
Henrik Vinghamre på Orust. Arbetet påverkas även av att träden 
ofta är krokiga och hårda.

Företaget producerar runt 70 000 kubikmeter flis om året. 
Stora Enso Bioenergi är den största kunden som levererar flis till 
värmeverket i Trollhättan. - Det är bra att även kunna erbjuda 
skogsägare flisning av riset för att få bättre ekonomi i skogsskötse-
låtgärderna. Dieseln och AD Blue har stigit ofattbart i pris, men 
vi har som tur är en dieselklausul i kontraktet som kompenserar. 
Frågetecknen är många med komponentbrist och viss oro känner 
man för om det kommer att finnas reservdelar, säger Henrik i sin 
båt på väg hem. 

JÖNKÖPINGS LÄN

Centern vill öka energiproduktionen i 
kommunen
Vetlanda-Posten, 30 juli

Centerpartiet ser ett behov av att Sävsjö kommun utökar en-
ergiproduktionen. Av den anledningen vill partiet bland annat 
utreda möjligheten till byggnationen av ett kraftvärmeverk. 
Conny Karlsson anser att det finns goda möjligheter för att 
bygga ett kraftvärmeverk. Vad skulle ett kraftvärmeverk betyda 
för kommunen? 

- Man blir mer självförsörjande, och mindre känslig för 
störningar. Dessutom skulle vi bidra mer till södra Sveriges ener-
giproduktion som är undermålig i dag, det finns ett underskott.

KALMAR LÄN

Kommunen byter ut 16 bilar mot nya bilar 
som går på biogas
Oskarshamns-Tidningen, 1 juli

På torsdagen kunde Högsby kommun äntligen få 16 av de gasbi-
lar som man beställt. - Målet är att byta ut en tredjedel av bilarna 
varje år, säger Stina Johansson Evertsson (C). Men det har tagit 
lite längre tid än vi hade räknat med. Det beror bland annat på 
halvledarbristen. Beslutet att köpa in gasfordon togs för ett par år 
sen med en politisk enighet och var en av förutsättningarna för 
att Hagelsrums biogas skulle etablera en gasmack i Högsby. På 
plats vid räddningstjänsten för att hämta bilarna var personal från 
hemtjänsten och hemsjukvården.

Nu lyfter det för Hagelsrums biogas: 
"Biogasen har framtiden för sig"
Barometern, 16 aug.

Prisexplosionen på gas har smittat av sig på biogasen vilket gyn-
nar Hagelsrums biogas med fem egna stationer.

- Vi har tagit ett beslut att expandera med trettio procent, 
en hel del går till våra egna stationer men också till annat 
som bussarna på E22, säger Åke Birgersson som byggt upp 
företaget. Grunden för biogasen från Hagelsrums gård är det  
600 korna som finns på gården. 
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GOTLANDS LÄN

Skörd av släke är bra för Östersjöns vatten
Gotlands Allehanda, 15 aug.

- Vi försökte systematiskt kartlägga olika för- och nackdelar med 
att skörda släke ur ett samhällsekonomiskt synsätt, berättar Tore 
Söderqvist, miljöekonom.

Alger, tång och sjögräs kallas för släke på Gotland. Mellan 
åren 2009 och 2018 har 40 projekt genomförts som har stöttats 
av statliga bidrag och där kostnaderna för att skörda har upp-
gått till cirka 10 miljoner kronor inklusive det ideella arbetet.  
89 000 ton släke har skördats under dessa tio år. Det motsvarar en 
minskning i havet med 466 ton kväve och 35 ton fosfor. Nyttan 
av skörden uppskattas till minst 100 miljoner kronor. Det finns 
också funderingar på att den kan användas för att producera 
biokol och biogas.

HALLANDS LÄN

Södra Cell fortsätter att expandera efter 
50-årsdagen
Hallands Nyheter, 24 juni

Krig och ekonomisk oro stoppar inte Södra Cell i Värö. Efterfrå-
gan på pappersmassa är fortsatt hög. Därför planerar bruket att 
vara uppe i maxkapaciteten 850 000 ton massa innan året är slut. 
Därmed kan ännu mer energi och drivmedel utvinnas. Inom 
kort börjar den nya fabriken för korslimmat trä testköras. Kl-trä 
är ett mycket starkt byggmaterial som kan ersätta betong vid 
husbyggen. Bruket är dessutom självförsörjande på el och värme 
tack vare restprodukter från massakokningen. Den energi som 
inte går åt säljs på det allmänna elnätet. Södra Cell förser Varberg 
med fjärrvärme, och bruket levererar 400 000 megawattimmar 
el. I Värö utvinns tallolja, en restprodukt från massakokningen, 
som raffineras och blandas i diesel hos Preem. 

Han krymper höga bränslekostnader med 
unik biogastraktor
Hallands Nyheter, 26 aug.

Långås: Lantbrukaren Lars Paulson i Långås låter sig inte stoppas 
av höga bränslekostnader, i stället tänker han nytt. I dagarna fick 
han hem en ovanlig biogastraktor - som var den första någonsin 
att beställas i Sverige. 

- Man måste våga tänka nytt, annars kommer man ingenstans, 
säger han. Märket är New Holland och det är den enda seriepro-
ducerade biogastraktorn som finns på marknaden.

SKÅNE LÄN

Företag får 154 miljoner för klimatsatsning 
i Örkelljunga
Sveriges Radio Kristianstad, 29 juni 

Företaget "Scandinavian Biogas" får 154 miljoner i investerings-
stöd för att bygga en anläggning i Fagerhult i Örkelljungas 
kommun.

Pengarna kommer från Naturvårdsverket. Investeringsstödet 
"Klimatklivet" ges till företag för att satsa på fossilfri framtidstek-
nik och en grön omställning.

Om allt flyter på ska anläggningen stå klar 2025

Hässleholms fjärrvärme först med 
miljödeklaration
Norra Skåne, 8 juli

Nu blir fjärrvärmenätet i Hässleholm miljödeklarerat. Hässleholm 
Miljö är bland de första i landet att visa upp sin miljöpåverkan.

För 50 år sedan började fjärrvärmenätet växa fram i Hässle-
holm. Nu presenteras en miljövarudeklaration (EPD) för hela 
fjärrvärmesystemets miljö- och klimatpåverkan. Hässleholm 
Miljös fjärrvärme produceras av energiåtervinning av utsorterade 
brännbara avfallsrester, lokalt producerat biobränsle, samt spill-
värme från industri. Totalt levereras cirka 200 GWh fjärrvärme 
till 2800 fastigheter per år.

Står för 60 procent av Malmös fjärrvärme - 
men gasen kan ta slut
Sveriges Radio Malmö, 23 augusti

Under kalla dagar på vinterhalvåret står Heleneholmsverket i 
Malmö för i princip 60 procent av all fjärrvärmeuppvärmning i 
Malmö och Burlöv. Nu har verket varnats om att det kan bli brist 
på den biogas som man eldar med.

Som krisberedskap har EON nu handlat upp en mängd olja 
som går att bränna i verket, för att trygga värmeförsörjningen i 
ett värsta scenario.

Satsning på halv miljard i Örkelljunga - 
skånskt gödsel blir drivmedel
SVT Nyheter Helsingborg, 24 augusti

Precis intill E4:an vid Skånes-Fagerhult planerar ett företag för 
storskalig produktion av flytande biogas. Anläggningen ska årli-
gen omvandla gödsel till ett förnyelsebart och lokalt producerat 
drivmedel, motsvarande 13 miljoner liter diesel.

Investeringen kommer landa på över en halv miljard kronor 
och  stå klar 2025 om företaget beviljas miljötillstånd.

Det är till 70 procent gödsel som ska stå som råvara, företaget 
hoppas även kunna använda restprodukter som till exempel 
matavfall i anläggningen. 
Scandinavian biogas har beviljats 154 miljoner kronor i investe-
ringsbidrag från Klimatklivet.
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Gaskund i Anderslöv: "Får dra ner på 
värmen"
Trelleborgs Allehanda, 25 aug.

Familjen Gånvall i Anderslöv tillhör ett av de drygt 800 hushåll i 
Trelleborgs kommun som har gas för uppvärmning och varmvat-
ten. Redan förra vintern flerdubblades räkningarna. Och i vinter 
spås priserna öka ännu mer. "Det får bli raggsockar och extra 
tröjor", säger Annci Gånvall.

Räkningen för familjen Gånvalls gasförbrukning låg i 
mars 2021 på 2 200 kronor. I år fick de en smärre chock när 
motsvarande räkning låg på 7 000 kronor. Tidigare köpte de 
skattebefriad biogas men den gasleverantör som de valt kan inte 
längre erbjuda det. Och nu kan man inte heller binda priset, 
säger Annci Gånvall som är glad över att familjen åtminstone har 
ett bundet elavtal och solceller på taket.

"Snurrigt att vi måste kämpa för 
överlevnad"
Landskrona Posten, 25 aug.

Pappersmaskinerna dånar. Här produceras flera tusen ton papper 
i månaden som senare ska bli servetter. Men sedan hösten 2021 är 
det bara en maskin i taget som håller igång. Bakgrunden till det är 
de skenande energipriserna. På Klippans pappersbruk använder 
man i dag naturgas. Planen är att ersätta den med biogas, något 
som kan dröja uppemot 1,5 år. Tills dess måste Klippans bruk 
justera priser och tänka på kortsiktiga lösningar. Arbetet med 
att byta ut naturgas mot biogas tar tid. I ett kortare perspektiv 
tittar företaget nu på att köpa in pelletsbrännare för att få ner 
kostnaderna för energin.

Lyckat projekt för mindre fossilbränsle
Ystads Allehanda, 30 aug.

I sju år har Tomelilla deltagit i projektet "Fossilbränslefria kom-
muner i Skåne" och slutrapporten visar att man har lyckats väl 
med ambitionerna. - Slår vi ihop alla kategorier så hamnar vi 
på 97 procent fossilbränslefrihet, säger verksamhetsutvecklare 
Madeleine Wahlund. Bland annat noteras Tomelilla för att ha 
100 procent fossilbränslefri el och 100 procent fossilbränslefri 
uppvärmning i sin verksamhet. Fokus under de senaste tre åren 
har varit att ställa om kommunens egen fordonsflotta - bensin-
bilar ersätts gradvis ersätts med gasbilar och alla tyngre fordon 
på Gata och Park och Fastighetsavdelningen drivs nu av HVO. 

Ont om el i söder: Örtoftaverket startar för 
säsongen – rekordtidigt
Sveriges Radio P4 Malmöhus, 26 augusti 

Ont om el och dyra elpriser i södra Sverige – därför startar Ör-
toftaverket sin elproduktion tidigare än normalt i år.

Kraftvärmeverket som ligger i Eslöv eldar returträ och skogs-
rester för att producera el och värme.

"Det är fortfarande jättedyrt men det är klart att om inte vi 
som har möjlighet att producera producerar så blir det ännu 
värre", säger Fredrik Fackler, chef för affärsområde Värme & Kyla 
på energibolaget Kraftringen.


