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Förord 
Denna agenda har tagits fram av ÄFAB i samarbete med en arbetsgrupp1 med en sammansättning och rollfördelning 
som strävat efter att ge en så bred kompetens och erfarenhet som möjligt. Fokus för arbetet har legat på alla de företag 
som bygger upp Sverige som förebild för biomassan som energiresurs, och kopplingen mellan dessa företags kunnande 
och produkter och de möjligheter som finns att skapa tillväxt på såväl den nationella marknaden som internationellt. 
Agendan utgår från branschföretag och branschorganisationers samlade kunskap och erfarenhet av bioenergi för 
värme, kyla och elproduktion, vilket i agendan sammanfattats under benämningen "Termisk Bioenergianvändning".  

Vi har i vårt kluster konstaterat att i takt med att fossil energi blivit alltmer ifrågasatt så har 
också efterfrågan av vår erfarenhet och våra företags kunnande ökat även långt utanför 
Sveriges gränser. Vi har i denna agenda identifierat ett antal utvecklingsspår där vi menar 
att branschföretag med rätt förutsättningar, och rätt uppbackning, har goda möjligheter att 
lyckas.  

Sverige har ett innovationsklimat i världsklass men vi har samtidigt problem med att om-
sätta dessa nya idéer till framgångsrika företag. Syftet med denna agenda har varit att till-
sammans representanter från branschens olika aktörer ta fram och enas kring ett samlande 
dokument som innehåller visioner, mål och handlingsplaner som kan hjälpa företagen att 
öka kunskapen, växa nationellt och även att sälja på nya exportmarknader.  

Arbetet har finansierats av Vinnova, Formas och Energimyndigheten inom ramen för Strategiska innovationsområden. 
Arbetet har skett genom att samtala med många företag, samla in åsikter via frågeenkäter och sedan diskutera dessa 
tillsammans på WorkShops. Avgränsningen till enbart Termisk Bioenergianvändning har inte varit möjlig att hålla strikt 
då användningen av biomassa ger konsekvenser på en lång rad områden. Agendan gör heller inte anspråk på att vara 
heltäckande, men ska ändå ses som en väl förankrad agenda bland marknadens aktörer.  

I innovationsområdet har vi tillsammans även tittat på kombinationslösningar med andra alternativa energikällor då det 
funnits en gemensam samsyn att framtida bioenergisystem skall vara möjliga att kombinera med exempelvis värme-
pumpar, solenergi och biogas. Vidare att klimatneutral energiförsörjning är viktig för såväl företagens- som hela nation-
ers tillväxt och konkurrenskraft. Inom vårt kluster av samarbetspartners råder närmast en konsensus om att termisk 
bioenergianvändning kan bidra till att minska sårbarheten på både teknisk och ekonomisk nivå, och att betydelsen av en 
inhemsk stark och livskraftig bioenergibransch blivit allt tydligare. Detta inte minst mot en bakgrund där beroendet av 
importerad fossil energi i en orolig omvärld kan utnyttjas som ett kraftfullt påtryckningsmedel.  

Agendans innehåll är skall även ses som ett verktyg för att samordna branschens aktörer, från såväl användare som 
tillverkare, organisationer och akademi, för att tillsammans verka för att överbrygga identifierade barriärer. Vi har även 
identifierat ett antal behov av forskningsområden som kan stärka att ett utökat samarbete mellan samhälle, akademi 
och företagande kommer till. Vår förhoppning är därför att denna agenda kan vara ett underlag för ytterligare insatser 
inom innovationsområdet. 

Jag vill tacka våra finansiärer som via ett ekonomiskt bidrag möjliggjort att denna agenda kunnat sammanställas. Sen vill 
jag också rikta ett speciellt varmt tack alla de personer som genom att delta i möten, workshops och svarat på enkäter 
visat både engagemang och vilja att bidra. Ni har alla lagt ned ett fantastiskt arbete. 

Lidköping i november 2015 

Bengt- Erik Löfgren 
ÄFAB  

                                                             
1
 I arbetsgruppen har ingått: Bengt- Erik Löfgren, VD ÄFAB, Kent Rundgren, Chalmers Industriteknik (CIT), Mats Rydehell, Chalmers 

Tekniska Högskola, Bengt O Nilsson, Kvänum Energi AB, Ola Wiman, VD för Gotfire AB, Staffan Lundegårdh, VD för Ariterm Sweden 

AB och Christer Owe, Hållbarhetskonsult från Göteborg, Mats Larsson, Biosystem i Bergslagen, Arne Sandin, Bizcat AB, Bo Agustsson, 

Cleanburn Trading, David Andersson, Ecoera AB, Dan Skavhellen, Hjo Vörmeteknik AB, Irene Weiner, PelletsFörbundet, Leif Michaels-

son, Stocksbro Energy samt en referensgrupp bestående av ett 40-tal representanter från branschföretag.  
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1. Sammanfattning 
En trygg och säker användning av termisk bioenergi är mycket viktig för att nå framtida miljömål inte bara i 
Sverige utan i även i Europa och globalt. Arbetet som presenteras i denna agenda har inte för avsikt att ge 
några exakta svar på vad som måste göras utan skall ses som en handlingsplan där ett antal barriärer och 
möjligheter presenteras. För att lyckas skapa tillväxt och samtidigt nå ställda långsiktiga miljömål kommer 
det att krävas fortsatt arbete med att skapa bättre samsyn och samverkan, inte minst internt mellan bransch-
företagen men också mellan samhälle, näringsliv och akademi. Branschens utveckling både inom landet och 
på exportmarknader är dessutom beroende av politiska beslut kring energipolitikens färdriktning. 

Agendan avgränsas till innovationsområdet "Termisk Bioenergianvändning" med tyngdpunkt på värme, kyla 
och elproduktion från biomassa. Men avgränsningen har inte varit möjlig att hålla strikt då användningen av 
biomassa ger konsekvenser på en lång rad områden. Denna agenda är därför tänkt som ett verktyg för att 
samordna branschens alla aktörer och för att överbrygga identifierade barriärer. Genom att identifiera bar-
riärer och visa möjligheter kan vi skapa bättre förutsättningar för tillväxt. I arbetet har ett stort antal företag 
och personer medverkat för att lämna information, komma med inspel och kommentarer. 

"Visionen är att svensk bioenergiteknik och vårt kunnande efter 2030 skall vara ledande teknik i 
Europa och att bioenergi tillsammans med övrig förnybar energi skall vara en betydande svensk 
exportindustri" 

Termisk användning för värme, kyla och el ger många mervärden. Biomassa är i det närmaste klimatneutral, 
produceras lokalt och bidrar till en trygg energiförsörjning oberoende av omvärldens oroshärdar. Använd-
ningen ger lägre uppvärmningskostnader och skapar varaktiga arbetstillfällen. Mer pengar stannar lokalt och 
bidrar till tillväxt och starkare ekonomi på landsbygden. Genom att öka industrins avsättning för sina rest-
produkter ökar också lönsamheten för en av landets viktigaste basindustrier. 

Med fjärrvärmenät skapas en hållbar ersättning för fossil energi samtidigt som en samproduktion av värme 
och elström ger värme- och kraftproduktion med hög verkningsgrad. Biokraftproduktionen i svenska kraft-
värmeverk skulle kunna ersätta en stor del av bortfallet när kärnkraft avvecklas och samtidigt vara en balans-
kraft när vind- och solenergi inte levererar. Även internationellt ökar intresset för fjärr- och närvärmeanlägg-
ningar. Vi har med detta unika förutsättningar att öka våra företags export av såväl varor som tjänster. 

"I takt med att fossil energi ifrågasätts ökar efterfrågan av vår erfarenhet och vårt kunnande. 
Sverige är inom området en ledande nation i världen, och framhålls ofta som ett föregångsland. 
Vår långa erfarenhet och breda kunnande är både erkänd och efterfrågad"  

När användningen av bioenergi sker med modern 
teknik utnyttjas den solenergi som fångas upp av 
fotosyntesen2 och som lagrats i biomassa. Bioener-
gin spelar globalt en viktig roll när det gäller att till-
godose världens växande efterfrågan på energi. 
Samtidigt ger en konvertering bort från fossil energi 
en minskad klimatpåverkan och skapar lokala ar-
betstillfällen. En ökad användning är därför ett sätt 
att som bidrar till att lösa flera av dagens utmaning-
ar på energi- och klimatområdet. Idag finns i sam-
hället en allt bredare insikt om att modern bioenergi 
är nödvändig för att uppnå en koldioxidsnål framtid.  

Termisk bioenergi3 är både förnybart och långsiktigt hållbart som, när den utnyttjas klokt, även bidrar till 
bättre socioekonomisk kapitaltillväxt i form av ökad köpkraft och lokala arbetstillfällen. 

                                                             
2 Se även Fredrik Erikssons förklarande film på You Tube 
3 Termisk Bioenergi är i denna agenda ett samlingsnamn för biomassa som utnyttjas för värme-, kyla- och elproduktion. 

https://www.youtube.com/watch?v=O2nvqsKBwV0
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Omkring 20 % av landets tillförda energi är bioenergi, vilken till större delen används som termisk energi 
inom industrin och inom fjärr- och kraftvärmeproduktion. Endast en mindre del (10 TWh) används för indivi-
duell uppvärmning i villor och lantbruk. Även om den inhemska marknaden för bioenergi till stor del är ut-
byggd så finns det ännu marknadssegment inom Sverige motsvarande ungefär 60 TWh där bioenergi skulle 
kunna vara ett alternativ.  

I världen är biomassa den överlägset största förnybara energikällan. Även fast sol- och vindteknik har haft 
enorm tillväxt så svarar, i absoluta tal, biomassan för lika mycket energi som alla andra förnybara energikällor 
inklusive vattenkraften ger tillsammans. Svensktillverkade träpulverbrännare, fjärr- och närvärmepannor, 
utrustning för bioenergitillverkad processånga och varmluft, byggvärme och utrustning för villavärme liksom 
svenska konsulttjänster inom systemuppbyggnad och installationsteknik har idag sin största marknadspot-
ential utanför Sverige.  

Termisk Bioenergianvändning ger fantastiska möjligheter för vårt land. Men för att utveckla branschen be-
hövs insatser som både skapar branschöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten mellan företag och 
akademi. Insatser som samtidigt stimulerar till att söka nya konstellationer som kan penetrera nya export-
marknader. Vi har i denna agenda identifierat ett antal utvecklingsspår där svenska branschföretag har goda 
möjligheter att lyckas. Men också samtidigt insett att det finns ett behov av en bättre integrerad politik för 
att både hjälpa företagen och samtidigt maximera bioenergis fördelar och positiva synergieffekter. Såväl 
bioenergibranschen, som landet som helhet, behöver fler företag som vill, kan och vågar växa. För att nå dit 
behövs en långsiktig agenda där goda krafter samverkar med att skapa förutsättningar för tillväxt på såväl 
nationella- som internationella marknader.  

"Det centrala återkommande budskapet i denna agenda är behovet av en bredare samverkan. 
Generellt kan vi notera att det finns stora kunskapsbrister på alla nivåer i samhället. Marknadens 
aktörer är mycket kunniga inom sitt eget område, men det saknas oftast en bred kompitens som 
spänner över hela området. Detta stärker bilden av en splittrad och otydlig bransch"   

För att lyckas räcker det inte med enbart information 
utan det behövs både "piska, morot och tamburin".  

Piskan i form av myndighetskrav och effektivare kontroll 
av att kraven verkligen efterlevs. Moroten kan vara nå-
gon form av marknadsstöd, t ex en skrotningspremie för 
gammal teknik, som riktas till att få bort gammal teknik. 
Med tamburin menas främst vi den attitydförändring 
hos såväl användare och myndigheter som måste till. 
Idag uppfattas ofta bioenergi som "smutsig" medan t ex 
elvärme uppfattas som "ren".  

Samhället behöver också bemöta en allt mer utbredd skepsis inom EU mot användandet av bioenergi. Kriti-
ken leds av den europeiska miljörörelsens syn på bioenergi vilket syftar till biobränslen ska jämställas med 
fossil energi i utsläppshandeln. I potten ligger inte bara vår el- och värmeförsörjning och utan även en stor 
del av industrins omsättning och intäkter från biprodukter för energianvändning. Delvis med stöd från argu-
menten från den Europeiska miljörörelsen finns en allt mer utbredd uppfattning även i Sverige om att bioe-
nergi är omodern och smutsig medan t ex elvärme uppfattas som ren och miljövänlig. 

Attitydförändringen kan även genomföras med bättre samverkan och nudging4 som riktas för att lyfta fram 
bioenergins positiva tilläggsvärden och därmed leda människor beslut i en önskvärd riktning. Vid vår WorkS-
hop den 16 juni enades deltagarna om ett antal "drivers" som är viktiga för att öka bioenergianvändningens 

                                                             
4 Nudging (ung. "knuffande") är ett verktyg som kan användas för att främja beteenden som är till nytta för enskilda individer eller för 
samhället som helhet. Nudging är avsedda att påverka rutinbeteenden eller att underlätta för individer att göra val i situationer med 
komplex information. De mer önskvärda alternativen görs mer tillgängliga genom att erbjuda dem som standardalternativ, genom att 
göra viktig information mer framträdande, genom att förenkla komplex information för användarna, eller genom att ändra den fy-
siska miljön.  
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status. Attitydförändringen är en av de viktigaste barriärerna för branschens tillväxt. Mycket handlar om att 
öka kunskapen och lyfta fram behovet av såväl mjuka som hårda styrmedel. Det är viktigt att se till hela vär-
dekedjan men ändå behålla fokus på klimatnytta, socioekonomiska fördelar, biokraftproduktion och försörj-
ningstrygghet. 

"Marknadens aktörer är ofta mycket kunniga inom sitt gebit, men det saknas oftast en bredare 
kompitens som spänner över hela området"  

En återkommande utmaning är att ökad samverkan mellan myndighet, företag och akademi. Stora kunskaps-
brister finns när det gäller att se helheten. Det saknas också en etablerad samsyn mellan branschens aktörer, 
och det är ovanligt att man söker samarbeten och agerar som en samlad bransch. Forskning och innovationer 
är viktiga för utvecklingen men behöver samordnas bättre och framförallt matchas till företagens önskemål 
och behov. 

"Insatser idag är oftast anpassade för akademin och större företag och är sällan möjliga att till-
lämpa för våra SME-företag"  

En annan utmaning är att se över tolkningen av kraven i t ex BBR, Miljöbalken och Konsumentlagstiftningen 
som inte är samordnad i landet. Spretande tolkningar, brist på praxis och inte minst en närmast obefint-
lig/ineffektiv tillsyn kännetecknar lagstiftningen som reglerar användningen av bioenergi. Inte minst behövs 
en översyn av hur reglerna för offentlig upphandling hanteras. Detta tillsamman med att långsiktigheten i 
energipolitiken uppfattas som otydlig leder till att många tvekar att investera i branschen. 

När det gäller stöd till svenska företag i branschen som vill växa på nya marknader är den allmänna uppfatt-
ningen att våra myndigheter tillämpar en betydligt snävare tolkning av EU:s statsstödsregler än flera av våra 
konkurrenter. Tolkningen behöver därför ses över så dessa regler inte i onödan begränsar seriösa företags 
möjligheter att utvecklas. Ta lärdom av länder som t ex Österrike och Finland som nått stora framgångar via 
nationella "fonder" som hanteras av branschorganisationer tillsammans med akademin. Något som saknas i 
Sverige.  

Samhället måste lyssna mer till branschens företag. För att företag ska kunna stärka sin konkurrenskraft är 
det nödvändigt att hela tiden utvecklas. Detta genom att skapa nya produkter och expandera på nya mark-
nader eller växa genom att rekrytera personal vars kompetenser kan utnyttjas för att öka produktiviteten. 
Kunskap och innovation är centrala för att långsiktigt kunna driva företag och möta utmaningar på mark-
naden.  

På installatörsidan står vi inför stora pensionsavgångar. För att behålla kompitens behöver vi satsa på fler 
energisystemtekniker med t ex eftergymnasial YH-utbildning. Nyrekryteringen försvåras av att yrket inte har 
någon högre status och många företag upplever redan idag att det är svårt att hitta rätt utbildad personal. 
Bioenergibranschen behöver inte, och har sällan råd att anställa, akademiker.  

"Termisk Bioenergianvändning ger fantastiska möjligheter för vårt land. Men för att utveckla 
branschen behövs insatser som både skapar branschöverskridande och tvärvetenskapliga samar-
beten mellan företag och akademi. Insatser som samtidigt stimulerar till att söka nya konstellat-
ioner som kan penetrera nya exportmarknader" 
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2. Vision och Mål 
Denna agenda syftar till synliggöra såväl hinder som möjligheter till en ökad tillväxt för de företag som repre-
senterar termisk bioenergianvändning. Förhoppningen är att den inspirerar till insatser som främjar bran-
schen och samtidigt ger en tydligt ökad samhällsnytta. Agendan ska ses som förslag på hur svenska intressen 
genom strategisk samverkan ska nå satta mål. 

För att lyckas skapa samhällsnytta, tillväxt och samtidigt nå ställda långsiktiga miljömål är det viktigt att med 
en bredare och bättre samsyn och samverkan. Inte minst branschföretagen sinsemellan, men också mellan 
samhälle, näringsliv och akademi. Branschens utveckling både inom landet och på exportmarknader är bero-
ende av politiska beslut kring energipolitikens färdriktning. 

2.1. Visionen 
Termisk bioenergianvändning för värme, kyla och el ger många mervärden. 
Biomassa är i det närmaste klimatneutral, en energibärare som oftast produ-
ceras lokalt och bidrar till en trygg energiförsörjning oberoende av omvärl-
dens oroshärdar. Användningen av termisk bioenergi ger mervärden i form av 
lägre uppvärmningskostnader för användaren samtidigt som varaktiga och 
regionala arbetstillfällen skapas. Detta ger att mer pengar stannar i den lo-
kala ekonomin som bidrar till tillväxt och starkare ekonomi även på landsbyg-
den. 

Visionen är att svensk bioenergiteknik och kunnande efter 2030 skall vara 
ledande teknik i Europa och att bioenergi tillsammans med övrig förnybar 
energi skall vara en betydande svensk exportindustri.  

För att lyckas uppfylla visionen behöver vi uppnå ett antal delmål både här 
hemma och på nya exportmarknader. 

2.1.1. Mål på kort sikt 
 Att branschföretagen generellt redovisar förbättrade resultat. 

 Att ett brett och drivande branschorgan har etablerats. 

 Att statliga styrmedel används på ett för klimatet och för branschen positivt sätt. 

 Att en systemteknisk plattform etableras som kan samverka företag emellan. 

Målet är att svenska bioenergiföretag under 2015- 2017 skall vända den negativa trend med sjunkande för-
säljning som branschen upplevt sedan första decenniet på 2000-talet. Samhällsinsatser, forskning och företag 
utveckar tillsammans ett samordnat branschorgan som är drivande. Inledningsvis kan detta inrymmas inom 
befintliga branschorganisationers verksamheter såsom t ex Svebio, PelletsFörbundet etc. 

Genom att öka, och utveckla användningen, bidrar termisk bioenergi till fortsatt minskande klimatutsläpp 
och minskad import av fossila bränslen. Det aviserade borttagandet av skattereduktionen för fossilbränsle-
användning i viss industri har genomförts och en skrotningspremie för utbyte av fossil energi och/eller 
föråldrad bioenergiteknik har införs. Till detta finns ett samordnat kluster av finansiärer, forskare och företag 
som tillsammans kommunicerar tvärvetenskapligt för att utveckla systemlösningar som leder till att den tek-
nik som efterfrågas på marknader tas fram och utvecklas.  

2.1.2. Mål till 2020 
 System baserade på bioenergi ses som attraktiva för värme, kyla och elproduktion. 

 Äldre teknik får endast användas om den uppfyller gällande krav. 

 De svenska branschföretagen utvecklas positivt både på hemma- och exportmarknader. 

 Exporten av varor och tjänster ökar med 50 % jämfört med dagens nivå. 

Bioenergi är ett naturligt och attraktivt val för värme, kyla och elproduktion. Gammal föråldrad teknik som 
inte uppfyller gällande miljökrav får inte längre säljas eller installeras, och teknik, äldre än 25 år och som inte 
uppfyller gällande krav, är inte längre tillåtna att använda. Målet till 2020 är att alla svenska företag som till-
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verkar utrustning och systemlösningar levererar teknik som uppfyller fullt ut Ecodesignkraven och därmed 
även kraven enligt EN 303-5 klass 5. Då partikelutsläpp och emissioner inte längre är en begränsande faktor 
ger detta möjligheter för såväl en ökad nationell användning som att svenska företag efterfrågas och etable-
rar sig på nya exportmarknader. 

Svensktillverkade träpulverbrännare, fjärr- och närvärmepannor, utrustning för bioenergitillverkad process-
ånga och varmluft, byggvärme och utrustning för villavärme är liksom svenska konsulttjänster inom system-
uppbyggnad och installationsteknik är etablerade på marknader utanför Sverige. Export av varor och tjänster 
inom området termisk bioenergi har ökat med 50 % räknat utifrån dagens nivå.  

2.1.3. Mål efter 2030 
 Sverige är oberoende av fossil energi för produktion av värme, kyla och el. 

 Bioenergi är fortsatt den största energibäraren för svensk energiproduktion. 

 Biobaserad kraftvärme kompenserar för en viktig del av avslutad kärnkraftsproduktion. 

 Bioenergisektorn kompenserar fullt ut för svackor i solel- och vindelproduktion 

Sverige skall vara oberoende av importerad fossil energi för värme, kyla och elproduktion. Bioenergi är fort-
satt den största energibäraren för Sveriges energiförsörjning. Kraftvärme baserad på bioenergi kompenserar 
tillsammans med annan alternativ elproduktion bortfallet av kärnkraft. Bioenergiproducerad kraft balanserar 
nu fullt ut bortfallet av sol och vind nattetid och när det inte blåser. 
 

2.2. Hinder, möjligheter och utmaningar 
En viktig orsak som ligger till grund för branschens negativa utveckling sedan 2010 är att bioenergi allt oftare 
uppfattas som omodernt, smutsigt och arbetsamt. Detta leder till att allt fler användare väljer bort bioenergi 
som ett alternativ när man förnyar/uppgraderar sitt värmesystem, vilket i sin tur leder till försämrad lönsam-
het i branschen och till att företagen inte har råd att anställa. Dålig lönsamhet och osäker framtidstro gör att 
man ofta avstår både från att genomföra marknadsföringsinsatser och att utveckla ny teknik och nya system-
lösningar.  

"Arbetsgruppen har kommit till slutsatsen att det behövs ett företagsklimat som bättre tar vara 
på entreprenörskap och SME-företagens kreativitet om företagen inom termisk bioenergianvänd-
ning ska få minskad sårbarhet och ges möjlighet att växa" 

Detta är också påtalat från flera organisationer, bland annat Företagarna som ofta påpekat att framförallt de 
minsta företagen drar sig för att anställa då de upplever regelverk och lagar i samband att ha anställda som 
krångliga och alltför administrationskrävande. Vår arbetsgrupp delar Företagarnas uppfattning kring anställ-
nings- och sjukförsäkringsregler även om dessa inte uppfattas som det allra viktigaste hindren.  
 

2.2.1. Identifierade hinder 
Nedanstående sammanställning av hinder har inhämtats från uppgifter i vår enkätundersökning, samtal och 
besök hos företag samt vid vår workshop i juni. Listan tar upp både verkliga och upplevda hinder i stort och 
smått. Alla dessa hinder och utmaningar ska helst ses och hanteras på ett samordnat, planerat och integrerat 
sätt för att termisk bioenergi skall uppnå maximal samhällsnytta.  

Tekniska hinder 

 Osäkra skatteregler  

 Besvärlig hantering av bränsle  

 Bristfälliga eller ofullständiga systemlösningar 

 Beroendet av fossil diesel för transport mm 

 Föråldrad teknik, låg status hos användarna 

 Minskat värmeunderlag i bättre isolerade hus 
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Ekonomiska hinder 

 Extremt låga elpriser 

 Dålig lönsamhet för företagandet 

 Bränslen som RT-flis och sopor är billigare i t ex fjärrvärmen 

 Avsaknad av system för värdering av bioenergins tilläggsvärden 

 Internationella subventioner av fossil energi 

 Bristfälligt offentligt stöd till SME-företag 

Kunskap och attityd 

 Tvivel om bioenergins miljönytta 

 Attityden "Bioenergi är smutsigt, el är rent" 

 Osynlig bransch i det offentliga rummet 

 Kunden tänker energi istället för exergi5 

 Dåligt utbildade säljare 

 Splittrad bransch och bristande samordning  

 Bristande kunskap om vad omvärlden frågar efter  

 Företagen har bristfällig kunskap och erfarenhet om marknadsföring  

 Hög medelålder bland installationsföretagen med kommande pensionsav-
gångar  
riskerar att utarma företagens kompitens 

Administrativa hinder  

 Avsaknad av långsiktig energipolitik 

 Dålig uppföljning/tillsyn av gällande miljökrav 

 Bristande förståelse från myndigheter runt SME-företagens verksamhet 

 Krångligt att ha anställd personal 

 Kvalitetscertifiering (liknande ENplus) av biobränslen saknas 

 Komplicerade upphandlingar (LOU/LUF)  

 Dålig koppling till större energiföretag och större konsumenter 

 Någon form av politiskt erkännande behövs för att höras i media-bruset 

 Alltför snäv tolkning av EU:s stadsstödsregler jämfört med konkurrentländer 

 

2.2.2. Identifierade möjligheter 
Liksom när det "hinder" har vi på motsvarande sätt identifierat branschens "möjligheter". Möjligheterna är 

dock svårare att kategorisera, men de ger tillsammans såväl samhällsnytta som bättre företagsmässiga ut-

vecklingsmöjligheter.  

 Fortsatt konvertering av el-, olje- och gasanvändning 

 Lång erfarenhet och bred kunskap inom hela branschen 

 Samverkan i hela värdekedjan ger nya affärsmöjligheter 

 Internationellt gott rykte 

 Teknik i frontlinjen 

 Svenska företag är världsbäst på systemlösningar 

 Global efterfrågan av såväl produkter och kunnande ger exportmöjligheter 

 Klimatdebatten ger marknadsfördelar 

 Ökat intresse för cirkulär ekonomi 

 Biokolproduktion och CCS-teknik i kombination med bioenergi binder atmosfärisk CO2 

 Globalt växande intresse för "grön energi" 

 Stabila och låga priser på bioenergi 

 Produceras i närområdet och genererar varaktiga arbetstillfällen 

 Minskar beroendet av importerad energi 

                                                             
5 Exergi relateras i fysiken till termodynamikens andra lag. Exergi betecknar energikvaliteten, d v s den totala mängden potentiellt 
arbete i ett system i en viss omgivning som energimängden kan utföra 
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 Gör att mer pengar stannar i lokal- och regional ekonomi 

 Ökad försörjningstrygghet i en orolig omvärld 

 Fjärr- och närvärme är attraktiva alternativ 

 Biomassa kan lagras och användas efter behov 

 Biokraft balanserar tillgången på sol- och vindkraft 

 Småskalig biokraft är allt mer efterfrågad även i mindre anläggningar 

 Utnyttja EU-stöd för branschinriktade pilotanläggningar 

 Bioenergi uppfattas alltmer som en hållbar ersättning för elström och fossil energi  

 Kompletterar luftvärmepumpar vid spetslast 

 Möjlighet att utnyttja övertalig jordbruksmark för energiproduktion 

 Förädling av skogsindustrins restprodukter till pellets ökar skogsindustrins lönsamhet 

 

2.3. Utmaningar att överbrygga 
Sverige är inom innovationsområdet en ledande nation i Europa, och sannolikt i världen. 
Bland de industriländer som använder förnybar energi framhålls Sverige som ett föregångs-
land. Vår långa erfarenhet och breda kunnande är både erkänd och allt mer efterfrågad. Vi 
har med detta unika förutsättningar att öka våra företags export av såväl varor som tjänster. 

Det saknas ännu en mer etablerad samsyn mellan branschens aktörer, och det är ännu ovan-
ligt att man söker bredare samarbeten och agerar som en samlad bransch. Detta gäller ge-
nomgripande både bland företag och bland andra aktörer. I synnerhet saknas en aktiv sam-
verkan mellan branschens företag, forskare och företrädare för beslutsfattare och myndig-
heter. 

"Information och kunskapsspridning är därför ett prioriterat område för att över-
brygga branschens hinder" 

Tolkningen av lagstiftningens krav i t ex BBR, Miljöbalken och Konsumentlagstiftningen är 
inte samordnad i landet. Spretande tolkningar, brist på praxis och inte minst en närmast 
obefintlig/ineffektiv tillsyn kännetecknar lagstiftningen som reglerar användningen av bioe-
nergi. Detta tillsamman med att långsiktigheten i energipolitiken uppfattas som otydlig. 
Osäkerheten när det gäller framtida skattepolitik bidrar till den ökade tveksamhet som idag 
kännetecknar branschen. Bristen på långsiktiga politiska spelregler och otydliga internation-
ella krav gör att många tvekar på att investera i branschen. 

Också myndigheternas tolkning runt EU:s regelverk om statsstöd är återkommande uppe som en barriär 
bland företagen som vill växa genom export. Statsstödsreglerna handlar om de åtgärder som innebär att den 
offentliga sektorn beviljar företag stöd eller andra fördelar. 

2.3.1. Samhällets utmaning 

Samhällets utmaning ligger i att sätta de långsiktiga ramarna och öka kunskapen om bioenergins tilläggsvär-
den. Genom att långsiktigt värdera exergi6 istället för energi kan man styra såväl offentlig upphandling som 
offentlig finansiering så att dessa bättre anpassas till både samhällets och företagens behov. Detta gäller i 
såväl nationella- som regionala insatsprogram. Generellt borde man stimulera en bättre samordning mellan 
företag, akademi och myndighet för att skapa nya tekniksprång och ökad synlighet på marknader för termisk 
bioenergi. Då måste såväl myndighet som akademi lyssna mer till företagens önskemål och behov. Forskning 
och innovationer är viktiga för utvecklingen men dessa behöver samordnas bättre och framförallt matchas 
till företagens önskemål och behov.  

Det finns ett identifierat glapp mellan forskningen och industrin. Industrin vill gärna vidareutveckla befintlig 
teknik och anpassa tekniken till nya systemlösningar, medan forskningen är mer inriktad på att ta fram ve-
tenskapliga resultat. Problemen ligger inte i forskningens finansiering, utan mer i kravet på medfinansiering 

                                                             
6 Exergi relateras i fysiken till termodynamikens andra lag. Exergi betecknar energikvaliteten, d v s den totala mängden potentiellt 
arbete i ett system i en viss omgivning som energimängden kan utföra  
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som leder till samverkan med framförallt de större företagen. Det är företagen som är verksamma i bran-
schen som har den bästa kunskapen om vilka åtgärder som är kraftfulla. Genom att omfördela åtminstone 
delar av anslagen från akademisk grundforskning till mer tillämpad forskning och demoprojekt utanför aka-
demin skulle samhället sannolikt få en betydligt bättre utväxling på de offentliga insatserna.  

Regionala insatser är ofta närmare företagens önskemål då dessa ofta förväntas leda till ökad sysselsättning, 
klimat- och miljöförbättringar etc. Dessa projekt är oftast knutna till den region varifrån skatteintäkterna 
härstammar. Det vore önskvärt om dessa regionala projekt, eventuellt via nationella insatsmedel, kunde 
växlas upp och prioritera projekt som samverkar med andra regioner eller nationellt.  

Vår agenda rekommenderar att man både ser över reglerna för offentlig upphandling liksom tolkningen av 
EU:s stadsstödsregler så dessa inte i onödan begränsar seriösa företags möjligheter att utvecklas. Ta lärdom 
av länder som t ex Österrike och Finland som nått stora framgångar via nationella "fonder" som hanteras av 
branschorganisationer tillsammans med akademin. Något liknade saknas i Sverige. 

2.3.2. Branschens utmaning 

Branschens utmaning i närtid ligger i att ta vara på den mångfald av kompetens som trots allt finns innan den 
försvinner med pensionsavgångar och att skaffa den kompetens som behövs genom att initiera bättre ut-
bildning. Många av företagen står i närtid inför stora pensionsavgångar samtidigt som framtidens energisy-
stem kräver en mångfald av kombisystemlösningar där olika tekniker samverkar. Det betyder att insatser för 
att bredda kunskapen är nödvändiga både när det gäller gymnasial VVS-utbildning av installatörer och efter-
gymnasial utbildning av energisystemtekniker och rådgivare/konsulter. Även mer, och nya former för, sam-
arbete kopplade till forskning och utveckling behöver prioriteras för att åstadkomma den utveckling som 
efterstävas. Återinförandet av så kallade "Industridoktorander" är ett exempel som skulle kunna bredda kun-
skapen inom företagen om dessa utformas på ett sätt som även kommer SME-företagen tillgodo. 

Det centrala och återkommande budskapet i denna agenda är att det finns ett stort behov av en bredare 
samverkan. Generellt kan vi notera att det finns stora kunskapsbrister på alla nivåer i samhället. Marknadens 
aktörer är mycket kunniga inom sitt eget område, men det saknas oftast en bred kompitens som spänner 
över hela området. Detta stärker bilden av en splittrad och otydlig bransch.  

Sammantaget visar dessa exempel på det trängande behovet av ett drivande branschorgan och en system-
teknisk plattform så som nämnts under 2.1.1. ovan. Långsiktiga och väl avvägda förslag behöver en kontinu-
erlig form för att beredas och utvecklas. 

Mer detaljerat om identifierade hinder och möjligheter redovisas i kap 6 och kap 7. 
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3. Innovationsområdet 
Bioenergi är i vårt land, liksom globalt, den viktigaste förnybara energikällan. Men bioenergi också ett mycket 
komplext energisystem med en mängd varianter. Biomassa kan erhållas från en mängd olika råmaterial från 
skogar, jordbruk och i fraktioner i form av avfall från en rad sektorer. Biomassa kan konverteras med olika 
omvandlingstekniker som thermal (förbränning), thermochemical (torrefiering, förgasning etc), biochemical 
(rötning, jäsning) och chemical conversion (kemisk omvandling). Biomassa i Sverige utnyttjas huvudsakligen 
för el, värme/kyla, men även som vätskor eller gasformiga bränslen.  

Ungefär 50 % av det som avverkas i våra skogar blir biprodukter som t ex grot, bakar och sågspån. Mer än  
90 % av den bioenergi som används i vårt land härstammar från skogsindustrins biprodukter, och använd-
ningen spelar en allt viktigare roll för skogsnäringens konkurrenskraft och lönsamhet. På sikt spås en ökad 
användning även inom den petrokemiska industrin. 

"Bioenergi ger ett värdefullt bidrag till att uppfylla energisäkerhet, ekonomisk och social utveckl-
ing, samt för att begränsa klimatförändringen"  

Miljömässiga och sociala aspekter och dess inverkan 
på lokal ekonomi beror på skalan och på formen av 
bioenergianvändning t.ex. värme, el eller kyla. Kungl. 
Vetenskapsakademiens Energiutskott redovisar i 
rapporten ”Den svenska skogen, energin och koldiox-
iden” att enbart den årliga skogsbiomassatillväxten i 
Sverige är cirka 85 megaton, vilket omräknat i ener-
gienheter motsvarar 425 terawattimmar. Tillväxten i 
våra skogar är därmed jämförbar med Sveriges årliga 
totala energianvändning, eller om man vill, i samma 
storleksordning som Norges årliga oljeproduktion. 
Till skillnad från Norges olja är vår bioenergi är en 
resurs som inte förbrukas, utan förnyas varje år. 

I vår agenda har vi avgränsat innovationsområdet till att framför allt titta på användningen av bioenergi för 
att producera värme, el och kyla, det vi kallar termisk bioenergi. Vi har inte fokuserat på produktionen av 
biomassa eller omvandlingen till biodrivmedel då dessa områden täcks av andra agendor.  

3.1. Användningen i Sverige 
Omkring 20 % av landets tillförda energi är bioenergi. Det motsvarar ungefär 125 TWh vilken till större delen 
används som termisk energi inom industrin, men även inom bostadsuppvärmning och fjärr- och kraftvärme-
produktion. Endast en mindre del (10 TWh) används för individuell uppvärmning i villor och lantbruk. An-
vändningen av bioenergi i transportsektorn är omkring 10 % eller drygt 8 TWh.  

Sedan omkring 2010 har dock den positiva utvecklingen avstannat och till och med minskat inom vissa mark-
nadssegment. I vårt land pekar därför allt mer på att vi för termisk användning passerat ”peak bioenergy” då 
de flesta så kallade ”low hangingfruits” är redan plockade. Energimyndighetens korttidsprognos spår dock en 
fortsatt marginell ökning fram till 2016.  

Industrins energianvändning beror framförallt på utvecklingen inom de energiintensiva branscherna och 
verkstadsindustrin. Till de energiintensiva branscherna räknas här massa- och pappersindustrin, som stod för 
51 % av industrins energianvändning år 2013, järn- och stålindustrin 14 %, kemiindustrin 6 % samt gruvindu-
strin 4 %. Verkstadsindustrin brukar inte definieras som en energiintensiv industri, men står på grund av sin 
storlek ändå för hela 7 % av industrins energianvändning.  

Det är värt att särskilt notera att de viktigaste energibärarna inom industrin är el och biobränsle, vilka svarade 
för 36 % respektive 38 % av energianvändningen under 2013. Biobränsleanvändningen inom industrin domi-
neras av massa- och pappersindustrin samt trävaruindustrin. Utvecklingen inom dessa branscher påverkar 
därför den totala biobränsleanvändningen starkt.  
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År 2013 användes totalt drygt 146 TWh inom bostads- och servicesektorn, vilket motsvarade knappt 40 pro-
cent av Sveriges slutliga energianvändning. När det gäller bostadssektorn står elström för cirka 50 % av an-
vändningen följt av fjärrvärme (30 %) och biobränsle (10 %). Resterande andel är fossila bränslen i from av 
diesel, eldningsolja och gas. Omkring 80 % av fjärrvärmen producerades med bioenergi och avfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig ovan visar användningen av energi inom industri och bostäder. Det finns fortfarande drygt 20 TWh olja som är möjlig  
att konvertera till andra energibärare. Källa: Energimyndigheten/SCB 

Energi för uppvärmning och till varmvatten i bostäder och lokaler står för cirka 60 % av sektorns energian-
vändning. Detta varierar mellan olika år eftersom energianvändningen för uppvärmning påverkas av utom-
hustemperaturen. Energianvändning för hushållsel och drift-el är den näst största posten med cirka 30 %. 
Resten är fossila bränslen till olika arbetsmaskiner i sektorn.  

3.1.1. Marknadsutveckling för pelletsbranschen 

Skogsindustrin är landets viktigaste exportindustrier och industrin sysselsätter direkt omkring 55 000 perso-
ner och indirekt närmare 175 000 årsarbeten. Genom att öka förädlingsvärdet på skogsbrukets biprodukter 
kan skogsbruket behålla, och öka, sin konkurrenskraft på internationella marknader. Ett exempel på detta är 
vårt lands pelletsproduktion som till nära 100 % härstammar från det sågspån som faller från våra sågverk.  

"Genom att tillverka pellets ökar värdet på sågspånet med ungefär 1 000 kr/ton" 

Bilden till höger visar att pelletsanvändningen i Sverige har fram till 2010 utvecklats mycket positivt med en 
stabil årlig tillväxt. 

Men under perioden 2010 till 2013 har användningen 
minskat med ungefär 250 000 ton, mycket på grund av 
konkurrensen från låga elpriser i kombination med vär-
mepumpar. För att kompensera bortfallet har man från 
Pelletsindustrin satsat på att försöka öka exporten. 
Danmark är vår största exportmarknad. Även importen 
har minskat till förmån för vår inhemska produktion.  

En viss återhämtning i den inhemska användningen har 
skett under 2014 beroende på att skattereduktionen för 
tillverkande industri minskade 2014 och aviserades att 
helt upphöra 2016. Det ledde till en ökad konvertering 
bort från olja inom industrin.  
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"Men i och med årets budget har denna resterande subvention senarelagts och planeras nu att 
genomföras i två steg fram till och med 2018. Detta i kombination med fallande världsmarknads-
priser på olja har radikalt minskat industrins vilja att investera för att konvertera bort fossil ener-
gianvändning. Mycket talar därför att den återhämtning som skett 2014 kan vara tillfällig" 

Villamarknaden har i princip stått still sedan 2006 och vi kan under de senaste åren konstatera en viss mins-
kad användning. PellSam genomförde 2009 en telefonundersökning bland 400 kunder som slutat ta emot 
bulkleveranser av pellets och kunde då konstatera att 68 % av de som slutat använda pellets istället valt en 
värmepump och 35 % hade konveterat till fjärrvärme. PelletsFörbundet (PF) är oroad över branschens ut-
veckling och följer medlemsföretagens utveckling löpande. Förbundets medlemmar fördelas på tre katego-
rier; Pelletstillverkare, Utrustningstillverkare och Leverantörer samt Installatörer. Genom att sammanställa 
offentliga bokslut från Ratsit.se har PelletsFörbundet skapat en översiktlig bild av hur utvecklingen inom pel-
letsbranschen sett ut för de senaste 3 åren. 

PF Kat 1 

 

När det gäller kat 1 (pelletsproducenter) kan vi se att omsättningen för de flesta företagen från 2012 sjunkit, 
men att en viss återhämtning skett hos några av företagen 2014. Den ökade omsättning under 2014 gäller 
dock inte de mindre tillverkarna som säljer lokalt, utan det är främst de större tillverkarna som ökat. De till-
verkare som samtidigt även satsat på export av pellets är de som omsättningsmässigt ökat mest. Att de 
minsta företagen inte lyckats vända försäljningssiffrorna innebär att det finns risk för att man kommer att 
lägga ner verksamheten inom kort. 

När det gäller resultatutvecklingen för kat 1 medlemmar pekar den mot ökad lönsamhet, även om vinstmari-
ginalen på 5,3 % räknat på en total omsättning på drygt 3 900 milj. kr fortfarande är i minsta laget. 

PF Kat 2 

Medlemskategori 2 representerar tillverkande företag med hög kompetens och många års erfarenhet. Oav-
sett om det är en ny anläggning eller konvertera en äldre så finns det mångårig kunskap och resurser.  
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När det gäller landets utrustningstillverkare är läget för de flesta av företagen riktigt besvärligt. I synnerhet 
gäller detta bland tillverkarna som enbart säljer på villamarknaden. Men även bland utrustningstillverkare i 
mellanskalan, 1- 5 MW, visar i stort sett samtliga företag "kraftigt röda siffror" och flera av företagen dessu-
tom har genomgått, eller är under rekonstruktion.  

"Det finns en uppenbar risk att vi inom kort kommer att förlora flera av våra tillverkande företag. 
Och eftersom det heller inte finns några andra företag som kan plocka upp det kunskapskapital 
som finns i företagen och bland de anställda är riskerar denna erfarenhet och kunskap att för-
svinna"  

Omsättningen för denna kategori har de senaste tre åren legat totalt sett ganska konstant kring 700 milj. Kr 
per år. Omsättningsökningen mellan 2013 0ch 2014 på totalt 40 milj. (5,7 %) är i sammanhangen trots allt 
ganska marginell. Det är också enbart ett fåtal av de tillverkande företagen som svarat för denna omsätt-
ningsökning.  

De flesta av företagen har istället minskat sin omsättning, vilket bidrar till att dra ner det samlade resultatet. 
Det samlade resultatet för kat 2 medlemmar som helhet visar 2014 en förlust på 6,4 % räknat på en total 
omsättning på drygt 710 milj. kr. Detta är naturligtvis allvarligt och förändras inte marknadsförutsättningarna 
inom den närmaste tiden kommer många av företagen att försvinna. 

PF Kat 3 

 

En liknad tendens finns bland landets installatörsföretag. De allra flesta av företagen är mindre företag med 
någon eller några få anställda. Medelåldern är ganska hög och inom branschen är medveten om att man 
inom de närmaste åren kommer att ha ganska stora pensionsavgångar. Utan kunniga installatörer som ser till 
att användningen av pellets fungerar kommer branschen sannolikt att tyna bort. PelletFörbundet flaggar för 
allvaret i att medlemsföretagen i kat 3 tappar både i försäljning och i lönsamhet. Den återhämtning omsätt-
ningsmässigt som skett under 2014 har endast på mariginalen påverkat installatörsledet.  

"I kombination med att installatörsyrket inte har någon större attraktionskraft bland ungdomar-
na och att företagen visar fallande lönsamhet är det svårt att nyrekrytera kunnig personal Den 
utveckling vi ser på lönsamheten med ett samlat vinsttapp från 5,3 % år 2012 till 0,9 % är mycket 
allvarlig, inte bara för de enskilda företagen utan för pelletsbranschen som helhet"  

Orsaken till att installatörsföretagen som satsat på pelletsbranschen tappar står att finna i att pelletsanvänd-
ningen i villasegmentet i stort sett stått stilla sedan 2006 och att villaägarna i allt större utsträckning väljer 
elbaserad uppvärmning som t ex värmepumpar och fjärrvärme. 
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3.1.2. Marknadspotential för termisk bioenergi 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att industrin är 
den största användaren genom att ta tillvara den råvara 
som faller inom den egna produktionen. Vi konstaterar 
även att en stor del av fjärrvärmen redan är utbyggd då 
hela 285 av landets 290 kommuner har någon form av 
fjärrvärme.  

Vi ser från MSB:s statistik att antalet vedpannor i villa-
segmentet minskar med ungefär 4 % per år medan anta-
let pellets och flispannor varit någorlunda konstant un-
der de senaste 6- 7 åren. 

"Ytterst handlar det om hur vi använder vår energi. Vi ska i första hand vara sparsam och inte 
slösa energi i onödan. Men lika viktigt är det att den energi vi använder förbrukas så smart som 
möjligt. Att vi använder rätt energibärare för rätt ändamål"  

Ungefär en tredjedel av all använd energi i Sverige kommer från bioenergi. Det betyder naturligtvis att 
många av de mest lönsamma inversteringar redan är gjorda. Men även fast den inhemska marknaden för 
bioenergi till stor del redan är utbyggd så finns det ännu betydande marknadssegment där bioenergi skulle 
kunna vara ett alternativ. 

 Energimyndighetens statistik visar att det fortfarande används omkring 24 TWh eldningsolja inom industri- och 
bostadssektorn som är möjlig att konvertera.  

 Ersättning och/eller komplement till eluppvärmning av bostäder och lokaler är en sektor där ytterligare bioe-
nergi kan användas. 

 Sverige har en potential7 att kunna producera mycket mer biokraft med fjärrvärme som kylkrets. 

År 2014 producerades drygt 10 TWh el i kraftvärmeanläggningar, men ett lågt elpris gjorde samtidigt att den 
möjliga elproduktonen inte utnyttjades fullt ut. Biokraftproduktionen kan ökas med upp till ett par TWh per 
år och, med bibehållen hög verkningsgrad, bidra med ungefär 30 TWh. 

Sverige har, till skillnad från många andra länder, goda förutsättningar att faktiskt blir vinnare på en energi-
omställning. Exergimässigt8 bör högkvalitativ energi som elström i första hand reserveras för att uträtta ar-
bete inom industri och för transport. För lågvärdiga behov som att värma till 20 grader bör man i första hand 
utnyttja spillvärme och bioenergi. Gärna då i form av de restprodukter som faller från skogsindustrin. Om 
samhället skulle komma fram till att vi borde minska elanvändningen för uppvärmning av våra bostäder så 
finns ungefär 45 TWh energi som är möjlig att ersätta med andra alternativ. Här kan fjärrvärme, småskalig 
kraftvärme och individuell pellet, flis och vedeldning vara attraktiva alternativ. 

"Oräknat transportsektorn finns det inom Sverige en fortfarande en marknadspotential på minst 
60- 100 TWh ytterligare termisk bioenergi"  

Räknat som biomassa skulle hanteringen av denna biomassa ge omkring 16 500 nya varaktiga årsarbeten, 
och enbart oljeersättningen skulle reducera koldioxidutsläppen med 5,4 miljoner ton vilket motsvarar unge-
fär 10 % av landets totala utsläpp. Vid ett försäljningspris på 320 kr/MWh motsvarar detta närmare 20 mil-
jarder SEK som till stor del även stannar i lokal och regional ekonomi. 

  

                                                             
7 Potential enligt Svebios beräkningar 
8 Exergi betyder ungefär "energikvalitet" och beskrivs i NE som den mängd mekaniskt arbete som maximalt kan utvinnas 
ur ett system då det får gå till termodynamisk jämvikt 
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3.2. Användningen av bioenergi i världen 
Bioenergi9 kommer i framtiden att spela en avgörande roll 
när det gäller att påverka klimatförändringen, energisä-
kerhet och skapa lokal sysselsättning. Utvecklingen av 
bioenergianvändning sker globalt. Bioenergi är den förny-
bara energibärare som i absoluta tal växer snabbast i 
världen. I slutet av 2012, var andelen förnybara energikäl-
lor av global primärenergi 13,5 %. Enbart biomassa hade 
då en andel på 10 %. Nästan 50 % av energiförsörjningen i 
Afrika härstammar från förnybar energi, medan andelen i 
Europa uppgick till 9,2 %. 

När det gäller tillväxten i den slutliga energianvändningen 
svarar den förnybara energin 2012 för 18,4 % av den glo-
bala användningen. (se diagram till höger). 86 % av bio-
massan används av slutanvändare för uppvärmning och 
till matlagning. 

EU:s direktiv enligt Renewable Energy Sources (RES) innebär att ett mål om 20 % lägre utsläpp av klimatgaser 
skall uppnås till år 2020. Det har lett till att Europa i dagsläget är den största marknaden för pellets. Även om 
en koldioxidskatt ännu inte har blivit implementerad i så många länder finns ett brett utbud av politiska åt-
gärder som syftar till att öka användningen av pellets för värme och/eller kraft produktion. Exempel på detta 
är Feed-in Tariffs (FiT), handel med Gröna Certifikat, Renewable Heat Incentive (RHI) liksom Pan-European 
Emissions Trading Scheme (ETS).  

I Nordamerika finns på delstatlig nivå mål om 10 till 30 % förnybar kraftproduktion till år 2020. President 
Obamas Clean Power Plan (CPP) kräver att den amerikanska kraftsektorn som helhet ska minska utsläppen av 
växthusgaser med 32 procent från 2005 års nivåer till 2030. I och med ombyggnaden av Atikokan kraftverk 
från kol till pellets förra året, blev Ontarios elproduktion helt kolfri. Ontario - i Kanada - blev därmed den 
första delstaten i Nordamerika som helt slutat använda kol för kraftproduktion. 

I Sydkorea finns Renewable Portfolio Standard (RPS) som leder till 10 % förnybar elproduktion till 2022 liksom 
ett övergripande mål om 11 % förnybar energy till 2035. Japan har ett mål om 10 % förnybar energi till 2020 
liksom ett FiT-program för elproduktion. Även Kina har ett mål om 15 % förnybart till 2020 och minst 30 GW 
installerad kraftproduktion från förnybara energikällor till 2020. 

"Bland förnybara energikällor är biomassa den överlägset viktigaste förnybara energikällan. Sol- 
och vindteknik har sett en enorm tillväxt under det senaste decenniet. Men, i absoluta tal, svarar 
biomassan för lika mycket energi som leveransen från alla andra förnybara energikällor tillsam-
mans"  

Tillgång på biomassa globalt kategoriseras i tre sektorer: jordbruk, skogsbruk och avfall. Den globala jord-
bruksarealen har minskat med 14 miljoner hektar under 2000 - 2012. En översikt över viktiga grödor för jord-
bruket visar trots minskad areal en ökning med 27 % i utbyte (under 2000 – 2012). Produktivitetsvinster inom 
jordbruket grundar sig på användningen av bättre sorter, förbättrad markskötsel, ogräsbekämpning och 
bättre utbildning av jordbrukare etc. Det finns en stor outnyttjad potential att använda jordbruksresterna för 
energiproduktion. Uppskattningsvis 3,6 till 17,2 miljarder ton rester finns globalt.  

Liksom i Sverige är skogssektorn är den globalt största producenten av biomassa. Hela 87 % av all biomassa 
som används i världen kommer från skogsbruket - i form av trädbränslen, träkol, restprodukter osv. Den bru-
kade skogsarealen har globalt minskat med 1,6 % under perioden 2000 - 2013.  

                                                             
9 Källa: World Bioenergy Association "WBA GLOBAL BIOENERGY STATISTICS 2015" 
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Trädbränslen används globalt sett för matlagning, uppvärmning eller kraftproduktion. År 2013 användes en-
ligt WBA 1,9 miljarder m3. Av den brännved som producerades globalt kom nästan 75 % i Afrika och Asien. I 
den slutliga tillgången på biomassa finns även " energi från avfall". Europa producerade 0,4 EJ av energi från 
förnybart kommunalt avfall år 2012.  

Omkring 10 % av all tillgång på biomassa användes för elproduktion. Globalt genererades 439 TWh el från 
biomassa år 2012. Europa använder mest biomassa för elproduktion medan Afrika använder minst.  

Tillväxten av teknik för förnybar energi de senaste decennierna har lett 
till många "gröna jobb", främst inom råvarusektorn. Statistiken över 
arbetstillfällen inom denna sektor är långt ifrån komplett men i den 
årliga rapporten "Förnybar energi och sysselsättning", uppskattade 
IRENA10 att 6,5 milj. människor arbetar inom sektorn för förnybar 
energi, där bioenergiindustrin har det största antalet arbetstillfällen.- 
Statistiken omfattar inte uppgifter för storskalig vattenkraft eller tradit-
ionell biomassa. 

Användningen av biomassa för uppvärmning har ökat snabbt eftersom det är ett hållbart alternativ till an-
vändningen av fossila bränslen, och antalet kraftvärmeanläggningar har mer än fördubblats under de senaste 
12 åren. Den globala produktionen av värme, leds av Asien och Afrika på grund av sin höga andel av tradit-
ionell biomassa. 

"Pellets är en av de snabbast växande energibärarna globalt - uppskattningsvis 27 miljoner ton 
producerades i 2014. Användningen av pellets för att producera värme är en stark sektor inom EU 
som uppvisat en kontinuerlig expansion under de senaste åren. Under perioden från 2011 till 2014 
har den årliga tillväxten varit omkring 30 %"  

Medan pellets för elproduktion är beroende på politiska incitament har pelletsvärmemarknaden sällan haft 
stöttning av någon bestående och mer tillförlitlig stödordning. Användningen av pellets för uppvärmning av 
bostäder minskade en aning 2014 medan den kommersiella uppvärmningen har ökat något. Faktorer som 
påverkat denna marknadsutveckling är milda vintrar i kombination med det mycket låga priset på fossila 
bränslen (särskilt eldningsolja) och konkurrensen med andra tekniker som värmepumpar.  

Biodrivmedel är viktig strategi för att förbättra bränslesäkerhet, minska klimatförändringarna och stödja 
landsbygdens utveckling. 79 % av alla biodrivmedel producerades i Amerika - främst från majs i USA och 
sockerrör i Brasilien. Produktion från konventionella biodrivmedel levererar inte bara etanol och biodiesel, 
utan även proteinfoder. År 2012 producerades 67 miljoner ton protein tillsammans med 82 miljoner ton 
biobränsle.  

 

 

 

 

 

 

Primärenergi definieras som produktion av energikällor, inklusive import och exklusive export samt använd-
ning av energi i internationell luftfart och bunkring. Den globala energiförsörjningen har ökat med 33 % se-
dan 2000 (tabell ovan).  

                                                             
10 IRENA - The International Renewable Energy Agency 
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"Under år 2012 fördelades andelen energibärare i den globala energiförsörjningen på fossilenergi 
82 %, kärnenergi 4,8 % och förnybar energi med 13,2 %"  

Förutom traditionell förbränning av ved och flis används biomassa för att producera energibärare såsom 
biogas, pellets, träkol. Under 2012 beräknas produktionen av biogas till 56,1 miljarder m3. Tyskland är världs-
ledande inom användning och produktion av biogas. Andra utvecklingstekniker inkluderar pyrolysolja, torre-
fied biomassa och avancerade biobränslen.  

De 10 länder med den högsta energianvändningen är bero-
ende av olika energikällor för sina behov. I Kina som är 
världens största användare av energi domineras energi-
mixen av kol. Under 2012 kom 68 % av energiförsörjningen 
i Kina från kol. Även Indien är starkt beroende av kol. USA, 
Japan, Tyskland, Sydkorea är mycket beroende av råolja, 
medan Frankrike får 43 % av sin energi från kärnenergi. 

Asien är världens största importör av energi på grund av 
den ökade efterfrågan på oljeprodukter. Råolja är den 
största energirelaterade råvaran för handel. Det utgör 60 % 
av EU: s energiimport. Det finns ingen betydande handel av 
förnybara energikällor då det mesta konsumeras lokalt 
med undantag för handel med biomassa i form av biodriv-
medel och pellets. 

Biomassa är den i särklass största förnybara energikällan. År 2012 var andelen biomassa i primärenergiför-
sörjningen av förnybar energi hela 75 %, medan vattenkraftens andel 17,5 %. Även om Sol och vind har sett 
en enorm ökning av deras andelar av energiproduktionen under 2000 – 2012 var ökningen av utbudet inom 
biomassa densamma som summan av all vattenkraft, vindkraft solenergi och geotermisk energi. 

 

De länder med högst andel förnybar energi är Kina och Indien, där t ex Kinas användning motsvarar  
näst intill den dubbla användningen inom EU28.  
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3.2.1. Biomassa för elproduktion  
År 1991 införde Sverige miljöskatter på koldioxid, svavel och kväveoxider från fossila bränslen vilket resulte-
rade i att energiföretagen började bytet av bränslen och teknologier. Stockholm Energi (numera Fortum) 
konverterade det koleldade Hässelbyverket (CHP) i Stockholm till pellets och gick in som majoritetsägare i 
uppstarten av en pelletsfabrik i Härnösand som tillverkar 45 000 ton per år. 1993 kom leveranserna igång 
med havsgående fartyg från Härnösand till Hässelbyverket. Just detta projekt kom att bli en första milstolpe 
för bioenergibranschen då det visade att pelletering av biomassa ger en förpackning som kostnadsmässigt tål 
transporter. 

1997 kom den första transatlantiska sjötransporten av träpellets, från British Columbia (BC) i Kanada, till CHP 
anläggningen Öresundskraft i Helsingborg. Denna visade på att det var möjligt att lasta, transportera och 
lasta relativt stora volymer av träpellets och frakta dessa över långa avstånd med hjälp av befintlig infrastruk-
tur i sjöfart och hamnar. Detta lade i sin tur grunden för att säkra pelletsbränsletillförsel även till riktigt stora 
anläggningar, som idag kännetecknas av t ex Tysklandbaserade RWE och Drax Power i Storbritannien. Just nu 
pågår en omställning av koleldade kraftverk över hela världen. Antingen helt eller delvis konverteras dessa 
till att använda pellets. 

De förnybara energikällorna genererade år 2012 tillsammans 21,5 % av den totala elproduktionen (4 889 
TWh av totalt 22 752 TWh). Av andelen förnybar elproduktion är vattenkraften helt dominerande 3 756 TWh, 
medan biomassan producerad 439 TWh. Den biomassa som användes var övervägande fast biomassa (skog 
och jordbruksprodukter och restprodukter) följt av biogas, kommunalt avfall och biobränslen. 

 

Den största ökningen av förnybar el har globalt sett kommit från sol- och vindenergi, solkraft ökade med 96 
TWh och vindkraft med489 TWh. Men även produktionen av biokraft ökade med 269 TWh under samma 
period. Amerika och Asien har den högsta förnybar elproduktion (tabell 16 nedan) 
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3.2.2. Kraftvärmeproduktion (CHP) 
Produktionen av el från biomassa kan ske antingen via enbart elproduktion eller som kraftvärmepannor 
(CHP). Omkring 10 % av den totala användningen av biomassa användes för elproduktion år 2012, det är en 
ökning från 5 % år 2000. Genom att samtidigt ta vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion 
blir kraftvärme mer energieffektiv än annan elproduktion från förbränning.  

De flesta kraftvärmeverken i Europa finns i de nor-
diska länderna och eldas med biobränslen som 
kommer från GROT11 eller pellets. En del kraftvär-
meverk använder avfall, som inte kunnat återvinnas 
på annat sätt, som bränsle. Oavsett bränsle tas mel-
lan 90 och 93 procent av energin i bränslet tillvara 
genom kraftvärme. 

"Av den energi som tillförs i svenska kraftvär-
meverk blir normalt 30-50 procent el och res-
ten värme"  

3.2.3. Pellets- produktion och användning 
Träpellets är en viktig sektor inom bioenergi med avsevärd ökning av produktionen och handeln i hela värl-
den. Även om marknaden för bostäder i USA och Europa visat stabil tillväxt, är det efterfrågan på så kallad 
industripellets som bränsle till elproduktion som ökat dramatiskt. Pellets som ersättning för kol i kraftpro-
duktion svarar idag för den största användningen.  

"Den globala träpelletsindustrin har haft en stabil tillväxt. Produktionen av pellets globalt 2014 
uppskattas till drygt 27 miljoner ton, vilket är en nästan sjufaldig ökning under det senaste årt-
iondet"  

USA och EU är ledande tillverkare av pellets. World Pellet Association (WPA) pekar på att den globala eko-
nomiska återhämtningen ökar efterfrågan på energi, och att träpellets som energibärare därmed också blir 
mer eftertraktad internationellt. Många företag i länder över hela världen investerar i pelletsproduktion som 
kan omvandla lågkvalitativ biomassa till pellets för användning för värme- och elproduktion.  

Pelletsproduktionen fortsätter sin expansion år 
efter år och produktionen uppgick år 2014 till 
27,1 miljoner ton. Med en tillverkning av 13,5 
miljoner är EU fortsatt den största producenten, 
med hela 50 % av världens pelletsproduktion. 
Nordamerika ökade sin produktion något, medan 
Ryssland och OSS och Asien visat en stark tillväxt 
i sin produktion, främst då i Thailand, Vietnam, 
Kina, Malaysia och Indonesien. 

Europa är också världens även största konsu-
ment av pellets. 74 % av den globala konsumt-
ionen av pellets sker i europeiska länder med 
Storbritannien, Danmark och Italien som de 
största konsumenterna.  

EU svarar för en träpelletsanvändning motsvarande 18,8 miljoner ton, och förblir den största marknaden för 
pellets även om den totala tillväxten av pelletsanvändningen år 2013-2014 enbart inneburit en ökning under 
1 %. Även den industriella användningen av pellet (El och CHP) inom EU har visat en svag minskning med 
ungefär 2 % främst till följd av nedgången i konsumtionen i Belgien och Nederländerna.  

                                                             
11 GROT = Grenar och toppar 
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När det gäller pellets för uppvärmning är det främst Sverige och Tyskland som använder pellets både för indi-
viduell villavärme och kommersiell uppvärmning. I länder som t ex Italien, Japan och USA är det framförallt 
pelletskaminer som används. 

 

"Förutom de europeiska och nordamerikanska marknaderna, har den asiatiska marknaden, med 
Japan och i synnerhet Sydkorea, vuxit snabbt och blivit betydande pelletsanvändare"  

Sydkorea som är nästan helt beroende av importerade bränslen har nu infört regelverk som kräver ökad an-
vändning av förnybar el. Detta har lett till en enorm ökning av användandet av industripellets. Från 170 000 
ton under 2012 till 1,9 miljoner ton år 2014, och placerar därmed landet i den globala topp 10 konsumenter 
2014. 

Användningen av pellets för värme är fortfarande en stark sektor som visat en kontinuerlig tillväxt de senaste 
åren. Men denna utveckling har i Europa det senaste året bromsats till följd av ogynnsamma förhållanden, 
främst en mild vinter och även fallande världsmarknadspriser på fossila bränslen. I motsats till Europa, har 
Nordamerika haft en sträng vinter som lett till en ökad pelletsförbrukning. Med en användning av 2,66 miljo-
ner ton år 2014, har den amerikanska pelletsförbrukningen ökat, vilket resulterat i att USA är ett av de två 
länder som utanför EU tillhör de 10 största pelletsanvändarna i världen. Men på det hela allt visar denna kon-
sumtion en trots allt låg tillväxt under de senaste åren. Situationen kan förändras om US omvandlar en del av 
sina koleldade kraftverk till pellets inom ramen för de federala insatsprogrammen. 

Användningen av industripellets som används av elproducent i 
såväl kraftverk som kraftvärmeverk, har minskat 1,6 % från året 
innan i EU. Nedgången i förbrukningen under 2014 berodde i 
huvudsak på en minskad efterfrågan i två länder, Belgien och 
Nederländerna, där sjunkande kolpriser och ändrade politiska 
ramar lett till att kolanvändningen nu ger billigare elprodukt-
ion.  

Denna minskning visar de svagheter denna sektor har när den 
är helt beroende av nationella politiska ramar. På andra håll, i 
Danmark till exempel och i synnerhet Storbritannien, har kon-
sumtionen av industripellets fortsatt att växa kraftigt. 

Produktionen inom EU har visat en kontinuerlig expansion un-
der åren med en genomsnittlig tillväxt på runt 30 % från 2010 
till 2014. Dock med bara 11 % från 2013 till 2014. Då den euro-
peiska produktionen främst är inriktad på värmemarknaden, 
har sektorn påverkats av de milda vintrarna, det låga priset på 
fossila bränslen (t.ex. eldningsolja) samt konkurrensen med 
andra tekniker som t ex värmepumpar. Tillverkare som produ-
cerar pellets för export har sett sin försäljning till värmesektorn 
minskade men vissa industriproducenter har gynnats av den 
höga dollar-euro växelkurs som inleddes i slutet av 2014. Den 
stärkta dollarkursen har under 2014 skapat en konkurrensför-
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del för europeiska tillverare, gentemot de nordamerikanska producenterna, att leverera pellets till europe-
iska kraftverk. Situationen skiljer sig dock avsevärt från land till land.  

Tyskland har inom Europa den största pelletproduktionen med 2 100 000 ton, följt av Sverige med nästan  
1 600 000 ton och Lettland som 2014 visat en verklig boom i sin produktion till mer än 1 300 000 ton. 

3.2.4. Pelletsmarknaden inom EU, Asien och Nordamerika 
Med en egen produktion på 13,5 miljoner ton och en användning på 18,8 miljoner ton, är EU både den 
största användaren och den största pelletsimportören i världen. De importerade pelletsen kommer huvud-
sakligen från den östra kusten i Nordamerika, men även Ryssland och OSS-länderna blir allt viktigare i EU 
pelletstillförsel. Exporten från Ryssland och OSS-länderna till EU har ökat med 20 % från 2013 till 2015 och är 
idagläget cirka 950 000 ton. Denna importerade pellet är främst avsedd för industriellt bruk i kraftverk och 
CHP-anläggningar, men en del av dessa volymer används även för uppvärmning.  

Handeln från Nordamerika till EU har totalt sett ökat något från 4,69 miljoner ton år 2013 till 5,15 miljoner 
ton år 2014. Men utvecklingen visar en helt annan trend i USA än Kanada. Den amerikanska exporten till EU 
har ökat 41 % med 3,89 miljoner ton, medan kanadensiska exporten har minskat 34 %. Denna situation i Ka-
nada skulle kunna förklaras av en ökad konkurrens från tillverkare på USA:s östkust, men också av en ökad 
lokal användning av pellets inom Kanada. Samtidigt har också kanadensiska pelletsproducenter börjat sälja 
till framförallt Japan och Sydkorea, där Sydkorea nu är den näst största pelletsimportören i världen. Även i 
länder som Thailand, Vietnam, Kina, Malaysia och Indonesien växer pelletsproduktion och användning. 

Den internationella handeln med pellets underlättas av att ett globalt certifieringssystem håller på att växa 
fram. Behovet av en harmoniserad och hög pelletskvalitet innebär att det även behövs pålitliga certifierings-
system som objektivt kan garantera pelletskvaliteteten hos köparen. Med lanseringen av certifieringssyste-
met ENplus har marknaden nu en kvalitetsmärkning som snabbt blivit mer eller mindre en världsstandard. 
Redan 2015 var drygt 7,7 milj. ton pellet certifierad enligt ENplus vilket motsvarar nästan 30 % av produkt-
ionen i världen.  

Endast ett par av våra svenska tillver-
kare har valt att certifiera sin produkt-
ion. Anledningen är att vår produktion i 
första hand används inom Sverige och 
att råvaran utgörs av ren spån. Detta 
ger en både hög och jämn kvalitet. Där-
för har man inte från tillverkarhåll upp-
levt att en certifiering enligt ENplus 
varit prioriterad.  

Med en ökande svensk export kommer 
säkert antalet ENplus certifierade 
svenska tillverkare att öka då den in-
ternationella handeln allt oftare ställer 
kvalitetskrav enligt ENplus. 

 

3.3. Övrig användning 

3.3.1. Gasproduktion från Bioråvara 
Biogas är en gas som uppkommer genom anaerob jäsning av olika former av organiskt material och består 
huvudsakligen av metan (CH4) och koldioxid (CO2). Typiska råmaterial för biogasproduktion omfattar gödsel, 
avloppsvatten, skörderester och organiskt avfall från kommunala och industriella källor.  

"Användningen av biogas i världen ökar över hela världen. EU är för närvarande den största bio-
gasproducenten i världen" 
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Under år 2012 produceras i världen 1 212 PJ (337 TWh) 
biogas vilket ger en uppskattad volym av 56 100 miljoner 
m3 biogas. Biogasen är viktig för att ersätta andra fossila 
energibärare som kol, olja och naturgas, men även ersätta 
brännved som i stora delar av världen används i matlag-
ning. I Sverige använder vi biogas både till el och värme-
produktion men också inom transportsektorn som driv-
medel. I Afrika är biogas ett hållbart alternativ för att er-
sätta användningen av ved och träkol och därigenom 
minska avskogningen. 

Biogas kan tillverkas i både små anläggningar på "gårdsnivå" som i storskaliga anlägganingar som t ex Göte-
borg Energis GoBiGas-projekt. Tyskland är världsledande inom installation och produktion av biogas. Det 
finns för närvarande mer än 10 000 biogasanläggningar i drift i Tyskland med en kombinerad el- och värme-
produktion av 148 PJ (41 TWh). Biogas används i Tyskland främst för elproduktion följt av värme. 

Gengas (kortform för generatorgas) är en gas som uppstår vid pyrolys – ofullständig förbränning – av trä eller 
kol och som sedan kan användas som bränsle, bland annat för att driva motorer. Gengasen består huvudsak-
ligen av kolmonoxid (CO), vätgas (H2), metan (CH4) och koldioxid (CO2). Gengasen är på grund av sitt innehåll 
av kolmonoxid giftig innan den förbränns. 

Under andra världskriget användes gengas som fordonsbränsle i Sverige och Finland på grund av bristen på 
oljeprodukter. Detta skedde genom att befintliga bilar modifierades genom att förses med små gasgenerato-
rer, så kallade gengasaggregat. I fordonstillämpningar har gengasen historiskt enbart haft någon större bety-
delse när det varit brist på petroleumbränsle. Anledningen är att energitätheten i gengasen är lägre, ungefär 
en tredjedel av naturgasens energiinnehåll, att kolmonoxiden är giftig och att gengasaggregaten kräver 
mycket underhåll. 

Men utvecklingen av gengas erbjuder allt högre verkningsgrader. Vesa Mikkonen har noggrant undersökt 
gengas som bränsle för bilar i sin bok "Wood gas for mobile applications". Under praktiska erfarenheter har 
1000 kg ved ersatt 385 liter motorbensin under normalt dagligt bruk med samma omodifierade bil. Det här 
betyder att energikravet för en vedgasbil blir 1,54 x högre jämfört med samma bil körd på bensin, men också 
att ingen bränslebearbetning behövs. Jämförelsen tar hänsyn till såväl uppvärmning som extra vikt av genga-
saggregaten. Aktuell verkningsgrad för en gengasgenerator är 75 %. Avgasutsläppen är också minimala. Av-
gasanalysen har bevisat att utsläppen av kolmonoxid är under 0,3 % och utsläppen av kolväte är mindre än 
15 ppm utan katalytisk avgasrening. Moderna gengassystem fungerar också bra med lufttorkad ved och torv. 

Speciellt användbar kan tekniken vara i länder och områden där skogsråvaran 
finns lätt tillgänglig. Exempelvis skulle alla lantbruksfordon kunna drivas med 
produkter från den egna gården. 

Bilden till vänster: -Vi jobbar vidare med projektet parallellt med våra etanol och 
DME projekt säger Rolf Linde vid företaget BSR i Växjö. Framtiden får utvisa om 
även gengasprojektet kan vara ekonomiskt intressant för en större industriell 
satsning. 

Gengastekniken kan ha en framtid som komplement till andra alternativa koldioxid-neutrala bränslen såsom 
etanol, metanol, DME etc. Eftersom flera bilfabrikanter nu jobbar med att få fram bränslecellsbilar, där brän-
secellen drivs av ex. etanol kan hela arrangemanget med gengas som produceras i fordonet vara ett gångbart 
alternativ även i serieproduktion.  

"Bränsleceller som drivs med olika former av biobaserade gaser kan naturligtvis även vara ett 
alternativ till värmepannor då tekniken erbjuder småskalig värme- och elproduktion" 
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Syntesgas (även kallat syngas) är en blandning av gaserna kolmonoxid och vätgas. Syntesgas framställs vanli-
gen främst ur metan genom katalytisk reforming. Metan (CH4) matas in i en trycksatt reaktor tillsammans 
med ånga (H2O) och syrgas (O2). Metanet omvandlas då till CO, H2 och CO2, där Koldioxid sedan avskiljs. Syn-
tesgas kan även framställas ur fasta energiråvaror som stenkol och trä/ved via termisk förgasning med ånga 
och syrgas (O2). Syntesgas används i mycket stor omfattning i kemisk industri. Många viktiga petrokemikalier 
framställs genom en oxo-syntes där olefiner (alkener) reagerar med syntesgas. All konstgödsel/ammoniak 
och metanol i världen framställs ur syntesgas. Produktionen av ammoniak/konstgödsel och metanol är 100-
tals miljoner ton per år. Även syntetiska kolväten som produceras med Fischer-Tropsch-processen framställs 
ur syntesgas, liksom all industriellt producerad väteperoxid.  

Gengas och Syntesgas tillverkad av biomassa försvann i samband med att den betydligt billigare oljan kunde 
börja importeras igen efter andra världskrigets slut. Meva AB tillsammans med ETC, Energitekniskt Centrum, i 
Piteå har 2009 med bidrag från Vinnova jobbat med en ny metod som genom cyklonförgasning skapar syn-
tesgas från bioråvara. Fördelen med cyklonförgasningen är att gasen delvis renas redan i cyklonprocessen så 
att den kan användas som motorgas. Metoden är i första hand tillämplig i små anläggningar, där tekniken kan 
generera både el och värme med en verkningsgrad på 80-90 procent.  

Pite Energis kraftvärmeverk i Hortlax invigde 2015 den första kraftvärmeanläggningen med denna cyklonför-
gasare från Meva Energy. I anläggningen i Hortlax är bränslet träpellets. Den maximala effekten är 1,2 MW el 
och 2,4 MW värme. Energiproduktionen är 8 000 MWh el och 19 000 MWh värme per år. 

3.3.2. Träkol & Biokol 
Träkol erhålls genom upphettning av trä i frånvaro av syre för att eliminera vatten och andra flyktiga ämnen. 
Ett av de stora användningsområdena för kol är i metallurgiska industrin. Träkol används också i stora mäng-
der för matlagning i utvecklingsländerna. Ineffektiv användning av ved för framställning av träkol är en av de 
viktigaste orsakerna till avskogningen. 

Träkol handlas oftast lokalt, och i vissa fall även illegalt, vilket skapar en utmaning att samla in korrekta upp-
gifter om den faktiska produktionen och användningen. Under 2000 -2013, antas den globala produktionen 
av träkol ha ökat med 29 % till 51,9 miljoner ton. Omkring 60 % av produktionen finns i Afrika och topp 10 
länder som producerar kol återfinns alla antingen i Afrika eller Asien. Dock anses Brasilien vara världens 
största producent med en produktion av 6,26 miljoner ton under 2013. Bara 1 % av världsproduktionen av 
träkol hamnar i Europa. 

Pyrolys är en form av termisk nedbrytning i en syrefri miljö där flyktiga ämnen avgår i gasform, medan en 
återstod i fast eller flytande form blir kvar. Pyrolys är en annan liknande process, men skiljer sig något från 
förgasning, som beskrev i kap 3.3.1. Under förgasning tillsätts en viss kontrollerad mängd vattenånga 
och/eller syre, medan pyrolys sker i en miljö helt utan syre. 

"Biokol eller Biochar är träkol som tillverkats av biomassa, och vars användning avser att binda 
kolet under längre tid. Idealiskt är om biokolet tillverkas av biprodukter som saknar alternativ 
användning"  

Användningsområdena för biokol är många och de blir ständigt ännu fler. Det är egentligen här som biokol 
skiljer sig från annat träkol, då biokol ska användas på ett sätt så att det inte övergår till koldioxid på kort 
sikt. Det innebär att kolet inte ska brännas för att producera värme eller som grillkol. När vi genom pyrolys12 
eller torrdestillation gör om biomassan till biokol stabiliseras stora delar av kolstrukturen så att kolet blir 
svårnedbrytbart. 

Biokolets kan användas som jordförbättring samtidigt som det motverkar de pågående klimatförändringarna. 
Detta biokol som producerats av t.ex. trä, halm, olivkärnor etc. har under hela sin tillväxt tagit upp koldioxid 
från atmosfären genom fotosyntes och omvandlat detta till det kol som återfinns i växten. På det sättet kan 

                                                             
12 Pyrolys är en process där ett ämne upphettas till en hög temperatur, vanligtvis omkring 500-1000°C, i en syrefri miljö, 
så att det sönderfaller utan att förbränning sker. 
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vi säga att vi drar kol från atmosfären och låser ner det i jorden. Hur länge biokolet finns kvar i jorden beror 
bl.a. på ursprunglig biomassa, produktionsprocess, jordens fukthalt och temperatur. 

Stockholm Biochar Project är ett spännande utvecklingsprojekt kring biokol som finansieras delvis av The 
Bloomberg Foundation. Park- och trädgårdsavfall från Stockholm ska användas för att göra biokol. Biokolets 
egenskaper som jordförbättringsmedel ska hjälpa till att skapa ett grönare Stockholm. Dessutom minskar det 
mängden koldioxid i atmosfären. Den gas som avgår i produktionen av biokol blir till värme via fjärrvärmenä-
tet. Tillsammans bildare detta ett kretslopp som gynnar alla och bidrar till en hållbare stad. Syftet med pro-
jektet är att omvandla stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol och skapa ett kretslopp. Biokolet har jord-
förbättrande egenskaper och används bland annat för att förbättra livsvillkoren för Stockholms många gatu-
träd. Biokolet bidrar samtidigt till att sänka nivån koldioxid i atmosfären under hundratals till tusentals år. På 
det sättet är biokol en pusselbit för att motverka klimatförändringen. 

"Ett projekt som Stockholm Biochar Project visar hur viktigt det är att se energisystemet som en 
del av ett resilient kretsloppssamhälle och hur viktigt det är med ett helhetstänkande där energi-
frågan kopplas ihop med frågan om hur kretsloppslösningar för odling, jordbruk, livsmedelspro-
duktion, näringstillförsel och biologisk mångfald" 

Stockholm Biochar Project prisbelönades med en miljon Euro i den internationella tävlingen Mayors Chal-
lenge. Tävlingen är ett initiativ av den amerikanska organisationen Bloomberg Philantropies med syftet att 
sprida innovativa projekt till städer. Projektet är ett samarbete mellan avfallsverksamheten på Stockholm 
Vatten, trafikkontoret i Stockholms stad och Fortum.  

På stockholmvatten.se/biokol kan du löpande läsa om vad som händer i projektet. Du kan också följa pro-
jektet i sociala media på Facebook via sidan Stockholm Biokol och på Instagram #stockholmbiokol. 

3.3.3. Pyrolysolja  
Pyrolysolja - även benämnd biocrude eller bio-olja - är ett syntetiskt bränsle som framställs av trä eller annan 
biomassa genom snabb pyrolys. Det är ett alternativ grönt bränsle som kan användas som ersättning för olja. 
De senaste åren har visat en ökning i installationen av kommersiella anläggningar. Men det är svårt att ens 
uppskatta den åriga produktionen då det saknas statistik på området 

Kanada var ett av de tidigaste länderna att experimentera med snabb pyrolys för biooljeproduktion. Företa-
get Dynamotive hade tidigare ett par av fabriker i Ontario som tillsammans hade en kapacitet på mer än 200 
ton per dag. Tillverkningen för närvarande "icke-operativ". Företaget Ensyn har uppgraderat sin anläggning i 
Ontario till full kapacitet sedan de fått leveransavtal på bioolja till ett antal sjukhus i USA för leverans av mer 
än 3 miljoner gallon pyrolysolja per år.  

Nyligen har Fortum i Finland tagit i drift en anläggning för pyrolys av biomassa i Joensuu, Finland. Oljan an-
vänds inom anläggningen samt som bränsle i ett närliggande kraftvärmeverk. Empyro projektet i Nederlän-
derna kommer när det slutförts att vid full drift få en kapacitet på 20 miljoner liter per år. 

3.3.4. Torrefaction  
Torrefaction är värmebehandling av olika råmaterial från trä- och jordbruksavfall. Tillverkningen är liknande 
den för biokol då man via pyrolys av biomassan erhåller ett fast och torrt material. Under denna process, 
avgår c:a 30 % av massan som gaser. Men då dessa gaser innehåller endast 10 % av den ursprungliga biomas-
sans energi, resulterar detta i en ökning av energitäthet med en faktor 1,3. Detta ger kostnadsbesparingar i 
värdekedjan, för både transport och hantering. Torrefierad biomassa skiljer sig från biokol då torrefierat 
material är avsett för förbränning.  

Torrefierat bränsle är en hydrofob och homogen produkt med goda lagringsegenskaper, lång hållbarhet och 
som kan förvaras utomhus. Egenskaperna liknar kol med den extra fördelen att det är ett förnybart bränsle.  
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Teknikutveckling för torrefaction har sett 
snabbt från FoU-fasen till kommersiella an-
läggningar. Globalt finns mer än 50 företag 
som utnyttjar tekniken. Kommersiella företag 
finns främst i Nordamerika och Europa. Ta-
bellen till höger ger en översikt av de största 
kommersiella anläggningarna. 

Marknaden är främst sameldning med kol i 
kraftvärmeverk och för industriella applikat-
ioner såsom stål och cementproduktion. Tor-
refierat material är också bättre än icke för-
behandlad biomassa för produktion av fly-
tande biobränslen i förgasningsprocesser. 

I Sverige leds utvecklingen av torrifierad pellets av företaget BioEndev13 i Holmsund som sedan 2013 driver 
en pilotanläggning med kapacitet att producera 16 000 årston av "svart pellets". 

BioEndev är ett innovativt teknikutvecklingsföretag som 
grundades av professor Anders Nordin och läkare Ingemar 
Lindh 2007. BioEndevs uppdrag är att utveckla och leverera 
högteknologiska system som möjliggör den mest effektiva 
raffinering av biomassa för användning i kraftvärmean-
läggningar, konvertering till bränslen och produktion av 
gröna kemikalier. Som ett första steg för att uppnå detta 
har man utvecklat en kostnadseffektiv teknik för att produ-
cera torrefierad och förtätad biomassa. BioEndevs lösning 
har enligt egen utsago överlägsen processtyrning, högt 
utnyttjande och ger en produkt med hög kvalitet. 

Jämfört med annan teknik har BioEndev en mer kontrollerbar process med högre kapacitetsutnyttjande. 
Processen består av en kombinerad tork och torrefieringsreaktor med en roterande transportskruv med ut-
märkt reglerbarhet av uppehållstid, temperatur och atmosfär. Den torrefierade biomassan passerar en pa-
tenterad kyltransportör där den är både direkt och indirekt kyls med vatten och eventuellt även återfuktas 
före kompakteringsprocessen. Produktionsprocessen genererar en produkt med högre kvalitet och bättre 
avkastning. 

Processtyrning och produktkvaliteten till en låg kostnad har varit i fokus under utvecklingen av tekniken. Pro-
cessens värmesystem och kylteknik har avsevärt förbättra utbytet och produktkvaliteten vilket i sin tur ger 
högre värmevärden i den gas som är resulterar av en mer energieffektiv lösning vid en lägre investerings-
kostnader. Med 14 patentansökningar och mer framöver, har BioEndev nu en toppmodern anläggning för 
produktion av svart pellets. 

 

  

                                                             
13 Se företagets hemsida www.bioendev.se  

file:///C:/Users/admin/Documents/Vinnova/Enkätsvar/www.bioendev.se
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4. Viktiga marknader  
Hållbar energi har finns på den globala politiska dagordningen, där lösningar som ger låga koldioxidutsläpp 
för värme och kyla hamnat i förgrunden. Utan kraftfulla utsläppsminskningar så finns det en hög- till väldigt 
hög risk för allvarliga, omfattande och oåterkalleliga globala effekter. Det finns samtidigt ett växande samför-
stånd om vad som behöver göras för att minska utsläppen, klimatanpassa samhällen och stimulera en hållbar 
utveckling. Redan idag kämpar miljontals människor mot klimatförändringarnas effekter. Med ambitiösa 
klimatåtgärder kan vi bryta den negativa utvecklingen. Gör vi ingenting kommer det istället att bli betydligt 
värre.  
 

"FN:s klimatpanel IPCC betonar att det för att hålla temperaturökningen under två grader krävs 
stora utsläppsminskningar under de kommande decennierna och nästan inga utsläpp av koldioxid 
och andra långlivade växthusgaser vid slutet av detta århundrade" 

 
COP21 i Paris. Från den 29 november 
till den 14 december samlas världens 
ledare i Paris för att förhandla fram 
ett globalt klimatavtal. Syftet med 
förhandlingarna är att få till stånd ett 
rättsligt bindande avtal om minskade 
koldioxidutsläpp och ökade resurser 
till klimatanpassning. Mötet är viktigt 
då klimatförändringarnas effekter, 
med oregelbundna säsongsväxlingar 
och extremt väder, orsakar missväxt 
och hunger världen över.  

 
Att begränsa effekterna av klimatförändringarna är nödvändigt för att uppnå hållbar utveckling och rättvisa, 
samt utrota fattigdomen. Det behövs ett internationellt samarbete för att effektivt minska utsläppen. En 
övergång till en biobaserad ekonomi är nödvändig för att minska klimatpåverkan. Omställningen till bioeko-
nomin bygger på en övergång till en ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom hållbar an-
vändning av ekosystemtjänster från mark och vatten. 
 
Energy Agency (IEA) uttalanden om att kraftvärme och fjärrvärme som "en viktig del av strategier för be-
gränsning av utsläppen av växthusgaser och energisäkerhet" kan vara en del av lösningen. Med växande poli-
tiskt och institutionellt stöd, inte minst inom EU, och en mängd initiativ som samverkar med utveckling är det 
många som tror att 2015/16 blir ett genombrottsår för hållbar uppvärmning och kylning.  
 
Europakommissionens "stress test" angående energisystemets motståndskraft inför störningar i importen av 
t ex rysk gas pekade på fjärrvärme och kraftvärme som viktiga åtgärder för att säkerställa en långsiktig ener-
gisäkerhet. Även energieffektivitetsdirektivet (EED artikel 14) pekar på att alla medlemsstater till slutet av 
2015 skall ha tagit fram en övergripande bedömning av potentialen för tillämpning av högeffektiv kraftvärme 
samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla (DHC). Här är Sverige en ledande nation i världen. 

"För att vår svenska industri skall kunna utvecklas och växa behövs både en inhemsk hemma-
marknad och tillgång till relativt mogna exportmarknader"  

I Europa är det främst Storbritannien, Norge, Frankrike och Spanien/Portugal och i viss mån Baltikum som är 
intressanta tillväxtmarknader för svenska företag. Utanför Europa har bioenergianvändningen tagit fart i 
länder som Kina, USA och Kanada. I dessa länder efterfrågas, förutom tekniken, även vårt svenska kunnande 
och våra systemlösningar i allt större omfattning. Sverige har ett gott renommé och våra företag är internat-
ionellt erkända som både ledande och duktiga.  

När det gäller export inom vårt närområde är det Norge som svenska företagare hittills har upplevt som lätt-
ast att penetrera. Men även marknaderna inom Danmark och Finland sker ett utbyte även om konkurrensen 
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när det gäller teknik och kunnande i dessa länder är hårdare. Vi har i denna rapport identifierat Storbritan-
nien som den marknad inom Europa som den klart intressantaste för svenska företag och svenskt kunnande. 
Andra prioriterade marknader i Europa är Frankrike och Spanien/Portugal där användningen av bioenergi för 
närvarande ökar starkt. När det gäller de stora marknaderna i Tyskland och Österrike så upplevs dessa som 
svåra att etablera sig på då dessa länders inhemska produkter är likvärdiga med den teknik vi kan erbjuda. 
Dock sker en export till framför allt Tyskland via redan etablerade försäljningskanaler. 

När det gäller marknader i Östeuropa finns ett begynnande utbyte på företagsnivå, då främst med Baltikum, 
Polen och Tjeckien. Här handlar det mest om kunskapsöverföring och viss legoproduktion. Export av färdig 
teknik hämmas av att svensk produktion ofta är dyrare och att betalningsförmågan för vår teknik i dessa län-
der är låg. Utanför Europa är det den Nordamerikanska marknaden i Kanada och USA som väcker störst in-
tresse. Även Kina är en marknad som några svenska bioenergiföretag är intresserad av. 

4.1. Svenska marknaden  
Bioekonomin bygger på materialväxling där förnybara produkter ersätter produkter som är tillverkade av 
fossil olja eller som förbrukar stora mängder energi när de tillverkas. Det innebär också att biobränslen ersät-
ter fossila bränslen. Att övergå från att använda fossila råvaror och fossil energi till förnybart ger stort bidrag 
till att minska klimatförändringen framförallt genom de utsläpp som samhället undviker genom att använda 
förnybara resurser. 

4.1.1. Tillgångar 

Skogen och skogsindustrins produkter har en nyckelroll i bioekonomin och för att minska klimatpåverkan. Ur 
klimatsynpunkt är skogsresursen mycket värdefull då växande skogar binder koldioxid, och träbaserade pro-
dukter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd.  

"Av allt det som skördas i våra skogar är 50 % bioprodukter som t ex bakar, grot och sågspån. Av 
de c:a 125 TWh som används i Sverige härstammar i stort sett allt från skogens biprodukter. Till-
gången på biomassa för energiproduktion är därför direkt kopplat till vår skogsindustri" 

Skogsindustrin spelar en stor roll i den svenska ekonomin. Av svensk industris sysselsättning, export, omsätt-
ning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9–12 %. Den är starkt exportinriktad och eftersom råvaran 
till största delen är inhemsk och importen av skogsindustriprodukter relativt liten ger skogsindustrin ett be-
tydande bidrag till Sveriges handelsbalans. Av massa- och pappersproduktionen exporteras nära 90 %, och 
motsvarande för sågade trävaror är nära 70 %. Skogsindustrin14 ger direkt arbete åt 70 000 personer i Sve-
rige. I flera län svarar skogsindustrin för 20 % eller mer av industrisysselsättningen. Tillsammans med sina 
underleverantörer skapar skogsindustrin uppemot 200 000 arbeten.  

Skogsindustrin samarbetar med leverantörer inom maskin- och kemiindustrin, transportsektorn, IT-industrin, 
byggsektorn med flera. Även forsknings- och utbildningsväsendet är viktiga parter i klustret. Genom detta 
samarbete genereras sysselsättning och ökad kunskap och kompetens. Med den utveckling av nya produkter 
från skogsråvaran som pågår hos många företag, forskningsinstitut, högskolor och universitet bedöms klust-
ret stärkas ytterligare.  

Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott redovisar i 
rapporten ”Den svenska skogen, energin och koldioxiden” 
att enbart den årliga skogsbiomassatillväxten i Sverige är 
cirka 85 megaton, vilket omräknat i energienheter mots-
varar 425 terawattimmar. Tillväxten är därmed jämförbar 
med Sveriges årliga totala energianvändning, eller om 
man vill, i samma storleksordning som Norges årliga olje-
produktion. Till skillnad från Norges olja är vår bioenergi 
är en resurs som inte förbrukas, utan förnyas varje år. Det 
samlade skogsförrådet växer med 100- 110 TWh per år. 

                                                             
14 Uppgifter från http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta 
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Förutom biprodukter från skogen finns uppskattningsvis 10- 30 TWh biprodukter från lantbruket vilket end-
ast i ringa omfattning tas tillvara för energiändamål idag. Svensk växtodling producerade 2005 knappt 80 
TWh15 biomassa per år varav cirka 30 TWh utgjorde restprodukter som halm, blast, boss, agnar, stubb mm.  

Av den totala produktionen av växtrester (halm och 
blast) om cirka 30 TWh bedöms cirka 6-7 TWh halm och 
0,5-1 TWh blast kunna utnyttjas för energiändamål uti-
från dagens produktionsförutsättningar och att tillräck-
ligt med material lämnas kvar av ekologiska skäl för att 
behålla åkermarkens mullhalt. Om t ex ekologiska och 
klimatmässiga restriktioner vid bärgning av halm minskar 
med cirka 30 % till följd av effektivare bärgningsteknik 
och förändrad odlingsteknik innebär detta att ytterligare 
cirka 2 TWh halm är tillgängligt för energiändamål. 

Pål Börjesson visar även i ett räkneexempel att ytterligare mellan cirka 5 TWh och upp till drygt 10 TWh per 
år kunna produceras på åkermark som ligger i träda idag. Produktionen av gödsel som tas omhand och sprids 
på åkermark uppskattas till cirka 11 TWh per år. Om all denna gödsel utnyttjas för biogasproduktion kan teo-
retiskt 4-6 TWh biogas fås, beroende på vilken rötningsteknologi som utnyttjas. En stor del av den halm som 
utnyttjas inom djurproduktion återfinns i denna gödsel. Produktionen av hästgödsel uppskattas till drygt 1 
TWh per år för vilken förbränning kan vara ett alternativ till biogasproduktion. Inga ekonomiska övervägande 
inkluderas här. 

4.1.2. Användning och marknadspotential 

Drygt 50 % av den svenska energianvändningen i Sverige kommer från förnybara energikällor. Bioenergin är 
landets enskilt största energibärare med ungefär 32 % marknadsandel. Det är storleksmässigt lika mycket 
energi som producerats av vattenkraft och kärnkraft tillsammans.  

"Det betyder att det mesta av de mesta av de objekt som är lättast och lönsammast att konver-
tera redan är utbyggda, och att de stora marknaderna för vår bioindustri därför återfinns utanför 
landets gränser"  

Men det finns trots det fortfarande en potential till 
ytterligare ökad användning inom Sverige. Enligt 
Energimyndighetens redovisning används fortfa-
rande omkring 24 TWh eldningsoljor inom industri- 
och bostadssektorn i vårt land. Svenska Petroleum 
och Biodrivmedel Institutet (SPBI) redovisar i och för 
sig en lägre siffra och skriver att det år 2013 levere-
rades 736 262 kbm EO1 och 597 695 kbm tyngre 
eldningsoljor till den svenska marknaden. Oavsett 
vilken siffra som är riktig så finns fortfarande en 
betydande potential i ytterligare konverteringar av 
oljeeldning, något som även gynnas av att regering-
en aviserat att skattereduktionen för viss tillver-
kande industri försvinner helt till 2018. Se även kap 
3 Innovationsområdet i denna agenda.   

Under de senaste åren har bioenergianvändningen i Sverige ökat främst inom industrin medan bostadsek-
torn har stått stilla eller t o m minskat något. Den ökning som skett återfinns främst för varmvatten och upp-
värmning av industrilokaler. Även produktion av processånga med hjälp av pellets har blivit en populär nisch-
produkt för svenska företag. Bioenergiproducerad varmluft för torkning av t ex spannmål och lokaluppvärm-
ning har också ökat. Den inhemska marknaden för ytterligare termisk bioenergianvändning återfinns därför 

                                                             
15 Rapport Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Pål Börjesson Lunds Universitet 
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till stor del i form av mindre närvärmeverk, industrivärme och individuell uppvärmning för att ersätta de 10 
TWh olja som används inom industrin och de 13 TWh som används inom bostadssektorn. Dessutom borde 
minst 30 TWh av de 125 TWh elström som förbrukas som elvärme tämligen enkelt och lönsamt kunna ersät-
tas med andra energibärare som t ex bioenergi. 

Energimyndigheten redovisar för energianvändningen i Sverige 2013 var totalt 374 TWh. Av dessa står bio-
energianvändningen för 25,7 %. Till detta skall även läggas en stor del av de 13,7 % som levererades i form av 
fjärrvärme. Enligt Fjärrvärmeföreningen finns utbyggd fjärr- och kraftvärme i 285 av Sveriges 290 kommuner. 
Tillsammans uppskattar Svebio användningen av bioenergi till 125 TWh. Det betyder att den inhemska mark-
naden inom Sverige för ytterligare större fjärrvärmeverk som använder Termisk Bioenergi till stora delar är 
utbyggd. Det finns dock möjligheter att öka produktionen av biokraft i Sverige.  

"Enligt Svebios uppfattning går det att öka biokraften med 1- 2 TWh om året fram till 2040, till 
totalt minst 30 TWh, vilket motsvarar en fjärdedel av den svenska elanvändningen" 

Biokraften utnyttjade 2014 lite drygt 60 % av utbyggd kapacitet och levererade drygt 10 TWh el till nätet. 
Genom att utnyttja fjärrvärmen som kylkrets i CHP-pannor innebär detta att kapaciteten med biokraft ökar 
när effektbehoven för värme ökar på vintern. Biokraften är därmed en mycket värdefull balanskraft till annan 
alternativ elproduktion, t ex när solen inte lyser eller vinden inte blåser. 

Energimyndigheten pekar samtidigt på att det fortfarande finns 180 000 
svenska villaägare med eluppvärmning som skulle kunna spara många 
tusenlappar på att se över sitt uppvärmningssystem. Med en snabb över-
slagsberäkning så skulle dessa 180 000 elvärmda hus motsvara ett mark-
nadsvärde på ungefär 730 000 ton pellets (c:a 3,5 TWh), vilket med da-
gens pelletspris motsvarar ett försäljningsvärde på minst 1 825 miljoner 
kr. En inte obetydlig marknad som dessutom skulle kunna tillgodoses i 
redan utbyggd produktionskapacitet.  

Om Energikommissionen dessutom skulle komma fram till den slutsatsen 
att vi borde minska elanvändningen för uppvärmning av våra bostäder 
finns det en rimlig potential om ungefär 45 TWh elvärme som är möjlig att 
ersätta med andra alternativ. Här kan fjärrvärme, småskalig kraftvärme 
och individuell pellets-, flis- och vedeldning vara attraktiva alternativ. Allt 
är naturligtvis inte praktiskt möjligt att ersätta, men vi kan konstatera att 
det fortfarande finns en betydande marknad för ytterligare termisk bioe-
nergi även i vårt land.  

"Marknaden inom Sverige har en potential för ytterligare 60- 100 TWh termisk bioenergi. Och 
tillgångarna att tillgodose behovet upp till denna nivå finns inom landet i form av restprodukter 
från skogs- och jordbruket" 

Samhällets stöd till förnybar energi sker främst genom olika forsknings- och utvecklingsprogram som via olika 
projekt utvecklar tekniken. Några direkta bidrag för som stimulerar installation av bioenergi finns inte längre 
utan industrin som helhet stimuleras via miljö- och klimatskatter samt genom handel med gröna certifikat. 
Detta upplägg höjer priset på fossil energi vilket indirekt gynnar utvecklingen av alla alternativ energibärare.  

Styrkan i vår internationellt sett relativt höga koldioxidskatt blev mycket tydlig i samband med den senaste 
tiden oljeprisfall då det svenska oljepriset för slutkund bara minskat med ungefär 10 % trots att världsmark-
nadspriset fallit från 150- 160 USD per fat till omkring 50 USD.  
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4.2. Storbritannien 
Storbritannien har juridiskt förbundit sig till EU att 15 % av Storbritanniens 
energibehov skall komma från förnybara källor år 2020. Uppdraget med mins-
kade koldioxidutsläpp kommer samtidigt att öka landets energisäkerhet och 
mål. Regeringen har lagt fast att en ökad användning av förnybara energikällor 
kommer att ha en viktig roll att spela i den brittiska energimixen i flera årtion-
den framöver.  

Mer än hälften av den energi som används i Storbritannien används för värmeproduktion. Värmemarknaden 
i Storbritannien baseras till större delen av fossila bränslen - endast mindre än 4,9 % kom 2014 från förny-
bara energikällor. Värmeproduktionen svarar för ungefär en tredjedel av Storbritanniens CO2-utsläpp och 
hela 60 % av hushållens energiräkningar. För att öka och påskynda användningen av förnybar energi i Storbri-
tannien, har regeringen infört en lång rad stöd och bidrag. Målet är att 12 % av värmen skall komma från 
förnybar energi 2020. 

"För att öka och påskynda användningen av förnybar energi i Storbritannien, har man infört en 
lång rad stöd och bidrag. Även om bidragsnivåerna nyligen reducerats är Storbritannien i dagslä-
get ändå den förmodligen intressantaste exportmarknaden för svensk teknik och kunnande" 

 Renewables Obligation (RO) - kräver licensierade brittiska elleverantörerna att köpa en viss andel av 
den el de ger till kunderna från förnybara energikällor. Denna andel (känd som "the obligation") är 
fastställs varje år och har ökat varje år. 

 Feed-in Tariffs (FITs) scheme - betalar energianvändare som investerar i småskalig elproduktion, med 
låga koldioxidutsläpp, för elproduktion de genererar och använder, och för den el de exporterar till-
baka till nätet 

 Renewable Heat Incentive (RHI) - ger incitament för konsumenter att installera förnybar värme i stäl-
let för fossila bränslen. Det är öppet för villaägare och fastighetsägare, handel, industri och offentliga 
byggnader sam  icke-vinstdrivande och samhällsägda producenter av förnybar värme 

 UK Renewable Energy Roadmap - innehåller en plan för att påskynda användningen av landbaserad 
vindkraft, havsbaserad vindkraft, havsenergi, solceller, el och värme från biomassa, berg- och luft 
värmepumpar och förnybar transport 

 Renewable Transport Fuel Obligation- stöder regeringens politik för att minska utsläppen av växthus-
gaser från fordon genom att uppmuntra produktionen av biobränslen som inte skadar miljön. Bränsle 
leverantörer som levererar minst 450 000 liter bränsle per år påverkas. 

 Stöd för andra förnybara tekniker, Heat networks, d v s fjärrvärmesystem som levererar värme från 
en central källa direkt till hem och företag.  

 Connect and manage network access regime and other actions – syftar till att ny elproduktion kan 
ansluta till elnätet i på ett säkert och kostnadseffektivt sätt 

 Electricity Market Reform ger stöd till förnybar elproduktion från 2014 och framåt. 

"För termik bioenergi är Renewable Heat Incentive (RHI) det som har störst betydelse. Detta är 
uppdelat i två delar, Domestic och No-Domstic, med olika stödnivåer, villkor, regler och ansök-
ningsprocesser" 

För Termisk Bioenergi är The Renewable Heat Incentive (RHI) 
det viktigaste stödet. RHI finns i två former av bidrag, Dome-
stic och Non-Domestic, med olika stödnivåer, villkor, regler 
och ansökningsprocesser.  

Att göra affärer i Storbritannien utan att klara kraven för RHI 
är i praktiken näst intill omöjligt då RHI-bidragen är mycket 
generösa. Då RHI-bidragen är så avgörande för att kunna sälja 
bioenergiteknik på marknaden har vi lagt mycket arbete på 
att sätta oss in i, och förstå, hur bidragen fungerar. 

https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-low-carbon-technologies/2010-to-2015-government-policy-low-carbon-technologies#appendix-5-the-renewables-obligation-ro
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-low-carbon-technologies/2010-to-2015-government-policy-low-carbon-technologies#appendix-8-feed-in-tariffs-scheme
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-low-carbon-technologies/2010-to-2015-government-policy-low-carbon-technologies#appendix-6-renewable-heat-incentive-rhi
https://www.gov.uk/government/publications/uk-renewable-energy-roadmap-update
https://www.gov.uk/renewable-transport-fuels-obligation
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-low-carbon-technologies/2010-to-2015-government-policy-low-carbon-technologies#appendix-10-heat-networks
https://www.gov.uk/electricity-network-delivery-and-access
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-uk-energy-security/2010-to-2015-government-policy-uk-energy-security#appendix-5-electricity-market-reform-emr
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Domestic RHI gäller för privata fastigheter som uppfyller kraven för Energy Performance Certificate (EPC) 
vilket intygar att fastigheten är klassad som "bostad". EPC16 ger dessutom information om fastighetens ener-
gianvändning, plus rekommendationer om hur man kan minska energiförbrukningen och spara pengar. Detta 
intyg krävs varje gång du köper, säljer eller hyr en fastighet. Det ingår som en del av en Green Deal Assess-
ment, vilket är ett krav för de som vill ansluta sig till Domestic RHI 

För att vara berättigad till RHI krävs även att utrustningen finns listad på Product Eligibility List (PEL). Det 
finns fyra stödberättigade typer förnybar teknik. Dessa är: 

 pannor och pelletskaminer som eldas med biomassa 

 luftvärmepumpar 

 bergvärmepumpar 

 solfångare för varmvattenproduktion 

"Väl med i systemet får anläggningsägaren kvartalsvisa betalningar. Storleken bestäms av In-
stitutionen för energi och klimatförändringar (DECC) och löper över sju år"  

DECC meddelade i augusti 2015 att ersättningen efter den 1 oktober sänktes från 7.14p per kWh bioenergi 
till 6.43p17 per kWh för alla nya ansökningar som kommit in efter detta datum.  

Non-Domestic RHI gäller för förnybar värme i kommersiella, offentliga eller industrilokaler. Det handlar om 
små och stora företag, sjukhus, skolor och organisationer från enskilda byggnader till hela system med fjärr-
värme som även betjänar bostäder.  

Noterbart är att den senaste tidens prisfall på fossil energi har gjort att intresset och konverteringstakten i 
Storbritannien under 2014 minskat radikalt, trots att bidragen fortfarande är mycket generösa. Från arbets-
gruppen sida vill vi därför peka på att den "svenska modellen" med hög koldioxidskatt är mindre sårbar för 
skiftande energipriser än modeller med riktade subventioner. Genom att fossil energi i Storbritannien inte är 
speciellt högt beskattad har dagens låga oljepris på världsmarknaden fått oljepriset i konsumentledet att falla 
kraftigt.  

"Non-Domestic Renewable Heat Incentive (RHI) ger finansiellt stöd med syfte ersätta fossil värme 
och elproduktion med biomassa eller biogas. Bidraget betalas ut kvartalsvis under 20 år"  

Villkoren för ersättningen ändrades den 5 oktober 2015 så att all teknik och biomassa som används måste 
överensstämma med ställda hållbarhetskrav. Alla ersättningar enligt tabell nedan gäller per producerad kWh. 

Positivt inför framtiden att regeringen den 
25 november 2015 meddelade i innehållet 
från den övergripande utgiftsöversynen för 
RHI, att budgeten för RHI ligger fast och 
förlängs till 2020/2021. Med detta har rege-
ringen kommunicerat att man kommer att 
arbeta för att uppfylla sina mål för 2020. 

Tabellen till höger: Bidraget uppfattas som 
oerhört generöst och enbart bidraget åter-
betalar inversteringen, ofta inom en tids-
rymd av 5- 6 år. Därutöver får anläggnings-
ägaren ofta kostnadsbesparingar i form av 
lägre bränslekostnader. 

  

                                                             
16 Liknande vår egen "Energidekaration" 
17 6.43p/kWh motsvarar ungefär 0,82 SEK/kWh i sju år!  
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4.3. Österrike 
I Österrike sätter många myndighetspersoner "förnybar energi" som den vik-
tigaste ekonomiska motorn för såväl landets tillväxt som för exportindustrin. 
Tillverkning av biopannor och kaminer (boilers and furnaces) sysselsatte 2013 
enligt uppgift18 5 040 heltidsarbeten och företagen omsatte 1 080 miljoner 
Euro. Omkring 75 % av tillverkningen går på export. Enligt Austrian Energy 
Agency kom 32 % av energianvändningen i landet från förnybar energi. EU-
målet för 2020 på 34 % kommer att uppnås med råge.  

ADVANTAGE AUSTRIA19 med sina mer än 110 kontor i över 70 länder, erbjuder ett brett spektrum av under-
rättelse- och affärsutvecklingstjänster för både österrikiska företag och deras internationella affärspartners. 
Med 730 medarbetare och 35 konsulter runt om i världen hjälper de till med att förmedla österrikiska leve-
rantörer och affärspartners. Advantage Austria organiserar mer än 1000 evenemang varje år för att skapa 
affärskontakter. Andra tjänster som tillhandahålls av Advantage Austria varierar från introduktioner till öster-
rikiska företag som letar efter importörer, distributörer eller agenter till att ge fördjupad information om 
Österrike som lokaliseringsort och hjälp att komma in på den österrikiska marknaden. 

"Till skillnad från Sveriges motsvarande organisation Business Sweden, där varje landskontor ar-
betar mer eller mindre individuellt, arbetar Advatage Austria samordnat med en central styrning 
av arbetet. Bioenergi, Sol och Värmepumpar är de utvalda sektorer inom förnybar energi som 
prioriteras av Advantage Austria" 

 Biobränsle, ved, flis och pellets sysselsatte 2013 totalt 13 060 heltidsarbeten och omsatte 1 340 miljoner Euro. 
Användningen av biobränslen i Österrike har lett till en minskning av CO2-utsläppen med c:a 10 miljoner ton.  

 Solel (Photovoltaic sector) sysselsatte 2013 4 840 heltidsarbeten. Användningen av solel i Österrike har lett till 
en minskning av CO2-utsläppen med c:a 227 400 ton. 

 Solvärme sysselsatte 2013 2 900 heltidsarbeten och omsatte 293 miljoner Euro. 81 % av tillverkningen går på 
export. Användningen av solvärme i Österrike har lett till en minskning av CO2-utsläppen med c:a 441 100 ton.   

 Värmepumpbranschen sysselsatte 2013 1 270 heltidsarbeten och omsatte 250 miljoner Euro. 33,4 % av till-
verkningen exporterades. Användningen av värmepumpar i Österrike har lett till en minskning av CO2-
utsläppen med c:a 473 500 ton. 

 2013 fanns det 872 vindkraftverk med en installerad effekt på 1 680 MW anslutna till stamnätet, vilket är lika 
med uteffekten från en kärnreaktor. Dessa vindkraftverk genererar cirka 3,6 miljarder kilowattimmar elkraft - 
tillräckligt för att försörja 1 miljon hushåll med el  

Källor: Innovative energy technologies in Austria. Marknadsutveckling 2013. Federal Ministry for Transport, Innovation and 
Technology och Austrian Wind Energy Association 

4.3.1. Framgångsfaktorer 

Enligt Christian Rakos vid branschorganisationen ProPellets i Österrike finns det fem tydliga framgångsfak-
torer som bidragit till den positiva utvecklingen i Österrike 

Strikta utsläppsgränser tvingade branschen att förbättra tekniken – Initialt gav detta en kostnad men med 
utvecklingen av ny teknik har man, men skärpta internationella krav, fått ett tekniskt försprång gentemot 
konkurrerande länder 

 Stöd till företagsanknuten forskning - Österrike har en särskild fond detta 

 Långa (i tiden) överenskommelser med akademisk forskning som är relaterat till industrins behov - inrättandet 
av ett kompetenscentrum FoU (Bioenergy 2020). Stor vikt har här lagts på att utformningen av detta centrum 
är anpassat för företagens behov av tester.  

 Stöd till utbyte av värmesystem till pellets - 1500-3000 €, beroende på region. Detta stimulerade efterfrågan 
men hade samtidigt en negativ bieffekt då det drev upp priset på produkterna. 

                                                             
18 Källa Austrian Energy Agency 
19 Advantage Austrias hemsida http://www.advantageaustria.org/international/index.en.html 

http://www.advantageaustria.org/international/index.en.html
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 Österrike driver en aktiv exportsupportorganisation20 som hjälper företag att exportera produkter - genom att 
arrangera evenemang, hjälpa till med partnersökning, närvaro på mässor etc. 

Christian Rakos ger som exempel på aktivt exportstöd för företagen att ett företag som deltog i en samlings-
monter på en mässa i Japan betalade 600 Euro plus sina kostnader för resa och logi. Detta stöd i form av ko-
ordinerade insatser är mycket uppskattat bland företagen i synnerhet på marknader som ligger långt borta.  

4.3.2. Bidrag 

Både den nationella regeringen och vissa regioner har ökat sin finansiering för konvertering till pellets. No-
tera att nationella- och regionala subventioner kan normalt kombineras. Detta är juridiskt möjligt med stöd 
från medel från den nationella klimat- och energifonden. Det enda undantaget här är Burgenland som för-
bjudit kombinationen av subventioner. 

Nationella bidrag. Från och med 2015 ökas det nationella bidraget från 1 400 Euro till 2 000 Euro vid byte av 
fossila värmesystem (t.ex. eldningsolja) till ett värmesystem med pellet. Dessutom ges ett bidrag till installat-
ion av pelletskaminer med 500 Euro - om denna installation ersätter fossila bränslen och/eller elvärme. Även 
för utbyte av gamla vedpannor (minst 15 år) till ett modernt pelletsystem utgår ett bidrag på 800 Euro. 

Regionala bidrag. Tre regioner, Salzburg, Oberösterreich och Tirol, har ökat befintliga bidrag för att byta till 
pellets. 

 I Salzburg är bidraget till bofasta vid byte till pellets 3 000 Euro.  

 Oberösterreich bidrag till finansieringen av övergången från ett fossilt system (t.ex. oljevärmare) till en pellet 
ökats till 2 800 Euro. I samband med nyproduktion får man 2 300 Euro. Ett tilläggsbidrag på 200 Euro om man 
väljer en kondenserande pelletspanna och ytterligare 500 Euro om man samtidigt kompletterar med ett sol-
värmesystem. För hushåll med låga inkomster kan man få ytterligare 550 Euro i bidrag. 

 Tirol har lanserat ett bidrag för pelletskaminer som gäller fram till slutet av 2016. Villkoret för bidraget som är 
på 1 500 Euro är att man byter ut en minst 10 år gammal vedkamin.  

 Bidrag till pelletsvärme finns även i Vorarlberg, Burgenland, Steiermark och Kärnten21.  

ProPellets uppskattar kostnaden för en modern pelletspanna till 9 000- 11 000 Euro. Tillkommer även en 
kostnad på 4 000- 6 000 Euro för installation och 1 500- 2 500 Euro för ett pelletsförråd (bulk) 

Genom att man kan kombinera statliga- och regional bidrag blir konverteringen mycket attraktiv för konsu-
menten. I Tirol t ex kan man för att installera en pelletskamin få hela 2 000 Euro i bidrag. En installation ligger 
på c:a 3 000 Euro så bidraget täcker hela två tredjedelar av kostnaderna. Speciellt för hushåll med låga in-
komster är detta en unik möjlighet att få ett kostnadseffektivt värmesystem. För mer information om över-
gången finns att läsa i guiden Umsteigen auf eine Pelletzentralheizung22.  

 

4.4. Finland 
Finland är, tillsammans med Österrike, Sverige och Danmark, ledande i världen när det gäller 
utnyttjande av bioenergi. En fjärdedel av den energi som förbrukas i Finland härstammar 
från förnybara energiformer. Bioenergins andel i Finlands elproduktion är en dryg fjärdedel. 
Finlands regering understryker att bioenergi och bioekonomi är ett prioriterat område i Fin-
land.  

"Finska staten pekar på att användningen av förnybar energi främjar sysselsätt-
ningsmålen och de regionalpolitiska målen och ökar försörjningstryggheten. Expor-
ten av teknik och kunskap inom området har kommit att utgöra en viktig del av den finländska 
exporten" 

                                                             
20 Advantage Austria 
21 Hela listan med villkor hittar du här 
22 Ladda ner pelletsguiden som pdf här  

http://www.propellets.at/de/foerderungen/landesfoerderungen/
http://www.propellets.at/wpcms/wp-content/uploads/20130918_ppa_folder-zentralheizung.pdf
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Nätverket Team Finland stödjer Finlands och finländska företags 
satsningar ute i världen. Nätverket samlar alla de statsfinansierade 
aktörerna som främjar internationaliseringen av företag och ut-
ländska investeringar i Finland. Inom nätverket arbetar man med 
allt från finansiering till rådgivning. När Finland har ett gott rykte i 
andra länder, är det lättare för finländska företag att international-
iseras och lättare att locka investeringar till Finland. 

Team Finlands arbete ingår som en naturlig del i alla ministeriers 
exportprogram samt i andra program och projekt som skapats för 
att främja internationaliseringen av företag. 

"Team Finland representeras ute i världen av över 70 lokala team. Nätverkets kärna utgörs av 
offentligt finansierade aktörer och samarbetet med till handelskammare, organisationer och hög-
skolor intensivt. " 

Team Finland samlar nätverksmedlemmar och centrala finländska aktörer som arbetar i ett visst område. 
Teamen betjänar från ett och samma ställe företagskunder med all den information ett företag behöver. 
Liksom i Österrike koordineras insatserna för de olika kontoren centralt. 

I nätverket Team Finland ingår arbets- och näringsministeriet, utri-
kesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och statsrådets 
kansli samt organisationer och aktörer som styrs av dem. Dessa or-
ganisationer är t ex Finpro, Tekes, Finnvera, Industriinvestering, 
NTM-centralerna, VTT, Finnfund, Finnpartnership, Finsk-ryska han-
delskammaren, Finsk-svenska handelskammaren samt Kultur- och 
Vetenskapsinstitut.  

Finansieringen av företagsutveckling forskningsorganisationer och 
branschtjänsteleverantörer finansieras till stor del via Tekes vars 
huvudsakliga målgrupp består av små och medelstora företag som 
söker tillväxt i internationaliseringen. Förutom finansiering erbjuder 
Tekes även andra tjänster med vars hjälp företag och organisationer 
kan förnya sig och växa. 

4.4.1. Stöd till företag 

"Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Finland kan bevilja stöd för internationaliseringsprojekt 
till såväl enskilda SMF-företag som till grupper av företag som genomför gemensamma projekt"  

Dessa stöd syftar till att sänka tröskeln för internationalisering och uppmuntra SME-företag att målmedvetet 
utveckla sin verksamhet. För internationaliseringsprojekt är maximibeloppet av understöd 50 % av de god-
kända utgifterna. 

Projekt som beviljas stöd kan gälla utveckling av företagets beredskap för internationalisering, kartläggning 
av marknaden, utredningar som behövs för att lansera produkter eller tjänster på nya marknader, utveckling 
av företagets affärsverksamhet och affärsledning eller annan med detta jämförbar betydande utveckling. 
Understöd kan ges för deltagande i mässor eller utställningar utomlands. I ett gemensamt projekt ska delta 
minst fyra företag. Exempel på vem som kan söka stöden finns på hemsidan23.  

Programmet Team Finland LetsGrow är en gemensam satsning av Finnvera, Tekes och Finpro som också syf-
tar till att identifiera och uppmuntra tillväxtföretag att gå internationellt och växa. Finpro ger efter genom-
gång av en internationaliseringsplan förslag på förbättringar och erbjuder experttjänster för genomförandet. 
Tekes erbjuder 50 % av kostnaderna upptill 200 000 Euro som bidrag till tjänster som stöder innovation och 
för att upphandla kunskap kring att utveckla företagets affärsmodell.  

                                                             
23 Länk till hemsidan om stödet och dess ändamål finns här. 

Fördelning av Tekes finansiering 2014 

https://www.tem.fi/sv/foretag/framjande_av_foretagens_internationalisering/foretags_gemensamma_projekt_och_understodet_till_dem
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Finnvera och deras dotterbolag Finlands Exportkredit AB, erbjuder tillsammans med Finnveras exportörer och 
finansiella institutioner en internationellt konkurrenskraftig exportfinansiering. Dessa kompletterar med lå-
nefinansiering investeringar och rörelsekapital för internationalisering. Lånet kräver minst 15 procent självfi-
nansiering och kan uppgå till max 1 000 000 Euro som täcker upp till 60 % av extern projektfinansiering.  

Inom Tekes program är Strategic Centres for Science, Technology and Innovation (SHOK) den viktigaste aktö-
ren. SHOK-center är etablerade i Finland som offentligt-privata partnerskap för att påskynda innovationspro-
cesser. Deras främsta mål är att grundligt förnya industrikluster och skapa radikala innovationer.  

Sex centra är i drift: 

 Energy and the environment: CLEEN Ltd 

 Bioeconomy: Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy 

 Metal products and mechanical engineering: FIMECC Ltd 

 Built environment innovations: RYM Ltd 

 Health and well-being: SalWe Ltd 

 Internet economy: DIGILE Oy 

SHOK-Centres arbetar långsiktigt helt utifrån företagens behov och önskemål med att utvecklar och tillämpa 
nya metoder för samarbete, samskapande och interaktion. Internationellt samarbete spelar också en viktig 
roll i driften av de strategiska centren. Testning och pilotmiljöer och ekosystem utgör en väsentlig del av de 
strategiska centrens verksamhet. Här arbetar företag och forskningsenheter i nära samarbete, bedriver 
forskning som har definieras i en gemensam forskningsagenda.  

"Forskningen vid SHOK-Centres syftar till att möta behoven hos finländska industrin och samhället 
inom en fem- till tio års period" 

Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC är det för bioenergin viktigaste klustret. Syftet med FIBIC är att använda 
vetenskap och teknik i hållbara bioenergibaserade lösningar. FIBIC erbjuder företag och forskningsorganisat-
ioner ett nytt sätt att engagera sig i ett nära och långsiktigt samarbete för att på bästa sätt utnyttja kompe-
tenser och resurser. Enligt Matti Kymenvaara vid Spinverse i Esbo utanför Helsingfors är det främst FIBIC, 
Tekes och stöden till internationalisering som varit framgångsfaktorerna som bidragit till den positiva utveckl-
ingen i Finland. 

4.4.2. Bidrag 

Några generella statliga energibidrag till slutanvändare finns inte längre i Finland. Arbets- och Näringsmi-
nisteriet kan dock på basis av prövning från fall till fall bevilja företag, kommuner och andra sammanslut-
ningar energistöd för sådana klimat- och miljövänliga investerings- och utredningsprojekt som främjar ibruk-
tagandet och marknadsintroduktion av ny energiteknik. Detta gäller främst projekt som: 

 främjar produktionen eller användningen av förnybar energi 

 främjar energisparandet eller effektivisering av produktionen eller användningen av energi 

 minskar miljöskadorna av produktionen eller användningen av energi 

Ett visst bidrag finns till el som producerats med biomassa. Detta produktionsstöd kommer under 2015 att 
höjas från 15,9 euro per MWh till 18 euro per MWh. Produktionsstödet sänks dock till 60 procent, om flisen 
har framställts av sådana delar av trädstammen som härstammar från ett avverkningsobjekt för grovt virke. 
Förändringen träder i kraft efter det att Europeiska kommissionen har godkänt ändringen av den stödordning 
som gäller produktionsstödet till skogsflisel. 

  

http://www.cleen.fi/
http://www.fibic.fi/
http://www.fimecc.com/en
http://www.rym.fi/en
http://www.salwe.org/en
http://www.digile.fi/
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4.5. Danmark  
Andelen förnybar energi i Danmark beräknas 2020 uppgå ungefär 38 procent, varav 
mer än hälften kommer från biomassa. Användningen av biomassa förväntas öka till 
148 PJ (41 TWh). Användningen uppmuntras genom subventioner och skattelättnader. 
Det finns stöd för elproduktion av biomassa och användningen av bioenergi är befriad 
från energi- och CO2-skatt. Konverteringen av kraftverk från kol till biomassa anses 
vara de mest kostnadseffektiva- och CO2-sparande åtgärder för att nå målet att redu-
cera de danska CO2-utsläppen.  

Energi är högt upp på den internationella dagordningen i Danmark. Danska Energistyrelsen24 (DEA) vill bidra 
till att forma den internationella energipolitiken vilket syftar till att främja Danmarks internationella ställning 
och stärka exportmöjligheter för danska know-how och energitekniska lösningar i olika forum såsom EU, IEA, 
Energicharteret, OECD, FN, Nordiska rådet och IRENA samt genom multilaterala och bilaterala avtal. 

"DEA skriver i sin bioenergi analys att det kommer att användas ökande mängder av pellets och 
flis i samband med omstruktureringen av de stora kraftverken till 2020. Samt att den domine-
rande biomassan på marknaden kommer att vara restproduktioner 
med gynnsam klimatprofil"  

DEA får löpande besök från företag och regeringsdelegationer från hela 
världen som vill höra om dansk energipolitik i allmänhet och om Danmarks 
initiativ för värmeförsörjning, samproduktion av el och värme, förnybar 
energi och energieffektivitet inom industrin och bostadssektorn i synnerhet. 
Många utländska delegationer söker samarbete med en dansk institution 
eller danska industriföretag, som producerar energitekniska produkter. DEA 
förmedlar dessa kontakter vidare, antingen direkt till de berörda företag 
eller branschorganisationer inom områdena industri, byggnader, vindkraft 
och fjärrvärme. 

Energi Charter Traktaten (ECT) är ett multilateralt fördrag, som skapades i kölvattnet av den sovjetiska kol-
lapsen i början av 1990 som ett försök att säkerställa en stabil energiförsörjning och för att främja investe-
ringar inom energisektorn i det forna Sovjetimperiet i Östeuropa. I fördraget fastställs en rad rättslig ram för 
gränsöverskridande energihandel mellan de 53 medlemsstaterna. 

Omkring 9 % av Danmarks totala export består av produkter och rådgivning till energisektorn. Totalt exporte-
rade Danmark 2007 energiprodukter motsvarande 52 miljarder DKR, varav vindkraften svarade för 35 miljar-
der DKR. Sedan dess har exporten av dansk fjärrvärmeteknik ökat. 

"Danmark uppfattas av många länder som internationellt ledande nation när det gäller fjärr- och 
kraftvärmeproduktion" 

4.5.1. Stödprogram 

När det gäller stöd till exportsektorer kan Energistyrelsen DEA stödja deltagande med expertis inom ut-
ländska konferenser och delegationsbesök, som syftar till att främja dansk export. DEA hjälper även till med 
information om dansk energilagstiftning och tillhörande regelverk. I övrigt ges stöd till branschsamverkan 
likande de som finns i Österrike och Finland. 

4.5.2. Branschprogram 

DI Energy är en branschorganisation som samlar energibranschen i syfte att tar hand om medlemmars intres-
sen gentemot politiker och myndigheter och erbjuder service, rådgivning och nätverk. DI Energi skapar syn-
lighet för industrin både nationellt och internationellt, och stärker ramen för våra medlemmar tillväxt och 
utveckling. DI Bioenergi är en del av DI Energi. 

                                                             
24 Energistyrelsen (DEA) motsvarar svenska Energimyndigheten 
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DI Bioenergy syftar till att skapa ett starkt professionellt nätverk som sam-
arbetar med att identifiera nya möjligheter på marknaden i Danmark, 
Europa och globalt, och genom att se till att medlemmarna får maximal 
synlighet för potentiella kunder och investerare skapas nya affärer.  

"DI Bioenergy organiserar exportfrämjande som skapar värdefulla relationer för danska företag. 
DI Bioenergy hjälper till att identifiera vilka marknader kan vara attraktivt för sektionens med-
lemmar" 

 Cross Border Bioenergy är en B2B plattform där företag över hela Europa har registrerat med målet att hitta 
nya affärspartners, kunder, leverantörer eller investerare. 

 DI Bioenergi är samarbetar med bland andra Exportrådet, DI: s avdelning för marknadsutveckling och ett antal 
nätverk och kluster i Danmark och utomlands för att garantera tillgång till denna information. 

 DI Bioenergy arbetar för att skapa nya marknadsmöjligheter genom att säkerställa fokus på bioenergi i de poli-
tiska överenskommelser som energiavtalet 2012. 

DI Bioenergi s kunskap om marknadsmöjligheter på exportmarknaderna görs tillgänglig för företag genom 
riktade export kampanjer och besök på affärsdelegationer utomlands, konferenser, match-making och möten 
hemma och vid besök av utländska delegationer. 

Verksamheten omfattar marknadsföringsaktiviteter runt om i världen. Det kan till exempel vara de gemen-
samma montrar på viktiga mässor och utställningar, handelsfrämjande och offentlig marknadsföring. Dessu-
tom arrangerar DI en serie rundabordsmöten, seminarier och konferenser, för viktiga utländska gäster som 
besöker DI. 

DIBD (DI Business Development) bistår DI:s medlemmar vid export, nätverk etablering och investeringar i 
BRIC-länderna och på utvalda tillväxtmarknader. I samarbete med t ex. DI Bioenergi och DIBD hjälper också 
företag att lyckas internationellt genom individuell rådgivning och värdera globala marknader. 

4.5.3. Export Danmark 

Den danska regeringen prioriterar arbetet med att vidareutveckla ett 
exportfokus. Export Danmark bidrar till att säkerställa en bättre match-
ning mellan utländska och danska företagens behov och de danska ex-
portörerna. Den totala exporten står för mer än 50 procent av den 
danska BNP. Trots den ekonomiska nedgången i Europa under 2011, 
ökade värdet av den danska exportens varor och tjänster med 11,4% i 
DKr vilket motsvarar en ökning med 5,9 % i reala termer.  

Danska bioenergiföretag består till stor del av små och medelstora aktö-
rer. Liksom i Sverige och Finland är det dessa innovativa och flexibla före-
tag som erbjuder kvalitet och toppmodern teknik. Regeringen arbetar för 
att öka andelen små och medelstora bland danska exportörerna som 
jobbar med danska lösningar och kompetens inom områden som miljö, 
energi och klimat, kreativ design och näringsliv, hälsa och välbefinnande 
lösningar och många andra områden. 
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4.6. Nordamerika 
Nordamerika är världens största exportör av träpellets. År 2014 exporterades 5,23 milj ton pellets till Europa, 
medan den inhemska användningen stannade på 2,8 milj ton. Exporten startade under 1997 med den första 
transatlantiska sjöfrakten av träpellets, från British Columbia (BC), Kanada till kraftvärmeverket i Helsingborg. 
Idag är pelletsproduktionen i sydöstra USA, i Georgia och Florida den dominerande exportören till Europa, 
medan exporten från BC riktas till framförallt Sydkorea. 

4.6.1. Kanada 

Nästan hela Kanadas befolkning bor längs nationsgränsen till 
USA. Men trots detta, och en likartad historisk bakgrund, är 
Kanada ändå på många sätt olikt sin granne i söder. Man är 
mycket mer ”européer” och som svensk och europé är det 
mycket behagligt att veta att man använder grader C när det 
gäller temperatur, km när det gäller avstånd MJ och kWh när 
det gäller energi och kg och ton när det gäller vikt.   

Kanada är ett av världens mest decentraliserade länder. Landet har ungefär 33 miljoner invånare. Landet är 
indelat i tio provinser och tre territorier. De tio provinserna har högre grad av självstyre än de tre territorier-
na. Var och en av provinserna har en egen regering med ett eget parlament. Provinserna bestämmer till stor 
del själva över sådant som sjukvård och utbildning med mera. Territorierna är väldigt glest befolkade och 
styrs formellt sett direkt av den federala regeringen. Skillnaden mellan provinserna och territorierna är dock i 
praktiken liten eftersom även territorierna har stort självstyre.  

"Kanada har en exceptionellt rik och varierad tillgång av naturresurser, som gör landet till en av 
världens fem största energiproducenter"  

Kanada är den största energileverantören till USA. Landet är en nettoexportör av de flesta energiprodukter 
och särskilt viktig är produktionen av olja, naturgas och vattenkraft. Olja och Naturgas står för mer än halva 
energianvändningen men även bruket av el från vattenkraft är betydande och svarar för ungefär en femtedel 
av Kanadas energianvändning. Hela 65 % av Kanadas energikonsumtion är fossilbaserad energi och ungefär 5 
% kommer från ”icke-vattenkraft-relaterade” förnybara energibärare, i huvudsak biomassa.  

Flera av de kanadensiska provinserna har rikliga 
skogstillångar och en stor del av denna skog har 
redan idag en användning inom sågverk och 
massa- och pappersproduktion. Kanada är en av 
världens tre största producenter av skogspro-
dukter.   

Användningen av biomassa skiljer sig åt mellan 
olika provinser och territorier. Men intresset för 
bioenergi kan återspeglas i bilden till höger som 
visar fördelningen av de 200 000 ton pellets som 
årligen används för bostadsuppvärmning i Ka-
nada. Notera speciellt att NWT trots sin ringa 
befolkning är en av de största inhemska mark-
naderna för pelletsvärme. Pelletsanvändningen 
för kraftproduktion är inte med i dessa siffror. 

Kanadas utsläpp av växthusgaser är med nästan 25 ton per capita den högsta i världen, och ger trots sin rela-
tivt sett ringa befolkning en plats bland de tio största utsläppsländerna i världen. Per capita ligger den ge-
nomsnittlige kanadensaren på fyra gånger världsgenomsnittet. Den nya regeringen som valdes 2015 uppfatt-
tas i branschen som "mycket grön" vilket förväntas innebära ett trendbrott när det gäller Kanadas officiella 
energipolitik. Liksom i Sverige finns idag ökat intresse för att ersätta fossil energi med biprodukter från skogs-
industrin. 
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I 
Bilden ovan ger en bild över hur olika energimarknaden är i olika delar av Kanada. Notera att i områden där naturgasen 
saknas är andelen bioenergi som högst, vilket understryker att det är just naturgasen som i Kanada, liksom i USA, är den 
viktigaste konkurrerande energibäraren. 

Totalt i Kanada står biomassa för 540 PJ (150 TWh) av den totala energianvändningen. C:a 100 PJ (28 TWh) 
går till bostadsuppvärmning. Enligt den officiella statistiken (ovan) finns det bara ungefär 100 000 småhus 
som är helt beroende av bioenergi för sin uppvärmning. Men troligt är att de flesta officiella uppskattningar 
underskattar förbrukningen av trädbränsle eftersom en stor del hanteras och används lokalt och därför inte 
syns i skatteregister eller statlig statistik. Enbart i Ontario finns 1,4 miljoner bostäder ”off grid” och många av 
dessa eldas med ved. 

Skogsindustrin har ökat sin användning av träavfall. Den viktigaste typen av biomassa i Kanada är industriellt 
träavfall, speciellt avfall från massa-och pappersindustrin, varav en del används för att producera elektricitet 
och ånga. Varje år är det mer än 400 PJ (111 TWh) av bioenergi som används inom industrin. Massa-och pap-
persindustrin är, liksom i Sverige den i särklass största industriella användaren av bioenergi, och svarar för 
mer än hälften av den bioenergi som används i branschen. 

Vid utgången av 2010 hade Kanada 61 anläggningar 
kraftvärmeanläggningar med en total installerad 
kapacitet på 1 700 megawatt, och det mesta av 
denna kapacitet är byggd kring användningen av 
biomassa och svartlut samt deponigas. Under 2010 
producerades 8,3 GWh el med träavfall och svartlut. 
De flesta av biobränsleeldade värmeverken återfinns 
i provinser med betydande skogsbruk: British Colum-
bia, Ontario, Quebec, Alberta och New Brunswick. 

"Vi kan konstatera att det finns utmärkta möj-
ligheter för svenska företag att göra affärer i 
Kanada"  

Även om landets befolkning är bara 10 % av befolkningen i USA, är affärsklimatet i Kanada mer likt det 
svenska företag är vana vid från Europa. Att i Kanada lära sig den Nordamerikanska affärskulturen för att 
sedan gå vidare till USA är för många ett bra alternativ. Timingen är rätt och det är hög tid att vara synlig och 
aktiv i Kanada. Bland argumenten för detta vill vi speciellt lyfta fram: 

 CETA förhandlingarna är nu klara om ett nytt frihandelsavtal är som innebär att nästan samtliga tullar och tarif-
fer nu är borta och frågor kring certifieringar håller på att harmoniseras och förenklas. Det som är certifierat i 
Europa skall även godtas i Kanade och vise versa. Det är ett bra tecken! 

 Många kanadensiska provinser som t ex Ontario, New Brunswick och British Colombia har attraktiva program 
när det gäller förnyelsebar energi och det finns flera projekt och satsningar som har satt igång och ännu fler 
som är planerade och även diskuteras. 
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 Kanada söker aktivt efter internationella innovationer, företag och samarbetspartners, där Sverige och Finland 
har ett högt anseende och erfarenhet som man tror mycket på. 

 Behovet av gröna energilösningar, stadsutveckling och infrastruktur projekt har fått ett ökat intresse under de 
senaste åren då behoven är stora. 

Frihandelsavtalet CETA är ett av de mest omfattande frihandelsavtal som hittills förhandlats fram och är 
dessutom det första frihandelsavtalet mellan EU och ett G8-land. Förutom att tullarna i princip försvinner på 
all varuhandel mellan Kanada och EU, innebär avtalet även att EU och Kanada erkänner varandras standarder 
vilket borde komma att gynna den nordiska tillverkningsindustrin. Även inom den allt viktigare tjänsteexpor-
ten innebär avtalet nya affärsmöjligheter bland annat inom transport-, telekom-, energi- och finanssektorn. 
Bedömningen är att avtalet ska kunna träda i kraft fullt ut någon gång under 2016. 

Några viktiga delar i CETA-avtalet: 

 Alla tullar på varor som inte är jordbruksprodukter kommer på sikt att avskaffas. Redan då avtalet träder i kraft 
kommer i princip alla tullar inom handeln att försvinna. Undantag görs för bilar och fartyg där vissa tullar kom-
mer att vara kvar under en övergångsperiod på upp mot sju år, samt för militär utrustning. 

 Tullarna på 92 % av handeln med jordbruksprodukter kommer att elimineras. Undantag kommer att göras för 
vissa jordbruksprodukter som bedöms har stor betydelse för Kanada. Där kommer importkvoter att tillämpas, 
som exempel kommer importkvoten för tullfri ost från EU till Kanada att öka med 16 000 ton per år. 

 När det gäller läkemedel kommer Kanada att stärka patentskyddet ytterligare i upp mot två år för att kompen-
sera för tiden för läkemedelsprövning. Kanada kommer också att förbättra patentinnehavarens rätt att över-
klaga administrativa beslut som ifrågasätter deras befintliga patent. 

 Svenska, finska och andra europeiska företag kommer att kunna delta i offentliga upphand-lingar på federal 
och provinsiell nivå samt även på kommunal nivå. Det finns dock vissa om-råden som undantas i avtalet, till ex-
empel: hälsovård och offentlig service, fartygsbyggnation och underhåll samt forskning och utveckling. 

Både svenska ambassaden i Ottawa och Business Sweden i Toronto hjälper svenska företag med stöd och råd 
om man stöter på handelshinder. Med handelshinder menas alla slags myndighetsåtgärder som hindrar eller 
försvårar handel med varor och tjänster eller innebär att existerande regler tillämpas godtyckligt. Det kan 
vara: 

 Åtgärder som strider mot gällande handelsavtal 

 Oklar lagstiftning eller svårhanterlig byråkrati 

 Ibland kan det till och med vara politisk inblandning i olika ärenden eller rättsliga processer 

 

4.6.2. USA 

USA består av 50 delstater och betraktas som världsledande 
ekonomi och som en politisk stormakt. USA har en befolkning 
på över 380 miljoner invånare, som består av ett stort antal 
blandade etniska och mångkulturella grupper. USA är geogra-
fiskt indelad i mycket olika områden, från bergen till öknen och 
vildmarken. Vanligtvis är det USA: s östkust känd för att vara en 
liberal affärsområde, medan den västra kusten är känd för sina 
stränder och Hollywood-produktioner. 

USA energimarknad är 29 000 TWh per år. Energiförbrukningen per capita är 7,8 ton oljeekvivalenter per år, 
den 10: e högsta andelen i världen. År 2005 kom 40 % av denna energi från olja, 23 % från kol, och 22 % från 
naturgas. Resterande är kärnkraft och förnybara energikällor. USA är världens största konsument av olja. 
Under årtionden har kärnkraften spelat en begränsad roll i förhållande till många andra utvecklade länder, 
delvis på grund av allmänhetens uppfattning i kölvattnet av olyckan 1979 vid Three Miles Island utanför Har-
risburg. Under 2007 har dock flera ansökningar om nya kärnkraftverk lämnats in. USA har 27 % av de globala 
kolreserverna. Landet är också världens största producent av naturgas och råolja.   
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Genom den stora satsningen på utvinning av skiffergas med fracking-metoden passerade USA år 2013 Ryss-
land som världens största energiproducent. Fracking innebär att man borrar sig ned till djupa olje- och gasfö-
rande skiffrar och pumpar ned vatten, kemikalier och sand under högt tryck. Denna sörja spränger skifferlag-
ren och frigör olja och gas. Genom fracking har USA de senaste fem åren kunnat minska sin import av natur-
gas med 32 procent och oljeimporten med 15 procent och bedömare tror att USA kommer att kunna göra sig 
oberoende av oljeimport från Mellanöstern inom några år genom att bygga ut verksamheten med skiffergas-
utvinning. Utvinningsmetoden har dock kritiserats hårt av miljögrupper för att den riskerar att förstöra 
grundvattnet och att exploateringen lämnar stora spår efter sig i landskapet, 

Efter det att president Barack Obama i november 2014 kommit 
överens med Kinas president Xi Jinping om gemensamma åta-
ganden för att reducera klimatgaserna har detta sänt positiva 
signaler inför klimatmötet i Paris i december 2015. Kina ska 
inte längre öka utsläppen efter 2030, medan USA tänker 
minska sina utsläpp med en dryg fjärdedel till 2025.  

De nya löftena från de båda stormakterna är viktiga eftersom 
dessa länder tillsammans svarar för runt 45 procent av växt-
husgasutsläppen i världen.  

4.6.2.1. Incentive Legislation and Programs 

Det är mycket som händer, eller är på väg att hända i USA. Nedan redovisas en del av innehållet i Effective 
policy som är tänkt att främjar en ökad användning av biomassa. Initiativ och förslag som främjar effektiv 
teknik förekommer i många olika former.  

 Investment Tax Credits for High-
Efficiency Biomass Heating Systems 
främjar installation av ren, högeffek-
tiv uppvärmning baserad på bio-
massa i bostäder, kommersiella och 
industriella miljöer. Skatteincitament 
har införts som sträcker sig från en 
skattereduktion på 1500 USD för pri-
vata villor, och en 30 % Investment 
Tax Credit (ITC) för de totala kostna-
derna för uppvärmningssystem med 
biomassa i större bostäder, kommer-
siella och industriella. 

 Production Tax Credits for Renewable Thermal Energy syftar till att stödja inrättandet av en reduktion av pro-
duktionsskatten (PTC) för förnybar värmeenergi. En liknande kredit redan finns för produktion av förnybar el 
(Internal Revenue Code).  

 District Energy and Combined Heat and Power (CHP) Incentives stöder utvecklingen av kraftvärme (CHP) och 
fjärrvärmeanläggningar som innehåller högeffektiv, biobränsleeldade uppvärmningssystem. Stödet är del i en 
federal energipolitik som gör det möjligt för elbolag att möta en del av kraven på förnybar energiproduktion 
genom förbättrad energieffektivitet, och genom användningen av biobränsleeldade kraftvärme system. 

 Thermal Renewable Energy Credits innebär att en etablering av förnybar värmeenergi kan få skattekrediter. 
Termiska RECs skulle därmed stimulera produktionen av värmeenergi baserad på biomassa och andra förny-
bara, koldioxidneutrala värmekällor. Termiska RECs skulle också kunna införlivas i politiska ramar federal energi 
som syftar till att öka produktionen av förnybar energi. Flera stater, inklusive New Hampshire och Massachu-
setts, har vidtagit åtgärder för att inkludera termiska RECs i sina energimandat, medan många andra utvärderar 
deras integration. 

 Federal Agency Programs The Federal Agriculture Reform och Risk Management Act av 2013 (mer känd som 
Farm Bill) innehåller bestämmelser om reformer fram till 2018 kopplade till program inom US Department of 
Agriculture. En majoritet finansieringen allokeras till olika näringsprogram, men lagen ger också obligatoriskt 
stöd till finansiering för en rad olika energiprogram, inklusive produktion av avancerade biobränslen, forskning 
inom biomassa och införandet av teknik för förnybar termisk energi i landsbygds- och jordbruks anläggningar. 
Totalt finns ungefär 200 milj. USD avsatta till stöd inom programen. Mer information hittar du här. 

http://biomassthermal.org/pdf/BTEC_farmbill_2014_factsheet.pdf
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Utöver de federala stöden finns det en lång rad delstatliga incitament och program. BTEC:s25 personal har 
sammanställt en karta över politiska incitament som stödjer bioenergi och är tillgängliga för allmänheten. Via 
hemsidan kan man klicka på ikonen för att få mer information om vad som finns tillgängligt. Alla incitament 
är "statewide", om inte annat anges. 

 

"Marknaden för biovärme finns främst i 
östra USA från Carolina och norrut samt 
i västra USA från de centrala delarna av 
Kalifornien och norrut, samt även i del-
staterna runt de stora sjöarna. Skogsin-
dustrin är främst lokaliserad till sydöstra 
USA och i delstaterna Origon och State 
of Washington i nordvästra USA" 

 

4.7. Kina 

Kina är världens ledande utsläppare av koldioxid. Kinas utsläpp passe-
rade EU:s utsläpp 2002 och USA:s utsläpp tre år senare. Idag är koldiox-
idutsläppen i Kina dubbelt så stora som utsläppen i USA.  

"Kina står ensamt för 28 procent av alla koldioxidutsläpp i värl-
den" 

Vad Kina gör för att först bromsa och så snabbt som möjligt sedan 
minska sina utsläpp är helt avgörande för om mänskligheten ska lyckas 
bemästra hotet om global uppvärmning. Utan Kinas aktiva medverkan 
kommer det inte att gå att klara tvågradersmålet. 

Kina är globalt sett även världens största användare 
av bioenergi (tab på sid 23). På Svebios Bioenergi-
blogg kan vi bland annat läsa att uppgörelsen mel-
lan USA och Kina innebär att Kina ska öka andelen 
icke-fossila bränslen från mindre än 10 procent 
2013 till 20 procent fram till 2030. Det låter inte 
särskilt radikalt, men när man tittar på kurvan26 
över landets snabbt ökande utsläpp de senaste 
decennierna inser man att det handlar om ett 
systemskifte, från ständigt ökande tillväxt med 
ständigt ökande utsläpp till en balanserad utveckl-
ing där kurvan kan börja vika av nedåt. 

För att klara omställningen behövs styrmedel – inte bara politiska riktlinjer. Ett system för utsläppshandel är 
på gång i Kina. Detta är positiva signaler från Kina. Förhoppningsvis tar man beslut i år så att handeln på nat-
ionell nivå kan komma igång 2016. Det skulle vara ett positivt besked inför klimatmötet i Paris, som hålls 30 
november - 11 december 2015. Om Kina inför ett system för cap-and-trade och lägger det på bordet i Paris 
sätter det tryck på andra förhandlingsparter och gör det svårt för USA att inte matcha med egna löften om 
styrmedel.  

                                                             
25 BTEC = Biomass Thermal Energy Council www.biomassthermal.org 
26 Diagrammet är hämtat från www.globalcarbonproject.org 

http://www.biomassthermal.org/legislative/stateIncentives.asp
file:///C:/Users/admin/Documents/Vinnova/Enkätsvar/www.biomassthermal.org
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De kinesiska regionala utsläppshandelssystemen är sju till antalet. De omfattar de folkrika och industria-
liserade regionerna Guangdong, Hubei, Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Beijing och Chongqing. De har införts 
under 2013, vid olika tidpunkter för de olika systemen. De samlade utsläppen i de sju regionerna är omkring 
1000 miljoner ton CO2, motsvarande tjugo gånger den svenska klimatgasutsläppen. Kina har valt att inkludera 
lite olika sektorer i de olika systemen. Det finns, precis som i europeiska ETS, ett reduktionsmål inom varje 
system. Priset har hittills legat på 20 till 55 Yuan per ton CO2, motsvarande 2 – 8 €, vilket är i nivå med det 
nuvarande priset inom ETS. Det är givetvis en alltför låg nivå för att leda till snabb omställning, men det är i 
alla fall en start.  

"Kina är det land som investerar i särklass mest på förnybar energi. För Kinas del handlar det inte 
bara om klimat. Ett lika viktigt argument är luftvård, där situationen är kritisk i många regioner 
och städer. Man vill gärna få bort alla äldre och smutsiga kolpannor"  

Fossila bränslen är fortfarande den dominerande energikällan med en andel på 77,6 %27. Men de förnybara 
alternativen kommer starkt. Avsikten är nu att under 2016 sammanföra de regionala systemen och skapa ett 
stort nationellt handelssystem.  

4.7.1. Allianser, licenshandel och legotillverkning. 

Alla typer av samarbete och som innebär försäljning av licenser och legotillverkning kräver givetvis nog-
granna analyser och skulle kunna främjas av stöd och bidrag. 

Alternativ till export av produkter, utrustning, etc. i form a direkt försäljning och närvaro, är att utveckla 
samarbete i form av allianser på den kinesiska marknaden. Rätt utformat och klokt genomfört kan detta in-
nebära att många av de hinder, eller upplevs som hinder, kan minskas eller elimineras. En partner kan utvär-
dera marknadspotentialer, bygga lämplig organisationsstruktur och tillämpa effektiv marknadsföring genom 
att utnyttja lokal kunskap och existerande nätverk. Även om initiala kostnader och managementinsatser (så-
väl av teknisk, affärsmässig som juridisk natur) kan upplevas som höga kan värdet och nyttan bli väsentligen 
högre än om väljer att utveckla en marknad på egen hand (eller avstå från möjligheten) Inom detta verksam-
hetsområde borde svenska officiella stöd och bidrag kunna göra stor nytta. Marknaderna växer och förändras 
snabbt och detta gör frågan än mer angelägen. 

Behoven i Kina att göra något drivs också av rena hälsoskäl. Bilden nedan är från Harbin. Utsläpp från kol-
kraftverk, industrier och trafik ligger bakom det växande problemet med smog i Kina. 

 

  

                                                             
27 Källa Nätverket Ren 21, Renewable Energy Policy Network for the 21th Century 
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5. Nationella och Regionala stöd 
Även om befintliga nationella medel ofta är öronmärkta i olika stödprogram som kräver medfinansiering, så 
prioriteras projekt som leds av forskare inom akademin, vilket leder till att de flesta projekten får en karaktär 
av grundforskning, som sällan kopplar till de mindre företagens akuta behov.  

"Företagen efterlyser ett utökat samarbete mellan akademi och näringsliv, men samtidigt att 
detta skall ske inom områden som är viktiga för företagens utveckling. Dagens stödprogram är 
ofta inriktade mot klart avgränsade områden istället för att anpassas till företagens behov och 
önskemål"  

Mer tillämpad forskning, demoprojekt och projekt som vidareutvecklar 
befintlig teknik behöver prioriteras. Istället för doktorander inom akade-
min efterlyser branschen istället insatser som "konsultchecker" och "Indu-
stridoktorander" där företagen är huvudmän. Det finns bland företagen en 
allmän uppfattning bland branschens företag att termisk bioenergi priori-
terats ned och att Sverige överlag saknar tydliga stödsystem och ambitiösa 
mål för etablering av förnybar energi, samt att vi har en dåligt anpassad 
lagstiftning och regelverk för att nå målen.  

De stöd som är tillgängliga för att utveckla företagande är oftast regionala 
stöd som har den begränsningen att de inte får "spilla över" på andra reg-
ioner. En bredare samverkan mellan de regionala insatsprogrammen och 
bättre möjlighet till samverkan regioner emellan skulle öka möjligheterna 
för tillväxt. 

Nationella stödprogram är, och har varit, främst riktade att stödja grundforskning inom högskolor och uni-
versitet. Endast en mindre del av tillgängliga medel satsas på tillämpad forskning. I synnerhet inte som kom-
mer de mindre företagen tillgodo. Direkta stöd marknadsinsatser riktade till företag och organisationer är i 
Sverige främst de regionala programen, som ofta har den begränsningen att de inte kan användas utanför 
regionen. Sverige har i nuläget heller inte några direkta bidrag för att installera teknik som använder termisk 
bioenergi. 

På nationell basis har Sverige valt att indirekt gynna förnybar energi genom att istället beskatta fossil energi 
via gröna certifikat, energi- och koldioxidskatt. Framförallt koldioxidskatten som infördes redan 1990, och 
som för närvarande (år 2015) uppgår till 3 218 kr/m3 eldningsolja, har varit direkt avgörande för vårt lands 
utveckling bort ifrån ett fossilberoende.  

"Fördelen med att beskatta användandet av fossil energi är att insatsen blir konkurrensneutral till 
fördel för all icke fossil energianvändning och gynnar då utvecklingen inom flera områden"  

Den svenska marknaden för utrustning och tjänster är därmed i lika mån gynnsam även för utländska företag 
som säljer på den svenska marknaden. Dessa kan dessutom i vissa fall (bl.a. Österrike och Finland) även kan 
få konkurrensfördel genom att dessa utländska företag har bättre nationella stöd för t.ex. marknadsföring 
och konsulttjänster. Motsvarande exportstöd för svenska företag är väsentligt mindre förmånliga. (se kap 4)  

Sverige ger dessutom ett indirekt stöd till fossilanvändning genom att tillverkningsindustrin som använder 
olja i tillverkningsprocessen har en skattereduktion på energi- och miljöskatter. Från och med januari 2015 
debiteras denna sektor 70 % av den energi- och CO2-skatt som gäller för användningen i övrigt. Denna rabatt 
sänktes år 2014 till 40 % av CO2-skatten och 70 % av energiskatten. Mycket talar dock i dagsläget för att skat-
tereduktionen stegvis tas bort helt till 2018. 

Branschförbund och företrädare brukar generellt vara kritiska till olika former av bidrag då dessa snedvrider 
konkurrensen och skapar ryckig efterfrågan. Men när det gäller att så fort som möjligt få bort gammal och 
undermålig förbränningsteknik från marknaden så föreslår såväl PelletsFörbundet som Teknikbolagen att 
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samhället lagstiftar om en tidsbegränsad användning av teknik som inte uppfyller miljökraven och inför en 
skrotningspremie på gammal teknik. 

"När det gäller utbildningsinsatser upplever arbetsgruppen att de offentliga insatserna ofta rik-
tas, och prioriterar, högre akademisk utbildning. Företagen inom termisk bioenergi har varken 
behovet- eller ekonomin att anställa akademiker utan efterfrågar istället Energisystemtekniker 
med viss eftergymnasial utbildning, t ex via Yrkeshögskolan"  

5.1. Vad är offentligt stöd och hur tillämpas reglerna 

Reglerna om statsstöd är återkommande uppe som en barriär bland företagen som vill växa genom export. 
Statsstödsreglerna handlar om de åtgärder som innebär att den offentliga sektorn beviljar företag stöd eller 
andra fördelar. Formen av stöd saknar betydelse. Ramarna för EU:s regler om statsstöd anges i artiklarna 
107-109 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Definitionen på statsstöd grundar sig på tolkning-
en av artikel 107.1. I allmänhet handlar det om direkta bidrag till stödmottagaren.  

Kriterierna för stöd framgår av artikel 107.1. För det första skall det vara fråga om kanalisering av offentliga 
medel (inklusive kommunal finansiering och EU-finansiering) till företag. Ett annat kriterium är att åtgärden 
kan snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen genom att gynna mottagaren. Ett tredje kriterium är att 
stödet har en inverkan på handeln mellan medlemsstater. För att bestämmelserna om statsstöd skall kunna 
äga tillämpning krävs att samtliga kriterier blir uppfyllda. 

Enligt artikel 107.1 är statsstöden i princip förbjudna. I artiklarna 107.2 och 
107.3 definieras dock de undantag på basis av vilka stödåtgärderna kan god-
kännas. Medlemsstaterna själva kan inte bedöma huruvida stödet kan god-
kännas utan i fråga om statsstöd tillämpas förfarandet med förhandsanmä-
lan. Enligt huvudprincipen skall i samtliga fall med stöd enligt artikel 107 ett 
förhandsgodkännande från kommissionen erhållas (artikel 108.3) innan stö-
det införs. Stöd som beviljas utan förhandsgodkännande strider mot lagen.  
I ett sådant fall kan det beslutas att stödet återkrävs från företaget. För att 
reglerna om statsstöd skall äga tillämpning förutsätts att samtliga kriterier 
för stöd enligt artikel 107.1 uppfylls. 

En ny allmän förordning om gruppundantag för statligt stöd trädde i kraft den 1 juli 2014. Genom reformen 
utvidgades den allmänna gruppundantagsförordningens tillämpningsområde och förtydligade de förutsätt-
ningar som en statlig stödåtgärd ska uppfylla, för att den ska omfattas av gruppundantagsförordningen. Den 
nya förordningen är en central del av den övergripande moderniseringen av EU:s regler om statligt stöd. 

"Målet för moderniseringen av EU:s regler om statligt stöd är att snabba upp handläggningen av 
stöd som främjar den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften och att flytta tyngdpunkten i 
tillsynen över statligt stöd till de stöd som mest snedvrider konkurrensen. Gruppundantagsförord-
ningen möjliggör beviljande av stöd utan förhandsanmälan till kommissionen och kommissionens 
godkännande" 

Gruppundantagsförordningen28 omfattar sammanlagt 44 olika stödformer. Förordningens tillämpningsom-
råde utvidgades också på så sätt att det inom ramarna kan beviljas större euromässiga stöd än tidigare. 
Gruppundantagsförordningen omfattar (förutsatt att stödet uppfyller de villkor som föreskrivs i gruppundan-
tagsförordningen): 

 Regionalstöd: investeringsstöd, driftstöd i yttersta randområden och i glest befolkade områden, regionalt stöd 
till stadsutveckling  

 Stöd till små och medelstora företag: investeringsstöd, stöd till konsulttjänster, stöd för deltagande i mässor, 
stöd för samarbetskostnader som uppstår då små och medelstora företag deltar i projekt för europeiskt terri-

                                                             
28 Hela förordningen finns här: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0011:0014:SV:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0011:0014:SV:PDF
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toriellt samarbete, riskfinansieringsstöd, startstöd, stöd till alternativa handelsplattformar som är speciali-
serade på små och medelstora företag, stöd till sökkostnader 

 Stöd till forskning, utveckling och innovation: stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt, investeringsstöd till 
forskningsinfrastruktur, stöd till innovationskluster, innovationsstöd till små och medelstora företag, stöd till 
processinnovation och organisationsinnovation, stöd till forskning och utveckling inom fiskeri- och vattenbruks-
sektorn 

 Stöd till utbildning 

 Stöd för rekrytering och anställning av arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funkt-
ionshinder: lönesubvention för rekrytering av arbetstagare med sämre förutsättningar och för anställning av 
arbetstagare med funktionshinder, stöd för att kompensera för merkostnader vid anställning av arbetstagare 
med funktionshinder och stöd för att kompensera för kostnaderna för bistånd som ges till arbetstagare med 
sämre förutsättningar 

 Stöd till miljöskydd: investeringsstöd som möjliggör för företag att gå längre än unionsnormer eller att höja ni-
vån på miljöskyddet i avsaknad av unionsnormer, investeringsstöd för tidig anpassning till framtida unionsnor-
mer, investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder, investeringsstöd för energieffektivitetsprojekt i byggna-
der, investeringsstöd för högeffektiv kraftvärme, investeringsstöd till främjande av energi från förnybara ener-
gikällor, driftstöd för främjande av energi från förnybara energikällor, driftstöd för främjande av energi från 
förnybara energikällor i småskaliga anläggningar, stöd i form av nedsättning av miljöskatter enligt direktiv 
2003/96/EG, investeringsstöd för sanering av förorenade områden, investeringsstöd för energieffektiva fjärr-
värme- och kylsystem, investeringsstöd för återvinning och återanvändning av avfall, investeringsstöd för ener-
giinfrastruktur, stöd för miljöstudier 

 Stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer   

 Socialt stöd för transport för personer bosatta i avlägsna områden 

 Stöd till bredbandsinfrastruktur 

 Stöd till kultur och bevarande av kulturarvet och stödordningar till förmån för audiovisuella verk 

 Stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur 

 Investeringsstöd till lokal infrastruktur. 

 
Gruppundantagsförordningen kan också tillämpas i samband med strukturfondsprojekt. 

Joaquín Almunia EU-kommissionär och ansvarig för konkurens menar att de nya reglerna kommer 
att minska byråkratin för medlemsstaterna och uppmuntra dem att införa åtgärder för smarta 
stöd som bidrar till ekonomisk tillväxt och inte skadar en sund konkurrens.  

Om medlemsstaterna fullt ut använder möjligheterna att bevilja stöd enligt de utökade undantagen från 
anmälan kan de flesta stödåtgärderna kunna genomföras omedelbart, utan förhandsgodkännande från EU-
kommissionen. 
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6. Barriärer 
För att ett företag ska kunna upprätthålla och stärka sin konkurrenskraft är det nödvändigt att det hela tiden 
utvecklas. Detta uppnås genom att nya produkter introduceras, att företaget expanderar på nya marknader 
eller växer genom att rekrytera personal vars kompetenser kan utnyttjas för att öka produktiviteten.  

När frågor runt branschens upplevda hinder negligeras begränsas samtidigt företagens konkurrenskraft, vins-
ter och kontinuiteten i verksamheten. Det kan vara svårt både för enskilda företagare och samhällets aktörer 
att se helheten och att ta ansvar för mer än den egna verksamheten. Likväl är det avgörande för branschens 
utveckling är att alla dess aktörer kan enas och samverka i branschgemensamma frågor istället för att se 
varandra som konkurrenter.  

"Det saknas en objektiv, oberoende aktör som har företagens förtroende och som därmed kan 
bevaka branschens intressefrågor och agera samordnande"  

Generellt råder en någorlunda samstämmighet i Sverige om att ett före-
tags konkurrenskraft på kort sikt avgörs av en sammanvägning av pris- 
och kostnadsförhållanden samt företagets produktivitet, affärskompe-
tens och managenementförmåga. På längre sikt handlar det om att ge-
nom investeringar i såväl real- som humankapital kunna öka produktivi-
teten. Det är samtidigt viktigt för företagen att vara lyhörda och följ-
samma till de förändringar som hela tiden sker i vår omvärld.  

Även beroendet av fossil diesel för transporter och produktion av råvara 
är i vissa fall avgörande för hur samhället som helhet kommer att klara 
framtidens utmaningar. Frågorna innefattar såväl generella och långsik-
tiga förutsättningar för företagandet, vilket betyder att det behövs en 
effektiv samhällsorganisation som kan ge stöd för teknikutveckling, ett 
trovärdigt skattesystem och tillgång till rätt utbildad arbetskraft. Vi kan 
konstatera att dessa generella förutsättningar gäller även för termisk 
bioenergi. Positivt är att många barriärer är hanterbara och kan åtgär-
das i närtid. 

Kunskap och innovation är centrala för att långsiktigt kunna driva ett företag. Dessa skapar möjligheter för 
företaget att möta framtida utmaningar och skaffa sig ett övertag på marknaden. Trots detta är det en rela-
tivt liten andel av svenska bioenergiföretag som uppger att samarbete med universitet och högskola genere-
rar uppslag till nya varor och tjänster. Vi har identifierat tre områden inom innovationsområdet som tillsam-
mans skapar den långa rad av mer eller mindre besvärliga barriärer att överbrygga. 

Stagnerad inhemsk marknad 
Majoriteten av branschens företag är inriktade på att verka främst inom den svenska marknaden. Men 
marknaden inom termisk bioenergi har i Sverige stagnerat varför företagens affärsmöjligheter i utlandet bli-
vit allt viktigare för överlevnad och möjlighet att utvecklas. Till skillnad från Österrike, Finland och Danmark 
är det en förhållandevis liten andel svenska bioenergiföretag som exporterar, och bland de svenska företa-
gen som gör detta är andelen som går på export förhållandevis liten. Detta samtidigt som många av våra 
SME-företag har en begränsad erfarenhet, ekonomi och kunskap om att utveckla nya marknader. 

"Bristande tid för nyckelpersoner att engagera sig på nya marknader och en bristande kunskap 
om affärsmöjligheter och språkliga och kulturella hinder upplevs som begränsande"  

Små företag med liten erfarenhet 
Förutom att många av branschföretagen är små företag med bristande kunskap och erfarenhet av export så 
har man ingen eller liten erfarenhet av att samarbeta och samverka. Man ser andra företag som konkurren-
ter mer än som möjliga kollegor, och har svårt att ta till sig samverkan med forskare inom akademin. De in-
stitutionella ramvillkoren för stöd och bidrag uppfattas som både krångliga och ogynnsamma. 
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Många av branschföretagen upplever att utländska konkurrenter har kommit ikapp med tekniken och att 
man där har ett bättre stöd från samhället för att etablera sig på nya marknader. Svenska företag förlorar 
viktiga möjliga exportmarknader till företag från framför allt Österrike, Danmark och Finland.  

"En utmaning för företagen är därför att börja samarbeta mer sinsemellan och för samhället att 
se över regelverk och stöd så att de inte i onödan verkar hindrande på branschens utveckling" 

Pensionsavgångar och svag återväxt 
Åldersfördelningen på installatörssidan och bland de minsta tillverkande 
företagen ett problem. Många företag står i närtid inför stora pensionsav-
gångar. Samtidigt ställer marknaden allt större krav på kompitens då ut-
vecklingen av teknik som kombinerar bioenergi med t ex solvärme och vär-
mepumpar blir allt mer efterfrågad. Vi kan konstatera att utbildningsinsta-
terna inom såväl gymnasial och eftergymnasial utbildning inte hängt med. 
Nyrekryteringen försvåras av att yrket inte har någon högre status och svå-
righet att hitta utbildad personal. 

"Många företag upplever att det är svårt att hitta rätt utbildad personal. Bioenergibranschen 
behöver inte, och har sällan råd att anställa, akademiker. Behovet är istället fler energisystem-
tekniker med viss eftergymnasial YH-utbildning"   

Vikande marknadsandelar tillsammans med en osäker framtid, gör att allt färre av landets ungdomar söker 
sig till bioenergibranschen. Insatser inom marknadsföring och produktutveckling behöver prioriteras för att 
behålla nuvarande kompitens. Dräneringen på kompitens genom kommande pensionsavgångar är därför en 
tickande bomb som, om det vill sig illa, kan begränsa landets fortsatta energiomställning och äventyra bran-
schens tillväxt både på marknaden här hemma och på nya exportmarknader.  

6.1. Splittrad Miljörörelse 

Den europeiska miljörörelsens syn på bioenergi har lett till att det 
inom EU finns en allt mer utbredd skepsis mot användandet av bioe-
nergi. ”Pitfalls and Potentials, the Role of Bioenergy in the EU Climate 
and Energy Policy Post 2020 – NGO Recommendations29” är en ge-
mensam rapport från Birdlife och T&E också EEB (European Environ-
ment Bureau, där bl a SNF är med), Greenpeace, WWF, ActionAid, 
Oxfam, Fern, Wetlands International och Climate Action Network.  

Organisationerna har lyckats få till stånd en kvantitativ begränsning 
för biodrivmedel från åkermark i det så kallade ILUC-beslutet. Nu vill 
man ha ett liknande tak för all användning av all bioenergi i EU. Vi kan 
utgå från att man kommer att kräva ett mycket lågt tak.  

"Kraven innebär att andra användare av biomassa, till exempel för produktion av papper och 
spånskivor, har företräde framför energianvändning"  

Detta påminner om den ordning vi hade i Sverige på 1980-talet med Byggnadslagens paragraf 136A, där den 
som ville förbruka mer än 10 000 kubikmeter flis för energianvändning måste söka tillstånd från regeringen. 
Ett liknande system finns i Belgien, och innebär att ett nytt värmeverk måste fråga träindustrin om lov. 

Man vill även införa vad man kallar för en korrekt kolberäkning för biomassa, innehållande ett delkrav att 
biobränslen ska jämställas med kol, olja och naturgas i utsläppshandeln. Argumentationen bygger på den för 
oss i Norden märkliga uppfattningar kring kolbalansen för bioenergisystem, som t ex att eldning av biobräns-
len ger en ”kolskuld” och föreställningar om att ”biobränslen är värre än kol”. Bakgrunden är framför allt 
teorier som förts fram av amerikanen Tim Searchinger som fått stor spridning bland miljöorganisationerna.  

                                                             
29 Pitfalls and Potentials, the Role of Bioenergy in the EU Climate and Energy Policy Post 2020 – Läs rapporten här 

http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/Bioenergy_post_2020_NGO%20recs.pdf
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"Om svenska kraftvärmeverk och skogsindustrier måste skaffa utsläppsrätter för sina biobränslen 
så kommer detta att få förödande konsekvenser för både vår industri och hela vår energi- och 
klimatpolitik" 

Syftet med kraven är att begränsa, hålla tillbaka och helst stoppa utvecklingen av bioenergi från skog. Miljö-
organisationerna har redan vunnit en delseger genom taket för biodrivmedel från åker. I potten ligger inte 
bara vår el- och värmeförsörjning och utan även en stor del av industrins omsättning och intäkter från bipro-
dukter för energianvändning. Även den framtida utvecklingen av avancerade biodrivmedel från skogen och 
vår möjlighet för svenska intressen att göra affärer i Europa kommer att påverkas negativt. 

6.1.1. Vår svenska ståndpunkt 

Skogsskövling är naturligtvis inte bra för klimatet – däremot kan aktivt skogsbruk göra stor nytta, menar bl a 
professor Tomas Lundmark, SLU. När man ska bedöma klimatnyttan av skogsbruk är det viktigt att ha 
systemperspektivet klart för sig.  

"En obrukad naturskog med låg tillväxt kan utgöra ett stort kollager. På så sätt har den obrukade 
skogen gjort klimatnytta genom att ta upp koldioxid från atmosfären. Hur stor nytta som natur-
skogen gör för klimatet i framtiden beror på om den orkar växa ytterligare och öka sitt kollager" 

Det är en stor skillnad mot den brukade skogen. I Sverige brukas närmare 75 % av all skog. I den brukade 
skogen gäller andra principer. Här försöker man erhålla en jämn och hög tillväxt. Det görs genom att dela upp 
skogen i bestånd med en jämn fördelning av olika åldersklasser. Alla träd växer, unga som gamla, men skör-
den koncentreras till den mogna äldre skogen. På så sätt kan man avverka ungefär lika mycket skog varje år 
utan att virkesförrådet eller kollagret i landskapet minskar. Vi tillämpar alltså en princip där skogen först 
växer, och sedan skördas hela eller delar av den årliga tillväxten.  

I det aktiva skogsbruket är det tillväxten som är viktig för vilken klimatnytta skogen kan göra. Ju mer det 
växer under ett år desto mer kan man skörda utan att kolförrådet i skogslandskapet minskar. Det man skör-
dar kan sedan användas för att substituera fossilt kol och energiintensiva produkter som stål och betong. På 
så sätt bidrar ett aktivt skogsbruk till en betydande klimatnytta. Biobränslen bidrar mer än olja till vår energi-
försörjning. 

"Vi kapar egentligen ingen skog för att elda upp utan utnyttjar bara restprodukter från ett aktivt 
skogsbruk. Tack vare ett vårt skogsbruk har Sverige idag tillgång till stora mängder bioenergi som 
kan ersätta fossil energi" 

 

Trots en hög nivå på avverkning så har tillväxten alltid varit högre än uttaget, därför har också kolförrådet i 
den brukade skogen ökat över tid. Hur stor den brukade skogens klimatnytta blir bestäms således av hur 
mycket den växer och hur vi använder skogsråvaran.  
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Vill man värna om klimatet och motverka klimatförändringen så är ett aktivt skogsbruk det bästa sättet att 
använda skogen på. Man ska satsa på så hög tillväxt som möjligt och man ska använda skogsprodukterna så 
att substitutionseffekten blir så stor som möjligt. Det är förstås viktigt att påpeka att skogen ensam inte kan 
lösa hela klimatfrågan men den kan ge ett viktigt bidrag. Beslut om hur stort detta bidrag ska bli måste bygga 
på en strukturerad dialog i samhället där olika argument vägs mot varandra. Klimatförändringen kanske ut-
gör det största enskilda hotet mot vår biologiska mångfald som vi känner den. Samtidigt vet vi också att 
många arter i vår natur missgynnas av ett aktivt skogsbruk.  

"Det är därför olyckligt att ställa klimatargument mot bevarandeargument som vissa miljöorga-
nisationer gör. Bättre är att erkänna den utmaning som finns i det faktum att mest klimatnytta 
får man av ett intensivt brukande av skogen samtidigt som det intensiva brukandet försvårar be-
varandet av den biologiska mångfalden" 

Det är en av våra verkligt svåra avvägningar att hantera 
och då är det viktigt att sakargumenten i största möjliga 
utsträckning vilar på en stabil vetenskaplig grund. Sve-
rige använder bioenergi som till nästan 100 % är bipro-
dukter som faller som restprodukter från skogsindustrin 
utnyttjas en bioenergi till fossilersättning som annars 
hade gått förlorad. Genom att en stor del av den bru-
kade skogen växer mer än uttaget samtidigt som en stor 
del av det som tas ut blir trävaror med mycket lång om-
loppstid är bioenergin en mycket bra energibärare för 
att reducera klimatpåverkan.  

6.2. Attityd till bioenergi 
Delvis med stöd från argumenten från den Europeiska miljörörelsen finns en allt mer utbredd uppfattning om 
att bioenergi är omodern och smutsig medan t ex elvärme uppfattas som ren och miljövänlig. Dessa tvivel om 
bioenergins miljönytta bottnar i en utbredd okunskap. Såväl allmänhet som rådgivare och myndighetsperso-
ner är okunniga om vad modern bioenergiteknik presterar och många utgår från att all vedeldning måste 
sprida rök och sanitär olägenhet i omgivningen. "Man ser inte den goda användningen igenom röken från den 
gamla dåliga tekniken". Det saknas saklig och lätt tillgänglig information till såväl myndighet som allmänhet 
om modern bioenergi.  

Föråldrad teknik med stora emissioner och hög manuell arbetsinsats har bidragit till att biovärme har fått en 
låg status hos användarna. Det finns även en stor okunskap om hur liten arbetsinsats som modern flis- och 
pelletsteknik erbjuder. Ofta saknas också kunskap om drift och investeringskostnader. Framförallt yngre fa-
miljer är inte beredda att lägga en viss arbetsinsats på att hantera bioenergi utan investerar hellre i, vad man 
uppfattar, ett bekvämare värmesystem.  

Osäkerheten kring bioenergins tillgångar och miljönytta, samtidigt som konkurrensen om bio-
massan ökar, bidrar till att även våra beslutsfattare inte alltid ser termisk bioenergi som ett tro-
värdigt alternativ 

Eftersom det dessutom saknas modeller för värdering av den termiskabioenergins tilläggsvärden så hamnar 
fokus ofta på andra energibärare. Oftast beroende av elström eller fjärrvärme.  

6.2.1. Emissioner i fokus 

En förutsättning för att öka användningen av termisk bioenergi är att eldningen sker med modern teknik. 
Ännu idag säljs och används många pannor och kaminer som ens klarar kraven i BBR. Av MSB:s statistik från 
2013 sotades 297 438 st fastbränsleeldade villaanläggningar. Av dessa var 115 744 st gamla vedpannor med 
teknik som inte uppfyller kraven i BBR. Enligt MSB sotades 93 467 st keramiska vedpannor och 88 227 st pel-
letseldade pannor vilka i de allra flesta fall anses klara kraven. Totalt används därutöver ungefär 1,7 miljoner 
spisar och kaminer. Dock saknas på kaminsidan statistik över vilka modeller som används, men branschorga-
nisationerna tror att ungefär 25 % inte uppfyller dagens krav.  
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Pannor och kaminer gjorda med modern teknik är mycket effektivare än de gamla med omodern teknik. I 
debatten dras ofta alla kaminer och pannor över en kam. Många vet inte att utsläppvinsterna skulle vara 
stora om samtliga omoderna kaminer och pannor slutade användas.  

"Småskalig förbränning av biobränsle är enligt Naturvårdsverket den största källan till utsläpp av 
partiklar i Sverige (PM 2,5) och står för cirka 30 % av utsläppen totalt. Det är främst de gamla 
omoderna pannorna och kaminerna som kärnan i problemet"  

Användandet av omodern teknik borde därför be-
gränsas även i praktiken, och de omoderna pan-
norna och kaminerna borde skrotas. Ännu idag 
säljs, och installeras, många pannor och kaminer 
som inte uppfyller kraven. Både som nya pannor 
och på andrahandsmarknaden. Många eldstäder 
har mycket lång livslängd, en del kan hålla i mer än 
50 år. Det betyder att det nuvarande beståndet av 
vedpannor, med rådande utbytestakt, kommer att 
vara utbytt tidigast om 50 år. Det betyder att även 
om en gammal panna byts ut, så kan den gamla 
pannan få ett nytt liv via t ex "Blocket". Det saknas 
omfattande informations- och utbildningsinsatser i 
kombination med strängare uppföljning av myndig-
hetskraven och för att vända den trenden.  

Det behövs ekonomiska styrmedel för att med omfattande reklaminstatser nå ut till allmänheten med rätt 
budskap. Ansvaret för att sprida kunskapen om gällande krav ligger på våra myndigheter. Men såväl Energi-
kontoren som Energimyndigheten saknar de ekonomiska medlen för att genomföra detta. Det saknas även 
erfarenhet att organisera kampanjer som har brett genomslag hos allmänheten.  

"Enbart informationsinsatser är sällan lyckade men skulle vara mer effektiva om myndigheten 
tillsammans med branschorganisationer, tillverkare och forskare gemensamt förde ut informat-
ionen till kunderna" 

En sådan insats är dyr och kräver någon form av subvention för att kunna bli av. Informationsinsatser riktade 
mot allmänheten måste troligtvis dessutom kombineras med tvingande regler och/eller ekonomiska styrme-
del för att få effekt.  

Ofta måste allmänhetens intresse för en viss fråga väckas innan informat-
ionsinsatser kan få något större genomslag. För svenska kunder är priset 
oftast den avgörande faktorn. Miljövänlighet är sällan ett gångbart försälj-
ningsargument då konsumenterna förväntar sig att alla produkter som säljs 
på den svenska marknaden uppnår grundläggande miljökrav. Det är få kun-
der som är beredda att betala mer för extra höga miljöprestanda. Informat-
ion och krav direkt riktade till installatörerna borde därför vara ett enklare 
sätt att åstadkomma förändring och har dessutom troligtvis en större effekt.  

6.2.2. Hälsoeffekter 
Även om termisk bioenergianvändning av de flesta uppfattas som en förnybar, hållbar och koldioxidneutral 
energibärare råder det delade meningar bland såväl politiker som myndigheter när det gäller emissioner och 
hälsoeffekter. Motståndet bygger på uppfattningen att bioenergianvändning leder till ökade utsläpp av par-
tiklar. Ofta citeras rapporter som visar att branschen är den i särklass största utsläppskällan av partiklar. På 
senare tid har även effekterna av "black carbon" (sot) från småskalig bioenergianvändning som faller över 
isen i Arktis också uppmärksammats som ett ökande problem som bidrar till en ökad avsmältning av isarna. 
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"Ett medialt fokus på negativa miljöeffekter och förtida dödsfall orsakade av vedeldning har lett 
till en ökande tveksamhet när det gäller etablering av bioenergi"  

Forskarna vid IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket sammanställt en ny rapport30 där man konstaterar att 
luftföroreningar i form av partiklar och avgaser medför att mer än 5 000 varje år dör en för tidig död i Sve-
rige. I storleksordningen minst 1 000 av dessa dödsfall orsakas av utsläpp från vedeldning. Aktuella uppgifter 
baseras på uppskattade utsläpp från befintlig utrustning. Myndigheterna saknar-, eller väljer att inte redo-
visa, beräkningar på hur stora utsläppen skulle ha varit om all teknik som används verkligen hade uppfyllt 
gällande och/eller kommande miljökrav. 

Att enbart fastställa ett krav i regelverket har visat sig 
vara ganska ineffektivt om inte regelverket följs upp i 
praktiken. Det är ett växande hinder att det saknas en 
effektiv uppföljning på att gällande lagstiftning efter-
levs. Trots att vi har haft miljökrav sedan 198831 är 
ännu 2014 mer än hälften av de manuellt eldade fast-
bränslepannor som används av teknik som inte upp-
fyller kraven. Trots tämligen omfattande miljökrav i 
både BBR, Miljöbalken och indirekt via Konsumentlag-
stiftningen har det varit riskfritt att installera teknik 
som inte uppfyller kraven.  

"Försäljning av teknik som inte uppfyller lagkraven skapar dessutom en osund konkurrenssituat-
ion för de företag som är mer seriösa och uppfyller de lagar och krav som finns. Sannolikt behövs 
dessutom någon form av en "skrotningspremie" om den gamla pannan inte ska återuppstå via 
försäljning på t ex blocket" 

Detta ger i sin tur negativa konsekvenser för hela bioenergibranschen. Det saknas både en stängare lagstift-
ning som anger ett slutdatum för användandet av teknik som inte uppfyller kraven och, en bättre kontroll av 
att lagen efterlevs för att få bort den gamla tekniken.  

6.3. Offentlig upphandling 

Ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande vid nyproduktion och upphandlingar 
samt en ökad användning av el för uppvärmning är exempel som undermi-
nerar såväl efterfrågan på marknaden som bioenergiföretagens vilja att 
investera och möjlighet att utvecklas.  

"Upphandlingsunderlagen behöver bli bättre och framförallt en-
klare att förstå för att även de mindre företagen ska prioritera att 
delta i upphandlingar"  

Bilden till höger är ett upphandlingsunderlag för en mindre fastbränslecen-
tral på 200 kW i kombination med lite solfångare. Underlaget är nästan 3 
cm tjockt och innehåller en lång rad krav, och som branschen upplever det, 
irrelevanta krav. Detta är bara ett exempel av många, där upphandlingsun-
derlagen tagits fram med bristande kunskap. 

Våra leverantörer behöver bli bättre på att hantera LOU/LUF upphandling och även tåla att förlora en affär 
och inte i onödan försena och fördyra installationer genom överklaganden etc. Men det kräver också att un-
derlagen verkligen speglar det kunden egentligen frågar efter. 

                                                             
30 Ladda ner rapporten här: 
http://www.ivl.se/download/18.41ba7c1514a956c967d64d/1429095505500/IVL+B2197_Exponering_2010.pdf 
31 BFS 1988:18 

http://www.ivl.se/download/18.41ba7c1514a956c967d64d/1429095505500/IVL+B2197_Exponering_2010.pdf
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När samhället negligerar frågor runt företagens upplevda reella hinder begränsas branschens konkurrens-
kraft, vinster och kontinuiteten i verksamheten. Lagen om Offentlig upphandling är säkert bra, men det sak-
nas mallar för hur man tar fram upphandlingsunderlag, och det saknas uppföljning av vad upphandlingen 
gett för resultat. Fick man den anläggning man frågade efter till det pris man upphandlade? 

6.4. Splittrad bransch 

Många företag har fullt upp med sin egen överlevnad 
och är rädda för att ge konkurrerande företag förde-
lar genom att ta kostnader för aktiviteter som gynnar 
fler än det egna företaget. Det är ofta svårt att hitta 
företag som samverkar gemensamt som en samlad 
bransch. 

"Små företag, med några tiotal anställda, och 
har vare sig organisation eller erfarenhet av att 
samarbeta utan ser mer sina kollegor som kon-
kurrenter" 

När efterfrågan på utrustning minskar leder detta till att konkurrensen förstärks vilket i sin tur leder till pres-
sade priser och sämre lönsamhet för företagen. På sikt drabbar detta hela branschen från bränsle- från ut-
rustningstillverkare till installatörer och servicepersonal. Det saknas en tydlig koppling till större företag som 
t ex Vattenfall, E-on, Fortum och liknade som skulle kunna fungera som "draglok" och dörröppnare till nya 
marknader. 

Intresset för biovärme i Sverige har under det senaste decenniet minskat till förmån för framför allt värme-
pumpar. Antalet sotade vedpannor i svenska hushåll minskar enligt MSB och boverket med 4 % per år. Ett 
alltför lågt pris på el leder till lönsamhetsproblem för biokraft och annan förnybar elproduktion, vilket leder 
till att möjlig kraftproduktion inte utnyttjas och till en minskad vilja till nyinvesteringar. Detta är en viktig 
barriär i synnerhet för att utveckla småskalig biokraftvärme. Det är inte speciellt känt bland allmänhet och 
beslutsfattare att bioenergi faktiskt är den enskilt största energibäraren i vårt land.  

"Termisk bioenergi är på det hela taget en "osynlig bransch" i det offentliga rummet"  

Självklart råder i samhället en samsyn kring att vi 
totalt sett skall använda så lite energi som möjligt. 
Att hushålla och spara är nyckelord, liksom att i 
första hand återanvända spillvärme och andra 
lågkvalitativ energi källor. När energikraven för 
byggnader skärps är naturligtvis avsikten att vi får 
ett energieffektivt och långsiktigt kostnadseffektivt 
byggnadsbestånd. Men det finns även en baksida 
med en minskad energiförbrukning.  

Minskar värmeunderlaget drastiskt för befintlig fjärrvärme finns det risk för att de fasta kostnaderna driver 
upp fjärrvärmepriset för konsumenterna, samtidigt som ett minskat värmeunderlag även minskar möjlighet-
en att tillverka el i systemet. Samtidigt minskar även möjligheten att ytterligare förlänga fjärrvärmenäten då 
värmetätheten som behövs för att motivera investeringar minskar. Minskat värmeunderlag i bättre isolerade 
hus innebär att vi behöver förtäta fjärrvärmenäten för att behålla lönsamheten.  

Den bristande erfarenheten av att samarbeta gäller även mellan tillverkande företag och akademin. Den 
mesta teknikutveckling som görs sker inom det egna företagets lokaler och styrs mer av akut problemlösning 
och av kunders efterfrågan än att bygga nya systemlösningar för framtida marknader.  
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6.5. Lagstiftning 

Utrustning för småskalig vedledning regleras idag av flera olika regelverk, där Byggproduktförordningen (EU) 
nr 305/2011 gäller utsläppande och tillhandahållande av harmoniserade produkter på marknaden, medan 
Plan- och bygglagen (PBL) och Boverket byggregler (BBR) gäller tillhandahållande på marknaden av icke-
harmoniserade produkter samt användning av produkter. Det senare regleras även av Miljöbalken. Även Lag 
till skydd mot olyckor (LSO), Konsumentlagstiftningen och olika lagar inom arbetsmarknaden är tillämpbara 
när det gäller exempelvis sotning, brandskyddskontroll och handel.  

6.5.1. Eco-design krav 

EU:s ekodesignkrav, tillsammans med Energimärkningsdirektivet, innebär att produkter i framtiden måste 
uppfylla ställda krav för att få användas inom EU. Enligt Kommissionen beräknas ekodesign- och energimärk-
ningskraven tillsammans ge stora energibesparingar eftersom de mest energislösande produkterna förbjuds 
och samtidigt som driftkostnaden blir billigare för konsumenten. Förhoppningen från Kommissionen är att 
spara mer än 5 procent av EU:s totala energianvändning.  

"Ecodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet är därför viktiga verktyg i EU:s arbete för att 
uppnå 20 procents minskad energianvändning och skall vara införd till senast år 2020" 

Arbetet med dessa direktiv anses vara ett avgörande steg i EU:s energiar-
bete och viktigt även för EU:s klimat- och miljöarbete. Även om eko-
designkraven i stort uppfattas av branschföretagen som uppnåbara på sikt 
är kunskapen om vad kraven egentligen innehåller liten.  

I Boverkets regleringsbrev för 2015 anges att Boverket ska föreslå åtgärder 
för att tidigarelägga tidpunkten då de europeiska kraven inom ramen för 
ecodesign-arbetet ska börja gälla i Sverige. Utrustning som omfattas är såväl 
pelletspannor som vedpannor, braskaminer med effekt upp till 500 kW. 
Enligt direktivet ska Boverket även föreslå informationsinsatser för att 
minska utsläppen av hälsopåverkande luftföroreningar från sådan utrust-
ning. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2015. 

Enligt testerna av pannor som Energimyndigheten har låtit genomföra 2014 så klarar ingen panna, varken 
ved- eller pelletspanna, samtliga ecodesignkrav. En del pannor är nära att klara kraven32, men samtliga pel-
letspannor har svårt att klara kravet för säsongsmedelverkningsgrad och vedpannorna har svårt att klara 
kraven för emissioner av kväveoxid. Eftersom kaminer och pannor är olika typer av produkter bör de behand-
las olika. 

"En tidigareläggning av ecodesign kraven skulle innebära stora svårigheter för i stort sett samt-
liga av landets tillverkare då de i dagsläget inte har teknik som inte uppfyller kraven och därmed 
inte längre skulle få säljas" 

Metoderna för att verifiera om ekodesignkraven uppnås är delvis otydliga, till exempel skulle begreppet sä-
songsmedelverkningsgrad kunna förtydligas. Enligt ekodesignmetoderna kan en tillverkare ibland välja mel-
lan tre olika metoder, vilket gör att tillverkaren kanske känner sig tvingad till att mäta på alla tre sätten.  

Eftersom företagen behöver förtydliganden och mer tid för att utveckla sina värmepannor är det olämpligt 
att i förtid införa ekodesignkraven på pannor som helhet. Ett förslag från branschföretagen är att bara införa 
kraven i EN 303-5 för klass 5, med tillhörande metoder, i förtid. Kraven i EN 303-5 är likvärdiga med Eco-
design förutom absoluta krav på verkningsgrad och kväveoxider vilka enbart skall anges. 

6.5.2. Arbetsmarknad 

Anställningar medför ett ökat ansvar och det kan vara svårt att reglera anställdas arbetstider efter behoven. 
Även kostnader för sjuklöner och ledigheter är för de mindre företagen riskfaktorer där enstaka individer med 

                                                             
32 Testresultaten finns här: http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Vedpannor/?tab=1  
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Pelletspannor/  

file:///C:/Users/admin/Documents/Vinnova/Enkätsvar/:%20http:/www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Vedpannor/%3ftab=1
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Pelletspannor/
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hög sjukfrånvaro kan bli mycket kostsamt och äventyra hela företags existens. Förutom kostnader för sjuklön 
måste företagaren ofta ta in extra personal för att klara leveranstider etc. Detta gör att många av de mindre 
företagen tvekar att anställa personal.  

"Framför allt bland de mindre familjeföretagen upplevs det som både är kostsamt och krångligt 
att ha anställd personal" 

6.5.3. Miljökrav och uppföljning 

De utsläppsgränser och krav som finns i bl a BBR, LSO, konsumentlagstiftningen och i miljöbalken borde rim-
ligtvis varit tillräckliga om de bara hade fått genomslag på marknaden. Att marknaden, trots mer 25 år med 
miljökrav, ännu ser ut som den gör bekräftar att det i princip inte finns någon uppföljning eller myndighets-
kontroll som ser till att dagens krav följs.  

Idag kan kaminer och pannor som inte klarar ens dagens 
ställda krav både säljas och installeras, i praktiken helt utan 
konsekvenser. Om man räknar med en andrahandsmark-
nad så är det uppskattningsvis fortfarande bara 60- 70 % av 
de pannorna som säljs idag som inte klarar kraven i BBR. I 
praktiken är tillsynen över vilka pannor och kaminer som 
installeras ineffektiv. Det räcker inte med att enbart sätta 
gränsvärden för emissioner för att minska de verkliga ut-
släppen, man måste även se till att regelverken följs.  

"Kommunerna borde genom t ex bygganmälan ha en ganska bra möjlighet för att kunna både 
påverka valet av utrustning och utöva tillsyn över de produkter som installeras"  

Problemet är att kommunerna oftast väljer att inte utnyttja möjligheterna till fullo. Att flytta över tillsynen till 
en central myndighet är dock inget alternativ. Boverket är inte tillsynsmyndighet över kommunerna. Idag gör 
kommunerna olika tolkningar av rådande regelverk och därför behövs mer vägledning. Här har Boverket och 
Naturvårdsverket utan tvekan en pedagogisk utmaning gentemot kommunerna.  

6.5.4. Tillsyn och kontroll 

För att ett regelverk ska få avsedd effekt borde åtgärder vittas innan pannan eller kaminen installeras. Detta 
eftersom kommuner är obenägna att agera när pannan eller kaminen väl är installerade. Men när detta inte 
fungerar så är det viktigt att se över hur kontrollen kan förbättras av installerad teknik. 

Vi menar att det är avsaknaden av en effektiv uppföljning av att gällande krav verkligen följs som är den pri-
mära orsaken till dagens problem med emissioner från bioenergi. En anmälan (bygganmälan) måste natur-
ligtvis handläggas snabbt och effektivt dels för att husen inte får bli utan uppvärmning, dels för att förhindra 
att byggherren installerar en panna eller kamin innan processen är klar. Tillsynen över det befintliga bestån-
det bör därför även fortsättningsvis skötas lokalt. 

För att komma till rätta med problemen borde myndigheten se till att: 

 Enbart certifierade installatörer ska få rätt att installera värmeteknik (jämför med certifierade elinstallatörer)  

 Installatören får bära en del av ansvaret för att den installerade kaminen eller pannan uppfyller gällande krav 

 Typgodkännande eller liknande finns på produkten 

 En lista tas fram med godkännda produkter  
 

"Avsaknaden av tillsyn gör att det i dagsläget fortfarande är i princip riskfritt att sälja och instal-
lera teknik som inte uppfyller kraven. Något som i förlängningen även drabbar seriösa tillverkare 
och installatörer som väljer att satsa på miljötestad teknik" 
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Vilken roll kan sotningsväsendet ha i tillsynen? Svenska sotningsväsendet har en-
ligt LSO33 till uppgift att värna brandsäkerheten, inte emissionerna. Idag görs 
brandskyddskontroller vart 3- 6 år. I samband med brandskyddskontrollen kan 
sotaren i och för sig informera om lämplig utrustning och eldningsteknik, men han 
saknar möjlighet att kräva åtgärder. Ska sotningsväsendet arbeta med miljö- eller 
hälsofrämjande åtgärder krävs det både utbildning och en ändrad lagstiftning. 

I Tyskland genomför sotaren tester på installerade kaminer och pannor. För att få 
investeringsbidrag måste ägaren till utrustningen kunna visa att just det exempla-
ret av uppfyller ställda krav. Sotaren genomför maximalt tre besök. Idag finns 
portabel mätutrustning som möjliggör tester på plats. Ägaren av anläggningen får 
stå för kostnaderna för testerna.  

6.6. Avsaknad av långsiktig energipolitik 

Samhället är beroende av energi för att fungera. Oenigheten kring kärnkraftens vara eller inte vara har bidra-
git till att det varit svårt att enas kring en långsiktig och tydlig energipolitik, trots att en sådan efterlysts från i 
stort sett alla branscher och organisationer.  

"Oenighet kring kärnkraften skapar osäkerhet som gör att såväl företag som privatpersoner av-
vaktar med att investera"  

Samtidigt framförs ofta att det är viktigt att man har utmanande mål som hela tiden höjs i takt med den ut-
veckling som sker. Sverige har redan 2013 nått vårt åtagande kring EU:s mål om förnybar energi till 2020, då 
vi nått mer än 50 % förnybart i vår energianvändning. Men i och med måluppfyllelsen verkar det som att 
beslut om styrmedel till investeringar och teknikutveckling inom förnybar energi har tappat prioritet på 
agendan. Ett mål för samhället borde därför vara att nå politisk enighet till att höja målet för förnybar energi 
till 70 %. En nivå som borde vara realistisk att klara.  

Utan högt ställda nationella mål och avsaknad av investeringar dräneras svenska företags kunnande och ur-
holkar vår internationella konkurrenskraft. Att vara med i frontlinjen när det gäller teknikutveckling är viktigt 
och måste kontinuerligt utredas och bevakas. Förnybar energi och miljöteknik tillsammans med vår erfaren-
het och systemkunnande är viktiga pusselbitar för att bevara framtida svenskt välstånd och möjlighet till nya 
exportintäkter.  

Marknaden tänker idag "energi" istället för "exergi". Fokus ligger 
ofta vad man som användare får betala just nu för energin 
och/eller på hur mycket pengar man kan spara. Resultatet har 
blivit att kunderna har valt lösningar som är kortsiktiga och billiga 
och som ofta baseras på det energipris som just för tillfället är bil-
ligast. Det borde mana till eftertanke att omkring 50 % av energi-
användningen i våra bostäder baseras på någon form av elvärme. 
Är det hållbart att använda högvärdig elenergi på att få 20 grader 
varmt? Oavsett energipolitik råder bland forskarna en samstäm-
mighet kring att vi borde tänka mer på exergi än energi.  

"På sikt borde politiska beslut och styrmedel styra i riktning mot en mer cirkulär ekonomi där 
exergi och hushållning med naturresurser premieras"  

Med andra ord att vi använder rätt energislag för rätt behov, och inte slösar bort högkvalitativ energi på be-
hov som kan tillgodoses med spillvärme eller mindre förädlade energibärare. Idag har alltför många småhus 
direktverkande el. Det innebär stora kostnader att byta ut dessa värmesystem mot mer flexibla vattenburna 
system. Här krävs i vårt land politiska beslut som, liksom i Österrike, underlättar för kompletterande upp-
värmning med exempelvis pelletskaminer för att hålla tillbaka eleffektbehovet kalla vinterdagar. 

                                                             
33 Lag till Skydd mot Olyckor 
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Billigare bränslen som sopor och returträ konkurrerar ut lokalt producerad bioenergi. Att elda RT-fil och so-
por, såväl inhemska som importerade, har varit en god affär för ett antal kommuner. Detta begränsar lön-
samheten för skogsnäringen och för de åkare som hanterar transporter av skogsenergi. Hanteringen av askor 
och restprodukter från sopförbränning har dock börjat uppmärksammats som ett växande problem att ta 
hand om.  

6.7. Osäkra skatteregler 

Under många år har bland andra Svebio försökt lyfta koldioxidskattefrågan i alla tänkbara sammanhang. 
Gensvaret har varit svagt, för att inte säga direkt avvisande. Det har inte minst gällt på Europanivå. EU-
kommissionen har tidigare dessutom bestämt sig för att lägga idén om en gemensam miniminivå för koldiox-
idskatt på is, och släppt ambitionen att ta fram ett nytt energiskattedirektiv med ett sådant innehåll. Men nu 
börjar allt fler prata om att sätta pris på koldioxidutsläppen. Det sker på global nivå.  

Att det nu sker saker på hög nivå kan vi tacka IMF-chefen Christine Lagarde för. Många hänvisar till henne 
och till att hon starkt driver frågan. Också Kinas beslut att från 2017 införa en heltäckande nationell handel 
med utsläppsrätter har påverkat den globala debatten om att sätta pris på koldioxidutsläppen. 

 Pris på koldioxidutsläpp har många fördelar framför andra styrmedel. Skatten är miljömässigt effektiv och den 
ger, till skillnad från olika former av bidrag, inkomster till staterna. 

 Koldioxidskatt har låg administrationskostnad. Den ska läggas på tillförseln (”up-stream”) på alla fossila bräns-
len så att den belastar alla fossila utsläpp av koldioxid. 

 Skatten bör vara minst på omkring 30 dollar per ton CO2 (motsvarar den nivå som Sverige valde när vår koldi-
oxidskatt infördes 1991). Men det viktigaste är till en början inte nivån, utan införandet av en sådan skatt. Den 
kan introduceras på en låg nivå, för att höjas med tiden. 

 Skatten kan kombineras med att man sänker andra skatter, i första hand skatten på arbetsinkomster (precis 
som den svenska gröna skatteväxlingen). 

 Koldioxidskatt har många extra fördelar, som minskade luftföroreningar och ökad sysselsättning och positiva 
effekt i den lokal ekonomin. 

"Skatter och avgifter är ett av samhällets viktigaste styrmedel" 

Sverige kan som ett tydligt exempel visa vilken stor betydelse en koldioxidskatt haft för utvecklingen av vår 
marknad för förnybar energi var när regeringen införde skatten 1991. Koldioxidskatten ökade i ett slag kost-
naderna för att använda fossil energi och skapade därmed bättre förutsättningar för alla slags förnybar 
energi att konkurrera på marknaden. Inhemska tillgångar på bioråvara, i kombination med koldioxidskatten, 
har utan tvekan varit avgörande för utvecklingen av bioenergianvändningen i fjärr- och kraftvärme, och där-
med bidragit till att Sverige idag är ledande nation i Europa när det gäller användandet av förnybar energi.  

Gröna certifikat är ett annat marknadsbaserat sätt att främja utnyttjandet av förnybara ener-
gikällor inom elproduktionen. Inom systemet med gröna certifikat har elen och produktion-
ens miljömervärde och övriga mervärden lösgjorts från varandra och säljs på olika mark-
nader. Den producerade elen säljs som ”grå” el till elmarknaden medan produktionens mil-
jömervärde och det övriga mervärdet som användningen av förnybara energikällor medför 
säljs i form av gröna certifikat. 

Syftet med systemet med gröna certifikat är dels att öka användningen av förnybar energi där det är kost-
nadseffektivast, dels eliminera den belastning som elöverföringen medför. Gröna certifikat eller certifikat för 
förnybar energi är ett bevis på att en viss mängd el har producerats med förnybara energikällor. Dock har 
priset för certifikaten varit så lågt att systemet mer eller mindre har saknat betydelse. 

Osäkerhet kring energipolitiken, och anpassningen till EU:s lagstiftning, återverkar i form av marknadens 
skepsis när det gäller framtida skattepolitik. Det finns gott om exempel som visat på inkonsekvens när skatter 
införts som direkt motverkar ställda miljömål. Ett kritiserat exempel i närtid är regeringen föreslag om skärpt 
beskattning av småskalig elproduktion. Detta drabbar främst små producenter av vindkraft, vattenkraft och 
solel.  
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6.8. Utbildning 

Vi har via vår frågeenkät och vid olika intervjuer konstaterat att intresset för bioenergi och förnybar energi är 
mycket stort, men samtidigt också att kunskapen om vad vår bransch står för och vad vi kan bidra med är 
mycket begränsad. Många har stor kunskap inom sitt delområde men det är få som förmår att se och värdera 
hela kedjan av bioenergins tilläggsvärden. Myndigheter och media övervärderar dessutom ofta de negativa 
miljö- och hälsoeffekterna eftersom man inte vet vad modern teknik kan prestera.  

"Ingen tar några bra beslut om man inte har korrekt och tydlig information. En ständigt åter-
kommande barriär från nästan alla tillfrågade är bristen på kunskap" 

Kunskapen hos allmänheten om förnybar energi är långt ifrån tillfredsställande, och det saknas bra och lät-
tillgänglig information. Den information som finns har svårt att nå ut och "drunknar" alltför ofta i det all-
männa informationsbruset. Informationen till allmänheten sprids i huvudsak av olika branschintressen som 
var för sig bevakar sina särintressen. Konsumenten får motstående råd som i kombination med en otydlig 
energipolitik hämmar viljan att investera stora pengar i nytt uppvärmningssystem.  

Även bland beslutsfattare, energirådgivare och energikonsulter saknas kun-
skap och erfarenhet av bioenergilösningar, vilket leder till att man ofta prio-
riterar lösningar som är baserade på el som energibärare. Rådgivning till 
konsumenter handlar idag mer om värmepumpar och solenergi då dessa 
lösningar uppfattas som mer moderna och bekväma för slutanvändaren. 
Detta gäller generellt och även via offentliga web-sidor från till exempel 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket m.fl. Att det saknas bra och lättill-
gänglig information kring termisk bioenergi gör att efterfrågan på teknik hålls 
tillbaka. Och utan en fungerande marknad stannar även utvecklingen av mo-
dern förbränningsteknik av. Det betyder att man ofta söker lösningar som är 
billigare för kunden än lösningar som optimerar funktionen. 

"Det är idag ovanligt bland landets installatörer att man har säljutbildad personal. Installatören 
har av hävd alltid betraktats som en serviceman vars uppgift är att se till att husägarens VVS-
system fungerar" 

En hög medelålder bland installatörer kommer i närtid att innebära stora pensionsavgångar Detta i kombi-
nation med att installatörsyrket är lågprioriterat bland dagens ungdomar gör att branschen är på väg att 
tappa erfaren och kunnig personal. Samtidigt har vi också noterat att systemlösningar med bioenergi priorite-
ras ned i den gymnasiala VVS-utbildningen. Landets gymnasiala VVS-utbilningar har heller ingen högre status 
när det gäller att attrahera elever. Detta är för branschen allvarligt då framtidens energisystem med stor 
säkerhet kommer att kräva både erfarenhet och kunskap om att bygga systemlösningar som kombinerar 
olika teknik. Att kombinera bioenergi med t ex värmepumpar och solenergi kräver kunskap och nytänkande. 
Den kunskapen saknas även idag hos många installatörsföretag.  

"Det blir allt tydligare att det saknas en mellannivå i utbildningen. En akademisk utbildad person 
är förmodligen alltför kostsam att anställa för en ordinär VVS-företagare medan en gymnasieut-
bildad VVS-montör inte har tilläckliga kunskaper för att direkt passa in i företagens behov"  

VVS-företagen som anställer elever som kommer direkt från gymnasiet upplever ofta har stora luckor i den 
grundläggande kunskapen kring bioenergi och systemlösningar man hade hoppats på. Det saknas därför en 
eftergymnasial utbildning som ger kunskap att dimensionera och bygga systemlösningar och samtidigt kun-
skap att vara projektledare för lite större projekt och kunnig nog att vidareutbilda medarbetare. 

  



63 
 

6.8.1. Systemteknikutbildning 

Då det mesta talar för att framtidens energisystem inte kommer att vara baserat på ett enda alternativ, utan 
av kombinationslösningar som inkluderar flera olika system är det viktigt att landets installatörer har en bred 
kunskap om marknadens alternativ. 

Också hos många av landets installatörsföretag har konkurrensen från 
värmepumpar lett till att installation av bioenergiteknik prioriterats ned 
eller helt upphört. Många VVS-företag saknar idag helt erfarenhet av 
att installera bioenergiteknik och rekommenderar därför lösningar som 
man upplever som enklare och bekvämare att hantera. Vi kan i synner-
het se stora brister i utförandet när det gäller att installera kombisy-
stem, som kombinerar flera energibärare t ex pellets/ved i kombinat-
ion med värmepumpar och/eller solvärme. 

Vikande försäljningssiffror för bioenergiteknik och termisk solvärme i 
kombination med höga pensionsavgångar utarmar idag företagens 
kompitens och erfarenhet och synliggör behovet av marknadsanpassad 
fackutbildning. Vi ser därför positivt på de YH-utbildningar av Energi-
tekniker som bl a genomförs på BYS i Skara, och vi ser ett växande be-
hov av fler sådana eftergymnasiala utbildningar gärna då med inrikt-
ning på just kombisystemteknik 

6.9. Offentliga stöd 
Enligt en rapport34 från Alex Morales för researchgruppen Bloomberg 2008 subventionerades fossila bränslen 
globalt med 557 miljarder dollar, medan motsvarande stöd för förnybara energikällor låg på mellan 43-46 
miljarder dollar. Författaren menar att ett av skälen till den förnybara energisektorn bara nås av en tiondel av 
subventionerna, gentemot fossilbranschen, är att vanliga investerare oroar sig för att förnybar energi bara 
fungerar med direkt statligt stöd. Enligt OECD35 subventionerade även Sverige kol, olja, diesel och gas via 
skattereduktioner med 19 miljarder kronor 2011. Reduktion av CO2-skatten minskade den 1 januari 2015 från 
70 % till 40 % och kommer förmodligen att tas bort helt till 2018. Dessa förhållanden påverkar naturligtvis 
förutsättningarna för användarnas investeringsvilja att ersätta fossil energi med förnybar, liksom även 
branschföretagens möjlighet att hitta riskkapital och etablera sig på konkurrentutsatta marknader. 

Några direkta stöd till investeringar inom energisektorn finns egentligen inte i vårt land. Istället har svenska 
myndigheter valt att öka kostnaden för användning av fossil energi genom en CO2-skatt, vilket indirekt stöd-
jer användandet av alla former av "icke fossil energi". Sverige har även ett system med så kallade Gröna Cer-
tifikat för att stimulera förnybar elproduktion.  

"Det saknas i Sverige ännu stödformer med synergilösningar, där ett stöd skapar mervärden för 
flera olika segment i samhället" 

När det gäller offentliga stödprogram för bioenergibran-
schen skall dessa följa den lagstiftning som gäller övergri-
pande inom EU. Den svenska tolkningen av EU:s stadsstöds-
regler upplevs av många i branschen som betydligt snävare 
än den tolkning som t ex görs i Österrike, Danmark och Fin-
land.  

Regelverket dessutom av företagen som så krångligt, och 
hanteringen av ansökningar så tidskrävande, att man helt 
avstår från att ansöka om projektmedel. 

                                                             
34 http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-07-29/fossil-fuel-subsidies-are-12-times-support-for-renewables-study-shows 
35 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/inventory-of-estimated-budgetary-support-and-tax-
expenditures-for-fossil-fuels-2013_9789264187610-en#page334 
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6.10. Internationella insatser 
För många av branschens företag är tanken på en export ännu främmande. Det är framförallt mindre företag 
som saknar både kunskap, erfarenhet och ekonomiska resurser att sälja till andra länder. De flesta behöver 
därför vägledning i hur man skall gå tillväga. Vi kan sälja erfarenhet och problemlösning, men vi måste vara 
på det klara med att vi samtidigt måste anpassa våra produkter till den nya marknadens behov. När svenska 
företag initialt misslyckats med de första stegen ut på exportmarknader har orsaken ofta varit att man inte 
anpassat produkter/tjänster till den struktur som gällde i importlandet. Här saknas medel för utvecklingsin-
satser. Det som varit lyckosamt i Sverige är sällan exakt det som efterfrågas i den nya marknadens struktur 
och kultur.  

"Branschen upplever att den svenska tolkningen av EU:s statsstödsregler är betydligt snävare än 
den tolkning som görs i våra konkurrentländer"  

Österrike, Finland och Danmark erbjuder betydligt generösare offentliga stöd för att hjälpa företagen att ta 
de första stegen ut på nya exportmarknader. Svenskt exportstöd handlar mycket kring att hjälpa de stora 
företagen som Volvo, Sony Ericsson, Vattenfall, JAS-gruppen etc. Bland våra SME-företag i branschen upplevs 
de stöd som erbjuds för att underlätta export som näst intill obefintligt. 

6.10.1. Exporthjälp saknas 

Vi har tidigare konstaterat att svenskt kunnande och erfarenhet har unika förutsättningar att öka våra före-
tags export. Men trots att vårt kunnande och teknik är efterfrågad i vår omvärld har våra branschföretag 
ändå svårt att komma ut på internationella marknader. En bidragande orsak till detta är att många, även 
bland ledande teknikföretag, är internationellt sett små och saknar dessutom erfarenhet, kunskap och eko-
nomiska resurser att penetrera nya marknader. Då företagen dessutom dras med minskad lönsamhet på 
grund av sjunkande försäljning hämmar detta möjligheten att satsa på export. För att lyckas på en export-
marknad måste man ha en fungerande hemmamarknad. 

När det gäller stöd till svenska företag i branschen som vill växa på nya marknader är det en återkommande 
och allmän uppfattning bland branschens aktörer att svenska myndigheter tillämpar en snävare tolkning av 
EU:s statsstödsregler än flera av våra konkurrentländer.  

"Vill vi behålla vår kompitens och våra företag måste vi se till att skapa bättre förutsättningar för 
tillväxt hos våra mindre företag"  

De program och insatser som görs är oftast anpassade för våra större företag och är sällan möjliga att till-
lämpa för våra SME-företag. Nationella insatser för export är dessutom ofta samordnade med olika former av 
hjälpprogram riktade mot marknader i utvecklingsländer och inte till marknader där vår teknik efterfrågas.  

6.11. Forskning & Företagsutveckling 
Inom bioenergibranschen finns en allmänt spridd föreställning att flesta nat-
ionella aktiviteter och program som initierats av myndigheterna har fokuse-
rat på akademin och nyttan hos de stora företagen snarare än att prioritera 
affärsnyttan för SME-företagen. Nästan ingen förbränningsteknik som finns 
på marknaden kan direkt härledas ur ett samarbete mellan akademi och fö-
retag. Ett hinder för samverkan mellan akademi och företagen är att man 
värderingen av ett nytt forskningsprojekt fäster stor vikt vid möjliga patent 
och vetenskapliga artiklar.  

"De svenska forskningsinsatserna inom förnybar energiteknik är 
inom många delar världsledande, och svenska forskningsresultat blir 
ofta internationellt uppmärksammande" 

Ny teknik och nya systemlösningar är naturligtvis viktiga på lite lägre sikt. Men när det gäller företagens ut-
veckling på kort sikt så är behoven större av att bygga vidare på den teknik man redan har än att hitta nya 
lösningar som kan ge nya patent. Redan den teknik vi har, och som vi vet att fungerar, är ofta tillräckligt bra 
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för att sälja på nya marknader. Företagen efterfrågar därför projektmedel som kan användas till utveckling 
och problemlösning i känd teknik. SME-företagen efterfrågar ett SME-orienterat program, t ex via FoU-
checkar och industridoktorander, där projektansvaret hamnar utanför forskningsinstituten. Det kan vara 
utveckling av bättre styr- och reglerteknik och mer anpassade systemlösningar. En närmare dialog som bott-
nar dessa behov är sannolikt gynnsam för både akademi och näringsliv. 

Eftersom i stort sett all forskning kring energiteknik sker med medfinansiering från framförallt de större före-
tagen uppfattas detta som att forskningen har ett fokus på storbolagens behov och på doktorsutbildningar. 
Detta ger att insatserna, trots medfinansiering, ofta får mer en karaktär av grundforskning än tillämpad 
forskning i syfte att lösa företagens specifika problem. I synnerhet gäller detta aktiviteter kopplat direkt till 
SME-företagen där denna återkoppling nästan helt saknas.  

De insatser som genomförs direkt riktade mot företagens utveckling, snarare än forskningsbehov, är oftast 
finansierade med regionala eller lokala projektmedel. Bioenergigruppen i Växjö som administreras från Ener-
gikontor SO, SWX-Energi projektet i Mellansverige och IRETI-projektet i Västra Götaland är inom branschen 
uppskattade exempel på regionala utvecklingsarbeten som av företagen uppfattas som mycket positiva.  

Tyvärr har dessa regionala skattefinansierade projektmedlen sällan en gemensam målbild med andra region-
er. Detta i kombination med att medlen är begränsade till att användas lokalt/regionalt, resulterar i att även 
goda projekt och resultat inte får den spridning nationellt som vore önskvärt på nationell nivå. 

6.11.1. Nya bränslen och nya produkter 

Oberoende av det ovanstående inser vi att branschen behöver insatser som både skapar branschöverskri-
dande och tvärvetenskapliga samarbeten mellan företag och akademi. Konkurrensen om den prima råvaran 
från skogen gör att dessa råvaror troligen kommer att hitta lönsammare användning som t ex drivmedel, 
plaster och textilier. Det är därför troligt att användningen av biomassa för värme, el och kyla därför kommer 
att få använda de betydligt besvärligare kvaliteter av råvara från kommer från exempelvis lantbrukets bipro-
dukter och som idag inte används alls.  

Här menar vi att samhället har möjligheten att skapa bättre förutsättningar för hållbara affärer genom att 
stimulera mer tillämpad forskning med innovationsprojekt som är gränsöverskridande och på sikt har stor 
kommersiell potential inom innovationsområdet.  

Med detta vill vi understryka behovet av fortsatt grundforskning då det gäller att hitta nya bränslen och ut-
veckla förbränningsteknik som klarar av att förbränna dessa.  
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7. Möjligheter 
Till skillnad från många andra länder, menar vi att Sverige 
har goda förutsättningar att faktiskt blir vinnare på en 
energiomställning. Även om vi i vårt land redan konverterat 
de flesta så kallade ”low hanging fruits” kan vi ändå peka 
på att det finns goda möjligheter för att ytterligare öka 
användningen av termisk bioenergi.  

"Termisk Bioenergianvändning har, till skillnad från 
andra så kallade alternativ energibärare, fördelen att 
den kan lagras och användas när behov uppstår" 

För att lyckas är det viktigt att lyfta fram bioenergins till-
läggsvärden som t ex att merparten av de arbetstillfällen 
som skapas genereras lokalt och är bestående och att 
mycket pengar stannar i den regionala ekonomin samt att 
användningen är viktig för skogsindustrins konkurrenskraft.  

Energiminister Ibrahim Baylan betonar skogens stora roll i vår energianvändning36, inte bara för värme utan 
även som elproducent. Biokraften tillverkar lika mycket el från biomassa på ett år som vindkraften. Beskedet 
från huvudägarna till kärnkraften att de kommer att stänga ned en del av reaktorerna från 70- talet under de 
kommande fem åren sätter ett än större fokus på biokraften. Baylan betonar att el från bioenergi har en vik-
tig roll som regulator av kraftkällor som vind och sol. Utan skogen klarar inte Sverige energiomställningen och 
miljömålen.  

"Bioenergi för uppvärmning och som komplement till former av elvärme olika underskattat"  

Det finns en stor marknadspotential i att exempelvis komplettera solvärme och luftvärmepumpar vid spets-
last. Genom att utnyttja sol och värmepump när effektbehovet är lågt och tillgången på el är god och t ex 
pelletsvärme när effektbehovet ökar och värmepumpens COP minskar kan man förena de bästa från flera 
olika energibärare, samtidigt som eleffekt frigörs till vår industriproduktion. 

7.1. Företag och kunnande 
Generellt kan vi påstå att vår svenska industri står sig mycket väl i en internationell jämförelse. Även om våra 
företag i branschen ofta är entreprenörer och SME-företag, så har vi med landets höga andel bioenergi i vår 
energibalans visat omvärlden att vi kan tekniken och att vi därmed även har kunnandet. Med andra ord 
borde vi ha goda förutsättningar att lyckas även på internationella marknader. 

Vår långa erfarenhet av användning av bioenergi i alla marknadssegment har lett till att vår tek-
nik och vårt kunnande, framförallt när det gäller systemlösningar inom fjärr- och kraftvärme, är 
unikt och en allt mer efterfrågad tillgång.  

Många av branschens mindre företag kan, genom ett bättre samarbete, etablera 
sig nya marknader. Genom att samarbeta är det möjligt att jobba med gemen-
samma företag i mottagarlandet och därmed sprida risker samtidigt som man 
minskar de egna kostnaderna. Tillsammans blir man även en ekonomiskt star-
kare partner när det gäller att lägga anbud vid offentliga upphandlingar etc. 

Den samlade kunskapen ökar och därmed också möjligheten att fylla olika kun-
ders behov. Detta är viktigt, speciellt för nya produkter/tjänster där både köpa-
rens och säljarens kompetens behövs i verksamheten. Gemensamma erfaren-
heter gör det lättare att överbrygga strukturella skillnader när man söker etable-
rade partners/företag som kan marknaden.  

                                                             
36 http://varsvenskaskog.se/article/ibrahim-baylan-utan-skogen-klarar-vi-inte-miljomalen.html 



67 
 

Samverkan i hela värdekedjan ger nya affärsmöjligheter. En ökad samsyn och ett ökat samarbete skapar till-
sammans även förutsättningar för en stark och livskraftig branschorganisation som kan företräda branschin-
tressena i det offentliga rummet. 

7.2. Ökad status för Biovärme 

Även om konkurrensen om biomassan ökar, och uppgifter om att tillgångarna är begränsande, så finns det 
inom skogs- och jordbrukssektorn ytterligare tillgångar på biomassa som motsvarar åtminstone 150 % av 
dagens användning.  

Användningen av termisk bioenergi är starkt kopplad till de restprodukter som faller inom skogs-
industrin. Genom att öka industrins avsättning för sina restprodukter ökar också lönsamheten för 
en av landets viktigaste basindustrier.  

Genom att prioritera användningen av förädlade biobränslen, som pellets, ökar dessutom industrins föräd-
lingsvärde på råvaran och därmed också företagens konkurrenskraft. Det finns även ett outnyttjat utrymme 
för en ökad pelletsproduktion. Användningen av pellets inom landet 2014 motsvarade ungefär 60- 70 % av 
utbyggd produktionskapasitet och råvarutillgångar i våra pelletsfabriker. 

Vi har tidigare konstaterat att utsläppen från äldre bioenergiteknik är en begränsande faktor för branschen, 
och att emissionerna bidrar till att bioenergi betraktas som omodernt och smutsigt. Genom att samtidigt 
informera om bioenergins positiva tilläggsvärden kan vi öka kunskapen och förbättra bioenergin status. Bio-
energi som produceras i närområdet och genererar varaktiga arbetstillfällen bidrar till att mer pengar stannar 
i den lokala ekonomin. Från samhällets sida ger bioenergin ett minskat behov av importerad energi och där-
med även en ökad försörjningstrygghet i en orolig omvärld. Med en adekvat och saklig information och kun-
skapsspridning kan man bemöta farhågorna från beslutsfattare i såväl företag som det offentliga om att bi-
oråvaran inte räcker till.  

Nya beräkningsmodeller som bättre kan värdera den termiska bioenergins tilläggsvärden när det gäller kli-
matnytta, socioekonomiska fördelar, biokraftproduktion, konkurrenskraftiga stabila priser och försörjnings-
trygghet behövs för att statusen för termisk bioenergi uppgraderas och underlätta för den kommersiella an-
vändningen. 

7.3. YH- utbildning 

Genom att satsa på utbildningar som matchar branschens behov av 
personal kan vi behålla vår internationellt ledande position. Vi be-
höver personal som har kunskap att dimensionera och bygga 
systemlösningar och samtidigt kunskap att vara projektledare för 
lite större projekt och kunniga nog att vidareutbilda medarbetare.  

En ökad satsning på YH som ligger mellan den gymnasiala 
och akademiska utbildningen är önskvärd.  

Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2016 att man från 
och med 2016 kommer att avsätta 150 miljoner kronor för att 
kunna finansiera motsvarande 2 500 utbildningsplatser i Yrkeshög-
skolan (YH). Året därpå ökar stödet till 360 miljoner kronor, mot-
svarande hela 6 000 platser. Förhoppningsvis kommer delar av 
denna satsning vår bransch tillgodo när det gäller att fylla behovet 
av kompetent personal som dels kan täcka upp för framtida pens-
ionsavgångar och dels fylla behovet av systemtekniker. 

En översyn av VVS-utbildningen på gymnasienivå är också önskvärd då installatörsföretagen upplever att 
elever efter gymnasieskolan har bristfällig kunskap om bioenergi och dess möjligheter. IUC Yrkeshögskola är 
en del av Installatörernas Utbildningscentrum, IUC och ägs av VVS Företagen, Svenska Kyl & Värmepumpför-
eningen, Svensk Ventilation samt Katrineholms kommun. IUC har lång erfarenhet av teknisk yrkesutbildning 

http://www.iuc-utbildning.se/iuc-yrkeshogskola
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och anpassar sig kontinuerligt efter företagens behov och den senaste tekniken. Andra YH-utbildningar av 
Energitekniker finns vid BYS i Skara och en utbildning av Energisystemtekniker planeras med Sotenäs Kom-
mun som huvudman. 

7.4. Internationella möjligheter 

Innovationsområdet termisk bioenergi ger oss många möjligheter på många marknader. I internationella 
studier placerar sig Sverige ofta högt när det gäller att jämföra olika länders kunnande och erfarenhet inom 
sektorn, och vi är förmodligen världsledande när det gäller systemlösningar och fjärrvärme. Våra företags 
kunskap och långa erfarenhet att utnyttja bioenergi är allt mer efterfrågad i vår omvärld. Utfasningen av kol, 
gas och olja globalt sett har gjort biomassa till en allt viktigare energibärare över hela världen.  

Den globala klimatdebatten, med förväntade internationella åtaganden vid det klimatmötet i Paris, har redan 
lett till ett växande intresse för "grön energi" och för "cirkulär ekonomi". Adnan Amin, generaldirektör på den 
globala energiorganisationen Irena pekar på att det globalt sedan år 2011 årligen har installerats mer förny-
bar energi än fossil energi. Totalt investerades nästan 300 miljarder amerikanska dollar i förnybar energi 
2014 och summan väntas öka de kommande åren med en fortsatt global konvertering av el-, olje- och gasan-
vändning. 

Genom att från samhällets sida lyssna mer till företagen kan man få en ökad förståelse för hur företagen 
upplever förutsättningarna för att möta konkurrensen från länder som Österrike, Finland och Danmark när 
det gäller termisk bioenergi. Vi har under senare år kostaretat att Sverige faller tillbaka i konkurrenskraft till 
förmån för framför allt dessa länder.  

 

Sannolikt kan relativt små insatser från det offentliga som t ex konsultchecker, resebidrag till in-
ternationella mässor och konferenser eller samverkansinsatser, generera möjligheter för flera av 
de SME-företag i branschen som annars inte riktigt vågar ta steget ut på en exportmarknad.  

De identifierade exportmarknader där vi bedömer att vi har störst chans att etablera svenskt bioenergikun-
nande finns beskrivna i kap 4. 

7.5. Fjärrvärme 

Internationellt sett ökar intresset för fjärr- och närvärmeanläggningar. Med ett fjärrvärmenät som kylkrets 
skapas en hållbar ersättning för fossil energi samtidigt som en samproduktion av värme och elström skapar 
värme- och kraftproduktion med hög verkningsgrad.  
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Såväl större värmeverk som småskalig när-
värme kan kompletteras med kraftpro-
duktion som även fungerar som balans-
kraft till sol- och vindkraft.  

Mycket av vår erfarenhet och vårt kunnande, 
som efterfrågas allt fler marknader i Europa, 
Nordamerika och Kina, finns hos kommunägda 
energibolag med begränsade möjligheter till 
internationella affärer. Genom att se över re-
gelverket och öppna upp för dessa kommunala 
bolag att sälja kunskap i samverkan med utrust-
ningstillverkare finns förutsättningar till goda 
affärsmöjligheter på många marknader. 

7.6. Kolsänkor 
Biokol, (biochar) är en stabil och fast form av kol som lagras i jord i tusentals år. Biokol är en internationell 
benämning på träkol när det används för andra ändamål än förbränning, ofta i form av jordförbättring.  

Liksom de flesta träkol skapas biokol genom pyrolys av biomassa. Biokol är under utredning som en strategi 
för kolbindningen att bidra till negativa koldioxidutsläpp. Biokol har därmed potential till att mildra klimat-
förändringen, via kolbindning samtidigt som biokol kan öka markens bördighet och öka produktiviteten inom 
jordbruket. Produktionen kan kombineras med energiproduktion samtidigt som omkring 1/3 av biomassan 
som kolas bildar biokol.  

Det är möjligt att utnyttja övertalig jordbruksmark 
och sämre kvaliteter av biomassa för att binda atmo-
sfärisk CO2 till stabila kolföreningar (biochar37) som 
bidrar till att klara klimatmålet om max 2 grader.  

Branschföreningen Biokol Sverige38 bildades våren 2014 för 
att utgöra ett informations- och kommunikationsforum om 
biokol för alla. Kunskapen om och användningen av biokol 
växer i stora delar av världen. I Sverige har biokol än så 
länge endast varit känt i små men entusiastiska kretsar. I 
Sverige arbetar bland andra Bioagroenergy AB, Ecoera AB 
och Peak Eco Energy kommersiellt med att omvandla "be-
svärlig biomassa" till biokol.  

Vid Chalmers i Göteborg forskas på oxyfuel-
förbränning, en teknik som används för att avskilja 
koldioxid vid förbränning av fossila bränslen. Chal-
mers hoppas att Energimyndigheten ska satsa pengar 
i den här forskningen, så att tekniken kan tillämpas 
på fluidiserade bäddpannor som kan eldas med både 
kol och biomassa. Med biomassa som bränsle får vi 
negativa utsläpp från biomassan, vilket gör att BECCS 
skulle kunna bidra till att rädda klimatet och Sverige 
skulle kunna exportera tekniken. 

Ett annat sätt att minska de antropogena koldioxidutsläppen till atmosfären är Carbon Capture and Storage, 
(CCS). Det är en teknik där koldioxid från större punktutsläpp av koldioxid, såsom kolkraftverk, gaskraftverk, 

                                                             
37 Se även https://en.wikipedia.org/wiki/Biochar 
38 Se även http://biokolsverige.se/ 

http://www.bioagroenergy.com/
http://ecoera.se/
http://peakeco.se/
https://en.wikipedia.org/wiki/Biochar
http://biokolsverige.se/
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stålverk och cementindustrier, avskiljs från rökgaser och lagras i geologiska formationer djupt under marky-
tan eller havsbottnen. Genom att lagra koldioxid från biomassa med BECCS-teknik från punktkällor såsom 
etanolfabriker, pappersmassabruk och bioenergiverk, kan minusutsläpp av koldioxid uppstå, vilket innebär 
ett nettoutflöde av koldioxid ur atmosfären. 

7.7. Tillsyn och kontroll 
Miljö- och säkerhetskrav i såväl nationell- som EU lagstiftning uppfattat av många i branschen som otillräck-
liga, men skulle förmodligen gett bättre resultat redan med dagens kravnivå om efterlevnaden följts upp 
bättre. Att sätta ett miljö- och säkerhetkrav på ett papper är inte tillräckligt. Vi måste ha en effektiv kontroll 
på att kraven följs för att de skall få avsedd effekt. Enligt MSB:s statistik från sotade anläggningar 2014 är 
fortfarande 55 % av alla vedeldade villapannor som används i landet av teknik som inte uppfyller gällande 
miljökrav.  

Med ökad tillsyn och kontroll av att samhällets miljö- och säkerhetskrav efterlevs, och genom att 
begränsa nyttjanderätten av miljöstörande teknik kan man öka utbyteshastigheten av gamla 
pannor. Genom att satsa på att ersätta gammal föråldrad förbränningsteknik med ny modern 
teknik reduceras samtidigt utsläppen av partiklar och miljöstörande emissioner till bråkdelar av 
dagens emissioner. 

Genom att utnyttja den återkommande brandskyddskontrollen borde det vara tämligen enkelt att ge skor-
stensfejarmästarna mandatet att även kontrollera miljövärdet. Ett likande system finns seden många år till-
baka i Tyskland. 

7.8. Tillämpad forskning 
Vi har redan i inledningen av denna agenda konstarerat att 
forskning och innovationer är viktiga för utvecklingen. Detta 
fungerar någorlunda när det gäller de stora företagen. Men 
insatserna behöver samordnas bättre och framförallt matchas 
till SME-företagens behov. När det gäller SME-företagen finns 
det finns ett glapp mellan forskningen och industrin. Företagen 
vill gärna ha utvecklingsprojekt som vidareutvecklar befintlig 
teknik och anpassa tekniken till nya systemlösningar, medan 
forskningen är mer inriktad på att via mer traditionell forskning 
ta fram och verifiera vetenskapliga nyheter och patent.  

Om vi i vårt land inför stöd liknande de som finns i t ex 
Österrike och Finland, där näringslivet har större infly-
tande på hur medlen skall användas, ger vi vår industri 
förbättrade möjligheter att utvecklas och växa. 

Med stöd i form av "konsultchecker" och fler "Industridoktorander" och insatser direkt inom företagen som 
riktas till företagens utveckling och behov förbättras samarbetet mellan akademi och näringsliv.  
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8. Rekommendationer 
Den 13 augusti 2015 inträffade Earth Overshoot Day39. Den dagen markerar att vi enligt ekologiska fotav-
trycksberäkningar från Global Footprints Network (GFN) har överskridit årets tillgängliga biokapacitet.  

Globalt betyder detta att vi skulle behöva 1,6 
jordklot för att vår planet skulle kunna kompen-
sera för vårt gemensamma utnyttjande av natur-
resurser. Men användningen av våra resurser är 
inte jämnt fördelade. Om alla på jorden skulle 
leva som vi i Sverige skulle vi enligt GFN behöva 
3,8 jordklot och om alla skulle leva som nordame-
rikaner skulle vi behöva 7 jordklot.  

Mycket av det som redovisas i denna agenda ligger redan på Energikommissionens arbetsuppgifter. Det är 
därför vår förhoppning att denna agenda ska ge värdefull input och öka insikten om den termiska bioenergi-
användningens betydelse, och därigenom också bidra till att nya former av insatser och samarbeten kommer 
till stånd. Vår nuvarande livsstil medför en i längden ohållbar miljöpåverkan med utsläpp av växthusgaser, 
stora mängder avfall och alltför stor resursanvändning.  

Det finns många olika tolkningar av begreppet ”hållbarhet”, men Brundtlandrapportens definit-
ion brukar ses som en minsta gemensam nämnare: "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"  

Skogsbaserat näringsliv betraktas allmänt som en av våra viktiga basnäringar som 2014 sysselsatte direkt 
nära 70 000 personer och indirekt ungefär 200 000 personer. Skogsindustrin40 är samtidigt en av våra viktig-
aste sektorer när det gäller export och industrin exporterade 2014 för 124 miljarder kronor. Som Sveriges 
största nettoexportör har skogsindustrin väsentligt bidragit till dagens välfärd. I takt med att den internation-
ella konkurrensbilden har förändrats blir förädlingsvärdet av skogsindustris biprodukter allt viktigare för före-
tagens lönsamhet. Biobaserade råvaror förväntas bli mer och mer eftertraktade, inte minst för att ersätta 
fossila energibärare och för att garantera klimatprestanda och hållbarhet i framtiden.  

De flesta av våra rekommendationer nedan har initieras och kommer att, med rätt förutsättningar, kunna 
genomföras av våra företag. Men för att lyckas är dock regeringens insats avgörande – i första hand genom 
långsiktiga beslut och stödjande regelverk men också i form av vissa punktinsatser där det är befogat. Riktigt 
intressant är att prioritera synergilösningar, där insatser samtidigt skapar mervärden för andra segment i 
samhället. 

Regeringen kan genom att lyssna med till företag och forskares önskemål bidra till att göra ter-
misk bioenergi mer lockande och därmed stimulera en ökad användning.  

Vi uppmanar riksdagspartierna att öka takten i klimatarbetet om vi ska nå målet att inte ha några nettout-
släpp av växthusgaser 2030. Det råder knappast någon brist på visioner, vilket betyder att regeringen måste 
visa att den även tar innovationsområdet Termisk Bioenergi på allvar. Om regeringen pekar ut en tydlig rikt-
ning och ser till att gynnsamma förutsättningar kommer på plats kan företag, organisationer, kommuner och 
regioner lättare kan samverka i samma riktning.  

På lokal- och regional nivå är den politiska samsynen i klimatfrågan en avgörande framgångsfaktor. Kommu-
nerna och regionerna är nyckelspelare. Genom närheten till medborgarna, den långa erfarenheten av fysisk 
planering och energistyrning samt som stora arbetsgivare är kommunerna betydelsefulla aktörer för att de 
uppsatta målen enligt kap 2.1 i denna agenda. 

Klimatinvesteringsstödet på 125 miljoner år 2015 och 600 miljoner kommande år är bra, men det behövs mer 
insatser i form av ekonomiska styrmedel som "gör det lätt att göra rätt", för privatpersoner, företag och of-

                                                             
39 Läs mer här http://www.overshootday.org/ 
40 Enligt Skogsindustriernas Branschorganisation http://www.skogsindustrierna.org/om-skogsindustrierna 

http://www.overshootday.org/
http://www.skogsindustrierna.org/om-skogsindustrierna
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fentlig sektor. Dagens insatser har oftast ett alltför stort fokus på de större företagen. SME-aktiviteter kopp-
lat till utveckling saknas nästa helt. Vi föreslår ett SME-orienterat forskningsnära program, gärna kopplat till 
FoU-checkar, som hanteras utanför de akademiska instituten. 

Vår agenda vill skapa ökad tillväxt genom samverkan och samarbete och underlätta ”match-making” mellan 
samhälle, akademi och näringsliv. SME företag har på kort sikt ett behov av att veta att de finns ekonomiska 
möjligheter till samverkan samt en möjlighet för framtida tillväxt inom det område man samverkan inom. 
Målet är att genom samspel med strategiskt viktiga parter vitalisera och ta vara på innovationskraften inom 
sektorn.  

Agendan rekommenderar därför investeringar görs i sex områden inom innovationsområdet. Den aktör som 
vi anser "äger frågan" redovisas inom parentes: 

 stöd till nationella innovations- utvecklings- och pilotprojekt (Regering och Riksdag) 

 ökade insatser för att främja samarbeten (Tillväxtverket, Energimyndigheten samt Företag, Länsstyrelser och 
Regioner) 

 utbildning på alla nivåer (Gymnasieskolan, YH-nämnden, Studieförbund, Företag m fl) 

 ökad samordning mellan forskning och industri (Alla statliga myndigheter i samverkan med företagen) 

 insatser för internationalisering (Energimyndigheten, Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden) 

 se över regelverk när det gäller miljö och säkerhet (Boverket, Naturvårdsverket, MSB) 

För att målen i kapitel 2 ska uppfyllas krävs insatser inom sju områden:  

 kunskapslyft på alla nivåer i samhället  

 tillgänglighet till utbildade och kompetenta installatörer och arbetsledare 

 kraftigt ökade insatser på små och medelstora företag  

 rätt balans mellan grundläggande akademisk forskning och tillämpad forskning/utveckling i näringslivet 

 bättre tillsyn och kontroll av myndighetskravens efterlevnad 

 satsningar på exportfrämjande åtgärder och andra internationella samarbetsformer för branschen 

 nationell helhetssyn på innovationsområdet 

8.1. Kunskapslyft på alla nivåer 

Det är ovanligt att branschens aktörer har en bred kunskap om hur branschfrågorna samverkar med miljö 
och myndighetsfrågor och det finns luckor i framför allt kommunikationen mellan akademi och företag. Till-
sammans undergräver detta viljan till samarbete vilket bidrar till att termisk bioenergi ger intryck av att vara 
en "splittrad och spretig bransch". 

Även fast Sverige och svenska företag är ledande inom innovationsområdet kan vi konstatera att 
det saknas övergripande kunskap om det som ligger utanför den egna verksamheten.  

Vi rekommenderar att våra myndigheter ger stöd för att stärka en samordnad och samlande aktör som kan 
företräda branschen intressen både när det gäller att utveckla ny teknik, utbildning och insatser som leder till 
ökad synlighet på internationella marknader. Som förebild kan med fördel t ex Advantage Austria i Österike 
användas. 

Våra nationella myndigheter (Naturvårdsverk, Tillväxtverket, Energimyndigheten m fl) bör:  

 Ge uppdrag att ta fram emissionsdata och hälsorisker om all småskalig bioenergihanvändning sker med emiss-
ioner som uppfyller kraven i EN 303-5 klass 5 (Naturvårdsverket, Boverket) 

 Ta fram adekvat och sakligt informationsmaterial till våra myndigheters hemsidor (Energimyndigheten tillsam-
mans medbranschorganisationerna) 

 Riktade informationsinsatser till villaägare, lantbrukare och bostadsrättsföreningar (Naturvårdsverket, Energi-
myndigheten, Boverket i samarbete med kommunala energirådgivare och branschorganisationer) 

 Riktade informationsinsatser till industri och kommunala energibolag (Naturvårdsverket, Energimyndigheten, 
Boverket, MSB i samarbete med kommunala energirådgivare och branschorganisationer) 

 Avsätta medel till en branschgemensam fond som kan finansiera utveckling och exportinitiativ (Energimyndig-
heten tillsammans medbranschorganisationerna) 
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Våra lokala- och regionala myndigheter (Kommuner, Länsstyrelser, Regioner) bör: 

 Arrangera workshops och seminarier riktade till politiker och beslutsfattare.  

 Etablera vidareutbildning av Energirådgivare, Skorstensfejare och VVS-installatörer  

 Genomföra riktade informationsinsatser till industri och allmänhet. 

Våra branschorganisationer (Svebio, PelletsFörbundet, Skogsindustrin m fl) bör: 

 Satsa på insatser som ökar kunskapen om bioenergins så kallade tilläggsvärden som generellt sett mycket låg 
(målgrupp media, politiker och beslutsfattare, myndigheter och energikonsulter) 

 Arrangera och delta i studieresor och workshops (öka kunskapen kring marknadens aktörer och hitta samar-
betspartners) 

 Vara mer aktiv i media med faktaartiklar och debattinlägg. 

 Ta fram och se till att hemsidor och aktiviteter i sociala media följer etiska regler 

Genom att öka kunskapen generellt bidrar detta samtidigt till att öka intresset för samverkan och samarbete. 
Och genom att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter kan även SME-företag med begränsade 
personella och ekonomiska resurser ta steget att agera på nya marknader.   

8.2. Tillgänglighet till utbildade och kompetenta installatörer och arbetsledare 

En av de viktigaste punkterna från installatörssidan kretsar kring det akuta behovet av att skapa en föryng-
ring, eller rättare sagt, återväxt i installatörsledet. Många installationsföretag står inför stora pensionsav-
gångar de närmaste åren och vi ser samtidigt ett växande behov av att påverka innehållet i utbildningen av 
installatörer. Här behövs ett ökat samarbete med såväl gymnasieskolans VVS-program som eftergymnasiala 
YH-utbilningar typ Energisystemtekniker m fl.  

Utan kunniga och motiverade installatörer sker ingen utveckling i branschen. 

Viktigt för att behålla våra kunder är också tillgången på service. Vi behöver snarast etablera en branschge-
nomsam och riksomfattande serviceorganisation som kan erbjuda våra användare en trygg och säker anlägg-
ning. Vi ser här att det behövs en bättre samverkan "energiinstallatörer" sinsemellan så konsumenter som är 
i behov av hjälp på ett enkelt sätt kan få denna. 

Ansvariga politiker och utbildare bör ta initiativet till: 

 Översyn av VVS-utbildningen i gymnasieskolan (Skolan i samarbete med branschorganisationerna) 

 Ta fram en eftergymnasial YH-utbildning av Energisystemtekniker. Behovet av arbetskraft som kan och förstår 
systemlösningar där olika energibärare samverkar är akut (YH-nämnden i samarbete med branschorganisation-
erna) 

Det råder en allmänt spridd tilltro bland våra beslutsfattare att en akademisk utbildning kommer att lösa 
problemen. Inom vårt intresseområde är behovet av utbildade akademiker begränsat. Vår bransch behöver 
istället personal som har en mer yrkesinriktad utbildning men som ändå ger "lite mer" än enbart gymnasie-
skolans yrkesutbildning. 

Branschorganisationer, energirådgivare och utbildare bör därför vara de som äger frågan när det gäller: 

 Riktade informationsinsatser till redan verksamma installatörer, konsulter och mäklare 

 Organiserad service av energiteknik  

8.3. Satsningar på små och medelstora företag 

Ett bra företagarklimat förutsätter enkla och stabila regler som ger stöd istället för hinder. Företag i Sverige 
etableras och drivs främst genom egna medel. Det framhålls ofta i många olika sammanhang att det är 
främst i de mindre företagen som jobben skapas. Detta gäller i synnerhet för företagen som ledande inom 
vår bransch. Enligt branschorganisationen Företagarna har mer än sex av tio företag startas med grund eget 
sparande. Ungefär åtta av tio växer genom vinstmedel.  
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För många företag som vill växa är finansieringsmöjligheten ett hinder. Tillgången på riskkapital till mindre 
företag är begränsad och branschens vikande försäljningssiffror slår på företagarnas lönsamhet och minskar 
därmed även tillgången på eget kapital för att skapa möjlighet till tillväxt. 

Företagare ska inte belastas med onödig byråkrati, krångliga regler och långa handläggningstider 
för nödvändiga tillstånd oavsett om det handlar om lagar eller kommunala regler. Det är därför 
viktigt att våra svenska regler harmoniseras med anda länders krav och att de inte är mer långt-
gående än vad EU-direktiven kräver.  

 Öka tillgången på riskkapital och utvecklingsbidrag (T ex Vinnova, Tillväxtverket, Almi) 

 Stimulera samverkan och samarbete mellan företag, myndighet och akademi (Regeringen via t ex reglerings-
brev till myndigheter, branschorganisationer och forskningsorganisationer) 

 Stimulera företagen att ta mot praktikanter och examensarbeten (Branschorganisationer, regionala myndig-
heter, YH-utbildare) 

 Samordna utbildningsprogram som bättre motsvarar företagens behov (Gymnasieskolan, Yrkeshögskolan i 
samarbete med branschorganisationerna)  

 Erbjud fri konsulthjälp för projektformulering och projektansökan (Energimyndigheten och Regionala myndig-
heter) 

 Underlätta internationalisering genom stöd/bidrag för 1:a och 2:a steget ut. (Business Sweden, Tillväxtverket) 
 

8.4. Rätt balans mellan akademisk forskning och tillämpad forskning  

När det gäller fördelning av forskningsmedel är det idag en övervikt på 
forskning inom akademin. Denna forskning är naturligtvis viktig på lång 
sikt, men leder sällan till nya produkter och bättre lönsamhet för före-
tagen på kort sikt. Branschföretagen efterfrågar mer företagsdriven 
forskning och att företagen får vara med och sätta forskningsagendan.  

Vi behöver öka kunskapsutbytet och lära känna varandra för att 
öka förståelsen för varandras förutsättningar. Det handlar inte 
bara om att vara med i olika forskningsprojekt med naturainsat-
ser utan det handlar mer om engagemang. 

Uppföljande forskning anser företagen är viktigast. Vi behöver inte alltid 
hitta på så mycket nytt utan kan koppla ihop det som redan är gjort 
genom ökat samarbete mellan företag och akademi. Att bygga vidare 
på produkter som redan tagit fram är för företagen en kostnadseffektiv 
väg att bli stakare. Här kan konsultcheckar och industridoktorander 
vara ett bra koncept, men sådana projekt behöver ha en huvudman 
utanför akademin för att skapa engagemang.  

 Öka andelen tillämpad forskning (Se till att medel allokeras till företagen behov) 

 Klimatfrågan är en ödesfråga där termisk bioenergi kan göra skillnad. Prioritera projekt som leder till ökad sam-
verkan akademi och företagande (Alla aktörer som finansierar forskning och utveckling) 

 Satsa på alla typer av projekt som kan skapa kolsänkor och låt företagen samarbeta och vara med och skapa 
nya affärsmodeller (Naturvårdsverk, Klimathandläggare) 

 Stimulera användandet av industridoktorander (Alla aktörer som finansierar forskning och utveckling) 

 Satsa på utvecklingsprojekt av befintlig teknik, hjulet behöver inte uppfinnas igen (Alla aktörer som finansierar 
forskning och utveckling) 

 Stimulera demoprojekt även om de sker utanför landets gränser (Energimyndigheten, Vinnova, Tillväxtverket 
Business Sweden och Regionala Exportorganisationer) 

 Resultaten från offentligt finansierad forskning bör även redovisas "populärvetenskapligt" så att de lättare kan 
tillgodogöras av företag och industri (Alla aktörer som finansierar forskning och utveckling) 

Foto: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
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8.5. Bättre tillsyn och kontroll av myndighetskravens efterlevnad 

Våra företag påpekar ofta att myndigheternas tillsyn över framförallt byggnads- och miljölagstiftningen är 
mycket bristfällig. Idag är det i praktiken riskfritt att sälja och installera teknik som inte uppfyller kraven. Det 
beror dels på ett otydligt juridiskt stöd för att vidta åtgärder och dels på att myndigheterna har svårt att rent 
praktiskt kunna vidta åtgärder. Resultatet är att det idag i princip inte finns någon kontroll på andrahands-
marknaden och det befintliga beståndet.       

Bristande tillsyn leder till snedvriden konkurrens, då seriösa aktörer som bekostat produktutveckl-
ing och kontrollprogram inte får tillbaka investeringarna då kunderna väljer aktörer som kan er-
bjuda lägre priser. 

Eftersom värmepannor har lång livslängd innebär avsaknaden av tillsyn att det kommer att ta mycket lång tid 
innan den gamla dåliga tekniken är utbytt. Såväl Energimyndighetens som MSB:s data visar att det totala 
antalet vedpannor i småhus minskar för varje år. Under åren 2009-2013 minskade antalet från 258 000 till 
219 000. Den beräknade förändringstakten för beståndet blir då att antalet pannor minskar med cirka 4 % 
per år. Samtidigt sker endast mycket små förändringar i hur beståndet fördelar sig mellan pannor som upp-
fyller respektive inte uppfyller BBR-kraven när det gäller emissioner. År 2009 var det till exempel uppskatt-
ningsvis 57 procent av pannorna som inte uppfyllde BBR-kraven, jämfört med 55 procent år 2013. 

Användandet av omodern teknik borde därför begränsas, och de omoderna pannorna och kaminerna borde 
skrotas. Ännu idag säljs, och installeras, många pannor och kaminer som inte uppfyller kraven. Vi har tidigare 
i denna agenda redovisat, angående tidigareläggandet av Ecodesignkraven, att företagen anser det olämpligt 
att i förtid dessa på pannor som helhet. Ett förslag från branschföretagen är att bara införa kraven i EN 303-5 
klass 5 i förtid och istället satsa på en ökad tillsyn. Lagstifta samtidigt om ett slutdatum då teknik som inte 
uppfyller gällande krav får användas, t ex genom att koppla detta till anläggningen ålder. 

 Se över hur lagstiftningen ser ut och hur denna samverkar och överlappar (Boverket, Naturvårdsverket) 

 Avstå från att införa Ecodesign i förtid, uppgradera istället BBR till kraven i EN 303-5 för klass 5, med tillhörande 
metoder (Boverket, Naturvårdsverket) 

 Se till att kraven på tillsyn fungerar på likartat sätt i alla kommuner (Regeringen, SKL) 

 Utred ansvarsfördelningen när det gäller genomföra tillsyn och kontroll (Boverket, Naturvårdsverket, Rädd-
ningsverket) 

 Utöka sotningsväsendets brandskyddskontroll till att även omfatta kontroll av miljöprestanda (Boverket, Na-

turvårdsverket, Räddningsverket) 

 Lagstifta om ett slutdatum då teknik som inte uppfyller gällande krav får användas. (Regeringen delegerar till 

ansvarig myndighet) 

8.6. Satsningar på exportfrämjande åtgärder 

I Sverige slussas en stor del av exportfrämjande medel till projekt och insatser som i första hand går till de 
stora företagen. I de länder som är framgångsrika på export finns en gemensam nämnare i att insatserna 
koordineras centralt och att företagen har ett mycket starkt inflytande på hur insatserna skall användas  

Det är uppenbart att svenska branschföretag har ett avsevärt sämre stöd, än motsvarande före-
tag i våra konkurrentländer, när det gäller att etablera sig på olika exportmarknader. 

 Se över tillämpningen av EU:s stadsstödsregler där Sverige upplevs göra en stängare tolkning än t ex Österrike 
och Finland (Regeringen, Energimyndigheten etc) 

 Skapa en "fond" av insatsmedel (liknade de i Österrike och Finland) som administreras av branschorganisation-
erna och där företagen kan få medfinansiering för även mindre projekt och gemensamman internationella 
marknadsinsatser 

 Tillåt insatser även utanför "prioriterade insatsområden" när detta är motiverat. Idag saknas möjlighet att för 
stöd till de marknader i t ex Europa och Kanada som har visat att man vill köpa vårt kunnande. Länder som har 
en mogen marknad, god betalbarhet och likartade behov som vi har. (Alla berörda myndigheter) 

 Ge företag och branschorganisationer ett större inflytande på var insatser behövs 

 Erbjud "konsultcheckar" till SME-företag som vill anlita Business Sweden eller andra aktörer som kan hjälpa till 
att undersöka förutsättningen på nya exportmarknader (Energimyndigheten, Regionala program) 
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 Prioritera bidrag för deltagande i internationella konferenser, mässor och match-making aktiviteter (Energi-
myndigheten, Tillväxtverket) 

 Erbjud stöd till SME-företag som behöver komplettera sin dokumentation med utredningar och tester som 
vissa marknader kräver (utöver vad som gäller inom EU-nivå)  

 Se över hur kunskap och erfarenhet från kommunala energibolag kan paketeras så att de kan säljas på mark-
nader utanför den egna kommunen (SKL, Regeringen) 

 Skapa förutsättningar till att minst en större konferens och/eller mässa arrangeras i Sverige varje år. Jämför 
med WSED i Wels i Österrike som varje år lockar 7- 800 hundra konferensdeltagare från hela världen. Utställ-
ningen lockar varje år omkring 500 utställande företag och 100 000 besökare. (Energimyndigheten) 
 

 

8.7. Nationell helhetssyn på innovationsområdet 

De insatser som av företagen upplevs vara de som är bäst idag, och som är riktade till att hjälpa företagen 
växa och utveckla sina produkter bottnar sällan nationella program utan är oftast regionala skattefinansi-
erade program. En barriär som vi uppfattat är därför att dessa medel sällan är koordinerade mellan olika 
regioner och att lokala- och regionala skattemedlen inte får/bör spilla över utanför regionen.  

Det betyder att uppskattade regionala projekt som t ex IRETI-projektet i Västra Götaland och Bio-
energigruppen i Växjö m fl har svårt att få en nationell- och internationell spridning.  

I arbetsgruppen har vi fört samtal mellan aktörer i Västra Götaland, Dalarna och Småland kring såväl behovet 
som önskemålet att kunna samverka bredare och bättre. Det finns ett stor intresse för detta men det saknas 
ekonomiska medel för att koordinera sådana insatser. Här menar vi att lösningar som Advantage Austria i 
Österrike och Tekes i Finland skulle kunna stå som modell även för ett svenskt initiativ. 

 Verka för att information och kunskap fördelas bredare. Idag hanteras innovationsområdet termisk energi av 
en rad olika myndigheter med ansvarsfördelning som t o m sorteras in inom flera olika departement (Alla myn-
digheter med stöd av Branschorganisationer, akademi m fl)  

 Ta fram modeller för att värdera av den termiska bioenergins tilläggsvärden när det gäller klimatnytta, socioe-
konomiska fördelar, biokraftproduktion, konkurrenskraftiga stabila priser och försörjningstrygghet  

 Tydliggör samhällets ansvar för att myndigheternas information om energifrågor är heltäckande och saklig 

 Ta vara på kunskapen och verka för ett utökat samarbete med nya och befintliga branschorganisationer  

 Ge företagen större inflytande över samhällets olika insatsprogram och satsa mer på åtgärder som direkt riktas 
till företagen (Alla myndigheter och Regionala aktörer) 

 Verka för att regionala utvecklingsprojekt kan "spilla över" på andra regioner och prioritera projekt där flera 
regioner går samman till större projekt 

 Fler och fördjupade kontakter och information gentemot myndigheter och politiska makthavare. 

 

  

http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days/
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9. Slutord 
Arbetsgruppen vill i denna agenda peka på att dagens resursan-
vändning utsätter både våra samhällen och affärsintressen för ett 
antal allvarliga risker. Med tanke på hur vi idag använder vår energi 
och våra naturresurser är det övergripande budskapet i den här 
agendan att samhället behöver se över de långsiktiga målen och 
behovet av en ökad effektivitet i energianvändningen. Att negligera 
dessa frågor utgör reella hot mot såväl konkurrenskraft som fram-
tida vinster i företagens verksamhet.  

Omkring 50 % av det som skördas i våra skogar blir biprodukter. 
Nästan all den biomassa som utnyttjas inom innovationsområdet 
termisk bioenergi härstammar på ett eller annat sätt från skogsindu-
strins biprodukter. Det är en avgörande faktor för skogsindustris 
konkurrenskraft är att man har en stabil och lönande avsättning för 
sina biprodukter. Med en ökande internationell konkurrens är det 
viktigt att skogsindustrin kan öka förädlingsvärdet på sina biproduk-
ter så mycket som möjligt. Omfattande forskning sker inom bland 
annat den petrokemiska industrin för att omvandla skogens bipro-
dukter till drivmedel, textilier och plaster.  

På kort sikt är den enklaste, och billigaste, formen att öka förädlingsvärdet att tillverka pellets. Genom att 
öka användningen av pellets kan man utnyttja en redan utbyggd produktionskapasitet för att öka lönsamhet-
en. På längre sikt ser vi det som troligt att prima sågspån kommer att hitta lönsammare användning och att 
användningen av biomassa för värme, el och kyla därför kommer att få använda sämre kvaliteter av råvara än 
den prima skogsråvara som används idag.  

"Därmed vill vi understryka behovet av fortsatt grundforskning på användningen av exempelvis 
lantbrukets restprodukter till energiändamål" 

För att utveckla branschen behövs insatser som både skapar branschöverskridande och tvärvetenskapliga 
samarbeten mellan företag och akademi. Insatser som samtidigt stimulerar såväl nya aktörer som etable-
rade, till att söka nya konstellationer för att penetrera nya marknader. Här menar vi att samhället har möjlig-
heten att skapa betydligt bättre förutsättningar för hållbara affärer genom att lyssna mer till företagen och 
stimulera mer tillämpad forskning med innovationsprojekt som är gränsöverskridande med stor kommersiell 
potential inom innovationsområdet.  

Allt sedan kärnkraftomröstningen 1980 har den svenska energidebatten präglats av en diskussion om kärn-
kraftens vara eller icke vara. Kärnkraften, som idag står för drygt 40 % av landet elproduktion, har naturligtvis 
varit en viktig tillgång för vårt land. På gott och ont. Men dagens kärnkraft börjar nu närma sig slutet på sin 
tekniska livlängd. Det finns i dagsläget ägarbeslut på att avveckla fyra av landets tio reaktorer inom den 
närmaste femårsperioden. Målet för den parlamentariskt tillsatta energikommissionen är därför att skapa en 
bred politisk enighet kring den långsiktiga energipolitiken från år 2025 och framåt. 

Vi behöver en trygg och konkurrenskraftig energiförsörjning för en hållbar ekonomisk, social och 
miljömässig positiv utveckling. Detta erbjuder innovationsområdet Termisk Bioenergi 

Det kan det tyckas vara en stor utmaning att enas kring långsiktiga politiska beslut som bygger på hållbar och 
förnybar energi. Men det är en nödvändighet att söka praktiska lösningar för att klara vår välfärd och indu-
strins konkurrenskraft. Att vi i Sverige står inför en rad utmaningar på klimat- och energiområdet borde inte 
komma som någon överraskning, och gör vi ingenting i dag så pekar de mesta på att vi går mot en betydligt 
allvarligare situation inom en nära framtid. Förutom att Sverige har ett kallt klimat så har vi även en jämförel-
sevis stor andel elintensiv industri.  
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Elproduktionen i kärnkraften är naturligtvis viktig, men den är trots det inte avgörande för vår industri 
och/eller vårt välstånd. Industrins samlade behov av el motsvarar c:a 37 % (51 TWh) av landets totala elan-
vändning som år 2013 var 139,6 TWh. Elanvändningen inom industrin är naturligtvis prioriterad men an-
vändningen gynnas samtidigt av att industrin har ett ganska konstant effektuttag över året. Här är biokraften, 
d v s elproduktion i kombination med fjärrvärme, en värdefull kraftproduktion att både ersätta kärnkraft som 
baskraft och ballansera bortfallet av elproduktion när vind- och solkraft inte levererar. 

Tyvärr verkar många, inom både fackföreningsrörelsen, näringslivet och politiken, vara låst vid tanken att 
bortfallet av kärnkraftens elproduktion måste ersättas med ny storskalig elproduktion. Man tänker inte på att 
en stor del av vår elanvändning går till eluppvärmning. Vi använder 40- 45 TWh högvärdig elenergi för att få 
20 grader varmt i våra bostäder. Det är varken speciellt smart eller långsiktigt hållbart. Under kalla dagar 
krävs en stor installerad effekt enbart för att klara av att värma dessa bostäder. Bristen på effekt blir också 
större i och med att många småhus dessutom ställer om värmeförsörjningen från exempelvis oljepanna till 
värmepump. Även om värmepumpen är energieffektiv så används el för att driva pumpen och vissa värme-
pumpar kompletteras dessutom av en elpatron som går in då behovet av värme är som störst.  

Att byta elvärme mot bioenergi i form av ved, flis och 
pellets är fullt möjligt. Tillgången på biomassa för ener-
giändamål är långt större än dagens efterfrågan.  

Så även om konkurrensen om råvaran ökar så finns det goda 
möjligheter för ökad termisk bioenergianvändning. Modern 
förbränningsteknik ger en bekväm och säker uppvärmning med 
minimala utsläpp av störande ämnen. Och satsar vi mera på när- 
och fjärrvärme kan vi dessutom utnyttja nätet som kylkrets och 
producera el. Biovärme i stället för elvärme borde därför vara 
ett guldläge för ett skogrikt land som vårt.  

I denna agenda pekar vi på behoven av både morot, piska och tamburin41. Men vi vill samtidigt också peka på 
en alternativ väg som vi tycker är värd att prova. För att nå framgång menar vi att politiska åtgärder behöver 
kompletteras med åtgärder som förändrar individers beteenden. Ett relativt nytt sätt att påverka beteenden i 
hållbar riktning utan att påverka människors värderingar är nudging. Nudging handlar om att försiktigt leda 
människor i en önskvärd riktning, utan att använda varken morot eller piska. Istället arrangerar man en valsi-
tuation så att det önskvärda beslutet blir det som är lättast att fatta. Kunskap om nudging öppnar således 
möjligheter för att föreslå en ny typ av åtgärder och styrmedel som kan bidra till en mer hållbar konsumtion. 

Vi har visat att Termisk Bioenergianvändning ger flera fantastiska möjligheter för vårt land. Inom arbetsgrup-
pen är vi övertygade om att Sverige har, till skillnad från många andra länder, goda förutsättningar att fak-
tiskt blir vinnare på den energiomställning som utmaningen innebär. Naturligtvis ska vi i första hand vara 
sparsam och inte slösa energi i onödan. Men minst lika viktigt är att den energi vi använder förbrukas så 
smart som möjligt.  

Ytterst handlar det om hur vi använder vår energi, att vi använder rätt energibärare för rätt än-
damål. Då kan utmaningen bli en tillgång istället för en börda. 

Vi saknar samtidigt en övergripande handlinsplan för bioenergi. Vi ser stora möjligheter att öka produktionen 
av biokraft i Sverige. Enligt Svebios uppfattning går denna elproduktion att öka biokraften med 1 TWh om 
året fram till 2040, från dagens c:a 10 TWh till totalt mer 30 TWh, vilket motsvarar mer än en femtedel av 
den svenska elanvändningen. Biokraften är en viktig del av den framtida svenska elförsörjningen och kan 
dessutom leverera el när behovet är som störst. Med andra ord ett viktigt komplement när kärnkraften av-
vecklas och som balanskraft när t ex sol- och vindkraft inte levererar.  

                                                             
41 Se sidan 7. 
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Nyligen har regeringen lagt fram ett förslag till riksdagen om att öka Sveriges förnybara elproduktion med 5 
TWh till 2020, varav merparten baseras på sol och vindenergi, vilket vi naturligtvis uppfattar som positivt i 
grunden. Utbyggnaden av ny grön elproduktion skulle därmed öka med 30 TWh från 2002 till 2020. Men vi 
vill samtidigt fästa uppmärksamheten på att elproduktionen från framförallt sol har en begränsning av hur 
stor vår elanvändning är på sommaren. Om man genom subventioner ändå tillför massor av ny effekt riske-
ras överkapacitet som pressar elpriset mot noll. Det ger inte bara solkraften extremt dålig lönsamhet utan 
drabbar även intjäningsförmågan hos de övriga kraftslagen, inklusive vindkraften, som behövs vintertid då 
efterfrågan på effekt kan fördubblas. 

Vårt effektbehov sommartid landar på ungefär 10- 12 000 MW. Vi har redan 4 500 MW vindkraft som i vart 
fall periodvis producerar el under sommaren. Utöver detta har vi vattenkraften som bidrar med c:a 4 000 
MW om vi inte ska tvingas tappa vatten av hänsyn till de fastställda gränserna för lagring i sjöar och magasin. 
Därtill kommer industrins mottryckskraft. Så även om alla kärnkraftverk stängs behövs det inte särskilt myck-
et ytterligare effekt under sommaren. 

Vi menar att det därför är bättre att utnyttja biokraften. Att bygga ut bioenergibaserad kraftvärme har 
många fördelar. Den är förnybar, den kan producera elström vid behov och den produceras ofta i anslutning 
till stora användare, som industrier och stora tätorter. Dessutom kan biokraften generera mer el ju kallare 
det blir i och med att fjärrvärmebehovet ökar.  

"Politiskt sett borde därför bioenergi vara den mest attraktiva lösningen då energiformen genere-
rar varaktiga arbetstillfällen och skatteintäkter i många år även efter det att installationen av 
utrustning är gjord. Välkomna arbetstillfällen i närområdet" 

 

 


