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Kort om fjärrvärme



kilometer fjärrvärmenät i Sverige



Fjärrvärme och fjärrkyla i Sverige

• 49 TWh fjärrvärme

• 1 TWh fjärrkyla

• Fjärrvärme i alla städer >10 000 invånare

• 92% flerbostadsfastigheter

• ~80% lokaler

• ~20% småhus



Energitillförsel svensk fjärrvärme 2016
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Fjärrvärmes utveckling
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Värmemarknad Sverige

Fjärrvärme är konkurrensutsatt

Marknaden är inte reglerad - prisdialogen

> 50% av värmemarknaden

< 50% av omsättningen



Leveranser av bioenergi Sverige (GWh)-
alla sektorer

Källa: Träbränsleföreningen
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EUs politik om bioenergi
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EUs förnybarhetspolitik och 
bioenergi

• Statistik bioenergi

• EUs mål för bioenergi 2030

• Hållbarhetskriterier för fasta biobränsle

– tidigare förnybarhetsdirektiv endast biodrivmedel och bioolja



Källa: AEBIOM

Bioenergi i EU, 2015

• 10% av EUs 
energianvändning

• 61% av all förnybar

• 89% av förnybar 
värme

Fossila bränslen



Källa: AEBIOM

värme

Prognos bioenergi 
i EU



Källa: AEBIOM

EU och bioenergi, 2015
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Bioenergi EU-28, 2015

• Mer än 75% består av fasta biobränslen

• Merparten skogsavfall, bark och sågspån

Källa: AEBIOM



Biokondens eller kraftvärme?

• Mycket biokondens: UK, Irland, Estland, Italien, Belgien….

• Mer kraftvärme från bioenergi än fossil

Källa bilder: AEBIOM
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EUs politik om bioenergi

• KOM förslag 2030: minst 27% förnybar, nationella mål (Sverige 49%)

• ENVI (Miljöutskottet): minst 35%, bindande mål på EU-nivå och bindande 
nationella mål (Sverige 63%)

• RES för transporter 2030: tillbaka till krav på bränsleleverantörer att nå 
minst 12%

• Medlemsstater får ha högre mål

• Marknadsbaserade styrmedel

• För småskalig och pilotprojekt möjlighet till feed-in-tariffs

• Effektiva nationella verktyg som leder till kostnadseffektiva åtgärder
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EU- Kommissionens ramar

• Öka produktion och användningen av bioenergi

• Säkerställa investeringar

• Lika villkor för alla aktörer

• Praktiskt, enkelt och kostnadseffektivt

• Allmänhetens acceptans



Hållbarhetskriterier för 
bioenergi



Bakgrund HBK

• Diskussion om hållbarhetskriterier för fasta biobränslen redan 2008

• Ändlös intern beredning inom EU-KOM

• Förra KOM tog fram utkast till lagförslag som begravdes oktober 2013 
p g a motstånd från medlemsstater

• Juli 2014: ”inget behov av HBK för fasta bränslen fram till 2020, men 
därefter behövs en förbättrad biomassapolicy”

• Endast rekommendationer



Drivkrafter

I begynnelsen hade bioenergi gott rykte och ansågs hållbart! Vad hände sedan?

• kraftigare klimatstyrmedel –> storskalig fossilanvändning ersätts med 
biobränslen –> ifrågasättandet intensifieras

• Mest ifrågasatt är importerad pellets och rundvirke för pellets från tredje land

• Europa: 96% inhemsk, 4% import främst pellets

• Ju mer fossil används i ett land, desto större misstänksamhet mot biobränsle



Motstridiga budskap från medlemsstater

Kommissionen speglar MS, miljörörelsens och industrins skilda ståndpunkter

De viktigaste påverkansgrupper

• Medlemsstater

• Industrin och energisektorn 

• Miljöorganisationer 

• Krav från andra sidan atlanten 



Vad säger skogsnationer?

• Lagstiftning dyrt sätt att lösa sällsynta problem

• Riskerar motverka förnybar energi

• Hotar det nationella självbestämmandet över skogspolitiken
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Vad säger NGOs?



Vad säger NGOs?

• Redan dagens skogsbruk ett problem, ökad efterfrågan innebär stort hot

• Import från tredje land ökar hotbilden 

• Bioenergi ger stora CO2-utsläpp



Vad säger NGOs?

• Gräns för bioenergi efter 2020 

• Gräns för biomassaproduktion  i högrisk områden

• Skydda mark och vatten, biologisk mångfald

• Kaskadanvändning av biomassa och avfallshierarki

• Sociala aspekter (mat, CSR, mm)

• Effektiv användning av biomassa 

• Ambitiösa krav för erkännande av systemen 

– Samma system för biodrivmedel ska appliceras på biomassa



EUs princip för bioenergins 
klimatskuld

• Upptag och utsläpp av klimatgaser från 
plantering och avverkning hanteras i 
LULUCF (Land Use, Land Use Change and 
Forestry)

• Bioenergi är klimatneutralt men 
klimateffekt från produktion och transport 
av bränslen måste minska

Källa bild: Björn Boström, Naturvårdsverket



2017-11-30Presentation 27

Hållbarhetskriterier- vad säger EU?
Kommissionen Parlamentet Ministerrådet

Gräns 20 MW bränslekapacitet 20 MW, installerad effekt 20 MW, installerad effekt

Hållbarhet Riskbaserat 
förhållningssätt

Riskbaserat förhållningssätt Riskbaserat förhållningssätt

Hur? Vem? Skogsanvändarnivå
(Forest holding)

Bränsletillförsel
(Supply based level)

Inköpsområde
(Sourcing area)

Klimatbesparingar 
värme, el, kyla

2021: 80%
2026: 85%

2021: 70%
2026: 80%

2021: 70%
2026: 75%

Anläggningseffektivitet 
för att kunna få subsidier 
för elproduktion

Endast högeffektiva CHP Högeffektiva CHP +
Konverteringar fossil till bio

Högeffektiva CHP +
CCS/CCU anläggningar

Flexibilitet för extra 
kriterier

Ja endast biomassa Ja biomassa, biodrivmedel 
och bioolja

Nej

Bioavfall Endast klimatbesparing Klimat + avfallshierearki Endast klimatbesparing



Hållbarhetskriterier- vad säger EU?

Kommissionen Parlamentet Ministerrådet

Klimatbesparingar 
biodrivmedel/olja

2021: 70% 2021: 65% även biogas 2021: 70%

Bränslemix? Ja Ja, enskilda leveranser 
bör uppfylla kraven

Ja

Information om ursprung Nej Ja till konsumenter Nej

Biodrivmedel från mat 
och jordbruk

2021: 7%
2030: 3,8%

2021: 7%
2030: 0%

2021: 7%
2030: 3,8%

Erkännande av frivilliga 
system

Ja Ja men revision krävs vid 
behov

Ja men revision krävs vid 
behov



Vad innebär det för oss?

Biomassa

• De värsta farhågorna är över! Än så länge en rimlig nivå!

• Riskbaserat förhållningssätt innebär att biomassan betraktas som hållbar om det 
produceras i ett land som har lagstiftning för hållbar skogsbruk

• Subsidier till elproduktion från konvertering kol till bio underminerar 
Kommissionens förslag

• Djävulen sitter i detaljerna!

• Bevaka tillämpningen i Sverige!

• Diskussionerna kommer att fortsätta även i framtiden!



Vad innebär det för oss?

Biodrivmedel/bioolja

• Första generationen biodrivmedel fasas ut till 2030

• Skapar osäkerhet för långsiktiga investeringar för andra generationen biodrivmedel



Vad krävs av oss?

• Hållarbar skogsbruk

• Hållbar grotuttag

• Askåterföring till skogen



Tidplan och process

• Parlamentets miljöutskott (ENVI) klar 23 oktober 2017

• Parlamentet industriutskott (ITRE): 28 november

• Plenum tidigt 2018, möjligen med förlagen

• Ministerrådet uppdaterar förmodligen 2018

• Därefter trilog Kommissionen, Parlamentet och Ministerrådet



Raziyeh Khodayari

Miljö, hållbarhet, energitillförsel

Raziyeh.khodayari@energiforetagen.se

046 734 25 25 61

Tack för idag!
Hör gärna av dig.


