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Remiss av Skogsskötsel med nya möjligheter
Energiföretagen Sverige ger röst åt omkring 400 företag som producerar,
distribuerar, säljer och lagrar energi. Energibranschen investerar omkring 30-35
miljarder kronor årligen. Med rätt förutsättningar kan vi fortsätta trygga
energileveranserna till hushåll, företag och samhälle — varje sekund, året om —
samtidigt som vi driver på den förändring som möjliggör framtidens energisystem.
Vårt mål är att; utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan
med vår omgivning, utveckla energibranschen —till nytta för alla. Energiföretagen
Sverige tackar för möjligheten att få lämna synpunkter

Samrnanfattning
Fjärrvärme och kraftvärme är viktiga förutsättningar för ökad produktion och
användning av förnybar el, och bidrar till övergången till ett hållbart,
resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Fjärrvärme och kraftvärme minskar
effekttopparna under den kalla årsperioden samtidigt som den producerade elen
bidrar till bättre balans i energisystemet. Det är också en viktig förutsättning för
övergången till fossilfria transporter.
Biobränsle är ett dominerande bränsle i fjärrvärme- och kraftvärmeproduktionen.
Idag används betydande mängder biprodukter från skogsindustrier för produktion
av fjärrvärme och kraftvärme. På sikt kommer en stor del av dessa biprodukter att
användas i andra sektorer. Därför är ökat uttag av "grenar och toppar" (s.k. grot)
en viktig förutsättning för att säkerställa långsiktig bränsleförsörjning för
fjärrvärme och kraftvärme.
Energiföretagen Sverige instämmer med Skogsstyrelsen att åtgärder för
skogsbrukets infrastruktur, rådgivning, forskning och uppföljning bedöms alla ha
stor betydelse för vidareutveckling av skogsproduktionen och miljöhänsynen.
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Energiföretagen Sverige:
-

anser att hållbara och tillgängliga transporter är viktiga för skogsnäringen
samt för ökat uttag och användning av bioenergi från skogen.

-

förordar större satsning på tågtransporter och ökad tillförlitlighet för
tågtransporter. Även kapaciteten för tågtransporter behöver ökas.
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-

anser att flaskhalsar inom järnvägen bör byggas bort och att staten bör
säkra en långsiktig finansiering till underhåll av landets järnvägar.

-

förespråkar högre takt för genomförandet av riksdagens beslut om att
tillåta 74-tons lastbilar på svenska vägar.

-

förordar ytterligare insatser för att visualisera och kommunicera
regeringens och Skogsstyrelsens syn om bioenergins klimatnytta och
ambitioner om bioekonomi.

-

förordar insatser för att öka intresset för skogliga frågor, bland annat att
utbilda nya lastbils- och maskinförare.

-

förordar ett kostnadseffektivt genomförande av hållbarhetskriterier för
bioenergi i svensk lagstiftning.

Detaljerade synpunkter
Fjärrvärme- och kraftvärmeverk producerar energi med låga utsläpp från
huvudsakligen (>90%) förnybar eller återvunnen energi, det vill säga energi som
skulle gå till spillo om ingen annan använder den. Fjärrvärme och kraftvärme är
viktiga förutsättningar för ökad produktion och användning av förnybar el, och
bidrar till övergången till ett hållbart, resurseffektivt och fossilfritt samhälle.
Fjärrvärme och kraftvärme minskar effekttopparna under den kalla årsperioden
samtidigt som den producerade elen bidrar till bättre balans i energisystemet. Det
är också en viktig förutsättning för övergången till fossilfria transporter.
Energikommissionens och Miljömålsberedningens bedömningar är att fjärrvärme
och kraftvärme utgör centrala delar i ett framtida hållbart och resurseffektivt
energisystem.
Ökad användning av biomassa innebär en stor möjlighet för Sverige att uppnå sina
mål om klimatneutralitet och fossilfrihet förutsatt att vi kan öka utbudet av
inhemsk biomassa på ett hållbart sätt. Biobränsle är ett viktigt bränsle för
uppvärmning av byggnader, främst genom att det är ett dominerande bränsle i
fjärrvärme- och kraftvärmeproduktionen. Idag används betydande mängder
biprodukter från skogsindustrier för produktion av fjärrvärme och kraftvärme. På
sikt kommer en stor del av dessa biprodukter att användas i andra sektorer,
exempelvis för tillverkning av biodrivmedel, kemikalier, bioplast och textilier. Det
finns en uppfattning att fjärrvärmesektorn bör minska sin användning av biomassa
avsevärt. En sådan utveckling skulle dock äventyra den omställning av
energisystemet som fjärrvärmesektorn har uppnått. Ökat uttag av grot är en viktig
förutsättning för att säkerställa långsiktig bränsleförsörjning för fjärrvärme och
kraftvärme.
Energiföretagen Sverige instämmer i att "ett effektivt skogsbruk förutsätter att
den skog/iga infrastrukturen fungerar väl. Den påverkar skogsbrukets ekonomi och
primärproduktionen (skogens tillväxt) och därigenom framtida
avverkningsmöjligheter direkt och indirekt."
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Under de senaste åren har uttag av grot minskat kraftigt. Orsakerna har varit flera,
bland annat låg lönsamhet samt bristfälliga processer och infrastruktur, vilka
påverkat kostnaderna för uttag av grot och därmed även haft påverkan på
lönsamheten. Ökad produktion och användning av grot kräver samverkan mellan
myndigheter, energibranschen, skogsägarna och bränsleleverantörer. I takt med
utvecklingen av bioekonomin och ökade ambitioner för användning av
restprodukter från industrin blir det mycket viktigt för Sverige att säkerställa
tillgång till grot till anläggningar som levererar fjärrvärme och kraftvärme till mer
än hälften av Sveriges byggnader.
Bland annat är hållbara och tillgängliga transporter en viktig förutsättning för
skogsnäringen samt för ökat uttag och användning av bioenergi från skogen.
Energiföretagen Sverige anser att kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara vägoch tågtransporter är nödvändiga förutsättningar för transport av skogsbränslen.
Bland annat krävs större satsning på tågtransporter och ökad tillförlitlighet för
tågtransporter. Även kapaciteten för tågtransporter behöver ökas.
Underhållet av järnvägen har varit eftersatt under lång tid. Energiföretagen
Sverige anser att flaskhalsar inom järnvägen bör byggas bort och staten bör säkra
en långsiktig finansiering till underhåll av landets järnvägar. Dessutom bör man
använda den outnyttjade potentialen för järnvägstransporter. Det handlar
framförallt om de lågtrafikerade banorna där det idag finns en stor outnyttjad
potential för transport av biomassa och biobränslen. 1
Energiföretagen Sverige förespråkar också högre takt för genomförandet av
riksdagens beslut om att tillåta 74-tons lastbilar på svenska vägar. Erfarenheter
från Finland visar att tyngre och längre lastbilar leder till effektivare transporter,
minskade logistikkostnader, färre lastbilar på vägarna, ökad trafiksäkerhet, och
smartare användning av infrastruktur. Längre och tyngre lastbilar minskar
dessutom utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar.
Medan EU-kommissionen och Sveriges regering betraktar ökad användning av
skogsråvaran och bioenergi som ett mycket viktigt verktyg för att nå Europas och
Sveriges klimat- och miljömål iakttas en ökad oro för användning av bioenergi i
samhället. Kritiken bottnar i bristande systemperspektiv och/eller förståelse.
Bland annat görs klimatberäkningar för skogsråvaran baserade på ett synsätt som
är långtifrån den skogliga verkligheten och där man i princip utgår från att träd
avverkas för att bli bioenergi, eller att det tar 100 år innan klimateffekten av en
avverkning blir kompenserad. Energiföretagen förordar ytterligare insatser för att
visualisera och kommunicera regeringens och Skogsstyrelsens syn på bioenergins
klimatnytta och ambitionerna om bioekonomi i en mycket större omfattning än
vad som görs idag.
Ett viktigt hinder för utvecklingen av bioekonomi och ökad användning av
bioenergi är brist på kompetens. Det påverkar exempelvis avverkning,
bränsleuttag, plantering och miljöhänsyn. Energiföretagen Sverige förordar
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insatser för att öka intresset för skogliga frågor, bland annat att utbilda nya
lastbils- och maskinförare.
Regeringen, myndigheterna, skogsindustrin, energiföretagen och andra aktörer
har under flera år arbetet intensivt med att få till rimliga hållbarhetskrav för
bioenergi i förnybarhetsdirektivet (RED-Il). Om genomförandet av
hållbarhetskriterier för bioenergi i svensk lagstiftning leder till orimligt höga
administrativa kostnader kan detta hindra ett ökat uttag av skoglig bioråvara och
bioenergi. Det gäller i synnerhet för små skogsägare som brukar en väsentlig del
av den svenska skogen. Energiföretagen Sverige förordar ett kostnadseffektivt
genomförande av hållbarhetskriterier för bioenergi i svensk lagstiftning.
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