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Protokoll 
Johan Adolfsson 2020-09-30 

 
 

Protokoll fört vid möte med RMR:s Biobränslekommitté 
 

Datum 2020-09-30  

Plats Teams-möte  

Närvarande Johan Adolfsson Biometria 

 Anders Andersson Södra Skogsenergi 

 Lars Björklund Biometria 

 Jonas Grahn SCA 

 Tommi Karjula Biometria 

 Magnus Larsson Stora Enso Bioenergi 

 Daniel Olsson Biometria 

 Peter Roland Holmen 

 Karl Sandstedt Göteborg Energi 

 Rolf Sandström Rebio 

 Mattias Sparr  Sveaskog 

 Jonas Torstensson Eon Värme 

 Jonas Vestun Jämtkraft 

   
 

Frånvarande Staffan Dalbrink Mellanskog 

1. Mötets öppnande 

Karl Sandstedt öppnade mötet varefter samtliga deltagare presenterade sig. Dokumentet 
Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer skickades ut inför mötet och Karl påminde om dess 
innehåll. 
 

2. Val av personer att justera dagens protokoll 

Beslut: 
Till att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, valdes Anders Andersson. 
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3. Föregående protokoll  

Föregående protokoll gicks igenom och det noterades att de frågor som ställdes vid förra 
mötet apropå nya handelssortiment i Viol3 har besvarats skriftligt av Håkan Jonsson och 
skickats ut inför mötet. Några sortiment inom bränsleområdet återstår att fastställa inför 
Viol3. 
 

4. Rapport från RMR . 

Årscykeln för beslut om Biometrias VP repeterades där det på mötet i november kommer 
att beslutas om VP för våren 2021. 
 
Två nya sortiment har lagts upp i Viol; Biokemslam och Smetrester. 
 
Status och antalet av utrustningar för volymsmätning av travar i landet redovisades, totalt 
fanns dessa på 69 platser. 
 
Dokumentet ”Allmänt om virkesmätning” har skrivits om med anledning av den nya 
organiseringen av virkesmätning/virkesredovisning, I dokumentet beskrivs även 
arbetsprocesserna för uppdatering av olika mätningsdokument. Tidigare regionala 
mätningsbestämmelser har inarbetats i nya nationella mätningsbestämmelser 
/arbetsrutiner som nu införs inom Biometria. 
 
En kampanj har startats upp för att samtliga fordon/släp till 2020-02-01 ska ha uppmätta 
och märkta bankbredder. 
 

5. Prima/sekunda bränsleved 

Sedan ett par år tillbaka finns ett av Biobränslekommittén godkänt förslag till klassning av 
bränslevedstravar i Prima/Godkänd klass resp. Utskott/Mätningsvägran på motsvarande 
sätt som för massaved. Övergrova stockar kan hanteras genom att skapa ett eget sortiment 
för dessa alternativt att köpare/säljare överenskommer om att leveransen får innehålla 
grövre stockar än vad den generella regeln tillåter.  Det ska även vara möjligt att efter 
överenskommelse kunna mäta in bränslevedstravar med 0-klassning 
(bruttovolymmätning). 
 
Beslut: 
Biobränslekommittén rekommenderar RMR att så snabbt som möjligt införa travvis 
klassning av bränsleved. Vidare rekommenderar kommittén att Biometrias arbete med 0-
klassning även omfattar 50-sortiment (samma hantering som för massavedssortimenten). 
 

6. Ledtider för hantering av biobränslen 

Ett exempel från Stora Enso för hur ledtiden från avverkning (första rapporterade 
avverkningsdatum) till avlämning/inmätning av virke kan visualiseras presenterades. 
Ledtiden indikerar hur färskt virket är vid framkomsten till industrin.  Det aktuella fallet 
visade ledtiden för granmassaved där målet är så kort ledtid som möjligt (högst 4 veckor på 
sommaren). För bränslesidan handlar det istället om att det är längre ledtider som 
eftersträvas. Att punkten om ledtider var med på dagordningen var närmast för att 
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informera om en företeelse som i framtiden skulle kunna vara intressant även för 
biobränslesidan. 
 

7. Hållbarhetsfrågor inom bränslesektorn 

Tommi K presenterade inledningsvis ett projekt för teknisk revision som har startats upp 
på Biometria. Utgångspunkten är de hållbarhetskriterier som myndigheterna kommer att 
ställa även för fasta biobränslen med införande under 2021. 
 
Sedan tidigare utför Biometria en tjänst med revision av bränsleleverantörer till 
Söderenergi. Möjligheten att utnyttja Viol för att få fram data till rapporteringsskyldiga 
kommer att utredas närmare. Biometrias tjänster innefattar riskbedömningar, att ta fram 
kontrollsystem, stickprovskontroller av de system som energiföretagen har där rollen som 
oberoende granskare är viktig 
 
Jonas T uppfattade att svenska råvarumaterial inte fordrade ett alltför omfattande 
kontrollsystem i de myndighetskontakter som energibranschen hittills haft. För flytande 
biobränslen fordras ett leverantörsbesked. 
 
Flera av gruppens medlemmar framhöll att det är viktigt att kraven på 
hållbarhetsrapportering blir konkurrensneutral mellan olika företag/företagsstorlekar och 
att administrationen minimeras. 
 
Biometria kommer fortsatt att sondera förutsättningarna och intresset via bl.a. kontakter 
med branschorganisationerna. 
 
Beslut: 
Biobränslekommittén erbjuder sig att stötta Biometria i arbetet utifrån kommande 
implementering av rapporteringskraven enligt EU-direktivet REDII. Detta kan vara som 
referensgrupp/remissinstans/rådgivare för hållbarhetsfrågor inom bränsleområdet. 
Biobränslekommittén uppmanar Biometria att se över hur certikonto och Viol generellt kan 
användas för att möta/stödja kommande rapporteringskrav genom enkel hantering i 
befintliga system. 
 

8. Nya kontrollanvisningar/arbetsrutin vid kontroll av TH-bestämning 

Lars B redovisade grundkraven för inmätning/mottagningskontroll, vari framgår att hela 
innehållet eller en representativ del av lasten ska vara åtkomlig för bestämning av torrhalt.  
Mot den bakgrunden har Skogsstyrelsen i ett föreläggande krävt att kontrollprov ska tas ur 
tippat lass.  
 
Biometria har tagit fram 3 kontrollmetoder för kontroll av torrhaltsbestämning; manuell 
provtagning ur skäppa, manuell provtagning på plan resp. provtagning med borr/sond. För 
platser som tillämpar manuell kontrollprovtagning ur skäppa ska detta kombineras med att 
ett visst antal kontrollprover dessutom genomförs enligt någon av de två andra metoderna. 
 
Lars B visade även en lista på platser med torrhaltsbestämning som Biometria kommer att 
inventera för att möjliggöra en kontrollprovtagning på plan istället för ur skäppa. På sikt är 
det önskvärt med en teknisk utveckling som gör att man kan frångå även behovet av 
tippning på plan för kontrollprovtagning. 
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Beslut: 
Biobränslekommittén rekommenderade starkt att Biometria implementerar de 
kontrollanvisningar som finns fullt ut samt de anvisningar som redovisades på mötet. 
 

9. Begärd kontroll 

VMK-styrelsen kommer denna vecka att behandla ett förslag som innebär att vid en begärd 
kontroll av sönderdelade bränslen som begärs i direkt avslutning till mättillfället ska 
virkesmätaren på plats kunna utföra provtagningsdelen. Förslaget förväntas sedan att 
genomföras till december.  
Begärd kontroll och förbättrade sätt för detta har efterfrågats av kommittén en längre tid. 
 
Beslut: 
Biobränslekommittén önskar en mer ingående genomgång av begärd kontroll utifrån VMKs 
arbete vid näste mötestillfälle. 
 

10. Övriga frågor  

Övriga frågor som inte kunde behandlas vid dagens möte får tas upp vid kommande 
mötestillfälle med Biobränslekommittén i november 
 

11. Nästa möte  

Nästa möte (som ursprungligen var planerat som ett fysiskt möte under två dagar) omförs 
till ett halvdags Teams-möte 25 november (klockan 8-12). Viktiga teman för detta möte blir 
Hållbarhet och begärd kontroll. 
 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för ett aktivt deltagande och avslutade mötet. 
 
 
Vid anteckningarna: Johan Adolfsson 
 
 

Justeras  Justeras 
Per mail  Per mail 
   
Karl Sandstedt  Anders Andersson 
Göteborg Energi  Södra Skogsenergi 

 


