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1. Mötets öppnande 

Ordförande Staffan Dalbrink öppnade möte och genomförde närvarokontroll och berättade kort om 

Mellanskogs biobränsleverksamhet.  

Håkan Jonsson, SDCs marknadsavdelning, presenterade sig kort för kommittén. Håkan är utsedd till 

Linas ersättare under hennes föräldraledighet 

2. Godkännande av dagordning samt övriga frågor. 

Dagordningen godkändes, en övrig fråga om skäpparegister anmäldes av Anders Andersson. 

3. Val av person att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll valdes Fredrik Hansson. 

4. Föregående protokoll och beslutspunkter 

PENG-analys, POB-seminariet och Standardskopa avhandlades under mötet på separata punkter. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

5. Sammanfattning av seminariet 

Diskussion skedde gruppvis för att sedan diskuteras gemensamt. Sammantaget är Kommittén positiv 

till att driva vidare förslaget.  

Reflektioner från grupperna; 

Anders L, Fredrik H, Magnus L; Bra upplägg, men viktigt med bra arbetsgrupper och att de är tydliga 



med vad de vill i projektet, viktigt att fokusera på rätt saker så att det inte spårar ur. Även viktigt att 

kommittén pushar för att många ska anmäla sig till arbetsgrupperna. Får vi med de stora aktörerna 

så kommer nog de mindre med automatiskt. Viktigt att hålla systemet enkelt, speciellt administrativt 

om man vill göra affärer som man gör för närvarande. Hur hanterar vi de kunder som saknar VIOL? 

Även viktigt med leverantörer av utrustning och hur de sänder in till VIOL.  Fredrik undrar även om 

det innebär stor påverkan på mätningsinstruktioner, Sven tror inte det men ska kolla upp 

noggrannare till nästa möte.  

Staffan, Sven och Thomas; instämmer att det är viktigt att få med tillräckligt med folk i 

arbetsgrupperna. Lite oro för att få med tillräckligt med förbrukare. Kanske de i kommittén kan 

pusha sina kontakter? Om anmälningsläget är dåligt när det närmar sig deadline kan kommittén 

aktivera sig och ringa kontakter- Sven ansvarar för att informera kommittén om så är fallet, samt att 

löpande informera om anmälningsläget. Sveaskog och Mellanskog har redan idag vissa 

”produktifierade” avtal (separata priser för olika fuktintervall) vilket leder till krångligare 

administration i nuläget, förslaget kan förenkla detta.  Hur avtal/flerårsavtal som sträcker sig över 

införandedatumet 1/2 2020 ska hanteras diskuterades. Behöver branschen informeras eller 

rekommenderas något särskilt i den frågan? Håkan undersöker detta till nästa möte. Håkan 

undersöker även till nästa möte behovet av att förtydliga vad som krävs för mätplatssystem för att 

hantera VIOL 3 då det finns viss osäkerhet här. 

Anders A, Håkan J, Johan A; Dålig lokal gjorde att frågor blev svårhörda, fler mikrofoner utspridda 

skulle varit bra.  Kanske borde förberett med fler frågor från kommittén. Lite dåligt svar angående 

PENG-analys, även om presentationerna överlag var väl förberedda. En fundering är om man kanske 

kan skicka ut mail till deltagarna i seminariet med hur nöjda/missnöjda de var med seminariet. Ta 

med 5 frågor i utskicket? Håkan ansvarar för att detta når projektgruppen. Det diskuterades även om 

utskicket kan skickas bredare än till de som medverkade på seminariet? Utskickslistan på cirka 200 

namn finns kvar så möjlighet finns att skicka till fler. Håkan och Sven tar med den frågan. 

Kommittén var annars positivt överraskade över antalet deltager på seminariet. Målet som 

projektgruppen hade satt upp var 70 deltagare, totalt fick vi 70 anmälda deltagare, men en del föll 

bort p.g.a. sjukdom och liknande. 

6. Standardskopa för grotflis 

Sven redogjorde kort för resultatet i den rapport som skickats ut inför mötet. Kommittén var positiva 

till skopan och rapporten. Anders L ser det som en mycket positiv utveckling att bara bryta mot 1 

standard jämfört med minst 2 som är fallet nu när den större skopan används med tveksam 

provneddelning. Kommittén vill sprida skopan i landet och diskuterade möjligheter till spridning, bl.a. 

inom VMF och utåt därifrån, SDCs hemsida och mailutskick.  Sven får i uppdrag att undersöka om 

skopan kan specialbeställas från någon leverantör och vad kostnaden isåfall skulle bli per skopa.   

7. PENG-analys 

Sven beskrev vad RMR saknade (lite mer siffror, främst i sammanfattningsdelen) och vad som 

behöver tillföras. Sven och Magnus jobbar tillsammans ihop en ny version av dokumentet med lite 

mer sifferexempel.  

8. VIOL 3 



Det mesta sagt under gårdagens seminarium, Håkan vill bara förtydliga lite kring att avtal går att göra 

på alla nivåer från produkt till sortimentskategori. SEBAB är med som pilotkund och bränsleaffärerna 

kommer belysas i de olika pilotprojekten.  

9. Fraktionsbestämning  

Sven ber alla att maila uppgifter till honom om det förekommer sållning av bränsleflis hos någons 

kunder/leverantörer. Det är bra info att ha med i fortsatta arbetet med sållning i POB-projektet.  Har 

redan upptäckt fyra olika definitioner på finfraktion runt om i landet så en gemensam standard 

kommer vara viktig.  

10. Mantex 

Sven redogjorde kort för mätningstekniska tester som är pågående. Överlag positivt inledningsvis 

men lite komplettering krävs nog. Askhalten som mäts av Mantex är endast den naturliga för 

tillfället, men de jobbar med att kunna mäta total askhalt.  

11. Radarbolaget 

Lars pratade om detta på föredraget och att det ser ganska positivt ut. Rapporter från radarbolaget 

kommer ut under vintern. Kommer inte en färdig produkt efter det utan är ett fortsatt 

forskningsprojekt framåt. Radarbolaget har ansökt om pengar för att gå vidare med tekniken av 

Energiforsk. 

12. SKS tillsyn – finns något att berätta? 

Mellanskog och VMF Qbera samarbetar med en del kontrollfrågor, även Södra och VMF Syd 

samarbetar. Utbildningar för åkare är en del av det som VMF hjälper till med, men även en del 

kontrollfrågor/mätningar, exempelvis kontrollprovtagning och kontroll av skäppmätning. VMF är 

gärna ett bollplank för att hantera frågor kring VML och hur man kan göra lösningar som fungerar.    

Positiva intryck överlag av lagen, har gett bättre koll på en del saker och man har lärt sig mycket 

känner flera i kommittén. Känns som att frågan har gått från ett gungfly till att man känner sig 

tryggare. 

VMF Syd upplever att intresset från värmeverk av frågor kopplat till VML har minskat under 2017 i 

förhållande till 2016.  VMF Syd har nyligen haft tillsynsbesök och beskriver att SKS gick väldigt djupt i 

sina frågor och funderingar.  

Partivis noggrannhet har inte dykt upp som ämne kring trädbränsle ännu vid tillsynsbesöken, men 

kommer säkert att komma.  Sven nämner kort att det troligen är något han kommer jobba med lite 

under vintern. 

13. VMF Qbera, stöd med kontrollverksamhet 

Avhandlades under förra punkten.  

14. Övriga frågor 

Skäpparegister;  



Anmält av Anders A.  Johan A och Fredrik H beskriv kort nuvarande register och hur det fungerar. 

Anders efterfrågar ett mer publikt och mer sökbart register som kan användas bredare, eventuellt 

med fler uppgifter och där man enklare kan söka ut uppgifter om en enskild skäppa. Anders A och 

Johan A får i uppdrag att specificera tydligare vad de saknar i nuvarande system och delger resultatet 

för kommittén och SDC för att möjliggöra att önskemålen kan tas med in i arbetet med VIOL 3 och 

det nya mätplatssystemet.   

15. Nästa möte 

Möten för 2018 planerades in.  

9/3 -Skypemöte 10:30-12:00 

28/5 -Skypemöte 10:00-12:00 

6/9 – Skypemöte 08:30-10:30 

14-15/11 Livemöte, studieresa? 

Sven skickar Skype kallelser.  

16. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för deltagandet och mötet avslutades därefter med gemensam lunch. 

 

Sven Jägbrant 

SDC/VMU  

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

Per mail    Per mail 

 

 

 

Staffan Dalbrink ordförande                   Fredrik Hansson  

  

Mellanskog    VMF Qbera 

     

 


