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Protokoll 
Daniel Olsson 2019-11-13 

Bilagor: 
Bilaga 1 Kontrollmätning av Biobränslen 
Bilaga 2 Kommentarer till Nettolistan 

Protokoll fört vid möte med RMR:s 
Biobränslekommitté 
 
Datum 2019-11-13  

Plats Skypemöte 13:00 -15:00  

Närvarande Anders Andersson Södra Skogsenergi 

 Johan Adolfsson Biometria 

 Daniel Olsson Biometria 

 Mattias Sparr Sveaskog 

 Niklas Arvidsson Rebio 

 Magnus Larsson Stora Enso Bioenergi AB 

 Karl Sandstedt Göteborg Energi 

 Anders Löfgren Skellefteå Kraft 

 Magnus Haapaniemi Biometria (Punkt 1-5) 

 Håkan Rönnbäck Biometria (Punkt 1-5) 

Frånvarande Staffan Dalbrink Mellanskog 

 Jonas Torstensson Eon Värme 

 Peter Brekke SCA Energy 

 Thomas Esbjörnsson Sveaskog 

1. Mötets öppnande 
I Staffans frånvaro öppnade Johan Adolfsson mötet och kontrollerade närvaron. 
Kommenterades att Peter Brekke har avslutat sin tjänst på SCA 
 
Johan gick dessutom igenom dagordningen. Inga övriga frågor noterades. 

2. Val av personer att justera dagens protokoll 
Till att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, valdes Anders Andersson. 

3. Föregående protokoll  
Föregående protokoll gicks igenom och de flesta punkter kommer att hanteras 
under dagens möte. Inga beslut behövde följas upp. 
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4. Begärd kontroll  
 

Biobränslekommittén ställde för något år sedan frågan om det vore möjligt att 
införa ett förenklat förfarande vid begärd kontroll av torrhaltsprovtagning. 
Håkan Rönnbäck presenterade rutinerna för hur detta skulle gå till. 
 
Det finns skäl för och emot att införa en kompletterande möjlighet att begära 
kontroll, efter att ordinarie torrhaltsprovtagning utförts. 
 
Anser Biobränslekommittén fortfarande att denna kompletterande möjlighet till 
begärd kontroll vid torrhaltsprovtagning bör införas? 
 
Samtliga deltagare ansåg absolut att det behövs en möjlighet att kunna begära en 
kontroll utan ”tippade lass” och att Håkans förslag var mycket bra. 
 
Efter denna avstämning i biobränslekommittén tas frågan vidare på RMR (19-20 
nov) och i VMK:s styrelse (28 nov). 
 
Ett giltigt införande skulle vara möjligt fr.om. april 2020 
 
Håkans presentation har skickats ut till kommittéledamöterna via mail den 8/11 

5. Mätningskvalitet inom biobränsleområdet  
Magnus presenterade sig och verksamhetsområdet Mätningskvalitet, som Magnus 
arbetar inom, Verksamhetsområdet omfattar totalt 35 medarbetare. Området 
ansvarar även för Mobil Automatisk Stockmätning (MAS). 
 
Biometrias mätning av biobränslesortimenten har, sedan många år tillbaka, haft 
en stadig ökning där det är fler företag som väljer att nyttja Biometria för mätning 
och/eller redovisning. 2019 är prognosen att Biometrias mätning av brännved 
kommer att omfatta ca 3 miljoner m3fub och ca 8 miljoner ttv sönderdelade 
bränslesortiment. 
 
Magnus presenterade kontrollrutiner och kontrollresultat för 
biobränslesortimenten och mätmetoderna för torrhaltsprov, skäppmätning och 
travmätning. 
 
Magnus presentation bifogas protokollet. Se Bilaga 1 
  



 

Biometria  
Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  4 (6) 

6. Verksamhetsplan Biometria 2020  
Johan presenterade motiven till varför en frysning av utvecklingen i VIOL 2 är 
föreslagen och konsekvensen på RMRs-bruttolista. 
 

• Frysning av VIOL 2 från årsskiftet 
• Tydlig struktur för Utveckling av VIOL 2 i budget (0-vision) 
• Eventuellt möjlighet att leverera funktionalitet i R1 
• Möjlighet att ”överklaga” om det finns ett uppenbart behov/nytta/lagdrivet 

och då tydlig beslutsprocess på hög nivå 
• Om viss utveckling (VIOL 2) – tydlig finansiering och konsekvensanalys för 

VIOL 3 
• Ev. önskemål på utveckling ex från råd, lyfts under 2020 in mot VIOL 3 för 

införande i denna plattform 2021 
• Utveckling med ingen eller liten koppling till “violkärnan” kan dock vara 

möjlig 
 
Deltagarna stöder förslaget och förstår vikten av att fokusera på färdigställandet 
av VIOL 3. 

7. Information om vissa punkter på nettolista 
Daniel gick igenom och kommenterade de punkter på RMRs nettolista som Karl 
Sandstedt ansåg vara av stort intresse även för biobränsle sortimenten. Se bilaga 
2. 
 
Karl kommenterade att det vore bra att vid ett fysiskt möte ta upp en diskussion 
och mer ingående kunna diskutera punkterna. 

8. Skäpparegister i Viol3  
Daniel visade Sven Jägbrants dokument -Förslag på ett framtida skäpparegister. 
Förslaget har tidigare (2017) diskuterats på Biobränslekommittén som fått 
möjligheten att lämna synpunkter. Dokumentet har hanterats inom ramen för 
krav på mätplatsstödet i VIOL 3. 
 
Daniel visade en prototyp för administrationen av ett nationellt skäpparegister i 
VIOL 3 och hur skäppmätning utförs av mätare eller chaufför vid 
leveranstidpunkten. 

9. Handelssortiment/produkter i Viol3  
Håkan Jonsson har arbetat vidare med förslaget och tagit fram ett förslag för 
torvsortimenten med Neova. Förslaget kommer att förankras/kompletteras efter 
besök hos ytterligare några företag. Biometria har också fortsatt arbetet med de 
sortimentskategorier och handelssortiment som återstår. Det gäller främst 
förädlat bränsle, avfallsbränslen samt övriga material som hanteras i VIOL. 
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10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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11. Nästa möte 
Nästa möte planeras till den4-5/3 med sikte på ett med besök på Värtaverket. 
Start med lunch på Värtaverket 4 mars. Möte 5/3 hålls preliminärt i Sveaskogs 
lokaler. 
Var och en bokar eget boende. 
 
Övriga möten för Biobränslekommittén 2020 

• Skypemöte: 7/5 
• Skypemöte: 30/9 
• Livemöte: 25-26 November 

 
RMRs har planerat in följande mötesdatum 2020. 
27/2, 28-29/4, 22/9, 17-18/11 

12. Mötets avslutande 
Johan tackade för ett aktivt deltagande och avslutade mötet. 
 
Vid anteckningarna: Daniel Olsson 
 
Justeras  Justeras 
Per mail  Per mail 
 
 
 
 

  

Anders Andersson  Johan Adolfsson 
Södra skogsenergi  Biometria 
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