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Foto: Lars Nlsson 
Fotomontage: Structor 

 Biomassa, in       Metanol, ut              
 111 MW – 43 ton/tim     74 MW – 315 ton/dag 

!!Kostnadsberäknad till 3,5 Miljarder kr  
!!ThyssenKrupp Industrial Solutions totalentreprenör 
!!1 600 delägare   
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Tillbakablick 
!! 2010 – Teknisk och ekonomisk förstudie  

!! ThyssenKrupp Industrial Solutions vald som EPC contractor 
(projektering, upphandling och byggnation) 

!! 2012 – Design Basis Document färdigställt. Licensavtal framförhandlade 

!! Fabriken kan tas i drift 36 månader sedan finansieringen säkerställts 
!! 2012 – Avtal med finansaktör om kapitalanskaffning 
!! 2012-2015 MKB, tekniska utredningar och riskstudie 
!! 2012 – Skatt på biodrivmedel enligt höstens budgetprop 

"! Kapitalanskaffning på is 
"! Planerad byggstart – senareläggs 
"! Informationskampanj inleds   
4 

!! 2013 – Regeringen lovar ta bort koldioxidskatten för biodriv maj 2014 
!! 2014 – Alliansen sviker löftet om skattebefrielse 
!! 2015 – S beskattar biodrivmedel utifrån principen att de aldrig får bli 

billigare än bensin/diesel 
!! 2016 – Biometanol skattebefriad – långsiktighet saknas 
!! 2017 – Reduktionsplikt - långsiktighet saknas  
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Aktieägare A-shareholders 
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A- aktieägare 

23% Stiftelsen Miljöcentrum 

23% Jan Bernander 

20% Skogsbolaget Sture Sonebrink AB  

12% Marianne och Björn Gillberg 

12% Hagfors kommun 

  6% LRF 

  4% Sture Sonebrink 
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400 000 A-aktier 

1 045 557 B-aktier 
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Maktbalans och utspädning 

28% 

72% 

400 000 A-aktier 

1 045 557 B-aktier 400 000 röster  104 555 röster 

        +295 000 röster 
400 000 röster  399 555 röster  

    

2 950 000 B-aktier a 100 kr 
 ger 295 Mkr 

B A 

+3 Miljarder kr Delägare i ett värdefullt bolag 
eller bli utlöst 
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Bolagskonstruktion 

Managementbolag
VärmlandsMetanol 

Produktions-
bolag 3 

VärmlandsMetanol 
blir  i Hagfors 

Produktionsbolag 1 

Produktions-
bolag 2 

VärmlandsMetanol 
Hagfors 

Produktions-
bolag 1 

Samlad kunskap 
till nytt 

managementbolag  

VMs nuvarande ägare får 
aktier i Managementbolaget  
i relation till sitt aktieinnehav 
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Effekten av svensk biodrivmedelspolitik 
Mindre andel svenska råvaror 
Samtidigt som mängden biodrivmedel som används fortsätter att öka är 
den mängd som produceras av svenska råvaror konstant. Det innebär att 
beroendet av importerade biodrivmedel och råvaror har ökat. 

Källa: Energimyndighetens hemsida  
2016-08-11 
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Fossilfritt Sverige 

Copyright © VärmlandsMetanol AB 
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Reduktionsplikten indikerar -70% till 2030 

Copyright © VärmlandsMetanol AB 

Verktyget presenterat, men inte tillämpningen 
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Stena 
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Energiinnehåll metanol-vätgas 

1000 l metanol     178 flaskor vätgas (200 bar) 
=4 400 kWh     =4 400 kWh 
Vikt          Vikt 
840 kg      6,2 ton 
(Metanol 790 kg +    (178 x Vätgas 2 kg + 
IBC-behållare 50 kg)   gasflaskor 33 kg/flaska) 

En hydrogenflaska med flaskvolym på 20 l väger totalt 35 kg och innehåller 3,6 m3  /kg, 
En hydrogenflaska med flaskvolym på 50 l väger totalt 75 kg och innehåller  8,9 m3 kg, 
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Energieffektivitet? 

För att göra   

"! 1 kWh vätgas åtgår 2 kWh el 

"! 1 kWh metanol åtgår 0,15 kWh el 
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2017-06-08 

Låt biometanol bana väg för 
bränslecellsbilar 
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Batteribilar begränsar lastkapaciteten… 

Räckvidd 
Miljövänlig el 
Metallbrytning 
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Helsidor i DN 2016-11-16 
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”Bra för de svenska  
skogsägarna” 
Generellt tas regeringens viljeinriktning  
kring biodrivmedel emot väl bland 
biodrivmedelsproducenterna. Vad som sker bortom 2020 
är dock höljt i dunkel och håller tillbaka investeringar. 

Biodrivmedelskrav hjälper inte 
bygget av metanolfabrik i Hagfors 

Regeringens nya förslag för att få en större inblandning 
av biobränsle i våra drivmedel, kommer inte att få igång 
bygget av en metanolfabrik i Hagfors. 

Foto: Lars-Gunnar Olsson/Sveriges Radio. Positiv. ”Det är bra för skogen, det är bra för Sverige. Nu får de 
bara ge oss signaler om fortsättningen så kan det bli jäkligt bra”, 
säger Björn Gillberg som vill göra drivmedel av svensk skogsråvara. 
FOTO: TORBJÖRN ESPING 
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Elvägar - ännu en 
återvändsgränd 
GP DEBATT 2017-05-09 

Elvägar är ännu en återvändsgränd. Tänk 
logiskt och lägg i stället pengarna på att 
rusta upp järnvägen och inför långsiktiga 
spelregler för beskattning av 
biodrivmedel. Först då får vi chansen till 
en snabb och hållbar omställning som ger 
jobb i Sverige, skriver Lena Eriksson 
Sonebrink, VärmlandsMetanol AB. 
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Regeringens ståndpunkt 
!! Skyddar bensin och diesel 

!!biodrivmedel får inte bli billigare än bensin  
!!ser till så biodrivmedel ej ”överkompenseras” 

!! Skyller på EU-kommissionen 
!! vågar/vill inte ta strid 

!! Vaktar skatteintäkterna 
!! Långsiktiga spelregler 2019? 
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Framtiden 

"! Politisk bearbetning 
"! Odla kontakter utomlands 
"! Nya marknader – kemi, sjöfart 
"! Dra ner kostnader 
"! Kapitalanskaffning 
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Kina, tillika världens största producent av bilar, satsar i stor skala på metanol som 
ersättning för bensin. 
Shanghai och 23 kinesiska provinser har antagit regler för metanolinblandning i 
bensin från 5 procent till rent metanolbränsle. Därutöver finns en nationell standard 
för 85 procent metanol i bensin. En standard för 15 procent inblandning är på gång.  

Förra året blandades cirka 15 miljoner kubikmeter metanol in i kinesisk bensin. 
Vanliga bensinbilar körs utan modifikation på upp till 35 procent 
metanolinblandning i bensin.  

Flera kinesiska fordonsföretag tillverkar bilar för M100 (100 procent metanol).  

! DEBATT 2017-04-27  

Geely, ägare av Volvo 
personvagnar, tog 
redan 2014 i drift en 
fabrik som tillverkar 
200 000 bilar per år 
för M100.  
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Välkomna till Uddeholm  
på kaffe efter årsstämman   


