Utgivningsår 2012

Hållbara
biodrivmedel 2011

Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen syftar till
att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av
förnybara bränslen inte förstör områden med höga biologiska värden. De
företag som enligt lag är rapporteringsskyldiga har under våren 2012 för första
gången rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2011.

Utsläppsminskning på 940 000 ton

Afrika eller Oceanien. Nästan inga av råvarorna

De biodrivmedel som användes under 2011 var

har odlats i Asien och en mycket liten del kommer

etanol, FAME (fettsyrametylester), biogas, HVO

från andra delar av Latinamerika än Brasilien.

(vätebehandlad vegetabilisk olja), ETBE (etyl
tertiärbutyleter) och DME (dimetyleter). Den

Redan idag uppfyller hälften av alla biodrivmedel det

hållbara mängden biodrivmedel motsvarar 5,5

krav om utsläppsminskning som börjar gälla år 2017.

TWh. Av de råvaror som har försett den svenska

Kravet innebär att samtliga biodrivmedel ska leda till

marknaden med biodrivmedel har den största

50 procent utsläppsminskning jämfört med den fossila

delen odlats i Europa och inget kommer från

motsvarigheten. Idag är kravet 35 procent.

Bränslekategori

energimängd
[gWH]

HållBar mängd
[m3]

Utsläppsminskning
[ton Co2eq]

Etanol

2 274

388 423

416 887

FAME

2 183

237 320

296 348

Biogas i gasform

724

74 526 328

138 812

HVO

320

34 902

85 351

ETBE

19

2 830

3 089

DME*

>0

>0

Verifierat hållbar
Ej verifierat hållbar**
Totalsumma

5 520

940 487

540
6 061

*Kan av sekretesskäl inte uppges.
**Den icke verifierat hållbara mängden är en summa för samtliga bränslekategorier. Icke verifierat hållbar kan till exempel
innebära råvaror inköpta innan lagstiftning gällde.

Råvaror och bränslen

Figur 1. Råvarornas andel för etanol

De mest förekommande biodrivmedlen är etanol
och FAME. Utsläppen från odlingen av biomassa
utgör ofta en stor del av de totala utsläppen för

Vete 41%

ett biodrivmedel sett ur ett livscykelperspektiv.

Majs 30%
Sockerrör 12%

För etanol varierar den genomsnittliga utsläpps

Korn 7%

minskningen mellan 50 och 80 procent beroende

Övrigt 10%

på råvara. Den etanol som användes i Sverige
under år 2011 baserades på elva olika råvaror.
En dryg tredjedel av dessa kom ifrån Sverige. I
övrigt dominerade Europa som ursprungsområde.

Figur 2. Råvarornas ursprungsland för etanol

Nästan all den hållbara FAME som användes i
Sverige under 2011 har producerats från raps
med ursprung i Europa. Vid användning av detta
bränsle är utsläppsminskningen 38 procent.

Sverige 34%
Frankrike 19%
Brasilien 11%

HVO baseras främst på tallolja, som är en
rest produkt från skogsindustrin. För detta biodriv
medel är den genomsnittliga utsläppsminskningen

Storbritannien 9%
Spanien 7%
Övriga 20%

88 procent.
Av samtliga biodrivmedel, förutom biogas, har
endast 8 procent producerats från restprodukter

Figur 3 - Råvarans ursprungsland för FAME

och då främst restprodukter från skogsindustrin.
Exempel på detta är brunlut, svartlut respektive
råtallolja som utnyttjats för att tillverka etanol,
DME respektive HVO. Vegetabilisk och animalisk
avfallsolja respektive melass från sockerbetor har
använts för att tillverka FAME respektive etanol.
Den biogas som är avsedd för fordonsdrift om

Danmark 24%
Litauen 22%
Ukraina 21%
Tyskland 13%
Frankrike 8%
Övriga 12%

fattas av hållbarhetskriterierna. Svenska råvaror
bidrog till 89 procent av biogasen för fordonsdrift
under 2011. Biogasen produceras från en mängd
olika råvaror som i de flesta fall utgörs av rest
produkter eller avfall. Högst utsläppsminskning

Figur 4 - Den hållbara biogasen fördelat per råvara

har den biogas som produceras från gödsel, den

Slam från
avloppsreningsverk 39%

ger mer än 80 procents minskning. Odlad bio

Avfall från slakteri 10%

massa som korn, råg, majs och vallgröda har den

Källsorterat matavfall 13%

lägsta utsläppsminskningen, 4060 procent.

Glycerol, oraffinerad 6%

Ungefär 25 procent av biodrivmedelsvolymerna

Majs 5%

uppfyller även vissa krav på social och ekonomisk

Flytande avfall
från livsmedelsindustri 5%

hållbarhet. Dessa har då certifierats enligt något

Övrigt 22%

av de sju frivilliga certifieringssystem som EU
kommissionen hade godkänt under 2011.

Ett hållbart energisystem gynnar samhället
Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som
förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare
energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag
och myndigheter.
Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får
möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer
och nya affärsidéer. Vi deltar i internationella samarbeten för att
nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom
fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella
statistik på energiområdet.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99
E-post registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
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Mer information
För mer information se rapporten ”Hållbara biodrivmedel och
flytande biobränslen under 2011” på Energimyndighetens hemsida för hållbarhetskriterier: www.energimyndigheten.se/hbk.

