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Förord
Hållbarhetskrav på biodrivmedel och flytande biobränslen har införts i EU i syfte
att förhindra negativ inverkan på miljön till följd av en ökad användning av
förnybar energi för transporter, uppvärmning och elproduktion (från flytande
biobränslen), såväl i Europa som i andra delar av världen. Användningen av dessa
biodrivmedel och flytande biobränslen ska bidra till att minska
växthusgasutsläppen utan att ge negativ inverkan på den biologiska mångfalden
eller kolinbindningen i skogar och våtmarker.
Energimyndigheten är ansvarig myndighet för genomförandet av systemet i
Sverige. Den första hållbarhetslagen trädde i kraft redan under sommaren 2010
och förutsåg då en rapportering och hållbarhetskontroll av bränslen i efterhand. I
november 2011 genomfördes en lagändring som gav Energimyndigheten rätten att
utfärda så kallade hållbarhetsbesked i förväg till berörda företag. De flesta
aktörerna på marknaden har ansökt om och fått utfärdat hållbarhetsbesked under
2012.
Det fanns en osäkerhet på marknaden om hur hållbarhetssystemet skulle fungera.
Eftersom det också saknades övergångsregler har det inneburit att rapporteringen
av de mängder som användes eller levererades till marknaden år 2011 i vissa fall
inte var fullständig. Energimyndigheten har gjort en sammanställning av denna
rapportering som blivit första publikation om hållbara biodrivmedel och flytande
biobränsle.
I år sammanställer Energimyndigheten rapporterade mängder 2012. Biodrivmedel
som omfattas är bland annat etanol, olika typer av biodiesel och biogas.
Flytande biobränslen utgörs av uppvärmningsbränslen i kraft- och värmeverk
samt andra industrier, t.ex. skogsindustrin. Det handlar främst om olika
animaliska och vegetabiliska oljor och fetter, samt restprodukter från
skogsindustrin och annan industri, t.ex. råmetanol och tallbeckolja.
Inför redovisning till EU för uppföljning av förnybartmålet och
transportsektorsmålet kommer Energimyndigheten genomföra ytterligare
bearbetning av materialet, samt komplettera med hittills saknad rapportering.
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Sammanfattning
Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att minska
utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen
inte har förstört områden med höga biologiska värden. Kriterierna finns i EUdirektivet om främjande av energi från förnybara källor, kallat
förnybartdirektivet. 1 Hållbarhetskriterierna är omsatta i svensk lag i
hållbarhetslagen. 2 Syftet är att främja förnybar energi som inte samtidigt har en
negativ inverkan på klimatet samt markförhållanden i de länder där råvaran
produceras. I regelverket används begreppet ”hållbarhet” genomgående i
bemärkelsen att ett bränsle är hållbart i enlighet med de hållbarhetskriterier som
finns uppställda i förnybartdirektivets artiklar 17-19 och hållbarhetslagen.
Företag som är skattskyldiga för eller yrkesmässigt använder biodrivmedel och
flytande biobränslen ska från 2011 kunna visa att hållbarhetskriterierna är
uppfyllda.
Det rapporteringsskyldiga företaget ska varje år rapportera till
Energimyndigheten de mängder hållbart biodrivmedel eller flytande biobränsle
som skattskyldighet inträtt för (dvs. levererats till marknaden) eller de mängder
icke skattepliktigt flytande biobränsle som använts (i yrkesmässig verksamhet)
under föregående år.
Utsläppsminskningen från biodrivmedel som användes i Sverige under 2012
uppgick till nästan 1 330 000 ton kondioxidekvivalenter jämfört med om fossila
drivmedel använts. Totalt har drygt 7 TWh biodrivmedel rapporterats vilket är 1
TWh mer än föregående år.
HVO uppvisar med 85 % minskning av växthusgaser den högsta genomsnittliga
utsläppsminskningen jämfört med den fossila motsvarigheten, följt av biogas med
cirka 73 %. Etanol kommer på tredje plats med cirka 65 % utsläppsminskning och
den uppskattade minskningen för FAME är 40 %.
Samtliga biodrivmedel som rapporterats för 2012 uppfyller hållbarhetskriterierna.
63 % uppfyller också redan det krav på minst 50 % växthusgasminskning som
börjar gälla 2017. Kravet idag är 35 %.
Råvarorna till biogas kommer i huvudsak från Sverige. För etanol och FAME
dominerar Europa som ursprung. Importen av etanol från Brasilien har minskat
kraftigt jämfört med föregående år. Nya ursprungsländer för råvaror till HVO har
introducerats i samband med att nya typer av råvaror används för att producera
detta bränsle.
Andelen HVO har ökat kraftigt från föregående år och eftersom HVO till stor del
produceras av restprodukter och avfall har det medfört att den totala andelen
biodrivmedel (förutom biogas) som produceras av restprodukter och avfall har
ökat. Andelen är 20 % under 2012 jämfört med 8 % föregående år. För biogas har
1
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Direktiv 2009/29/EG
Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
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andelen restprodukter och avfall också ökat, till 98 % 2012 jämfört med 92 % för
2011. Dessa andelar får dubbelräknas vid uppföljningen av förnybartdirektivets
mål om 10 % förnybart inom transportsektorn till 2020. Sverige uppfyller
troligtvis det målet redan 2012.
För år 2012 rapporterades totalt 4,6 TWh flytande biobränslen vilket är 1 TWh
mer än föregående år. Den genomsnittliga växthusgasminskningen 86 % och totalt
har användningen av flytande biobränslen år 2012 bidragit till en minskning av
växthusgasutsläpp med uppskattningsvis 800 000 ton koldioxidekvivalenter.
Inga råvaror har sitt ursprung i Afrika. Mindre mängder med Australien och
Sydostasien som ursprung har rapporterats för år 2012. Mängderna från
Sydamerika har däremot minskat jämfört med föregående år.
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Inledning
I denna publikation har Energimyndigheten sammanställt rapporteringen av 2012
års levererade och använda volymer biodrivmedel och flytande biobränslen
utifrån ett antal hållbarhetsegenskaper, bl.a. bränsletyper, råvaror, ursprungsland
och växthusgasminskning.
Vad är hållbarhetskriterier?

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att minska
utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen
inte har förstört områden med höga biologiska värden. Kriterierna finns i EUdirektivet om främjande av förnybar energi, kallat förnybartdirektivet. 3 Syftet är
att främja förnybar energi som inte samtidigt har en negativ inverkan på klimatet
samt markförhållanden i de länder där råvaran produceras. I regelverket används
begreppet ”hållbarhet” genomgående i bemärkelsen att ett bränsle är hållbart i
enlighet med de hållbarhetskriterier som finns uppställda i 2 kap. lagen
(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Företag som är skattskyldiga för eller yrkesmässigt använder biodrivmedel och
flytande biobränslen ska sedan 2011 kunna visa att hållbarhetskriterierna är
uppfyllda. De företag som är rapporteringsskyldiga ska därför ha ett
kontrollsystem som kan visa detta. Ett kontrollsystem kan t.ex. vara ett utvidgat
befintligt lednings- och kvalitetssystem och ska vara uppbyggt utifrån en
riskbedömning, samt anpassat efter verksamhetens art och komplexitet. En
oberoende granskare ska kontrollera att kontrollsystemet är uppbyggt på ett sådant
sätt att det kan säkerställa att hanterade bränslen kan anses hållbara.
Varje år ska det rapporteringsskyldiga företaget rapportera till Energimyndigheten
hur stora mängder hållbart biodrivmedel eller flytande biobränsle som
skattskyldighet inträtt för (dvs. levererats till marknaden) eller hur stor mängd
icke skattepliktigt flytande biobränsle som använts (i yrkesmässig verksamhet)
under föregående år. Detta görs i en Excelmall som finns tillgänglig på
Energimyndighetens webbplats. Energimyndigheten rapporterar vidare till EU i
aggregerad form.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av
användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG
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Figur 1. Illustration av det svenska systemet med hållbarhetskriterier. Flödet av bränslen
(gröna pilar), rapporteringsskyldigt företag (AB), tillåten och otillåten markanvändning,
växthusgasutsläpp i ett livscykelperspektiv (CO2 ), kontrollsystem med dokumentation (blå
pil), spårbarhet och oberoende granskning (förstoringsglas), ansökningar m.m. (1), beslut
och tillsyn (2), rapportering (3), samt vidarerapportering till EU. Illustration Bo Reinerdahl.

Övergångsregler för rapporteringen

I rapporteringsverktyget finns möjlighet att ange en kommentar för bränslen som
inte är verifierat hållbara. För 2011 års mängder kunde detta tillämpas av
drivmedelsleverantörer och användare av flytande biobränslen som hade
kvarstående volymer från tidigare år eftersom hållbarhetskriterierna inte hade
hunnit träda i kraft när dessa partier bränsle köptes in. För 2012 års rapportering
har inga mängder biodrivmedel rapporterats som icke hållbara. Vissa mängder av
flytande biobränslen har dock rapporterats som icke verifierat hållbara eftersom
det är vanligt att man har stora lager av flytande biobränsle.
I Hållbarhetslagen finns en övergångsregel gällande kriteriet om
växthusgasreduktion. Om anläggningen som producerade bränslet var i drift före
den 23 januari 2008 behöver kravet på 35 % minskning inte uppfyllas förrän efter
den 1 april 2013. Vissa av de rapporterade mängderna anses därför vara hållbara
även om det inte gjorts någon växthusgasberäkning.
I sammanställningen har växthusgasreduktioner som inte angivits exkluderats vid
beräkningar gällande utsläpp och växthusgasreduktioner.
Begrepp och förkortningar

DME

Dimetyleter. Ett gasformigt bränsle som kan produceras
genom förgasningsteknik och kan användas i modifierade
tyngre fordon.

CO2ekv

Koldioxidekvivalenter. En beteckning som används när
flera olika växthusgaser (i det här fallet koldioxid, metan
och lustgas) omräknats till motsvarande koldioxidmängd.

ETBE

Etyltertiärbutyleter. Ett oktanhöjande additiv till bensin
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som kan vara baserat på etanol.
Etanol

Etanol omfattar i denna rapport såväl höginblandade
bränslen som E85 och ED95 (i första hand ett
buss/lastbilsbränsle för dieselmotorer) som
låginblandningsvolymer i E5 (bensin med 5 % etanol).
Endast den biomassabaserade delen av bränslena
omfattas.

FAME

Fettsyrametylester (engelska: Fatty Acid Methyl Ester).
Kallas i vardagligt tal biodiesel och omfattar såväl rena
bränslen som B100 som låginblandade volymer i vanlig
diesel. RME, rapsmetylester, är en FAME som
producerats genom förestring av rapsolja.

Förnybartdirektivet

Renewable Energy Directive, RED (2009/28/EG).
Innehåller bland annat hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen samt mål till år
2020 om andel förnybar energi för olika sektorer som
medlemsstaterna är ålagda att uppfylla.

HVO

Vätebehandlas Vegetabilisk Olja (engelska: Hydrogenated
Vegetable Oil). Kan produceras från olika typer av oljor
som genom en hydreringsprocess kan ge upphov till olika
typer av kolväten. Här avses en syntetisk HVO-diesel som
har identiska kemiska egenskaper med en vanlig diesel.

RME

Se FAME ovan
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Hållbara biodrivmedel
I Sverige användes under år 2012 biodrivmedel i form av etanol, FAME, HVO,
biogas (i gasformig och flytande form) ETBE och DME.
Energimängd och volym biodrivmedel

Totalt har drygt 7 TWh hållbara biodrivmedel rapporterats av 57 olika företag
vilket är en väsentlig ökning från föregående år då energimängden var cirka 5,5
TWh från 49 olika företag.
En tydlig skillnad mellan 2011 och 2012 års rapportering är att mängden
rapporterad HVO har ökat avsevärt. Under 2011 var det endast ett fåtal företag
som rapporterade HVO, men under 2012 rapporterade samtliga stora
drivmedelsleverantörer HVO.
Volymen DME har ökat eftersom produktionen drogs igång först under sista
kvartalet 2011.
Tabell 1. Hållbara mängder biodrivmedel som rapporterats under 2011 och 2012. Samtliga
volymer under 2012 uppfyll de hållbarhetskriterierna.

Bränslekategori
FAME
Etanol
HVO
Biogas i gasform
Biogas i flytande form
ETBE
DME
Ej verifierat hållbar
Verifierat hållbar
Summa

Energimängd [GWh]
2011
2012
2 183
2 481
2 274
2 253
320
1 367
724
901
14
19
43
>0
3
540
0
5 520
7 061
6 061
7 061

Hållbar mängd [m3]
2011
2012
237 320
269 923
388 423
385 093
34 902
146 449
74 526 328
92 815 195
1 019 900
2 830
6 632
13
329

Beräknad utsläppsminskning i växthusgasperspektiv

Utsläppsminskning har angivits för drygt 98 % av de rapporterade hållbara
mängderna biodrivmedel 2012 vilket är en procentenhet högre än föregående år.
Den totala utsläppsminskningen uppgår till drygt 1 330 000 ton CO2ekv .
Metod för beräkning av utsläppsminskning

Enligt förnybartdirektivet kan beräkningar av växthusgasutsläpp göras genom
antingen faktiska beräkningar, normalvärden eller delnormalvärden.
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Faktiska beräkningar ska göras enligt den metodik som beskrivs i
förnybartdirektivet samt i Energimyndighetens föreskrifter. 4
Kommissionen har fastställt ett antal normalvärden för vanligt förekommande
produktionskedjor för biodrivmedel. Dessa är konservativa beräkningar 5 som
inkluderar odlingssteg, bearbetning samt transport och distribution av råvaror och
det färdiga bränslet. Det finns även disaggregerade delnormalvärden för dessa tre
delar i produktionskedjan. Dessa kan användas som en del i en beräkning av
växthusgasutsläpp i kombination med faktiska beräkningar av övriga delar.
Normalvärdena och delnormalvärdena finns också i förnybartdirektivet och
föreskrifterna (STEMFS 2011:2).
I Sverige används normalvärden i stor utsträckning för FAME medan faktiska
beräkningar dominerar för etanol och HVO, se Figur 2. Andelen faktiska värden
som används för FAME bedöms dock kunna öka eftersom den största svenska
producenten kommer att tillämpa faktiska beräkningar i större utsträckning under
år 2013.
100%
90%
80%
Andel/GWh [%]

70%
60%
50%

Faktiskt

40%

Normal

30%
20%
10%
0%
Biogas i gasform

Etanol

FAME

HVO

Figur 2. Visar vilken metod som används för beräkning av utsläppsminskning för de fyra
vanligaste biodrivmedlen 2012.

Trots att möjligheten att tillämpa övergångsregeln finns för anläggningar som var
i drift före 2008 har de flesta företag rapporterat en utsläppsminskning. För knappt
2 % av de rapporterade mängderna har övergångsregeln utnyttjats och för dessa
mängder har ingen växthusgasminskning angivits. Den verkliga
4

Statens Energimyndighets föreskrifter(STEMFS 2011:2) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel
och flytande biobränslen
5
Konservativa beräkningar avser att de beräknade utifrån worst-case scenario, vilket i princip
innebär att utsläppen generellt sett är högre än faktiska beräkningar för samma typ av
produktionskedja.
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utsläppsminskningen är därför något större än den beräkning som anges i Figur 3
eftersom de mängder där övergångsregeln använts inte bidrar till någon
växthusgasminskning.
450 000
400 000

Utsläppsminskning [ton CO2ekv]

350 000
300 000
250 000
2011
200 000

2012

150 000
100 000
50 000
0
Etanol

HVO

FAME

Biogas i gasform

Figur 3. Utsläppsminskningen för biodrivmedel uppdelat på bränslekategori för år 2011
respektive 2012.

Den totala utsläppsminskningen jämfört med den fossila motsvarigheten enligt
förnybartdirektivet är drygt 1 330 000 ton CO2ekv för 2012. I Tabell 2 redovisas
utsläppsminskningen för samtliga kategorier rapporterade biodrivmedel för 2011
och 2012.
Tabell 2. Totala utsläppsminskningen för biodrivmedel uppdelat på bränslekategori för år
2011 respektive 2012.

Bränslekategori
Etanol
HVO
FAME
Biogas i gasform
ETBE
Biogas i flytande form
DME
Totalsumma

Utsläppsminskning [ton CO2ekv]
2011
2012
419 438
416 337
85 447
350 729
312 242
345 962
141 834
206 822
3 089
6 993
2 383
24
591
962 074
1 329 818
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Råvaror och utsläppsminskning för etanol, FAME och HVO

FAME, Etanol och HVO är de mest förekommande biodrivmedlen. Odlingssteget
står för den största delen av utsläpp av växthusgaser i de fall odlade råvaror
används för produktionen av biodrivmedel. För produktionskedjor där
restprodukter eller avfall används räknas utsläpp i produktionskedjan endast från
den plats där restprodukten eller avfallet samlas in. De biodrivmedel som
produceras av restprodukter och avfall har därför generellt sett en högre
växthusgasminskning.
Bäst genomsnittlig utsläppsminskning av den etanol som rapporterats för år 2012
har den etanol som producerats från brunlut och vinrester. Sockerrör och melass
kommer på andra plats, därefter spannmål6 , majs och sockerbetor (Figur 4).
100%
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200 000
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40%

100 000
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20%

50 000

Hållbar mängd [m 3 ]

Utsläppsminskning [%]

90%
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0

Utsläppsminskning

Hållbar mängd [m3]

35%

Figur 4. Genomsnittlig utsläppsminskning per råvara för etanol. Rapporterade hållbara
mängder visas på den högra värdeaxeln och den röda linjen visar minimikravet på 35 %
växthusgasminskning.

Den HVO som rapporterats är i huvudsak baserad på restprodukter. En mindre
mängd HVO baserad på palmolja har också rapporterats. Samtliga volymer av
palmoljebaserad HVO omfattas av en frivillig certifiering (ISCC EU) 7 .
Råtallolja utgör fortfarande den enskilt största delen av den HVO som
rapporterats, men volymerna från slakteriavfall och avfallsoljor har ökat markant
jämfört med förra året. Utsläppsminskningen för dessa tre råvaror ligger på mellan
85-90% i genomsnitt, se Figur 5. Den HVO från palmolja som har rapporterats
har inte lika hög växthusgasminskning och hamnar strax under 50 %.

6
7

Spannmål inkluderar här vete, rågvete, korn och råg.
International Sustainability and Carbon Certification
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Figur 5. Genomsnittlig utsläppsminskning för HVO uppdelat per råvara. Den högra
värdeaxeln visar hållbar mängd och den röda linjen minimikravet på växthusgasminskning,
35 % .

Råvarornas fördelning för etanol, FAME och HVO

Fördelningen av råvaror för etanol har förändrats jämfört med de mängder som
rapporterades för år 2011. Användningen av etanol från sockerrör har minskat
kraftigt, mest etanol kommer år 2012 från spannmål och majs.
Tabell 3. Råvarornas fördelning för etanol för 2011 respektive 2012

Råvara
Etanol
Vete
Majs
Korn
Rågvete
Sockerrör
Sockerbetor
Vinrester
Råg
Melass
Brunlut
Totalsumma

Hållbar mängd [m3]
Hållbar mängd [%]
2011
2012
2012
159 480
114 973
27 725
8 799
47 055
6 530
7 434
6 270
5 810
4 347
388 423

205 055
113 752
18 784
18 164
12 495
7 465
4 035
2 700
1 331
1 312
385 093

53,2%
29,5%
4,9%
4,7%
3,2%
1,9%
1,0%
0,7%
0,3%
0,3%
100,0%

Den FAME som rapporterats är nästan uteslutande producerad av raps.
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År 2011 baserades HVO främst på råtallolja. Under 2012 har flera råvaror använts
för HVO. Förutom råtallolja, vilket fortfarande är den främsta råvaran,
förekommer avfall från slakteri, avfallsoljor samt palmolja som råvaror. All
palmoljebaserad HVO som rapporterats omfattas av certifiering enligt ett av EUkommissionen godkänt certifieringssystem.
Tabell 4. Råvarornas fördelning för HVO

Hållbar mängd [m3]
Hållbar mängd [%]
2011
2012
2012

Råvara
HVO
Råtallolja
Vegetabilisk eller animalisk avfallsolja
Avfall från slakteri
Palmolja
Totalsumma

32 413
2 489

34 902

64 536
35 202
31 475
15 236
146 449

44,1%
24,0%
21,5%
10,4%
100,0%

Råvarornas ursprungsland för etanol, FAME och HVO

Ursprungsland avser här råvarornas ursprungsland, det vill säga i vilket land
odlingen skett, eller i vilket land restprodukten eller avfallet uppstått. I andra
sammanhang kan ursprung avse landet där bränslet producerats, eller senaste
importland. Förnybartdirektivets krav på spårbarhet gäller dock hela
produktionskedjan tillbaka till råvarans ursprung, dvs. där råvaran odlades.
Knappt en tredjedel av den etanol som rapporterats för år 2012 kommer från
svensk råvara (Tabell 5). Därefter dominerar Europa som ursprungsområde.
Mängden etanol med latinamerikanskt ursprung har minskat jämfört med
föregående år.
Tabell 5. Råvarans ursprungsland för etanol

Ursprungsland
Etanol
Sverige
Frankrike
Ungern
Litauen
Storbritannien
Tyskland
USA
Övriga länder
Totalsumma

Hållbar mängd [m3]
2011
2012
133 505
69 744
11 143
5 754
32 081
10 798
15 897
109 5028
388 423

8

120 910
70 820
45 327
28 167
25 481
24 981
17 343
52 0639
385 093

Hållbar mängd [%]
2012
31,4%
18,4%
11,8%
7,3%
6,6%
6,5%
4,5%
13,5%
100,0%

Belgien, Brasilien, CostaRica, Danmark, Estland, Guatemala, Lettland, Rumänien, Ryssland,
Serbien, Spanien och Ukraina.
9
Belgien, Brasilien, Danmark, Estland, Guatemala, Lettland, Peru, Polen, Rumänien Serbien,
Slovakien, Spanien och Ukraina.
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Europa dominerar även som ursprungsområde för råvara till FAME. En mindre
mängd från Australien har också rapporterats (Tabell 6).
Tabell 6. Råvarans ursprungsland för FAME

Ursprungsland
FAME
Litauen
Danmark
Tyskland
Storbritannien
Australien
Bulgarien
Ryssland
Övriga länder
Totalsumma

Hållbar mängd [m3]
Hållbar mängd [%]
2011
2012
2012
51 338
57 868
31 526

65 613
54 867
38 857
33 974
20 611
13 284
6 324
36 39211
269 923

9 671
2 964
83 95310
237 320

24,3%
20,3%
14,4%
12,6%
7,6%
4,9%
2,3%
13,5%
100,0%

Flera nya ursprungsländer har tillkommit för HVO i och med att nya typer av
råvaror har introducerats. Sverige utgör fortfarande det största ursprungslandet, i
övrigt dominerar andra europeiska länder (Tabell 7). Mindre mängder har även
rapporterats med USA och Uruguay som råvarans ursprungsland. Den palmolja
som använts för produktion av HVO kommer ifrån Malaysia och Indonesien.
Tabell 7. Råvarans ursprungsland för HVO

Ursprungsland
HVO
Sverige
Nederländerna
Finland
Indonesien
Malaysia
Uruguay
USA
Spanien
Totalsumma

Hållbar mängd [m3]
Hållbar mängd [%]
2011
2012
2012
32 413
2 489

58 968
47 598
12 911
8 502
6 734
6 215
2 899
2 621
146 449

34 902

10

40,3%
32,5%
8,8%
5,8%
4,6%
4,2%
2,0%
1,8%
100,0%

Afghanistan, Frankrike, Kazakstan, Lettland, Sverige och Ukraina.
Inkluderar Belgien, Estland, EU, Frankrike, Kazakstan, Lettland, Polen, Sverige, Ukraina och
Vitryssland.
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Andel restprodukter för etanol, FAME, HVO och DME

Nästan all den etanol och FAME som rapporterats för år 2012 har producerats av
odlad biomassa där ett av huvudsyftena med odlingen har varit att producera
biodrivmedel. För HVO och DME är det däremot restprodukter och avfall som
dominerar som råvaror. Totalt sett har andelen biodrivmedel som producerats av
restprodukter och avfall mer än fördubblats jämfört med föregående år (se Figur
6) då andelen för detta endast var 8 %.
En orsak till ökningen är den kraftigt ökade användningen av HVO vilket till
största delen produceras av avfall och restprodukter i form av råtallolja,
avfallsoljor samt slakteriavfall, se Tabell 4. Den DME som rapporterats
produceras av svartlut vilket är en restprodukt från pappersmassaindustrin.
Etanol tillverkas endast i mindre utsträckning av restprodukter och avfall i form
av vinrester, melass från sockergrödor samt brunlut. Nästan all FAME har
producerats av raps, bara en försumbar mängd har producerats från avfallsoljor.
De mängder biodrivmedel som har producerats från restprodukter eller avfall ska
dubbelräknas av medlemstaten vid uppföljning av målet om 10 % förnybar energi
i transportsektorn till 2020.

20%

Restprodukt eller avfall
Övrigt
80%

Figur 6. Andelen av etanol, FAME, HVO och DME som tillverkats av restprodukter eller
avfall baserat på energimängd.

Ursprungsland för råvaror till biogas

Hållbarhetskriterierna omfattar biodrivmedel och flytande biodrivmedel. Därför
omfattas endast biogas som används som drivmedel. Den biogas som används i
Sverige är till största del producerad i Sverige av råvaror med svenskt ursprung.
En mindre mängd kommer dock ifrån andra länder, se Figur 7.
Den största delen av importerade råvaror kommer från Norge och utgörs främst av
källsorterat hushållsavfall.
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Norge
4%
Tyskland
2%
Storbritannien
1%

Sverige
93%

USA
0%
Danmark
0%

Figur 7. Råvarans ursprungsland för biogas baserat på energimängd.

Utsläppsminskning per råvara för biogas

Biogas produceras ifrån många olika råvaror varav den största delen utgörs av
restprodukter och avfall (cirka 98 %). Odlade råvaror ger en lägre
växthusgasminskning, deponigas ger dock den lägsta genomsnittliga
växthusgasminskningen. Detta beror troligtvis på att all deponigas som
rapporterats har importerats vilket medför större utsläpp från transportsteget än för
biogas som producerats i Sverige.
Figur 8 på nästa sida redovisar den genomsnittliga utsläppsminskningen för
biogas uppdelat på olika råvaror.
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Flytgödsel
Glycerol, oraffinerad
Källsorterat matavfall
Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel
Öljäst
Avfall från läkemedelsindustri
Drank från etanoltillverkning
Avfall från slakteri
Slam från kommunalt avloppsreningsverk/enskilda avlopp
Ättiksyra
Fettavskiljareslam och fett från restauranger och storkök
Drav
Oljeemulsion
Fast avfall från livsmedelsindustri och handel
Rester från spannmålshantering
Rester från djurfodertillverkning
Vallgröda
Majs
Avfall från industri
Deponigas

Figur 8. Genomsnittlig utsläppsminskning för biogas uppdelat per råvara

Råvarornas fördelning för biogas

Den råvara som är vanligast för biogas är precis som förra året slam från
kommunala avloppsreningsverk och enskilda avlopp. Andelen källsorterat
matavfall har ökat betydligt jämfört med föregående års rapportering, från 10,5 %
till 18,9 %.
Majs, som år 2011 utgjorde råvaran till nästan 5 % av biogasen, har minskat till
endast 0,5 % år 2012.
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100%

Tabell 8. Råvarornas fördelning för biogas

Råvara
Biogas
Slam från kommunalt avloppsreningsverk och enskilda avlopp
Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form)
Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel
Avfall från slakteri
Rester från spannmålshantering
Flytgödsel
Fettavskiljareslam och fett från restauranger och storkök
Övrigt 12
Totalsumma

Hållbar
mängd
[m3]

Hållbar
mängd
[%]

31 936 931 34,0%
17 749 341 18,9%
7 888 577
8,4%
6 759 692
7,2%
4 370 468
4,7%
3 282 893
3,5%
3 154 322
3,4%
18 692 871 19,9%
93 835 095 100,0%

Nyckeltal för biodrivmedel

I Tabell 9 redovisas nyckeltal för olika biodrivmedel baserat på 2012 års
rapportering. Beräkningarna inkluderar endast bränslen som använts till drivmedel
och där en växthusgasminskning rapporterats (bränslen där övergångsregeln har
använts har exkluderats). Eftersom både faktiska beräkningar och normalvärden
har använts (se Figur 2) är vissa siffror mer representativa än andra. Den
genomsnittliga utsläppsminskningen för FAME kommer att öka i takt med att
faktiska beräkningar används i större utsträckning. 13
Tabell 9. Redovisar genomsnittliga nyckeltal för biodrivmedel.

Värmevärde
Bränslekategori
[MJ/l]
Biogas i gasform
34,9*
Etanol
21,1
FAME
33,1
HVO
33,6

Utsläppsminkning
[%]
72,7%
64,6%
40,0%
84,5%

Utsläpp
[g CO2ekv/MJ]
22,8
29,7
50,3
13,0

Utsläpp
[g CO2ekv/l]
798*
625
1 664
438

*För biogas anges värmevärde som MJ/Nm3 och utsläpp som g CO 2ekv /Nm3 .

12

Se Figur 8 för övriga råvaror.
Den genomsnittliga utsläppsminskningen för FAME som rapporterats med faktisk beräkning är
55 %, jämfört med normalvärdet som är 38 %.
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Hållbara flytande biobränslen
Flytande biobränslen används för uppvärmningsändamål i industri och värmeverk
och i viss utsträckning för elproduktion i kraftvärmeverk och i industrin. Det
handlar främst om olika typer av biooljor, t.ex. tallbeckolja och olika avfallsoljor
samt råmetanol i skogsindustrin. 14
Hållbarhetskrav har införts för flytande biobränslen i syfte att ohållbara
biodrivmedel inte ska kunna ”dumpas” i uppvärmnings- och elsektorn, vilket hade
kunnat bli fallet om inte motsvarande krav ställts för den användningen.
Flytande biobränslen som används för elproduktion måste uppfylla
hållbarhetskriterierna för att elen som produceras ska kunna få elcertifikat. Från
och med 2013 ska dessutom flytande biobränslen som inte uppfyller
hållbarhetskriterierna räknas som fossila i systemet för handel med
utsläppsrätter. 15
Även för 2012 har vissa volymer av flytande biobränslen rapporterats som icke
verifierat hållbara. Detta beror på att en del volymer fortfarande finns kvar i
massbalanssystem hos en del aktörer sedan innan regelverket trädde i kraft.
Tabell 10. Flytande biobränslen uppdelat på bränslekategori

Bränslekategori
Bioolja
Metanol
FAME
Etanol
Verifierat hållbar
Ej verifierat hållbar
Totalsumma

Energimängd [GWh]
2011
2012
3 039
4 301
287
279
8
22
8
8
3 342
4 282
268
328
3 609
4 610

Råvarornas ursprungsland för flytande biobränslen

Råvarornas urspungsland ska normalt vara det land där odlingen av biomassan
skett. För restprodukter och avfall gäller ursprung istället det land där materialet
uppkommer från, exempelvis en industriell process.
Ursprungsländer för flytande biobränslen redovisas i Tabell 11 och Figur 9.
Siffrorna skiljer sig inte drastiskt jämfört med föregående år. Finland och
Ryssland som råvarans ursprungsland har ökat.

14

Svartlut och brunlut, två viktiga bränslen i skogsindustrin, räknas dock inte som flytande
biobränslen då de utgörs av lignin i lösningsform. De definieras som fast biomassa.
15
EU ETS – European Union Emission Trading System.

19

Tabell 11. Hållbara flytande biobränslen uppdelat på råvarans ursprungsland

Råvarornas ursprungsland
Sverige
Nederländerna
USA
Finland
Tyskland
Malaysia
Ryssland
Övriga länder
Totalsumma

Energimängd [GWh]
2011
2012
1 657
2 084
567
678
555
481
190
514
32
80
89
88
2
93
16
250
26417
3 342
4 282

Malaysia
2% Ryssland
2%
Övriga
Tyskland
6%
2%

Finland
12%
Sverige
49%
USA
11%

Nederländerna
16%

Figur 9. Råvarornas ursprungsland för flytande biobränslen per energimängd.

Råvaror för flytande biobränslen

Råvaror till flytande biobränslen utgörs främst av restprodukter från
skogsindustrin i form av tallbeckolja, råtallolja och metanol (
16

Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Österrike.
Belgien, Bulgarien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Indien, Indonesien, Norge,
och Österrike.
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Tabell 12). En annan vanligt förekommande bioolja är MFA (Mixed Fatty Acids)
vilket är en restprodukt som kan uppstå i olika anläggningar. Det kan exempelvis
vara anläggningar där man pressar olika oljeväxter eller där oljor raffineras för
livsmedelsändamål.
Tabell 12. Råvarornas uppdelning för flytande biobränslen. Innefattar endast hållbara
mängder.

Råvara
Bioolja
Tallbeckolja
MFA (Mixed Fatty Acid)
Råtallolja
Vegetabilisk eller animalisk avfallsolja
Avfallslut från tillverkning av massa av ved
FFA (Free Fatty Acid)
Rester från djurfodertillverkning
Terpentin
Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel
Etanol
Brunlut
FAME
Raps
Avfall från slakteri
Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel
Metanol
Råmetanol
Totalsumma

2011
[GWh]

2012
[GWh]

[%]

1 595
816
458
55
24
12
54
6
11

2 472
1 058
307
48
47
26
8
6
1

57,7%
24,7%
7,2%
1,1%
1,1%
0,6%
0,2%
0,1%
0,0%

8

8

0,2%

5
3

16
6
1

0,4%
0,1%
0,0%

287
3 342

279
6,5%
4 282 100,0%

Utsläppsminskning för flytande biobränslen

Flytande biobränslen har generellt sett mycket hög växthusgasminskning. Det
beror på att dessa bränslen nästan uteslutande kommer från restprodukter och
avfall, för vilka utsläppen räknas som noll fram till att de samlas in. I vissa fall är
växthusgasminskningen så hög som 100 % beroende på att bränslet används på
samma plats där det samlas in. I det fallet behöver alltså ingen beräkning för
transporter av bränslet läggas till.
Utsläppsminskningen för flytande biobränslen redovisas i Figur 10 och Tabell 13
på nästa sida. Totalt uppskattas utsläppsminskningen till följd av användningen av
flytande biobränslen till drygt 800 000 ton CO2ekv år 2012.
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Figur 10. Genomsnittlig utsläppsminskning för flytande biobränslen uppdelat på råvara.
Tabell 13. Utsläppsminskningen för flytande biobränslen uppdelat på bränslekategori och
råvara.

Råvara

Utsläppsminskning [ton CO2ekv]
2011
2012

Bioolja
Tallbeckolja
MFA (Mixed Fatty Acid)
Råtallolja
Vegetabilisk eller animalisk avfallsolja
FFA (Free Fatty Acid)
Terpentin
Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel
Etanol
Brunlut
FAME
Raps
Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel
Metanol
Råmetanol
Totalsumma 18
18

224 511
213 658
114 606
14 566
210
713
2 449

427 174
261 729
38 756
12 343
6 843
734
233
1 991

434

2 096
128

60 515
631 661

56 541
808 570

Den totala utsläppsminskningen är beräknad utifrån den fossila motsvarigheten för
värmeproduktion. Detta är ett förenklat antagande då viss del används av kraftvärmeverk där den
fossila motsvarigheten är en annan.

22

Frivillig certifiering
De bindande hållbarhetskriterierna som kommer från förnybartdirektivet
innehåller inga krav på ekonomisk- eller social hållbarhet.
De frivilliga certifieringssystem som företag kan ansluta sig till för visa att
bränslet är hållbart innehåller däremot i de flesta fall sådana krav. De
rapporteringsskyldiga företag som köper bränsle som är certifierat enligt ett
system som ställer högre krav på hållbarhet än direktivet ska ange detta vid
rapporteringen till Energimyndigheten.
För 2012 års mängder biodrivmedel omfattas 39 % av en frivillig certifiering. Det
är en ökning från 2011 då siffran var drygt 27 %. Figur 11 visar andelen
certifierade biodrivmedel samt en uppdelning av vilka certifieringssystem som
certifieringen avser. Observera att vissa aktörer har angivit ISCC-DE som
certifieringssystem, vilket inte är godkänt av EU-kommissionen.

Red Cert
21%
Ej Certifierat
61%

Certifierat
39%

ISCC EU
13%

ISCC DE
2%

Ensus 2BSvs
1%
1%

RSBA
1%
Bonsucro EU
0%

Figur 11. Visar andelen av biodrivmedel som är certifierade. Den högra cirkeln visar
uppdelningen mellan olika certifieringssystem. Observera att samtliga procentsatser anges
som andel av den totala energimängden biodrivmedel.

EU-kommissionen har hittills godkänt 13 frivilliga certifieringssystem. Samtliga
är avsedda att täcka hela eller delar av produktionskedjan för biodrivmedel. Vissa
av dessa system täcker även in flytande biobränslen. EU-kommissionen har dock
enligt förybartdirektivet inte möjlighet att godkänna frivilliga certifieringssystem
för flytande biobränslen, utan endast för biodrivmedel.
På EU-kommissionens öppenhetsplattform 19 publiceras löpande information om
de frivilliga certifieringssystemen.

19

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm
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Ytterligare information och statistik
Mer information om hållbarhetskriterierna och Energimyndighetens arbete som
tillsynsmyndighet finns på http://www.energimyndigheten.se/hbk
Allmänt om Energimyndighetens statistik finns på
http://www.energimyndigheten.se/statistik
Det bör observeras att redovisad statistik i nedanstående publikationer eller
kommande officiell statistik kan skilja sig åt från värden som framräknats i denna
rapport. Orsakerna kan vara delvis olika undersökningspopulationer, skattningar
eller nyttjande av olika omräkningsfaktorer som t.ex. värmevärden för vissa
bränslen.
Några utvalda publikationer:
Transportsektorns energianvändning (ES 2012:01)
Produktion och användning av biogas år 2011 (ES 2012:08)
Analys av marknaderna för etanol och biodiesel (ER 2011:13)
Energiindikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen (ER 2012:20)
Allmänt om EU-kommissionens arbete för förnybar energi, inklusive
öppenhetsplattformen, finns här:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
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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

