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Bygg nya bioraffinaderier – förslag hur nya 
svenska fabriker lättare ska kunna finansieras



Varför har vi gjort detta projekt?Utveckla svensk industri!     
Dåligt utnyttjade råvaror + ny teknologi ger möjlighet till:

→ produktutveckling: nya unika produkter, egenförsörjning
→ diversifiering: nya intäkter, nya marknader och kunder
→ industriutveckling: nya jobb och ökad konkurrenskraft.



Vad har vi gjort och vilka var med?

Denna rapport föreslår nya styrmedel och justerad lagstiftning
vilket underlättar investeringar i svensk industri på bioenergi, 
nödvändiga för produktion av nya svenska biodrivmedel.

Utifrån finansiering av industriprojekt har projektgruppen, 
hjälpt av branschen, gjort hypotesdrivna styrmedelsanalyser. 

PYROCELL

Porcupine AB



Hur definieras, indelas biodrivmedel enligt EU:s 
omarbetade förnybartdirektiv (RED II)?

”Avancerat” ”Konventionellt””Avancerat”

Det finns inget avancerat i det konventionella hur EU klassificerar 
råvaror, men vi kan använda det till vår fördel. Det som är en 
”konventionell” restprodukt från skogen blir en ”avancerad” råvara.

”Non-food” och 
restprodukter



Vad ska bilarna köra på i framtiden? En analys 
gjord av Svebio på tänkbar utveckling.

1. Antaget: konstant antal bilar under perioden, 4,87 miljoner bilar i trafik
2. Antaget: nyförsäljning konstant varje år med 330 000 bilar
3. Antaget: kraftig ökning av nytt, laddbart från 2025.

Referenser: Trafikanalys, Elbilsstatistik
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Laddbara bilar
Bränslebilar

Andel laddbart var cirka 
11 % av nya bilar dec 2019, 
vilket stiger till 80 % vid 2030.

Bränslebilar: 3,5 milj.
Laddbara bilar: 1,3 milj.

Slutsats: lejonparten av bilar går på bränslen, även inom 
laddbart. Biodrivmedel därmed centrala även >tio år framåt.



Biodrivmedel behövs till 2045, råvaror finns och räcker. 
El och nya laddbara fordon kompletterar, 1+1=2. 

Energimyndigheten, Drivmedel 2018

Behov biodrivmedel = cirka 47 TWh, 
vilket består även framåt till 2045.



Biodrivmedel kan inrymmas i dagens bränsle-
priser, allt hänger egentligen på skatterna

Egna kostnader:
• Värdeminskning
• Försäkring
• Service
• Reparationer
• Underhåll
• Reservdelar
• Skötsel

”Statliga” kostnader:
• Bonus malus
• Trängselavgifter
• Parkering och böter
• Fordonsskatt
• Bränsleskatt
• Kilometerskatt?

Bil kostar på! Trots det har många 
bil. Inte för att det är roligt, men för 
att det är nödvändigt.
Samtidigt är större delen av totala kostnaderna inte bränsle, och 
bränslet är i sin tur högt beskattat. Det är alltså inte bränslet som är 
avgörande, statens beskattning bestämmer hur dyra transporterna är.



Transportsektorn är livsviktig för Sverige.
Biodrivmedel är nyckeln till hållbar transport. 

• Sverige ska nå noll nettoutsläpp 2045 och vägtransporter ska 
reducera utsläppen med 70 procent till 2030. Tiden är knapp.

• Politikerna måste besluta. Industrin kan leda och visa. Agera 
proaktivt, inte reaktivt. Petter Holland, vd Preem: vi har en 
”licence to operate”. Den är inte evig.

• El är mycket effektivt men går inte för alla. Elnäten har redan 
idag betydande brister: Pågen får inte baka fler limpor. 

• Det finns stor potential av biomassa, flera svenska teknologier 
finns att skala upp och industrin är redo att investera. 

• Men det hänger på att fabriker kan finansieras. Dagens 
styrmedel räcker inte för nya skogsbaserade svenska 
biodrivmedel. Subventioner och statsstöd går inte. Vad göra?



Hur stor potential har Sverige av 
biodrivmedel på inhemska råvaror och när?

• Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, E-myn och Naturvårdsverket 
visar potentialen av svensk bioenergi i rapporten ”Bioenergi på 
rätt sätt”. Hänsyn tagen till miljö, biodiversitet, energibehov, 
samt jord- och skogsbrukets förutsättningar och villkor.

• I det längre perspektivet kan Sverige skörda 200-220 TWh, i det 
lite kortare öka från dagens 118 TWh på inhemska råvaror till 
170-180 TWh bioenergi per år. ”Business as usual”!

• Bedömning av Svebio till >30 TWh biodrivmedel på svenska 
råvaror 2030 och >60 TWh 2050. Preem har mål om 50 TWh 
produktion, sannolikt stor import av bioolje- och fettråvaror.

• Estimat om att industrin behöver investera cirka 200 miljarder 
kronor till 2045, vilket kan ge cirka 9000 direkta arbetstillfällen 
och cirka 27 000 indirekta. Förbättrad handelsbalans etc.



Lovande utveckling, mer biodrivmedel är på väg
Plants in development

 Södra in Mörrum
5000 ton biomethanol in 2020

 SunPine in Piteå
50 000 m3 Raw Tall Diesel (RTD) 2021

 St1 Refinery in Gothenburg
200 000 ton HVO biofuels 2022

 Pyrocell in Gävle
26 400 ton pyrocrude 2022

 Preem Gothenburg w Diamond Green
1-1.3 million ton biofuels 2024

 SCA in Östrand
100 000 ton biofuels 2021

 RenFuel Lignolproduktion
>200 000 ton crude bioliquids 2022

 SCA in Östrand
200 000 ton biofuels 2024

Selected plants, e.g. biogas plants not shown.

Plants in operation
 SEKAB in Örnsköldsvik

23 000 m3 ethanol
 SunPine in Piteå

100 000 m3 Raw Tall Diesel (RTD)
 Agroetanol in Norrköping

230 000 m3 ethanol
 Adesso in Stenungsund

148 000 ton RME
 Preemraff Gothenburg

Circa 230 000 ton HVO-products
 Ecobränsle in Karlshamn

55 000 ton RME
 NEOT @ St1 in Gothenburg

5000 m3 ethanol
 Pilot plants at:

Piteå for DME+biojet
Örnsköldsvik for ethanol

Mycket av detta beror på om långsiktiga spelregler finns för 
existerande produktion av rena biodrivmedel och 

förutsättningar till finansiering av nya svenska fabriker.



Vad bromsar utvecklingen mest i svensk industri 
för en cirkulär biobaserad ekonomi? Politikerna…

• Projektet arrangerade en workshop där centrala faktorer
identifierades för beslut i investeringsprocesser. Exempel är 
främst Energilagstiftningens långsiktighet, Finansiering, Avtal, 
Råvarutillgång, Statsstödsreglerna. Inte Kapital eller Teknik!

• Vidare gav deltagarna svar på mest viktiga risker förknippade 
med faktorerna. Projektet ger förslag på hantering av dessa 
med reducering, transferering, eliminering, eller bevakning:

1) Nya kompletterande styrmedel till nuvarande reduktionsplikt,
2) Verka för att justera befintlig lagstiftning inom Sverige och EU,
3) Kloka överväganden vid investeringar i bioraffinaderier.

• Exempel i 2): justera energibeskattningen på energibas och inte 
volym, optimera miljötillståndsprocessen och verka för att ändra 
statsstödsreglerna.



Hur ska riskerna hanteras? Förslag till nya 
styrmedel för nya svenska bioraffinaderier.

• ”Contract for Difference”: statliga auktioner om CFD-kontrakt 
som garanterar ersättning vid en prisskillnad mot fossilt drivmedel. 
Säkerställer långsiktigt ett minsta pris för biodrivmedlet.

• Riktad reduktionsplikt: tillägg till reduktionsplikten där en andel 
utgår från Annex IX A i Förnybartdirektivet, ungefär som kvoten av 
Avancerade biodrivmedel som redan finns inskrivet. Eventuellt en 
andel utgående från GHG för att inkludera även åkergrödor.

• Biojet och marint biobränsle: reduktionsplikt för flyget enligt 
utredning, men högre! Och även sjöfart, eller en kvotplikt. 
Andra instrument kompletterar, som flygplatsavgifter etc. 

• Förhöjd reduktionsplikt: vad händer om reduktionsplikten höjs 
rejält? Höjning 80-90 %, kan rena biodrivmedel konkurrera? 
Måste justera skatter, moms och reduktionspliktsavgiften.



Tack! Frågor?

Nu kör vi!

"The future's so bright, 
I gotta wear shades“

Timbuk 3
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