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Så klaras klimatmålet med biodrivmedel –
styrmedelsförslag för svenska fabriker



Vad har vi gjort och vilka var med?
Denna rapport föreslår nya styrmedel och justerad lagstiftning
vilket underlättar investeringar nya svenska biodrivmedel. 
Projektet ingår i Vinnovas program ”Cirkulär och biobaserad 
ekonomi – Från teori till praktik”.
Agenda för seminariet:
• Projektet och resultat, Tomas Ekbom, SVEBIO
• Finansiering av bioraffinaderier, Jonas Rudberg
• Industrins möjligheter, Henrik Brodin, Södra Porcupine AB



Sammanfattning och resultat
• Vi har identifierat sex styrmedel där fem kan införas 

oberoende av varandra och inte i konflikt med nuvarande. 
• Viktigaste lärdomen: nya styrmedel för investeringar bör 

vara godkända av låneinstitut. Då kommer investeringar. 
• Tekniken finns, intresset och råvaror finns. Marknaden och 

kunderna är redo. Enbart politiska kunskapen saknas.
• Regeringens politik räcker inte för att stimulera 

investeringar. Det behövs nya, kompletterande styrmedel.
• Slutsatsen från industrin och finansbranschen är att det 

behövs justerad lagstiftning som minimerar risker. 
• Regering behöver arbeta med industrin, ej utifrån ideologisk 

syn på vad som är bra klimatpolitik, då sker utveckling.



Bakgrund och syfte
• Transportsektorn ska minska sina utsläpp till 2030. 

Biodrivmedel är grunden för att ersätta fossila drivmedel. 
Men det mesta importeras, finns få svenska investeringar. 

• Detta projekt är en fortsättning inom samma program vid 
Vinnova, med rapport publicerad februari 2020. Då tog vi 
fram hypotesdrivna risk- och styrmedelsanalyser som 
underlag för investeringsbeslut med ett antal förslag.

• Syftet nu har varit att utveckla förslagen vidare för att möta 
behovet av biodrivmedel fram till 2045 genom investeringar 
i ökad produktion för en fossilfri transportsektor, vilket 
bidrar till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

• Effektmålet är att det byggs fler bioraffinaderier i Sverige.



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.



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

Energimyndigheten, Inrikes transporter, Drivmedel 2019

Behov biodrivmedel = cirka 40 TWh, 
trots ökad elektrifiering -> krävs 
omfattande mängd biodrivmedel
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Framtida mängder biodrivmedel i bensin och diesel

Projektets bedömning av behovet vid olika scenarier

Störst behov av HVO med 27-52 TWh
FAME lågt behov 3-7 TWh
Etanol, fortsatt lågt 1-3 TWh
Biobensin max 3-5 TWh
Biojet, stor variation 3-19 TWh



Långsiktiga och generellt teknikneutrala 
styrmedel som gynnar svenska investeringar

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

• Riktad reduktionsplikt: inom reduktionsplikten införs en minsta kvot på 
avancerade biodrivmedel, råvaror från Annex IX A i Förnybartdirektivet, vilka 
redan är införda (ev kan andel utgå från GHG inkludera även åkergrödor).

• Förhöjd reduktionsplikt: snabb höjning av pliktnivån och inkluderande alla 
biodrivmedel (därmed även högkoncentrerade biodrivmedel). Förslaget 
avhängigt skattebefrielsens vara eller icke vara. Oavsett går plikten uppåt.

• Skatterna – energiinnehållsskatt som Finland på energienhet och ej volym 
istället för energiskatt, och fortsatt skattebefrielse för rena biodrivmedel

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



Hur definieras, indelas råvaror för 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 / feed” 
och restprodukter
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Källa: Slutlig energianvändning inom sjöfarten. Energiläget 2020.
Antagande: inrikes sjöfart kvarstår på låg nivå och utrikes ökar, även med 
effektiviseringar p.g.a. globalisering och förflyttning av gods från väg.
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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. Raffinaderier 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 fick 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.



Tack! Frågor?

Nu kör vi!

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

Timbuk 3
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