Vilka möjligheter och hinder finns för mer
biodrivmedel i transporterna?
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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 är svårt.

Unik, lyckad utveckling på rena biodrivmedel.

År 1986: ED95 o 1994: E85. Fordonsgas och B100 på 90-talet.
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Important:
 Data not complete in 2018
 No data for HVO100 before 2015
 Ethanol = E5 + E85 (+ED95 but not after 2016)
 From 2018, blend of bio-petrol, unclear data
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Ethanol = E5 + E85
ED95 not included
Biogas excl. natural gas

Total 16.0 TWh biofuels out of
81.6 TWh all fuels = 19.5 % share
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Trend: petrol steady down, diesel levelling out,
HVO100 rapid down (shifted to HVO), bio-petrol
entering the market.
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Ref. Statistics Sweden, Deliveries of transport fuels for vehicles, 2021.

Biodrivmedel har utvecklats under lång tid
och Sverige har stor produktionspotential
• Skogsindustrin är både väl utbyggd och har stor potential i
outnyttjad råvara där nya teknologier kan ge goda värdekedjor.
• Bioenergi är Sveriges största primära energikälla med 139 TWh
och står för ca 37 % av energikonsumtionen.
• Skogstillväxten är 436 TWh/år (ved) och jordbruket skördar
74 TWh/år. Rapporten: ”Bioenergi på rätt sätt” ger
170-180 TWh på kort sikt och 200-220 TWh på lång sikt.
• Utvecklingen av biodrivmedel har varit snabb senaste åren
men till priset av en hög import och driver mest efterfrågan.
• Sverige är bland de ledande i världen, framför allt på rena
biodrivmedel men regelverket i EU är mycket detaljerat och
begränsar råvaror, framför allt från jordbruket.

Energy consumpt., TWh

Biodrivmedel behövs till 2045, råvaror finns och räcker.
El och nya laddbara fordon kompletterar, 1+1=2.
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Behov biodrivmedel = cirka 40 TWh,
trots ökad elektrifiering -> krävs
omfattande mängd biodrivmedel
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2045

Framtida mängder biodrivmedel i bensin och diesel
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

Svebio-projekts bedömning av behovet vid olika scenarier

Utvecklingen av fordonsflottan visar på
förbränningsmotorer och flytande drivmedel
Bilar

Ref. Swedish Energy Agency

Several, significant policy changes
develops the Swedish market
• Reduction mandate quotas to 2030, from 1 Aug E10 introduction
Year
Petrol
Diesel

2020
4,20%
21%

2021
6%
26%

2022 2023 2024 2025
7.8% 10.1% 12.5% 15.5%
30.5% 35%
40%
45%

2026
19%
50%

2027
22%
54%

2028
24%
58%

2029
26%
62%

2030
28%
66%

• Prolongation of tax exemption of neat liquid biofuels until 31 Dec 2022 but
no information on thereafter. ILUC cap 7% and multipliers hinders biofuels.
• Prolongation of tax exemption of bio-CNG until 31 Dec 2029, current share of
bio is above 95% in all CNG
• From 1 July, changed sustainability criteria with increased GHG emissions
demand, biofuels not allowed from land of high biodiversity
• From 1 Oct environmental declaration of fuels on pump stations, making a
world’s first, showing consumer information for the fuels sold
• From 1 July reduction quota mandate on all aviation is imposed, starting with
1% and ending with 27 % by 2030, with target of 100% by 2045
• State investigation 2021 proposes possible ban on sales of fossil fuels and
sales of fossil-combustion vehicles, favouring battery vehicles.

Policy with taxes, uncertain after 2023
Fuel

Comment

Petrol

E10, 10% ethanol

B7, 7% FAME +
20-30% HVO
Summer: 85% ethanol
E85
Winter: 75% ethanol
B100
RME100
For some cars and most
HVO100
buses and trucks
95% ethanol for buses and
ED95
trucks
>90% of all bio-CNG is
Bio-CNG
biogas, other is CNG
Diesel

Taxes and policy

Reduction quota mandate
6.0% until 1 Jan 2022
Reduction quota mandate
26.0% until 1 Jan 2022
Full tax exemption for biofuel share
to 31 Dec 2022
Full tax exemption to 31 Dec 2022
Full tax exemption to 31 Dec 2022
Full tax exemption to 31 Dec 2022
Full tax exemption to 31 Dec 2030

Svebios förslag till nya styrmedel att utveckla
investeringar i svensk cirkulär bioekonomi
• 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.

Utveckla
industri!
Varförsvensk
har vi gjort
detta projekt?
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.

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.

Sveriges självförsörjningsgrad idag och 1988
Självförsörjning, sårbarhet, risk, leveranssäkerhet, företagande, arbeten – alla
viktiga saker i ett samhälle. Mer än 90 % av biodrivmedel importeras idag.

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

”Avancerat”

”Konventionellt”
”Avancerat”

”Non-food / feed”
och restprodukter
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 åkern blir en ”avancerad” råvara.

EU:s ändrade regelverk omkullkastar delvis
svensk utveckling och bromsar investeringar
Ohållbart enligt EU:s
Clean Vehicles Directive

Regeringspromemoria:
”Genomförande av ändringar i
direktivet om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster”

Detta blir också
ohållbart med
EU:s (o)logik

• EU:s gröna taxonomi, hållbara
investeringar
• ”Bruna” taxonomin, ”significant
harm” taxonomy
• Sociala (röda) taxonomin. Kriteriet
”minimum social safeguards”

Promising development for new biofuel plants
Larger plants in operation

Plants in development

 SEKAB in Örnsköldsvik
23 000 m3 ethanol

 Pyrocell in Gävle
26 400 ton pyrocrude 7 Dec 2021

 SunPine in Piteå
150 000 m3 Raw Tall Diesel

 St1 Refinery in Gothenburg
200 000 ton HVO biofuels Q2 2023

 Agroetanol in Norrköping
230 000 m3 ethanol

 RenFuel Lignolproduktion
>200 000 ton crude bioliquids 2023?

 Adesso in Stenungsund
148 000 ton RME

 SCA in Östrand w St1
300 000 ton HVO biofuels 2024

 Preemraff Gothenburg
320 000 ton HVO-products

 Preem Gothenburg
650-950 000 m3 HVO biofuels 2024

 Ecobränsle in Karlshamn
55 000 ton RME

 Liquid Wind w Övik Energi
50 000 m3 biomethanol 2024

 Södra in Mörrum
5000 ton biomethanol

 Project AIR Perstorp at Stenungsund
200 000 m3 biomethanol 2025

 Biofor in Stockholm
6 million Nm3 bio-CNG

 St1 Refinery in Gothenburg
200 000 ton HVO biofuels 2026
 Preem Gothenburg w Diamond Green
Tot capacity 5M m3 HVO fuels 2030

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

SunPine, Piteå

Adesso,
Stenungsund

Agroetanol, Norrköping

Preemraff, Gothenburg

EU:s nya gröna giv med klimatlag föreslår
stora förändringar i direktiv – och nya direktiv
• Omarbetat energiskattedirektiv (ETD), anpassa beskattning av
energiprodukter till EU:s politik, gälla från 1 januari 2023
• Innehåller minimiskattesatser för beskattning av
energiprodukter, två stora förändringar i förslaget:
– Skattesats på energiinnehåll och miljöprestanda istället för volym
– Skatteunderlaget breddas genom att fler produkter omfattas och vissa
undantag och nedsättningar i befintligt direktiv avskaffas

• EU:s klimatlag (2020) med mål till 2030 om minskade utsläpp
med 55 % jämfört med 1990 föreslår några till viktiga verktyg:
–
–
–
–
–

Revidering av utsläppshandelssystemet (ETS)
Ny förordning om alternativa bränslen flyg (Refuel EU Aviation)
Ny förordning om bränslen sjöfart (Fuel EU Maritime)
Förordning om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR)
Revidering av direktivet om förnybar energi (RED3)

EU Fit for 55 Package shakes the market, with
in many ways, very detailed governing
Abbreviation

Initiative

ESR
ETD

Revision of the Effort Sharing Regulation
Proposal for a Council Directive restructuring the Union framework for the taxation of
energy products and electricity
Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from
land use, land use change and forestry
Amendment to the Renewable Energy Directive to implement the ambition of the new
2030 climate target

EU ETS

LULUCF
RED III
EED

Revision of the EU Emission Trading System, including revision of the EU ETS Directive
concerning aviation, maritime and CORSIA

AFIR

Amendment of the Energy Efficiency Directive to implement the ambition of the new 2030
climate target
Revision of the Directive on deployment of the alternative fuels infrastructure

CO2 for cars and vans

Amendment of the Regulation setting CO2 emission standards for cars and vans

ReFuel EU Aviation

Proposal for a Regulation on ensuring a level playing field for sustainable air transport

Fuel EU Maritime
CBAM

Proposal for a Regulation on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime
transport
Proposal for a Regulation establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism

Climate Action Social Facility

Proposal for a Regulation establishing a Social Climate Fund

Risk of hindering free market and technology development

Tack! Frågor?
Nu kör vi!

"The future's so bright,
I gotta wear shades“
Timbuk 3

