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Raffinering Marknad 

• Står för 80 % av Sveriges 
raffineringskapacitet  
 

• 30% av totala raffineringskapaciteten 
i Skandinavien 
 

 
 

• Total marknadsandel ca 25 % 
 

• Levererar cirka 50% av alla 
petroleumprodukter som säljs i Sverige  
 

• 400 bensinstationer och 200 dieselstationer för 
yrkestrafik 

 
 

Preem 

Export 



EUs miljömål genom RED och FQD 

Förnybarhetsdirektivet 

2009/28/EC 2009 

(RED) 

•10% förnybart i 
transportsektorn 2020 

•Obligatoriska hållbarhetskriterier 

•Min växthusgasbesparing 

•Växthusgasberäkningar 

•Frivilliga certifieringsorgan 

Bränslekvalitetsdirektivet 

2009/30/EC 2009 

(FQD) 

•6% växthusgasbesparing i 
transportsektorn 2020 

•Obligatoriska hållbarhetskriterier 

•Min växthusgasbesparing 

Båda direktiven har stor påverkan 
på det drivmedel som säljs idag 



Hur implementeras RED och FQD i medlemsländerna 

Förnybarhetsdirektivet 

2009/28/EC 2009 

(RED) 

Bränslekvalitetsdirektivet 

2009/30/EC 2009 

(FQD) 

EU Direktiv 2015 Nya regler för 
växthusgasberäkningar  

 

Implementering  i medlemsländerna- nationella 
system/ frivilliga certifieringssystem 

Klassificering av avfall och restprodukter 
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Frivilliga 
certifieringsorgan 

 
 
 
 
 
 
Certifieringsvillkor 

 
Vägledning 

 

Lagar & förordningar 



Skillnad mellan nationella system och friviliga 
certifieringssystem 

Det som skiljer det nationella systemet från de frivilliga 

certifieringssystemen godkända av EU-kommissionen 

är att certifieringssystemen certifierar varje enskild aktör i 

produktionskedjan.  

 

I det nationella systemet ansvarar den rapporteringsskyldige för 

att hela produktionskedjan uppfyller 

hållbarhetskriterierna. 



Varför certifiering 

• Certifiering ger bevis på att kriterierna om miljö och spårbarhet följs och 

kvalificerar biomassa eller biobränslen för juridiskt erkännande enligt de 

mål som fastställs i direktivet om förnybar energi. 

 

• Certifiering ger tillgång till marknader i Europa och Norge. Möjligheten att 

sälja / byta produkter utanför Sverige som RME eller Preems Evolution 

bränslen i framtiden.  

 

• Frivilliga certifieringsorgan som ISCC accepteras och används över hela 

världen av leverantörer, traders, lager, terminaler och oljebolag.  



 

• På en internationell arena är certifiering grunden till försäljning och 

ett viktigt redskap för företag med hållbar inriktning. 

 

• I många EU-länder är det en skyldighet att företag med 

punktskattstillstånd och blandningsskyldigheten att bli RED-

certifierad som i Holland, Storbritannien, Tyskland och Italien. 

 

• Förnybarhetsdirektivet tillåter massbalans vilket innebär möjlighet 

att sälja hållbarhetsegenskaper. Vissa producerade  strömmar kan 

inte särskiljas fysiskt idag men får ett ekonomiskt värde tack vare 

massbalansen. 

 

• En fråga som man kan ställa är att om certifiering tillför förbättrade 

villkor för producentkedjan? Eller om de företag som certifieras 

verkar för detta.  

 

Varför certifiering 



Exempel på att uppföljning är väsentligt för att 
ha kontroll 

The Roundtable on Sustainable Palm Oil regrets to inform its 

members that there may be a disruption in the supply of 

Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) due to the suspension of 

the RSPO certification of the IOI Group. 

 

The suspension of IOI Group’s RSPO certificates is effective as of 

1 April 2016.  

 

Frågan jag ställer mig är om vad som krävdes för att IOI skulle 

få tillbaka sin möjlighet att åter certifiera palmolja, vilket skedde 

under hösten 2016 

 

Bränslebytet i Sverige driver mot bioråvaror med hög GHG 

reduktion –här ser vi en snabb förändring för importerade 

råvaror.  



Exempel på Drivmedelsstandarder inom EU 

SS-EN228 Standard för bensin  

 

EN 590 Standard för diesel- I Sverige MK1 standard – SS155435 

 

EN15940 Standard för HVO 

 

EN 14214 Standard för FAME 

 

EN 15376 Standard för Etanol 

 

CEN/TS 15293 Standard för E85  - SS 155480 



Frivilliga certifieringssystem godkända av EU-kommissionen 

1. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) 

2. Bonsucro EU 

3. RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED) 

4. RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED) 

5. 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme) 

6. 7. Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme) 

8. Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production 

9. Red Tractor (Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar 

Beet Scheme) 

10. SQC (Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops (SQC) scheme) 

11. Red Cert 

12. NTA 8080 

13. RSPO RED (Roundtable on Sustainable Palm Oil RED) 

14. Biograce GHG calculation toolRBSA (Abengoa RED Bioenergy 

Sustainability Assurance) 



Värdekedjan 







Skogsråvaror Annex 9 – nuvarande RED/ILUC 

Problemet är att beräkningar enligt RED  
inte alltid används för att tex kunna föra  
fram särintressen inom biobränsleområdet   



Massbalans 





Bolag som är certifierade idag 

 

• Shell trading  

• Exxon mobil 

• ENI  

• Neste  

• Total  

• Galp 

• Greenergy,  

• Petroineos 

• All the major traders in the world like Vitol (4 locations), Litasco(CH), Gunvor(CH). 

• All major Agribusinesses like ADM, Cargill, Bunge etc. are ISCC certified. 

 





TACK! 


