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EUS KLIMATPOLITIK ÄR UNDER OMSTÖPNING

Den ”hårda” klimatpolitiken
• Utsläppshandeln (ETS) – beslutad
• Ansvarsfördelningsförordningen (ESR) + LULUCF-förordningen – beslutad

Den ”mjuka” klimatpolitiken
• ”Vinterpaketet”

• Förnybartdirektivet – beslut maj 2018?
• Energieffektiviseringsdirektivet – beslut maj 2018?
• ”Governance” – mätning, rapportering, styrning, uppföljning – beslut maj 2018?



Den ”hårda” klimatpolitiken Den ”mjuka” klimatpolitiken
Garanterar lägre utsläpp Underlättar utveckling mot, men garanterar inte, lägre utsläpp

• Utsläppshandel (ETS) ”cap-and-
trade” – ”bubblan” krymper 21 % 
2005-2020

• Ansvarsfördelningsbeslutet (utsläpp 
utanför utsläppshandeln, ESD) –
utsläppen minskar 10 % 2005-2020, 
separata krav på 28 medlemsländer

• Krav på 20% förnybart 2020/10% förnybart transporter
• Krav på snålare bilar
• Miniminivå på energiskatter
• Produktregler: Glödlampor, dammsugare, spisar, kylskåp, 

nya hus etc
• Energieffektiviseringsdirektivet
• Regler om konsumentinformation
• m.m.

= Minus 20 % 1990-2020

EUs ”hårda” och ”mjuka” klimatpolitik t o m 2020

Kom ihåg:
ETS = Emission Trading Scheme
ESD = Effort-Sharing Decision



Den ”hårda” klimatpolitiken Den ”mjuka” klimatpolitiken
Garanterar lägre utsläpp Underlättar utveckling mot, men garanterar inte, lägre utsläpp

• Utsläppshandel (ETS) ”cap-and-
trade” – ”bubblan” krymper 43 %
2005-2030

• Ansvarsfördelningsförordningen 
(utsläpp utanför utsläppshandeln,
ESR) – utsläppen minskar 30 % 
2005-2030, separata krav på 28/27 
medlemsländer. Krav om 
koldioxidinlagring i landskapet 
(LULUCF).

• Krav på (27 – 35?) % förnybart 2030/ 12-14%? transporter
• Krav på (ännu) snålare bilar – elbilskvot?
• Miniminivå på energiskatter
• Produktregler: Glödlampor, dammsugare, spisar, kylskåp, 

nya hus etc.
• Energieffektiviseringsdirektivet (27, 30 eller 35%?)
• Regler om konsumentinformation
• CO2-krav tunga fordon
• m.m.

= Minus 40 % 1990-2030

EUs ”hårda” och ”mjuka” klimatpolitik t o m 2030



 

 

ESR (utanför ETS)
Mål: - 30% 2005-2030

Omfattar:
• Landtransporter
• Småskalig uppvärmning
• Lätt industri
• Jordbruk (CH4 & N2O)

Deltagare:
EUs 28/27 medlemsstater

Delvis utan reglering
• Markförvaltning (LULUCF): jordbruk (CO2), skogsbruk m 

m (kopplas till ESR 2021), nettoutsläpp förbjuds
Helt utan reglering
• Internationell sjöfart (obligatorisk mätning från 2018)

EU:s ”hårda” klimatpolitik

ETS
42%

ESR
58%

Inom ETS (utsläppshandeln)
a. Stationära anläggningar
Mål: - 43% 2005-2030

Omfattar:
• Elproduktion
• Fjärrvärme
• Stålverk
• Raffinaderier
• Cementindustrin
• Massa- och pappersindustri 

Deltagare:
12 000 anläggningar inom EU, Norge, Island 
och Lichtenstein

b. Luftfarten
210 milj. ton per år (2013-23: 39 milj. ton/år)
Deltagare: 1 300 flygoperatörer
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2020 2030

KOM EP EC (Rådet)

Förnybartandel, unionsövergripande 20% 27 % 35 % 27 %

Förnybartandel, medlemsstater 10-49% - + -

Förnybartandel, ländernas transportsektor 
(säljbart)

10% - 12 % 14 %

Bonus förnybar el väg 2,5/5x - 2,5x 5x

Bonus förnybar el spår -/2,5x - 2x

Bonus ”avancerade biodrivmedel” 2x 2x 2x 2x

Bonus förnybart i flyg 1,2x 2x 1,2x

Bonus förnybart i sjöfart 1,2x 1,2x 1,2x

Max andel grödebaserat -/7% 2021: 7%
2030: 3,8%

Inte mer än 2017, 
högst 7%

7%

Minsta andel ”avancerade 
biodrivmedel”/A-listan

-/0,5% 2021: 1,5/0,5%
2030: 6,5/3,6%

2021: 1,5/0,5%
2030: 10/3,6%

2025: -/1,0%
2030: -/3,0%

Förbud för palmolja 2021 - - + -

Förnybart inom EU efter 2021 – olika bud



“The EU could double the renewable 
share in its energy
mix, cost effectively, from 17% in 
2015 to 34% in 2030.”

IRENA/DG CLIMA 2018

Förnybart inom EU efter 2021 – olika bud

“The difference between 35 and 27 
percent is the difference between 
ambition and lack of ambition.”
Miguel Arias Cañete, 180219



Förnybara drivmedel inom EU efter 2021 – hållbarhetskriterier
1. Klimatkrav
För att få bokföras som om de ger nollutsläpp måste livscykelutsläppen från biodrivmedlen vara x % lägre än fossilt alternativ.

”Livscykeln” Avfall & restprodukter Ej avfall & restprodukter

a. Utsläpp från odling, insatsmedel m m - +

b. Utsläpp p g a ändrad markanvändning - +

c. Utsläpp från drivmedelstillverkning + +

d. Utsläpp från distribution + +

= livscykelutsläpp = livscykelutsläpp

2020 KOM EP EC (Rådet)

Fossil komparator 83,8 g CO2eq/MJ 94 g CO2eq/MJ 

Från anläggningar i drift 5/10 2015 >2017: -35 %
2018<: -50 % -50 % (47 g CO2eq/MJ)

Från anläggningar i drift 31/12 2020 - 60 % -60 % (37,6 g CO2eq/MJ)

Från anläggningar i drift från 2021 70 %
(28,2 g CO2eq/MJ)

- 65 %
(32,9 g CO2eq/MJ)

-70 %
(28,2 g CO2eq/MJ)
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För att få bokföras som om de ger nollutsläpp måste livscykelutsläppen från biodrivmedlen vara x % lägre än fossilt alternativ.

2. Miljökrav
• Jordbruksråvaror
Råvaror får inte tas från biologiskt värdefulla gräsmarker eller marker med stort kolinnehåll.

• Skogsråvaror
Bara från länder som ratificerat Parisavtalet. (EP: Inget nettoläckage från LULUCF-sektorn). Hållbara 
avverkningsnivåer. Minimerad påverkan på mark och biodiversitet. Klara ägandeförhållanden.
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Från anläggningar i drift från 2021 70 %
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-70 %
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Bilaga IX.
Del A.
- Alger - Press- och jäsningsrester från vinframställning
- Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall - Nötskal
- Biologiskt avfall från hushåll - Agnar
- Biomassafraktioner av industriellt avfall - Kolvar som rensats från majsgroddarna
- Halm - Avfall och rester från skogsbruk och skogsindustri 

(bark, grenar, trädtoppar, sågspån, kutterspån,
svartlut, brunlut, fiberslam, lignin och tallolja)

- Stallgödsel och avloppsslam
- Avloppsslam från palmoljeframställning, tomma 
palmfruktsklasar - Annan cellulosa från icke-livsmedel
- Tallolja och tallbeck - Annat material som innehåller både cellulosa och 

lignin, utom sågtimmer och fanerstockar- Råglycerin
- Bagass

Del B.
- Använd matolja.
- Animaliska fetter.
- Melass som producerats en biprodukt vid raffinering av sockerrör eller sockerbetor

Tillåtna råvaror i ”avancerade” biodrivmedel efter 2021
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”Medlemsstaterna bör stödja användningen av 
återvinningsmaterial, i enlighet med 
avfallshierarkin och målet att bli ett 
återvinningssamhälle, och bör när så är möjligt, 
inte stödja deponering eller förbränning av 
sådant återvinningsmaterial. /…/”
Skäl 15 direktiv 2015/1513 ”ILUC-direktivet”

EUs slutsats:
Undvik att elda upp material som fortfarande 
kan användas till annat
= Låt oss satsa på avfallsbaserade biodrivmedel 



Indirekt förändring av markanvändningen (ILUC) p g a EUs politik

EUs slutsats:
Vi lyckas inte få koll på de ibland mycket höga ILUC-utsläppen
= Låt oss undvika biodrivmedel gjorda på jordbruksgrödor

Minskade CO2-utsläpp 2014 p g a 
mera förnybara drivmedel

Mt CO2eq

Bruttominskning -35

ILUC-utsläpp +14-28

Nettominskning -7-21
Källa: Renewable Energy Progress Report, COM(2017) 57 final

ILUC-effekt (bilaga VIII,
förnybartdirektivet)

Medelvärde
(g CO2eq /MJ) 

Intervall (g 
CO2eq /MJ) 

Spannmål och andra 
stärkelserika grödor

12 8-16

Socker 13 4-17

Oljegrödor 55 33-66

Obs – dessa värden 
bokförs endast och 

påverkar inte 
bedömningen av 
enskilda bränslen



Fossil komparator
(CO2eq/MJ)

Kvotplikt

1 juli 2018 1 januari 2019 1 januari 2020

Bensin 93,3 -2,6 % -2,6 % -4,2 %

Max nettoutsläpp fossil CO2eq/MJ 90,87 90,87 89,38

Dieselbränsle (ej färgmärkt) 95,1 -19,3 % -20,0 % -21,0 %

Max nettoutsläpp fossil CO2eq/MJ 76,75 76,08 75,13

Reduktionsplikten
”1 § Denna lag innehåller bestämmelser om en skyldighet att minska växthusgasutsläppen från 
bensin och dieselbränslen genom inblandning av biodrivmedel.
/…/
reduktionsplikt: en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser i ett livscykelperspektiv per 
energienhet från reduktionspliktigt drivmedel genom inblandning av biodrivmedel,”

Räkneexempel diesel 1 januari 2019
80% fossilt, 20 % förnybart: 0,8 x 95,1 + 0,2 x 0 = 76,08 (nollutsläpp från förnybara delen)
70 % fossilt, 30 % förnybart: 0,7 x 95,1 + 0,3 x 31,7 = 76,08 (31,7 CO2eq/MJ från förnybara delen)
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Reduktionspliktsparadoxen – låga livscykelutsläpp vs. ”brytpunktsmodellen”

Låga livscykelutsläpp från biodrivmedlen = större andel fossila drivmedel = svårare att klara både krav 
inom EU (t.ex. ESR & 12/14 %) och målet att minska svenska transportutsläpp med 70% 2010-2030 (?) 

eftersom bägge dessa mål bygger på EUs ”brytpunktsmodell”.
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Utsläppen flyttar från 

biodrivmedelsproduktionen 
till avgasrören.
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Biobensin Biogas Etanol FAME HVO

Genomsnittliga livscykelutsläpp biodrivmedel i Sverige 2011-2016

Källa: Energimyndigheten

Maxutsläpp anläggning byggd före 2015

Maxutsläpp anläggning byggd efter 2021



Drivmedelsskatter före och efter reduktionsplikten
Idag (kr/l) Energiskatt Koldioxidskatt Totalt

Fossil bensin 3,72 2,59 6,31

Fossilt dieselbränsle 2,355 3,204 5,559

Etanol, max 10% 0,466 - 0,466

Etanol i E85 - - -

Högkoncentrerad etanol (ED95) - - -

FAME, max 7% 1,59 - 1,59

FAME, 100% - - -

Syntetisk förnybar bensin eller 
diesel (inkl. HVO)

- - -

Från 1 juli 2018 (kr/l)

Bensin < 98% förnybart 3,87 2,57 6,44

Dieselbränsle < 98 % förnybart 2,342 2,191 4,532

Bensin > 98% förnybart - - -

Dieselbränsle > 98 % förnybart - - -



Idag (kr/l) Energiskatt Koldioxidskatt Totalt

Fossil bensin 3,72 2,59 6,31

Fossilt dieselbränsle 2,355 3,204 5,559

Etanol, max 10% 0,466 - 0,466

Etanol i E85 - - -

Högkoncentrerad etanol (ED95) - - -

FAME, max 7% 1,59 - 1,59

FAME, 100% - - -

Syntetisk förnybar bensin eller 
diesel (inkl. HVO)

- - -

Från 1 juli 2018 (kr/l)

Bensin < 98% förnybart 3,87 2,57 6,44

Dieselbränsle < 98 % förnybart 2,342 2,191 4,532

Bensin > 98% förnybart - - -

Dieselbränsle > 98 % förnybart - - -

Drivmedelsskatter före och efter reduktionsplikten

Straffavgift:
Bensin: 5 kr/kg CO2eq (utan 
biodrivmedel +39 öre per liter)
Diesel: 4 kr/kg CO2eq (utan 
biodrivmedel + 2,62 kr per liter)



magnus@nilssonproduktion.se
www.nilssonproduktion.se

Klimat- och naturvårdsbloggen

Tack för 
uppmärksamheten!

mailto:magnus@nilssonproduktion.se
http://www.nilssonproduktion.se/
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