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Sammanfattning

råvarorförnyelsebarautvecklingenbakom avDrivkrafter

årensdebakom senastedrivandevaritharflertal faktorerEtt
användandetförvästvärlden avhelaiökande intressemarkant

råvaror.förnyelsebara

påskyndatsamhället harimiljöengagemangstarktEtt
produktermaterial ochproduktionsmetoder,utvecklingen nyaav biologisktDeavfallsproblemen.ochmiljö-lösasträvani att

koldioxidneutralitetochförnyelsebarhetråvarornasbaserade
Mångautveckling.hållbarlångsiktigttillmöjligheterinnebär en biologisktocksåråvaror ärförnyelsebarapåbaseradeprodukter
utformasavfallshanteringenförutsättning attUndernedbrytbara.

nedbrytbarabiologisktkantillegenskaptasdenna varasåatt Utbyggnadenavfallsberget. avminskatillbidraprodukter att
blidärför komma attkan enkomposteringssystemkommunala

området.inomFoU-satsningarindustriellafördrivkraftviktig

Förhoppningarvästvärlden.överskott iiproducerasLivsmedel
användasskall kunnaöverskottsarealendelardärförfinns att av ändamål.tekniskaförråvarorförnyelsebaraproduktionför av

ocksåkanmiljömärkningssystemeuropeisktFramtagandet ettav råvaror.förnyelsebarapåbaseradeprodukterkomma att gynna skallmedlemsstaternaföreslagit attharEuropakommissionen
miljömärkningssystem eco-till gemensamtansluta sig ett -

frånprodukterförhinderinitialtmiljöval. Ettbästaförlabelling - standardersåväl somdock attkanråvarorförnyelsebara vara
prestandatekniskochmiljöegenskaperförmätmetoderolika

petroleumbaseradeförstandarderExisterandesaknas.ännu
baseradebiologisktdepåöverförbaraär intealternativ

produkterna.

Produkterna

barakan storaråvaror taförnyelsebarapåbaseradeProdukter
ochkonsumentersuppfyllerdemarknadsandelar om

Eftersomoch pris.funktionpåställda kravhögtproducenters
ochväxtfibrerstärkelse,produkter,naturligaråvarorna är som

ochstrukturdessasdetinnebär attvegetabiliska oljor,
olika sättdärför påmåsteRåvarornagiven.sammansättningär

ställskravolikadeuppfyllaför sommodifieras att
hjälpmedutföraskanModifieringen avproduktkomponenter.

metoder,biotekniskahjälp menmedellerväxtförädling av
enzymatisk syntes.ellerorganisk-sannoliktblirvanligare genom



Om råvaran skall ingå industrielli produktion krävs ökadäven
kunskap processtekniskaegenskaper.om

Såväl Sverige forsknings-i internationellt pågår ochsom
utvecklingsverksamhet direkt syftei utveckla produkteratt
baserade förnyelsebarapå råvaror för olika tillämpningar. Vid
kommersialisering de generellaproblemen dels produkternaär att
mångai fall tekniskt kan fulltinte konkurrera medännu ut

konventionellt framställda alternativ, dels de nästanatt
undantagslöst dyrare.är

Papperoch pappersprodukter för närvarande deär överlägset
materialgruppemastörsta baseras förnyelsebarpå råvara.som

Utredningen har dock koncentrerat tillarbete produktersitt nya
baseradepå förnyelsebar råvara.

Exempelpå produktgrupper kommit på marknadenutnya som
produkterär baseradepå vegetabilisk olja, Smörjmedel,ocht.ex.

produkter baseradepå stärkelse, plastsubstitut. Fört.ex. ett stort
antal mineraloljebaseradeSmörjmedelfinns idag tekniskt
likvärdiga ochmiljömässigt överlägsna vegetabiliska alternativ.- -
De s.k.stärkelseplastemabestod initialt huvudsakligen av
mineraloljebaseradekomponenter. Dessa dockrönte en
tillbakagång sedandet stod klart den förmenta biologiskaatt
nedbrytbarheten endastbestod plasten fragmentiserades.i att
Nya bionedbrytbara plaster, fullständigt bestårnästansom av
förnyelsebar råvara, börjar dock komma på marknaden.utnu

Utredningens förslag

Utredningens förslag syftar till åstadkommasåväl kortsiktigaatt
långsiktiga resultat. Avgörande för framgångsriksom en

introduktion förnyelsebararåvaror och produkter ärav att en
helhetssyn basenförutgör agerandeinom området.statens
Utredningen föreslår därför antal åtgärder samladeeffektett vars
stimulerar utveckling och kommersialisering produkterav
baseradepå förnyelsebararåvaror. Dessaåtgärder kan indelas i
fyra huvudgrupper:

Avgifter på miljömässigt negativa produkter.o åtgärdDenna
möjliggör snabbaremarknadsintroduktion alternativaen av
produkter.

Framtagande miljästandarderför0 önskadeprodukter,av samt
utveckling mätmetoder,för möjliggöra jämförelseratt mellanav
produkter baseradepå traditionella respektive förnyelsebara
råvaror.

En tvärvetenskaplig och industrirelaterad0 fbrskningssatsning
inom området vid svenskauniversitet och högskolor.



ochtillstöd prototyp-påsatsningstatligEn0 förförutsättningar enskaparvilketdemonstrationsanlüggningar
forskningsresultat.kommersialisering av

negativadokumenteratSmörjmedelharPetroleumbaserade
finnssmörjmedlenblandproduktgrupperfleraFörmiljöeffekter.

diskuteratharUtredningenalternativ.fullgodateknisktidag
mineraloljebaseradeförproducentansvarinförandet ettav föröka intressetskulledetta intefunnithar attSmörjmedelmen ocksåharsmörjmedel. Vibaseradevegetabilisktutveckling av medSmörjmedelmineraloljebaseradebeläggavissaövervägt att

effektmotsvarandeavgiftmedfunnit gersystemförbud att ettmen föreslårViaktörer.marknadensförflexibilitetinnebär störremen avgiftmedbeläggsSmörjmedel enmineraloljebaseradedärför att
insamlingstimuleraavsikt avliter. l attkronor5 perom införandetutredningen enföreslår avSmörjmedelförorenade

sådantEttför dessa.avgiftsmedelåterbetalningrestitution av
vilket ärinsamlingsgraden,ökasannoliktskulleförfarande

med vissaförenatärmiljösynpunkt,frånangeläget men
börrestitutionssystemför ettFormemaproblem.administrativa

utredas.därför närmare

generelltprodukter är ettmiljöanpassadeförstandarderpåBristen
allt bristenframförharutredningenTillområdet.problem inom

hydrauloljorsmörjmedel ochvegetabiliskaförstandarderpå
expansionförhinderavgörande enanförtsåterkommande ettsom

lettbl.a.standarder hartekniskaAvsaknadenmarknaden.på av
garantierkortaeller omingalämnarmaskintillverkaretill att

Utredningenalternativ. anservegetabiliskamedkörsmaskinerna
produkterförkonkurrensförmåganföravgörandedet äratt tekniskaochmiljömässigaråvaror attförnyelsebarapåbaserade

medeldedelardärför somföreslår attVi avutarbetas.standarder
mineraloljebaseradepåavgiftenföreslagnaden ovangenererasav börMedelStandardisering.miljörelateradtillSmörjmedelavsätts

krävstekniskadeuppbyggnad somresurserförocksåavsättas av
prestanda.miljömässigaochtekniskafastställandeför av

förutsätterråvarorförnyelsebara enutvecklingkommersiellEn av
ochämnesgränserforskningssatsningöverstorskaligochlångsiktig

har iRegeringenvärlden.akademiskadenochindustrinmellan
tillstimuleraföråtgärder attvidtagitsammanhangandra

forskningen.akademiskadenochindustrinmellansamverkan
forskarskolorindustridoktorander,initiativ arfruktbarapåExempel

vidareutvecklasdockmåsteDessateknikbrostiftelsema. systemoch
samverkanaktivaochkontinuerliga somtill denledaför att

Nutek Närings-liksombedömer, t.ex.Utredningeneftersträvas.
slagkraftigteknikutvecklingsverket, attoch en

råvarorförnyelsebaraområdetinomforskningssatsning
årkronormiljoner50forskningsanslag perstatliga omförutsätter

år.10-15under
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Från utredningens finnssida klar uppfattning atten
kapitahbrsärjning begränsandeär faktor för kommersialiseringen

forskningen inom området förnyelsebararåvaror.av I bl.a.
Tyskland och USA har anslagitsbetydande statliga medel till stöd
för initiala kommersiella satsningar inom området. Delar detav
överskott den utredningen föreslagnasom genererasav av
avgiften på mineraloljebaseradeSmörjmedelbör föravsättas
finansiering ochdemonstrationsanläggningarprototyp- förav
produkter baseradepå förnyelsebararåvaror. Vi uppskattar
behovet statligt kapitaltillskott till 100miljoner kronor årav per
under fem år, och de statliga medlen böratt tillutgöraanser upp
40 finansieringen förprocent det enskilda projektet, medanav
medverkande företag bidrar med resterandekapital.

Utredningen har beaktat rad produktgrupper för vilka det idagen
finns vegetabiliska och miljömässigt bättre alternativ. Detta gäller

mjukningsmedelt.ex. i plaster,tryckfürger,färgerochlacker,vaskmedel,
ochtvätl- rengöringsmedel,bilvürdsmedel,isølermaterial,organiska

lösningsmedelochplaster.Vår bedömning detär är motiveratatt att
flera dessaproduktgrupper närmare utreds medav avseendepå
miljömässiga, tekniska och ekonomiska möjligheter till, och
konsekvenser ökad användning Sverige.i föreslårVi vidareav, en

vid offentligatt, upphandling tryckeriarbeten, prioriterasav ett
utnyttjande vegetabiliska tryckfärger.av
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Inledning1

Utredningsdirektiven1

bemyndigades1993novemberden 4regeringssammanträdetVid
särskildtillkallaMiljödepartementet att enförchefendåvarande

med1976:119kommittéförordningenomfattadutredare -av- ökaochutvecklamöjligheterna attutredauppdrag att
beslutaSverige att omsamtråvaror ibiologiskaanvändningen av utredarenåtbiträdeoch annatsekreteraresakkunniga, experter,

1.bilaga

definitionutredningensråvarorBiologiska1.2 -

tillbegränsahuvudsakligen ossutredningenivaltharVi att
ochfrån ett-råvarorförnyelsebarabaseradeproduktertekniska

behandlas ävenMarginelltjordbruk.svensktfrånfleråriga växter
skogsråvara.påbaseradekemikalier

påbaseradeprodukterbaserats attharAvgränsningen
framförfördelarmiljömässigahabedömsdelsjordbruksråvaror
dels ärmarknaden,produkterkonventionellamotsvarande
då denfrämstindustri,etableradkonkurrensutsattakraftigt av såvälpådet,därför attansettharUtredningenpetrokemiska.

arbetsmarknads-samhällsekonomiska,resursmässiga,ochmiljö-
utredamotiverat attgrunder, ärregionalpolitiskapolitiska som dennaförkonkurrensförmåganökaföråtgärder attbehovet av

produktgrupp.

fiber-ochskogsråvaraanvändningsområdenTraditionella av
hellerInteutredningen.såledesinteomfattasprodukter av

livsmedel.ellerfinkemikalierläkemedel,behandlas

särskildadetibehandlatstidigareharoch trävarorPapper
regeringenträfiberforskningoch somträtekniskförprogram ochkunskapförforskning93:1701992presenteradei omprop.

framsteg.

utredningsdirektiven.enligtomfattas inteEnergiråvaror
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Utredningens1.3 arbete

Utredningen inledde arbetei Arbetet harsitt januari 1994.
bedrivits dels sammanträdenmed hela delsberedningen,genom

mindremöten i grupper.

få uppfattningFör omfattningen FoU-verksamhetatt ien om av
Sverigemed anknytning till förnyelsebararåvaror tillskrev
utredningen initialt antal företag och organisationerett stort som
bedömdes relevanta.Påbasis från dessaharsom av svaren
utredningen, anslutning tilli sammanträden, intervjuat

för följande företag:Alcro-Beckers AB,representanter
Lantbrukarnas riksförbund LRF, Mo och MölnlyckeDomsjö AB,
AB, SvenskaLantmännen Tetra Pak Packaging SystemsAB.samt

Utredningen företog den februari10 1994 vidstudiebesök
företagen Lyckeby Stärkelsen Binol Filium AB.samt

Kungliga Skogs-och Lantbruksakademien KSLA arrangerade
den 22 Produkter1994 från biologiskamöte råvaror videttmars - -
vilket utredningen presenterade pågåendearbete. sambandsitt I
med framfördemötet för Bergvik Kemi ABrepresentanter
företagetssynpunkter kring användningen råtalloljaav som
bränsle värmeverk.i

Påuppdrag utredningen har projektledaren vid Statensav
Maskinprovningar, LouiseJohansson,sammanställt slutsatser
kring tekniska prestandaoch behov Standardiseringav av
miljöanpassadehydrauloljor bilaga 2.

Utredningen har vidare haft kontakter med Azfallsskatte-
utredningenM 1993:09och beaktat desspreliminära slutsatser.
Utredningen har därutöver deltagit Energiskalteutredningensav
betänkande SOU 1994:85,och riksdagen nyligen fattadeav
beslut, dei delar berör råtallolja. Utredningen har beaktatsom
Närings- och Teknikutvecklingsverkets Nutek Nyarapport
miljöanpassadeprodukterfrån förnyelsebararåvarorR 1994:12.
Utredningen har även tagit del resultat och slutsatser frånav
projekt Rensmörjashydrauloljetest, vilket utförts på uppdrag av
Göteborgskommun.
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BAKGRUND

översiktråvarorFörnyelsebara en2 -

råvarorförnyelsebaraVarför2. 1

baseradesmerpartenårhundradet avförraVid mitten av Återstodenformer.olikaväxtmaterial ipåindustriråvaroma
sand,råvaroroorganiskaeller somanimalieråvara urutvanns ur

metaller.andraochjärn

successivtminskaderåvarornafossiladeupptäcktenmedochI av alltframförochKolråvarukälloma.traditionelladeförintresset
andraEfteruniversalråvaror.industrinsblevmineralolja
utvecklingenochforskningenindustriellahade denvärldskriget

markant.minskatråvarorförnyelsebaraområdetinom
har itillämpningartekniskatillmaterialandelJordbrukets av

A.figur1900-taletunderminskatgradmotsvarande

påindikationematydligaförstadeoch 19791973Oljekrisema var
bidragbränslenasfossilaDeändligrnineraloljan är resurs.att en

behovettydliggjortytterligare avharväxthuseffektentill
mineralolja.förersättningsråvaror

ochkemikalierorganiskaframställs merpartennärvarande avFör
ellermineraloljamedpetrokemisk vägpåpolymerersyntetiska

världsproduktionen85Omkring procentråvara. avnaturgas som bas,petroleummedframställs somkemikalierorganiskaav femmindre änochpåbaseras naturgascirka tio procentmedan
råvaror.organiskaandraellerpå kolbaserasprocent

dockäroljekonsumtion,totalatill VästeuropasrelationSatt i
Omkringliten.industrinpetrokemiskadeninomförbrukningen

industrigren,dennaanvänds varavinområoljansju procent av plastprodukter. Deframställningtillgårprocentenheter avfyra
mineralolja ärföranvändningsområdenadominerandehelt

fastighetsuppvärmning.ochindustriproduktiontransporter,

marginellförbrukarindustrinÄven petrokemiska endenom användningenökaanledning avfinns det attråoljan,andel av påidag baserastillämpningarallaråvaror i somförnyelsebara
ochoändligaärråvarornaförnyelsebaraDeråvaror.fossila

förutsättningar attbättredessutomochkoldioxidneutrala ger
nedbrytbara. Denbiologisktprodukter ärkonstruera som

ochför toxicitetriskernaminskarnedbrytbarhetenbiologiska
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upplagring i ochväxter organismer. Den innebär även att
avfallshanteringen kan flexibelgöras med komposteringmer som

alternativ till förbränning.ett

Sverige glesbefolkatär land och har därförett vi ännu ställtsinte
inför de eller mindre akuta avfallsproblem delarmer storasom av
världen i brottasövrigt med. Soptippar bokstavligensom
svämmar över många länderär i realitet måsteåtgärdasen som

dettal sammanhanghar förhoppningarsnarast. knutits tillstora
biologiskt nedbrytbara frånmaterial förnyelsebararåvaror. denl
tidiga produktutvecklingen fanns optimism atten
nedbrytbarhet innebar avfallet skulle kunna slängaspåatt en
deponi för därefter försvinna. Erfarenheternaatt har dock visat att
biologisk nedbrytbarhet komplexär kräver godaen processsom
komposteringsbetingelser för fungera. Biologiskt nedbrytbaraatt
material såledesär ingen tulipanaros element iutan ett
utvecklingen kretsloppsanpassatmot ett samhälle.mer

Konsumenternas efterfrågan på miljövänliga produkter har
bidragit till industrins uttalade förintresse förnyelsebara råvaror.
Företagen FoU inom området förutsättning förser egen som en

såväl behålla existerandeatt marknadsandelar givetvissom - -möjligheter vinna heltatt nya.

Den industrialiserade västvärlden har idag betydandeen
överproduktion livsmedel. finnsDet därför förhoppningarav om

delar överskottsarealenatt skall kunna användas förav
produktion förnyelsebararåvaror för tekniska ändamål.av

Även regionalpolitiska har drivitmotiv på utvecklingen av
förnyelsebara råvaror. l detta sammanhang produktionenses av
vissa råvarorna möjlighet finna förav avsättningattsom en
nischgrödor, vilka utvecklingsmöjligheter för alltger ett mer
konkurrensutsatt jordbruk och småskalig industri.

detI följande avsnittet de förnyelsebarapresenteras råvaror som
idag främst förs fram för tekniska tillämpningar. Vi redovisar
ocksånågra exempelpå produkter och produktområden för vilka
den svenska industrin och forskarsamhället markerat sitt intresse

forsknings- och utvecklingsinsatser. Redogörelsengenom gör inte
anspråk på heltäckandeatt med avseendepå FoU-insatser.vara
Med exemplen vill vi visa det landeti finnsatt betydandeen
kunskapspotential redan har till färdiga produkteromsattssom
eller tekniskt avanceradeutvecklingsprojekt.

2.3 vegetabiliska oljor

Vegetabiliska oljor denär dominerande jordbruksråvaran för
industriella produkter; omkring 15 världs-procent av
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utanföranvändsoljorvegetabiliskaproduktionen av
livsmedelssektom.

mjukgöraretillämpningar:tekniskamångaharoljorVegetabiliska
formbara;ochböjligaplastmaterialgöraanvänds för t.ex.att

motstånds-kemisksubstanserandraskänkerstabiliseringsmedel
blandbara;vätskorolösligaemulgeringsmedelgörkraft; annars

ochvätskorhosytspänningenreducerartensiderytaktivaämnen
hartser,ochnylonerrengöringsmedel; estrar,samtoftaanvänds i

framställdaindustrielltmångabasingredienserivilka är
ochplasterförutomkan nämnas,Bland dessaprodukter.

bestrykningsmedel,Smörjmedel,rengöringsmedel, även
vattenavvisandekosmetika,lim,ochrostskyddsmedel, klister

bränsle.ämnen samt

livsmedelssektornbådeanvänds inomoljorvegetabiliskaVissa
rapsolja.ochsojaoljaprodukter,tekniska t.ex.förråvaraoch som ricinoljalinolja,såsomanvändningtekniskenbartharoljordelEn

tallolja.och

odlas ioljeväxterendadenärvarande somförrybsoch ärRaps
används idagrybsochfrånOljanSverige.i rapsomfattningstörre

råvaraanvändbarmycket somdock ävenärlivsmedel. Denimest
produkter.tekniskaolikatillvidareförädlingför

kommitåterlegatheltantal årefter nere,har, att ettLinodlingen
produktionskogsindustrins avAvenbetydelse.få vissatt en

betydelsefull.tallolja är

försök har ävenmindreIkrydda.skalalitenodlas iVitsenap som
odlats.crambeochVallmosolros,

Rapsolja2.3.1

vårraps,höstraps,växtslagenfyradeingårbeteckningenI raps
höstrapsärSverigeVanligast i svararsomvårrybs.ochhöstrybs

odlingsarealen.30-50procentför omkring av

ellerkall-oljeväxtfröoljor utvinns genomVegetabiliska ur
rapsmjölrespektiverapsexpellerBiproduktemavarmpressning.

djurfoder.används som

000till 120 tonår 1993uppgick varavSverigeOljeproduktionen i
ochlivsmedelssektomförbrukades eninomtredjedelartvå

förbrukadesÅterstoden iton00010exporterades.fjärdedel
landet.inomtillämpningartekniska
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Smärjøljeprødukter

Smörjmedels funktiongrundläggande minska friktionenär att
mellan två sig varandra. DagensSmörjmedelharrörytor motsom
dock mångaytterligare uppgifter, såsomöverföring kraft ellerav

smutslösning,värme, korrosionsinhibering, eller kylning och
isolering tabell 1.

Gemensamtför Smörjmedel de alla består basoljamedär att av en
eller mindre tillsatsstörre egenskapsförbättrande s.k.ämnen,av

additiv. Basoljornakan indelas huvudgrupper: mineraløljøri tre
raffinerade petroleumoljor; syntetoljorsyntetiskt framställda
oljor med petroleum, växtolja eller animaliefett råvara samtsom
vegetabiliskaoljor raffinerade växtoljor.

Smörjmedel tillhör de volymmässigt absolut produkt-största
den kemiska industrin.inom Världsförbrukningengrupperna av

Smörjmedel knappt det globalautgör råoljeuttaget. Iprocenten av
Sverige förbrukningenvarierar relativt kraftigt mellan åren: Enligt
SCBsuppgifter fluktuerade förbrukningen från till209000

m3146000 mellan åren 1989och 1993.Den genomsnittliga
m3.förbrukningen under dessafem år uppgick till Den170000ca

generellatendensen dock förbrukningenatt successivtvar
minskade. Förbrukningen Smörjmedel dock konjunktur-ärav
beroendevarför orsakentill volymminskningen svårtolkad.är

Bland vegetabiliskasmörjoljor finns enkla, lågraffinerade
produkter exempelvissågkedjeoljor, produkterävensom men
med höga tekniska krav hydrauloljor. Marknadsvolymen försom
de vegetabiliskaoljorna är generellt mycket låg tabell 2. Det är
bara fåtalinom produktområden sågkedjeoljor,ett som
penetreringsoljor, halkbaneoljor och rörtätningsfett desom
vegetabiliskaalternativen har 50 eller marknaden.procent mer av
Detta kan delvis förklaras kraven på teknisk prestanda förattav
dessainte lika högaär för hydrauloljor. Prismässigtt.ex. ärsom
de vegetabiliska smörjmedlen inom samtliga produktgrupper
ungefär dubbelt sådyra de mineraloljebaseradealternativen.som
Till skillnad,frånsituationeninomenergiområdetfinns inte idagnägra
ekonomiskastyrmedelavsedda stimuleraanvändningenatt av
förnyelsebararåvarorframförfossila.

Det finns idag antal industriella aktörer denett stort svenska
marknaden med försäljning ocheller utveckling vegetabiliskaav
smörjmedel.Flertalet de etableradeoljebolagenmarknadsförav
idag vegetabiliskaalternativ till vissa sina petroleumbaseradeav
varumärken. Binol Filium AB dotterföretag till Karlshamnsett-
AB har sedanflera år producerat och marknadsfört bl.a. rapsolje--
baseradetekniska oljor. Företagethar årsproduktion på överen
2 000 rapsoljebaseradeton smörjmedel. Företagetsegna
bedömningar produktionenär åratt 1998kommer att vara ca
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produktionskapacitethar omanläggningDagens7 000 enton.
00010 ton.

Rapsmetylester

drivmedel.möjligheterbegränsaderapsoljan har somDen rena fårapsoljanomförestring enkan avDäremot genomman enkeltekniskt settärOmförestringprodukt. endieseloljeliknande
användas idirektoljan kanomförestradedenochprocedur,

Vidkonstruktionen.förändringdieselmotorer utan av
dåfårmetanol ochetanol ellertillsätts manomförestringen

REE.rapsetylesterellerRMErapsmetylesterantingen

potentiellharbränsleframför allt enprövats menharRME som
användningarkemisk-tekniskakonkurrensförmåga inomäven

indikerarerfarenhetergjordaHittillständvâtskor.ochavfettning
egenskaper.lösandegodamycket

ochdieselbränsleförmellan prisetrelationMed dagens
konkurrenskraftigt,RME inteärSverigeodlarna itillrapsfröpriser

nischbränsleframtidöverskådlig ettbetraktas inom somutan
denbl.a.förklaras attDettafordonskategorier. avför vissalämpat

förtalarAlltbegränsad. attför ärodlingsarealentillgängliga raps
ochlivsmedels-rapsoljaförhögrebetalningsviljan är som

drivmedel.smörjmedelsråvaraän som

Mjukningsmedel

kombineradeanvändaskanoljorVegetabiliska som
Kommersiellaplaster.stabilisatorer imjukningsmedel och

betraktasmarknadenpå avsedanlängefinns menprodukter
specifikalämpade för vissanischprodukterindustrin som

mjuknings-Vegetabiliskaplastfilmer.klaratillämpningar, t.ex.
förbrukningentotaladen avmindre procentänmedel utgör aven

plast-övrigaflestaför deLiksommjukningsmedel Sverige.i
mineraloljebaseraderelativtprisförhållandetharkemikalier

dominerandeDenofördelaktigt. gruppenhittills varitprodukter
förknippadeärmjukningsmedel ftalaternamineraloljebaserade --

3.1.8.semiljöproblemochmed hälso-

rengöringsmedelochTvätt-

oljorna,vegetabiliska ärdeframställsfettsyror,Rena ursom
tensidtillverkning.ochsåp-tvål-,framför allt inområvarorviktiga
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Svensktallolja används såprengöringsmedeli ocht.ex. vissa
miljövänliga tvättmedel.

Överstyrelsen ÖCBför civil beredskap har tillsammans med
olika företag och ekonomiskt olika projektuppmuntrat stött kring
framtagning temsidertillverkade vegetabiliskaoljor. Avenav av
tvålfetter baseradepå inhemsk råvara har fram förtagits
tvåltillverkning.

l ansökantill Nuteks Närings- och teknikutvecklingsverketsen
kompetenscentraskisseras förslag till forskningsprogram kringett
Naturproduktbaseradetensider. dettaI ingår rad intressenter frånen
landets högskolor och industriforskningsinstitut, liksom företag

BerolNobel AB den dominerande tensidtillverkarensom i
Sverige, KarlshamnsAB, Lyckeby Stärkelsenoch Svenska
Mejeriemas Riksförening SMR. Det föreslagnaforsknings-

baseras delartill på redanprogrammet idag pågåendeFoU-
samverkanmellan den akademiska forskningen och Berol Nobel
AB och KarlshamnsAB.

Vegetabiliskatryckfärger

Vegetabiliska oljor kan användas tryckfärgeri substitut försom
mineralolja. Hittills det främstär sojaolja färgerna,använts isom
vilket framför allt beror på teknikutvecklingenatt inom området
främst skett i USA där sojaböna den dominerandeär oljeväxten.
Även och linolja tekniskt fullgodaar alternativ. I Sverigeraps-
ökar användningen vegetabiliska tryckfärger. Råvaran tillärav
allra störstadelen importerad sojaolja, det finns inga tekniskamen
hinder för på sikt utveckla tryckfärgeratt baseradepå inhemsk
råvara. Vid KarlshamnsAB 90 denatt oljauppges procent av man
levererar till tryckfärgstillverkare utgörs sojaolja,medanav
återstodenutgörs rapsolja. Karlshamns AB har på uppdragav avÖCB framtagit tryckfärg med rapsolja bas.en som

Aftonbladet Göteborgi använder sedan tid uteslutandeen
vegetabiliska tryckfärger. Vid tidningens tryckeri pågår också
försök de lösningsmedelsbaseradeersättaatt vaskmedlen med
vegetabiliskaalternativ.

Nyloner

Bland nylonema idagär endastnågra baseradepå derivatprocent
från vegetabiliskaoljor. Sålunda tillverkas nylon 11med ricinolja

råvara. Nylon 9 kan tillverkas från oljesyrasom och nylon 13
skulle kunna tillverkas med erukasyra råvara. Nylon har13som
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nylonerkonkurrerandemedjämförtegenskaperrad positivaen användnings-tekniskakvalificeradeförlämpaddenvilket gör
bränsletankarhögspänningsledningar,förisolatorerområden som Pris-flygplan.ochbåtarkonstruktionsmaterial iochbilari som den ännuvarförkonkurrenskraftig,dock intenylon 13ärmässigt

kommersiellt.producerasinte

Linolja2.3.2

linetnyttigahögstdetUsitassimumLinumlinetodlade -Det - Dessaoljelin.ochspånadslinformer:olikatvåpåuppdelatär
oljansrespektivetextilanvändningfibemsförprimärtodlas

skull.

världskrigetandraFöreindustrigröda.nygammalOljelin är en fröbehovVårtobetydlig.oljelin avodlingensvenskaden avvar snabbskedde1940-taletUnder enimport.täcktesoljaoch genom petroleumprodukterbilligarefrånpriskonkurrensexpansion,men färg-vidlinoljaanvändningminskadgenerellt avsettoch en 1950-taletunderpressadeträimpregneringochframställning
detiodlingenhade1960-taletbörjanIoljelinet.tillbaka av

upphört.närmaste

Örebro länHushållningssällskapet i1980-talettogVid mitten av svenskaDagensSverige.oljelinet inyetableringtillinitiativ aven hektar.0005odlingsareal caomlinoljeanvändning motsvarar en
totaltetableramålsättning attÖrebro harABLinutveckling som

marknadsexpansionkrävervilketlandet,hektar inom en10000ca marknadsområden.traditionellasåväl nyasominom

alternativexpanderatoljelintill ensomförklaring attEn
medlikheternaproduktionstekniska annandejordbruksgröda är

vidare-och vissoljanpressningenoljeväxtodling attsamt av
kräverOljelinetanläggningar.enklasmå,vidskekanförädling

utvecklingsarbete än t.ex.ochinvesteringarmindredärför
förförutsättningargodatämligendärförfinnsspånadslinet.Det

vidareförädlingen t.ex.sig iodlarenenskilde attden engagera
pressbolag.odlarägdagenom

medjämförtodlingsekonomidock idagharOljelinet svagen
linföljd intedelvis är attvilketgrödor,inhemska avenandra

jordbruksprisregleringen.omfattas av

landet importeras.förbrukas inomlinoljadenMerparten somav tilllinoljamängdenstörstaDenformer:tvåiLinolja importeras
dettaolja. Inomoraffineradrå,formikommerfärgindustrin av

linolja tagitproduktionensvenskadenharmarknadssegment av
utgörskvalitetemaandramarknadsandelar. De avvissa

syftei atthögvid temperaturraffinerad olja processatssom
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förbättra hållbarhet och torkningsegenskaper. finnsDet dock inte
längre något raffinaderi för linolja Sverige.i

Traditionella användningsområden

Linfrö har viss avsättning inom livsmedelsområdet, bl.a. som
hälsokost och till bröd. Normalt dock fröet varvidpressas en
tredjedel till fjärdedel blir olja, återstodenblirmedanen
linfrömjöl linfrökaka vilken används djurfoder.som

Den traditionella användningen linolja förutsättningarhar attav
öka till följd det växande förintresset biologiska ochav
miljöriktiga råvaror. Vidare har linoljan ha bättrevisat sig
egenskaper för tillämpningar.vissa Den har bl.a. bättreen

underlaget konkurrerandepenetration i än råvaror.

tekniskaI tillämpningar har linoljan traditionellt främst använts
för träbehandling. Linoljan används idag till linoljefärger, alkyd-
oljefärger, träoljor rödfärg.och

Ett traditionellt användningsområde för linolja linoleum-annat är
Spackeloch kitt andraär produkter där linoljamattor. utnyttjas

råvara.som

Annan teknisk användning

Linolja har möjligheter utvecklas för användningatt inom nya
områden, bl.a. rostskyddsmedel och tryckfärg.isom

I samarbetetmellan Lantbruksuniversitetet och Skogsindustrins
Tekniska Forskningsinstitut STFI pågår sedan1992 projektett -Träfürg,jukt ochmikroorganismer syfte jämförai olika färgersatt-
och lackers,bl.a. linoljans, skyddande egenskaper.

2.4 Stärkelse

Stärkelse kolhydratär rikligt förekommandeär i växteren som
spannmål, tapioka och där denpotatis, lagras kärnornaisom upp

respektive rotknölama.i
,

Med åren har stärkelseblivit allt viktigare teknisk råvara.en
Mycket talar för stärkelsekan bli deatt intressantaett mestav
alternativen till den fossila oljan industriråvara. denAvsom
globalt producerade ochmajs- vetestärkelsenförbrukas sex
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utanförtillämpningartekniskaifyrarespektive procent
livsmedelssektom.

filmer,plaster,produktionvidanvändas avstärkelsekan t.ex.
tekniskaandraochtensiderabsorptionsmedel,lim,geler,

biologisktochnedbrytbarstärkelsenärFörutomprodukter. att
fördelar i vissafunktionellaocksåråvaransåharförnyelsebar

räknarvolymikommitproduktionenNär upptillämpningar.
prismässigtblikanprodukternamedockså attman

konkurrenskraftiga.

Stärkelseråvaror2.4.1

ochkvalitetmellan pris,avvägningstärkelseråvaraärValet enav
användningsområde.

harMajsglobalt sett.stärkelseråvarandominerandedenärMajs
därmedstärkelseinnehåll ochhögt geravkastningsåväl hög som

råvara.billigen

majsstärkelsensiöverlägsnaegenskaperärPotatisstärkelsens
ochtorrstyrke-t.ex.tillämpningartekniska sommånga

dettaharpapperstillverkning trotsvidretentionskemikalie men
priskonkurrera.svårt att

fleramedarbetarstärkelseföretageneuropeiskaDe stora
marknadsandelmajsstärkelse caomharEuroparåvarubaser. I en

frånhärrörmedan 25procentimporterad,delvis50procent
kraftigtökatharProduktionenfrån vete.och 25procentpotatis

betydandenärvarandeför ettEU harochårradlångunder aven
stärkelseöverskott.

förbiproduktemaproteinrikadesåväl majs veteFör svararsom
avgörandedärmedoch harintäkternadel enbetydande aven Även innehållerpotatislönsamhet.stärkelsensförbetydelse

bl.a.Iutnyttja.dyrtdetvilket gör atthalterlågaiprotein men
potatisproteinhögvärdigt genomdockHolland utvinns ett

odlarägdadetutnyttjarSverigellakvatten.indunstning av
stärkelse-SverigesomfattarStärkelsenLyckebyföretaget

för olikapotatisfiberbiproduktendotterbolagmedproducenter
kosttilläggsprodukter.

skälhistoriskaharstärkelseproduktionensvenska avDen
efterfrågasstärkelsedenandelEnpotatis. sompå storbaserats av

denmeddock, majsindustrin importeras somsvenskadenav
dominerande råvaran.

råvarubasfabrikspotatis menharStärkelsen ägarnas somLyckeby
råvara,svenskfrån samtvetestärkelseproducerar även
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importerar majsstärkelse.Lyckeby Stärkelsen ocksådenär största
svenskaimportören potatisstärkelse,vilket förklaras attav av
tillgången på regleringsmedelför prisrabatter begränsatden
svenskaodlingsvolymen.

Huvuddelen den svenskastärkelsenfrån fabrikspotatisav
produceras vid Lyckeby Stärkelsensfem anläggningar Blekingei
och Kristianstad län. Livsmedelsstärkelsefrån produceras vidvete

mindre fabriker Blekinge,i Södermanlandoch Skaraborg.tre

Lyckeby Stärkelsenhar mål öka den potatisbaseradeattsom
produktionen från till50000 80000 stärkelsefram tillton
sekelskiftet. förutsättningEn för detta dock svenskär att
produktion kan hävda teknisktsig och prismässigt, EUsamt att

kvoterarinte stärkelseproduktionen efter historiska volymer.

2.4.2 Teknisk användning

Volymmässigt industrin utanförär livsmedelsområdet den helt
dominerande föravnämaren stärkelsetabell 3. Omkring 80

den totala stärkelseförbrukningenprocent Sverigei användsav
inom denna sektor.

Papper

Den svenskapappersindustrins förbrukning stärkelseochav
stärkelsederivat baserastill 25 på fabrikspotatis,svenskprocent
medan återstodenimporteras. Pappersindustrin liksom övriga
tekniska marknader får köpa stärkelsetill världsmarknadspriser.
Den svenskamarknadsandelenhar begränsats tillgången påav
medel för sänkaden högre inhemskaatt prisnivån.

Under 1980-talethar pappersindustrins efterfrågan på stärkelse
ökat med 5-10 år. Tillväxten berorprocent dels på ökadper en
pappersproduktion, speciellt bestrukna kvaliteter, dels påav att
prisrelationer och teknisk utveckling möjliggjort ökaden
inblandning stärkelse.En fortsatt tillväxt kan förutses ävenav om
ökningstakten inom pappersindustrin och andra traditionella
marknader förväntas ned till två till år.tre procent per
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Etanol

sockerrikaråvaror:olikarad somfråntillverkasEtanol kan en
ochoch potatisspannmålstärkelserikasockerbetor, som

salixflis.ochsågspån,skogs-cellulosarika som

tillråvarakonsumtionssprit;marknader är:viktigasteEtanolens
lösningsmedel,användningteknisk t.ex.industrin;kemiskaden

drivmedel.spolarvätska samtkarburatorsprit,

vidhumankonsumtionförtillverkasEtanol från vete
Lidköping-Kristianstad. LantmännensutanförSkånebrännerier

frånetanoltillverkning vete menbedrivittidigareharfabrik
dockfinns attår. Planernågrasedanliggerproduktionen nere

växandepå deninriktningmedverksamhetenåteruppta
drivmedelsmarknaden.

användningtekniskAnnan

plastmaterialstärkelsebaseradekringFoU-arbeteomfattandeEtt
stärkelse-BlandUSA. annatframför allt iländer,mångapågår i

Dekommersiell skala.tillverkas iplastermjölksyrabaseradeoch
används ihittillsplasternadockgör attprisernahöga

miljöskäl görellertekniska-marknadsmässiga-,därtillämpningar
bedömningarEnligtbetydelse.underordnad avarprisetatt av amerikansktoberoendeSelf-RelianceLocal ettofInstitute - förgenomsnittliga prisetdetkommerforskningsinstitut - 1992-1996.periodenunderhalverasplasterbaserade attbiologiskt

detungefärinnebärabedömare,enligtfall,såskulle iDet samma
medjämförtplasterbaseradebiologisktfördubbla priset

konventionella.

förförbrukare är stortÄven såväl företagfrånintresset somom förutspå hursvårtdetprodukter, är attstärkelsebaserade nu
växa.kommerplaster attstärkelsebaseradeförmarknadensnabbt

komposterbarhet,påmiljöavgifter, kravformstyrmedel i av
betydelse.avgörandefåkanåteranvändning enm.m.

bestick,engångstallrikar,framtagitLyckeby BiopacharSverigeI
stärkelse.påbaseradeprodukterm.fl.livsmedelsförpackningar

stärkelsebaseradeförproduktområdeframtidaEtt annat
delbestår tillallt-i-ett-blöja stor avDagensblöjor.produkter är

bl.a.bedriverI Sverigemineralolja.påbaserasmaterial som
nedbrytbarabiologisktkringutvecklingsarbeteMölnlycke AB

blöjor.



Ett indirekt användningsområde för stärkelse vidråvaraär som
bakteriell framställning mjölksyra. Mjölksyrabaseradeav
polymera material utvecklingsområdeär intressant blandförett

förpackningsindustrin. De mjölksyrabaseradeannat materialen
har fördelen framför de stärkelsebaseradet.ex. de tåli att vatten.
Problemen detnär gäller mjölksyra dock flera, delsär att rent
tekniskt få fram tillräckligt kvantiteter till delsrätt pris,stora att

i sig synnerligenär energikrävande. Energiförbruk-processen
ningen väsentligt högre vid framställningänuppges vara av
polyeten.

Genteknikföretaget Amylogen HB ägs Svalöf Weibull AB ochav
Lyckeby Stärkelsen har med hjälp genteknik fram potatistagitav
med förändrade stärkelsesammansättningar.Normalt innehåller

blandningpotatis amylos och amylopektin, Amylogenen av men
har lyckats få fram dels tillpotatis nästan 100procenten som
innehåller amylopektin, dels till 70 utgörsprocenten som av
amylos. Amylopektin används i mängder bl.a.stora som
bindemedel pappersindustrin.i För industrin blir det mycket
billigare kan utvinna amylopektin direkt potatisen.om man ur
Idag får välja mellan bearbetaden vanligaatt potatis-man
stärkelseneller importera majsstärkelse.Amylogen införhar
odlingssäsongen ansökt1994 tillstånd skala deni odlaatt storom

potatisen.Nästatransgena stärkelsenär full skalasteg i iatt testa
fabrik.

2.5 Agrofiber

Under de åren har betydandesenaste insatser frångjorts
jordbrukets sida för jordbruksgrödorutnyttja föratt produktion

fiberråvara agrofiber.av

Huvuddelen insatsernahar förgjorts inom projektav ramen
Agrofiber drivits Hushållningssällskapen Skånei undersom av
perioden 1986-91.Betydandeinsatserhar ocksågjorts inom
projekt Norrfiber vid Lantbruksuniversitetet i Umeå och projekt
Industrigrödor vid Högskolan Karlstad.i

Syftet med projekt Agrofiber utvärderaattvar nya
jordbruksgrödors ekonomiska och kvalitetsmässiga konkurrens-
kraft fiberråvara. Projektet visade rörflen, vid sidansom att av
elefantgräs,har de bästafiberegenskapema.

Förhoppningama åkerarealerutnyttja föratt produktionstoraom
grofiber måstedock Massaindustrinstonasav a processteknikner.

är anpassadtill vedråvara och har utvecklats skalai inte ären som
rimlig för jordbruksgrödor. Inom de närmaste åren kommertio
processteknik för framställning kemisk från agrofiber iav massa
Sverige inte tillgänglig. I det kortareatt perspektivet kanvara

25



kemimekaniskbaseradehögutbytesmassorenklaremöjligen
positivaförsök harInledande gettanvändning.tillkommateknik

resultat.

Rörflen2.5.1

blygsamockså iharochSverigevilt iförekommerRörflen
bådeutvärderatsharRörflenfoder. somodlatsomfattning som

utvecklings-ochforsknings-flertalfibergröda ioch ettenergi-
tioårsperioden.denunder senasteprojekt

såväl energi-förrörflen är intressanthar visatOdlingsförsök att
mycketoch äravkastninghögfiberändamål. Den gersom klimatförhållanden. Dessaochmark-olikatillanpassningsbar

iavkastninghöglika norrarörflen nästangöregenskaper att ger
betraktafortfarandedock attRörflen somärSverige.södraisom

utvecklingsgröda.en

omställningsprogramjordbruketsinledningenmedsambandI av
Totalt 25ärSverige.rörflen ihektar000etablerades 41991 ca

inomavsättningkontrakterad förproduktionenprocent av
energisektorn.

Spånadslin2.5.2

itraditionergamlaharlinberedningochSpånadslinodling
ochbomullförsttextilproduktionförråvarorNyaSverige. -

linetkonkurreratemellertid ut genomharsyntetfiberdärefter - egenskaper.Av storbättreområdenfleraochlägre pris
ärEuropadelar attochSverigeutvecklingen iför avbetydelse

saknadejordbruksgrödor,till övrigaspånadslinet, i motsats
världsmarknadspris.tillkonkurrerafickochgränsskydd

tillbegränsadidagspånadslinodlingen ärsvenskaDen
Svensk importhemslöjd.förhektarenstakaförsöksodlingar samt

ökande intressetdettackstigandeärochlinfiber varegarnerav 1960-taletingetsedanmitten.avharSverigemodeindustrin.från
linberedningsverk.storskaligt

IinfiberanvändningTeknisk av

kläder. lochhushållstextiliertilltraditionelltanvändsLinfiber
tillbaka,hushållstextilier gåtttilllinanvändningenharEuropa av
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medan linet fått modeindustrin.renässansinom Linfiberen
används ocksåtill högkvalitetspapper sedlar ochi cigarretter.

Den svenskaicke-textila användningen linfiber förärav
närvarande försumbar. Eftersom området förutsätter ett
betydande utvecklingsarbete det svårtär vilkapreciseraatt
volymer kan bli aktuella. Inom flertalet områden handlar detsom

relativt små högt förädlade volymer.om men

Linfibem ha flera potentiella marknader på industrisidan,anses
bl.a. vid armering plast; förersättning asbest bromsbeläggiav som
och packningar; isølermaterial; råvara i textilier;som som non-woven

absorptionsnzaterialoch tekniskafilter.i I dessatillämpningarsom är
det framför allt den s.k.kortfibem, idag saknar stabilsom en
marknad, är intresse.Idag cottolin-gamär en blandningsom av

lin och bomullsfiber den viktigaste för kortfiber.avsättningenav
Efterfrågan understiger dock de volymer kortfiber erhålls vidsom
långfiberproduktionen, varför betydande lager kortfiber tidvisav
byggts För linets veddel torde energimarknaden liggaupp.

Ävennärmast till hands. här dockär avsättningsmöjlighetema
begränsade,eftersom förbränningen förutsätter därtill anpassade
pannor.

SvenskaLantmännen driver projekt syfteiett utvecklaatt nya
isolering med jordbruksfibertyper råvara. Det finns idagav som

intresse från marknadenett stort få fram alternativ till glas-att och
mineralullsbaserade isolermaterial, då dessalett till problem i
såväl boende- arbetsmiljön.som

Även oljelin kan potentiellt användas fiberrävara. Vid bl.a.som
Jordbrukstekniska Institutet utvecklas teknik för utvinning av
fiber från lin.

2.6 Förnyelsebara råvaror från skogsbruket

Den svenskaskogenbestårhuvudsakligen tall och björk,av gran,
vilka alla utmärktaär råvaror för ochmassa- pappers-
framställning. De Iångfibriga vedslagen och tall denutgörgran
viktigaste andelen skogsresursema. vedrâvarorAv tillverkarav
den svenskaskogsindustrin dels mekaniskt förädlade produkter

ochträ board, dels kemiskt och mekaniskt förädladesom
produkter och kartong. Av dessasom ärmassa,papper massa-
och pappersindustrin den klart viktigaste; den försvarar ca
80 skogsindustrins totalaprocent produktionsvärde.av
Huvuddelen produktionen 80-85 procentav Avexporteras.
vedråvaran används idag främst cellulosan. Resterande
förnyelsebara råvaror; hemicellulosa ligninoch utnyttjas i
begränsadomfattning.
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Tillväxtenvedråvara.tillgångar avmyckethar stora avSverige
överblickbarunderefterfråganänstörrekommerråvara att vara

ochbarr-mellanobalansdockråderår. Detframtid 15-20 en
godadockharSverigelövved importeras.varförlövved,

lövveds-inhemskadenökasiktpå längremöjligheter att
förråvarajordbruksgrödorpåEfterfrågan somproduktionen.

påbristsannolikt inte styrasdärför att avkommermassaindustfin
vedråvara.

inkommitförslaghar ettkompetenscentraNuteksförInom ramen ChalmersvidCenterEngineeringBiofiberupprättandet ettavom verksamhetenärför attMålsättningenHögskola.Tekniska
specifikamycketinriktningmedvedfiberförädlingbedriva av
fibrer,tryckbarabättrefibrer,fuktresistentatillämpningar, t.ex.

sittmarkeratföretagBlandbarriäregenskaper sometc.medfibrer
Mölnlycke AB,AB,TeknikStorakan nämnasför centratintresse

TumbaochABoch DomsjöM0AB,KemiBIMNobel AB,Eka
Bruk AB.

Cellulosa2.6.1

pappersframställning.vidråvaranhuvudsakligadenCellulosa är
ochkemikalierolikaförråvaraocksåanvändsCellulosa som

skogsråvara.meddirekt associerarkanske intematerial mansom exempelvis:derivat,olikatillmodifieraskemisktkanCellulosa
viskosacetatsilke;används i somCellulosaacetat, t.ex.som

används icellulosanitratcellofan;ochviskossilke i somanvänds i
CMCkarboxymetylcellulosaochgevärsammunitionochdynamit

olikamängdbindemedeliochklisterbl.a.används enisom skyddskolloid is.k.ocksåanvändsCMCsammanhang. som
tvättmedel.

Hemicellulosa2.6.2

vilka ärochhexoser,s.k.uppbyggd pentoserHemicellulosa är av
används ibiomassafrånPentosersockermolekyler.olika typer av proteinriktfoderjüst är ettframställningför somfrämstdag av

tandvänligtanvändsbjörksockerxylitol somdjurfoder; som
radharvilkafurankemikalier,sötningsmedeloch en

vidlösningsmedelanvändningsområden t.ex. som
används inomfuranhartserkalladeSåsmörjoljeraffinering.

byggnadsmaterial.förävengjuteriindustrin men

harhemicellulosaochcellulosafrån enochHexoser pentoser
kemikalieframställning.förråvaraanvändningpotentiell som

förväxlaintehumankonsumtion attföretanolCellulosabaserad
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med tillverkadesträsprit tidigare Sverigei framställningenmen
har upphört. Nutek bedriver för närvarande särskiltnu ett
forskningsprogram med inriktning på billigare framställnings-
metoder för etanol från cellulosaoch hemicellulosa.

2.6.3 Lignin

Lignin den komponentär vedråvarani industrielltär minstsom
utnyttjad. Idag används huvuddelen ligninet energiråvaraav som
för skogsindustrin.

Lignin kemisktär komplicerad molekyl med heterogensetten
vilket försvårarsammansättning, den kommersiella använd-

ningen. I fungerar ligninväxten bl.a. slags cementettsom
mellan cellerna. harLignin också viss resistensverkanmoten
mikroorganismer, vilket försvårar mikrobiell nedbrytning av
ligninrika produkter.

Lignin kan användas garvämnen, emulgerings- ochsom
dispergeringsmedel, lim, harts USAI tillverkas mängderetc. stora

sådanaprodukter. Marknaden Nordeni och Europa dominerasav
BorregaardAS.av

Den kanske värdefullaste komponenten lignin fenol.i Mångaär
försök har gjorts kommersiellt framställa fenol frånatt lignin, men
projekten har regeli på fenol från petroleumstupat billigareatt är
och bättre. Idag baserasi helaprincip världsproduktionen av
fenol på mineralolja.

2.6.4 Tallolja

Råtallolja biproduktär vid massatillverkning. Råtalloljanen
fraktioneras vidare till rad produkter, där de viktigaste ären
fettsyror och hartssyror.

Det största användningsområdet för tallfettsyra är råvara försom
bindemedel alkydfärg.i de flestaI såpprodukter, och mångai
miljövänliga tvättmedel baserastensidema fettsyrorpå från
tallolja.

Tallhartsets störstaanvändning komponentär lim förisom
pappersindustrin. Ansenliga mängder går dessutom till färg- och
lackindustrin. Tallharts kan också råvara förutgöra framställning

emulgeringsmedel för gummitillverkning.av
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råtallolja sker idestillationeneuropeiskaden avHuvuddelen av
destillationskapacitethar omABBergvik KemiNorden. en

den störstaföretaget ärinnebärvilketår, att000120 ton per
Europa.talloljedestillatören i

biproduktänProtein2.7 enmer-

mjöl.proteinriktoljeväxtfröer ärpressningvidbiproduktEn av
behovetdjurfoder, nyadetta avanvändsIdag mensom

tekniskadenspecielltöka,kommeranvändningsområden att om
starktEngenombrott.fåroljorvegetabiliska ettanvändningen av

House-avtalet mellanBlairärsammanhangetfaktorpådrivande i
begränsaförbundit sigbl.a. attEUvilketenligtoch EU,USA

4.2.3.seoljeväxterfrånproteinfodermängden

tradition,långharanimalieproteineranvändningTeknisk av
ärproteinervegetabiliskaFörlivsmedelsindustrin.speciellt inom

på 1930-redanFordHenrybegränsade,ävenerfarenheterna om
andraochkläderförsojaproteinfibrerutvecklingenstöddetalet av

bilar.dåtidenspåbakluckantillämpningar,tekniska t.ex.

begränsad Sverige.itämligenområde ärdettainomForskningen
dock aktivtsökerStärkelsen nyaLyckebyFöretag t.ex.som biproduktidag ärproteinför detanvändningsområden ensom

stärkelseframställning.vid

främstFoU-arbeteiomfattandebedrevs1970-talet ettUnder
rapsproteinprodukterolikaframställaförKanada,och attSverige

företagsåvälSverigekonsumtion. Ihumanför varhandförstai
finansielltmedengageradeuniversitetsinstitutionermångasom

STU.frånstöd

hosdelikartadeäregenskapertekniskaharRapsprotein som
extruderas.kanoch koncentratetkan spinnaslsolatetsojaprotein.
byggstenaräraminosyroraminosyrasammansättningsinGenom

bl.a.egenskapertekniskaunikarapsprotein vissaproteiner hari
modernbl.a.hjälpMedfilrnbildning.vidochbindemedel avsom Rapsproteinytterligare.utvecklasfördelardessadatorgrafik kan

marknaden.påalternativenbilligasteallradesamtidigtär ett av

år använtsfleraunder tusen sommjölkproteinärKasein ett som
frånförsvannperiodunderfärgerbindemedel i ensommen

alternativ.petroleumbaseradeutkonkurreratmarknaden, av
kasein-idagmarknadsförTysklandochUSAbl.a.iFöretag

färgernakanFunktionsmässigtinomhusbruk.förfärgerbaserade
ungefärdeärPrismässigtlatexfärger.medjämförasnärmast

sådyra.dubbelt
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Sojaprotein kan användas bindemedelt.ex. vid bestrykningsom
Andra användningsområden under utvecklingav papper. är som

råvara lim,i plastfilmi för användningsamt livsmedels-inom
området.

Ett användningsområde förannat vegetabiliska proteiner är som
fiberråvara. Ett flertal projekt pågår världen över exempelvis
kring ärtprotein England och sojaprotein Japan.



miljöeffekterderasochProdukter3

hittills vunnitvikunskapen ombasalaviktigastekanske somDen
spädasbaradet kanförsvinna;kanavfall aldrigmiljöfrågor är att

endadetdärkretsloppformnågoningåeller i avkoncentrerasut,
olikahastighetvilkenmedochformvilkenpåverka är ikanvi

produktutvecklingframtidaalliLedstjämanskall löpa.kretslopp
redanavfalletreduceramånmöjligai störstadärförmåste attvara

återvinningåstadkommasdels avkan genomkällan.Dettavid
redan idelsprodukter, attåteranvändning genommaterial och av

råvarorsåvälförbrukningenoptimeraproduktutvecklingen av
energi.som

resultera ialltidemellertid attkommerverksamhetMänsklig
avfalletutsträckningvilkenIavfallsvolymer.mindreellerstörre

ingår ivilka ämnendockmiljön avgörs sompåverkar av
råvarorförnyelsebarapåbaseradeProdukterprodukterna.

nedbrytbarabiologisktdeför ärgarantinågon attinnebär inte
syntetiskapåbaseradeproduktermiljöanpassadeäneller ensmer råvarorförnyelsebarautnyttjande gerökatMenmaterial. ett av

nedbrytaskanprodukterskapamöjligheter somökade att
självadärproduktutvecklingocksåinnebärbiologiskt. Det en

därmineraloljatillDetta ikoldioxidneutral. motsatsråvaran är
atmosfären.koldioxid tillnettotillskottförbränningen ett avger

samhälletiProdukterna3. 1

har varitindustriländemaistandardökningenmateriellaDen
material-ökadecapitaMätt1900-talet.undersnabb per

och 1980.1925mellan årenmed 70USA procentförbrukningen i

produktionsökning,intensivadennaföljtmiljöproblemDe avsom
miljöskadomaDeförändrats.årtionden storaunderhar senare

fabriks-enskildafrån deutsläppfrämsttidigareorsakades av
detställetihuvudproblemet enormaIdag äranläggningarna.

samhället.iströmmarprodukter utflöde somav

mångapå sättprodukter ärvåra merMiljöeffektema av
punktutsläppen.desvårhanterade än storaochsvårkontrollerade
källoroch småmångadiffusa d.v.s.mängd somdennaPå -- ställetllösningarna.vanligadehjälper inteutgör,produkterna

hanteraDetta sättkällan.vid attredanminskasavfalletmåste
påframtidadenvägledande imåstebli synenproblemen

produkter.utvecklingen av
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I det följande diskuterasavsnittet några produktgrupper för vilka
förnyelsebaraalternativ har utvecklats.

3.1.1 Smörjmedel

Den genomsnittliga årliga förbrukningen Smörjmedel Sverigeiav
m3.under de fem åren 1989-1993 uppgår tillsenaste 170000ca

Ungefär hälften denna volym förbrukas samband mediav
användningen och sprids därmed okontrollerat Vidarei naturen.
kommer omkring 20 smör-jmedlenaldrig tillprocent av
kontrollerad slutbehandling förbränns okontrollerat, hamnarutan
dagvatten, deponerasi Det innebär två tredjedelaretc. att närmare av

denförbrukadeoljanspridsokontrollerati miljön. Resterandevolymer
kommer till spilloljeföretagen där oljan förbränns. Insamlingen av
förbrukade Smörjmedelsköts antal olika förtag, där Reciettav
Industri AB dominerandeär på marknaden. l Halmstad finns en
anläggning Scanfuel för upparbetning avfallsoljor. Härifrånav
skickas oljan vidare förbränningtill i finns[Sverigecementugnar.
för närvarande ingen återvinningsanläggning för smörjmedel. En
sådan har funnits Jönköpingi ladesned för några år sedanmen
och såldestill utlandet.

Miljöeffekterna traditionella Smörjmedel påtagliga:är ytterstav en
liter mineralolja jiirstörakan kvaliteten 000 liter1 000 grundvatten.
Kostnaderna för sanering sambandi med oljespill oftaär
betydande. De hälsoproblem relaterastill petroleumbaseradesom
Smörjmedel dels derasär cancerframkallandeeffekt, dels irritation

hud och slemhinnor.av

Vegetabiliska Smörjmedelfinns idag för vissaanvändnings-
områden tabell 2. Vegetabiliska Smörjmedelhar låg toxicitet,
ingen irritationseffekt ingen skadeverkanmutagenicitet påsamt
arvsmassan. fåtalEtt allergireaktioner harrapporter om
förekommit. De vegetabiliskaoljorna bryts vattenmiljöi ned
snabbareän oljor,övriga vilket innebär minskad förrisken
kroniska effekter ochbioackumulering. Oljorna hellerär akutinte

eller fisktoxiska. Resultatenvatten projekt Rensmörjasav
hydrauloljetest bilaga 3 bekräftar de vegetabiliska oljornas
miljöfördelar. Destuderadevegetabiliskahydrauloljoma är
snabbt biologiskt nedbrytbara och uppvisar låg toxicitet. Ren
smörja även i sina specifikationer för hälso- och miljökrav påanger
miljöanpassadehydrauloljor additivhalten börinteatt överstiga
fem procent.
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lösningsmedelochlackerFärger,3.1.2

bindemedel,huvudkomponentemabestårlackerochFärger av
tillsatsmedel. Denlösningsmedel ochfyllmedel,pigment,

arbetsmiljö-såvälfrånbetydelse somhar störstkomponent som
organiska lösnings-Delösningsmedlet.miljösynpunkt äryttre fullständigdet närmastetill ilettharhälsoeffektermedlens en

inomhusbruk.förfärgervattenbaseradetillövergång

organiskapåbaseradefortfarandeutomhusbruk ärförFärger
organiskalättflyktigatorkarDå färgenlösningsmedel. avges

bl.a.vilkaCompounds,OrganicVolatileVOC;föreningar
tillbidrarvilketmarknäras.k.bildningtill ozonmedverkar av

lokalt,delstatermångasåväl somharUSAIbildningen smog.av frånVOCutsläppsnivåeravseende avkravenskärptcentralt,EPA
lacker.ochfärger

petroleumbaseradedrastisktsänkaskanVOC omUtsläppen av Användningoljor.vegetabiliskamed avlösningsmedel ersätts
regel kanbindemedel iocksåmedför attoljorvegetabiliska
egenskapersjälvahar i sig somoljornavegetabiliskaDeuteslutas.

fast,bildartorkningenvidochunderlaget entillbinderdegör att
linoljefärgematraditionellaDehårdrelativt yta.ochglänsande

störstaDerasträfasader.målningvidalltframföridaganvänds av
olämpligadärför ärochlångsamtrelativttorkardenackdel är att

målning.industriellvidt.ex.

dockdetkanfärgerväxtoljebaserade varaanvändningVid viss av korrosionsskydd.förbindemedel, t.ex.tillsatsmednödvändigt av
petroleumbaserade,regelanvänds iäridagbindemedelDe som utvecklingfärgindustrinstidiga varm.fl. denIakrylalkyder,t.ex.

substanser.förekommandenaturligtpåbaseradebindemedlen
påbaseradeprodukterochfå renässansbörjarDessa ennu används i vissaoljorvegetabiliskafrånoch stearinsyrapalmitin-

förkaseinmjölkproteinetproducerasLikasåspecialfärger.
inomhusfärg.bindemedel ianvändning som

Tryckfárger3.1.3

huvudkomponenterna ochpigmentbestårTryckfärg av
tryckfärgenfaseniflytandedenBindemedlet utgörbindemedel.

Bindemedletspetroleumbaserat. samman-allmänhetoch iär
användnings-ochtryckmetodberoendevarierarsättning

område.

baseradvarithuvudsakligentidigareDagstidningsfärg, som
ersättas,börjatkravskärptaharrnineraloljor,påenbart genom

vegetabiliskatryckfärger. Devegetabiliskamed bl.a.USA,främst i



färgerna är tekniskt likvärdiga med och vid kolorerad tryckning-
överlägsna det.0.m. mineraloljebaseradealternativen. I USA är-

det framför allt sojaolja används tryckfärgema.i Rentsom
tekniskt fungerar dock flertal andra vegetabiliskaett oljor, t.ex.
rapsolja, lika bra färgerna.i

Intressant detär amerikanskaatt notera jordbruks-att
departementet beslutat enbart anlita tryckerier arbetaratt som
med vegetabiliska tryckfärger. I års1993 VegetableInk Printing Act
föreslås åläggasregeringen offset-tryckningvidatt utnyttja
vegetabiliska tryckfärger såi utsträckning teknisktstor ärsom
möjligt och ekonomiskt konkurrenskraftigt jämfört med
petroleumbaseradetryckfärger.

Initialt bestod de tryckfärgerna blandningnya av en av
vegetabiliska oljor och mineraloljor. En andra generationens
tryckfärger uteslutande vegetabilisktär baseradeharsom
utvecklats och förutspås komma deersätta nuvarandeatt
blandfärgema. Vegetabiliskt baseradetryckfârger uppges vara
fördelaktiga vid pappersåtervinning, då vegetabilisk tryckfärg är
lättare tvättaatt Tryckfärgens nedbrytbarhetpapperet. ocksåärur

fördel vid kvittblivning slammet bildas efteren tvätten.av som

3.1.4 Vegetabiliska vaskmedel

Efter användning lösningsmedelsbaseradetryckfärger skerav
tvättning tryckformar, valsar och tryckkar med respektiveav
färgtyps lösningsmedel. Vissa dessa, toluen, är aromatiskaav som
lösningsmedel, vilka särskilt uppmärksammats från
arbetsmiljösynpunkt.

l strävan minska hanteringen lösningsmedelatt inomav
tryckeribranschen har med framgång försökgjort medman
vaskmedel baseradepå vegetabiliska oljor. De vegetabiliska
vaskmedlen är särskilt väl lämpade för vegetabiliska färger, men
även för petroleumbaseradefärger har vegetabiliska alternativ

fram.tagits

Fortfarande dockär de vegetabiliskavaskmedlen förenade med
vissa tekniska problem.

3.1.5 Tvätt- och rengöringsmedel

Svenskahushåll förbrukar kiloöver 20 ochtvätt- rengöringsmedel
och år. Vid bedömning dessaper person ämnensnegativaav

miljöeffekter är just de volymernastora väsentlig parameter.en
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används irengöringsmedlendelenövervägande somDen av
situationentvättmedel ärlandet. Förocksåhär itillverkasSverige

tredjedelartvå importeras.omvända: minstden

ochrengöringsmedel är storochingår i tvätt-Tensider ensom
miljöegenskaper.varierandemycketmedkomplex ämnengrupp

fetlösgörarengöringsmedel är attochuppgift tvätt-iTensidernas
till tvättvattnet.överföraoch smutsensmuts

källor:tvåprinciptensider hämtas iproduktionför urRåvaror av
mineralolja ocholjorfetter ochvegetabiliska samtochAnimaliska

naturgas.

skall primärttensiderpáfinns kravEU att varaInom
betyder 80procentvilketbionedbrytbara, att av

reningsverks-tid ivissförsvinna inomskallursprungstensiden en
tensiderexempel påfinnsdet somdockbör attmiljö. Det noteras

toxiskatillupphovuppfyller EU:s gersommennormer,
miljöfarliga ämnen.betraktasochnedbrytningsprodukter som

såledesingeninnebärbionedbrytbartprimärtBeteckningen
miljövänlighet.förgaranti

ochtvätt-tensidtypen ianvändasärklassiDen mest
LASalkylbensensulfonat somrengöringsmedel linjärär

bioned-primärtLASmineralolja.framställs varauppgesur LASlättnedbrytbart. ärbiologisktbetraktas intebrytbart sommen
brytasLAS hinnerifrågasattdetfisk och ärförgiftigtockså om

reningsverk.uppehâllstiden iunderned

syfteutvecklats i attrengöringsprodukterochFlertalet somtvätt-
från bl.a.fettsyrasalterinnehållermiljöbelastandemindrevara

Fettsyrasalternatallolja.ellerpalm- anseskok0s-,soja-,raps-,
bildadockkanDelättnedbrytbara.biologisktnormalt som fådärigenomochmagnesiumsalterochkalcium-svårlösliga

nedbrytbarhet.minskad

medfört tvätt-harmiljömedvetenhet attökandeKonsumenternas
skonsammautvecklabörjatrengöringstillverkarnaoch mer

kloreradeanvändningenminskandemed dentakt avprodukter. I
vilkettensider,användningendocklösningsmedel ökar av

dessaVegetabiliskthosmiljöegenskapergodapåkravenskärper
bedömsoch ettlättnedbrytbaratensiderbaserade ar som

vidareutveckla.område attintressant

Bilvårdsmedel3.1.6

förskadligaärinnehåller ämnenbilvårdsartiklarMånga som
konsumentmarknaden igenomgångmiljön. Enochhälsan av



Göteborg visade det fanns drygt olika450 produkter påatt
bensinstationer, biltvättar, biltillbehörsaffäreri och dagligvaru-

Årsförbrukningenhandel. några produktgrupper totalt riketiav
och direkt konsumenterna framgår tabellav av

Kallavfettningsmedel består till 97 petroleumbaseradeprocent av
lösningsmedel. Vanligen används lacknafta vid hanteringensom
medför förrisk såvälhälsa miljö. Merparten densom av
förbrukade mängden lösningsmedel hamnar luften. Fåi
verksamheter kolväteutsläpp i storleksordning.genererar samma

Det förtjänakan påpekas avfettning fordonskarosseratt att ärav
specifikt nordisk företeelse framför allt förekommer ien som

Sverige, Finland och Norge. I dessaländer leder användningen av
dubbdäck, kombinationi med omfattande vägsaltning vintertid,
tidvis till svår nedsmutsning. Förbjödsdubbdäcken med sina
asfaltupprivande egenskaper, behovet fordonsavfettninganses av
helt upphöra.

Det ökande miljömedvetandet kombinationi med den stora
uppmärksamheten bilvårdsmedel har påskyndat
produktutvecklingen bort från de traditionella, petroleum-
baseradeavfettningsmedlen. Det finns idag relativt utbudett stort

miljöacceptablasyntetiska och vegetabiliska kallavfettnings-av
medel och schampon.

3.1.7 Plaster

Plastemasandel hushållsavfallet uppgår till åtta viktprocent.av
Mätt volymi dockär andelen väsentligt högre; uppskattningsvis

plastförpackningarutgör omkring 15 volymenprocent av
hushållsavfall.

Det finns idag mängd olika plaster bulk-polymereren
marknaden. Bland de vanligaste förbrukningsvarori kan nämnas
polyeten PE används förpackningar,i isolering ochsom
plastfilmer; polystyrenP5 används förpackningar,isom
engångskoppar och-bestick;polyetenterejialatPE T främstsom
används flaskori polyvinylkloridPVCsamt används isom
byggmaterial, vattenledningsrör m.m.

Gemensamtför alla polymerer derasär kemiskastora
motståndskraft, vilket leder till de bryts ned mycket långsamtatt i
miljön. Nedbrytningsproduktema mångaär i fall dåligt klarlagda.
Situationen kompliceras ytterligare polymerernaatt nästanav
alltid blandas med olika tillsatsmedel additiv. VissaPVC-
produkter bestårtill 60-70 additiv. Det miljömässigaprocent av
kunnandet dessatusentals tillsatsämnen begränsat.ärom
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publiceradnyligenAFR har iAvfallsforskningsrådet en
29,APR-rapportsolidand waste,cycleLife assessmentutredning
deförnedbrytningsvägarochnedbrytningstidskisserat1994

ärslutsatsgenerell rapportenEnbulkpolymerema. avvanligaste
och PSljuspåverkan. PEaccelererasnedbrytningplastemas avatt

mindreellernedbrytassolljus,inverkan merunder avuppges, perspective.short-termtid Inöverskådligfullständigt inom a
bådadessaoch ingetmotståndskraftiga avPETärochPVC mer

tid.överskådligunderfullständigtnedmaterial bryts

alltärkonventionella soptipparpåNedbrytningsförhållandena
såledesvarierande. Det ärhögstdessutomoptimala ochänannat

sigförutsägasäkerhetvetenskaplig varemed någonomöjligt att
påliggandeblirrealitetenplastprodukt ibortkastadlängehur en till.ledernedbrytningenmiljöeffekterdeellerdeponin, som

buds har itillståridagpolymererbaseradevegetabiliskt somDe
dessutom ännuDeegenskaper. ärtekniskabristandefallvissa

tidigareSomplastema.konventionelladedyrare änväsentligt
prisetpekar attmotbedömningardockfinns2.4.1 somnämnts

under 1990-halveraskommer attplastemaförnyelsebaradepå
volym.ökar iproduktionenmedtakttalet atti

Mjukningsmedel3.1.8

Medspröda.hårda ochnormalavid temperaturerplaster ärVissa
såförbättras attegenskapernamjukningsmedel kantillsats ettav

flexibla.ochslagtåligablirpolymermaterialen

additiv imjukningsmedel äranvändningen somstörstaDen av
gummi,kan nämnasanvändningBlandPVC-produkter. annan

fogmassa.ochlimfärg,

Dessasftalatema.mjukningsmedel ärdominerandeDen gruppen
framför alltoch haromdiskuteradehälsoeffekter äreventuella

de migrerarochcancerrisker atteventuellahandlat om
livsmedlet.ilivsmedelsförpackningar infrånvandrar

dettaIbegränsningsuppdraget.kalladesådetingår iFtalatema
på regeringensKemikalieinspektionenochNaturvårdsverkethar

begränsaföråtgärdertill attförslagframtagituppdrag
påinverkanskadligsärskilthakanämnenanvändningen somav

miljön.

klorparaffiner. DessaärmjukgörarestörstaDen näst gruppen
golv.ochkabelflamskyddsmedel iframför alltanvänds som

kan migreraochmiljönsvåmedbrytbara i urKlorparaffiner är
begränsningsuppdragetharNaturvårdsverket inomplasten.

upphöra.klorparaffiner börvissaanvändningenföreslagit att av
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PVC biologisktär stabiltett material, tillsatt mjukningsmedelmen
kan angripas mikroorganismer vilket kan leda till attav
egenskapernaväsentligt förändras. För förhindra dessaatt

tillsätts ofta s.k.biostabilisatorer till mjukgjord PVC. Deangrepp
föreningar används bl.a.är arsenik-, ochtenn-som
kopparorganiska föreningar.

Derivat vegetabiliska oljor, främst Sojaolja,kan användasav som
kombinerade mjukgörare och stabilisatorer plaster.i De godger
stabiliseringseffekt, migrerar långsamt plasteni och är resistenta

tensider. De vegetabiliska mjukgöramamot idag mindreutgör än
den totala svenskaförbrukningenprocent mjukgörare.en av av

Den begränsadeanvändningen förefaller bero på kombinationen
högt ochpris produkterna funktionsmässigtinteatt kanav

konkurrera med ftalatema.t.ex.

I USA användningenär vegetabiliska råvaror mjuknings-iav
medel väsentligt ochstörre uppgår till 15 den totalaprocent av
förbrukningen. Sojaolja den enskiltär råvaranstörstasom- -för drygt totalanvändningen.procentsvarar sex av

3.1.9 Isolermaterial

Isolermaterial för hus har huvudbeståndsdel mineraler. Isom
Sverige dominerasmarknaden två tillverkare vilkastoraav
baserarsina produkter på Rockwool respektive glassten
Gullfiber. Isolermaterial baseradepå cellulosafiber har liteni
skala börjat lanseraspå marknaden. De kommersiella
produkterna är ännu tämligen osofistikeradeoch marknadsförs
enbart formi lösullsisolering, för isolering mellant.ex. bjälklagav
på vindar.

Till cellulosafibemsbåde positiva och negativa egenskaperhör att
den, till skillnad från mineralull, Vid isolationtar medvatten.upp
mineralull är tvingad använda fuktspärr påatt insidanman av
väggen. Med otillräcklig fuktspärr riskeraren attman
utfällning i isoleringen. Dettavatten resulterar frittiav ivatten
väggen och tillväxt mikroorganismer i anslutning till reglarav

Motsvarande problem uppstår i cellulosaisoleringm.m. försten
sedanväsentligt större vattenmängder tagits i Vidväggen.upp
isolation bjälklag och väggar mark uppstår normaltav inteovan
detta problem.

En faktor betydelse för inomhusmiljön husannan ärav att
isolerade med cellulosafiber har förutsättningar hålla jämnatt en
luftfuktighet.
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inandningvidhuden ochkontakt medvidglasulloch ärStenull
små hårdaorsakasIrritationenirriterande.kraftigt avdammav mellansambandstudier visar ettflerafinnsfibrer. Det som

materialet klassatUSAbl.a. ärlmineralullsexponering.ochcancer på dispensmaterialetproducerasTysklandochhälsovådligt isom isolations-cellulosabaseradeMedersättningsmaterial.påbristi
problem.dessauppstår intematerial

nedbrytbarhetBiologisk3.2

produkt,kemisk t.ex.hosegenskaperframhållasbör att enDet
påpå råvarans utanberornedbrytbarhet, inte ursprung

baseradproduktinnebarDetstruktur. attkemiska enproduktens
miljömässigtnödvändighet ärmedintebiologiska råvarorpå

råvarorFömyelsebaraprodukter.framställdasyntetisktbättre än
materialochprodukterskapamöjlighetergoda attdockerbjuder

förekommandenaturligteftersommiljötolerabla,är mersom med enzymsystemmikroorganismermatchasoftasubstanser av
dessa.nedbrytningföranpassade av

någoninnebär interåvarorbiologiskapåprodukt baserasAtt en nedbrytbarhetenJustnedbryttar.biologisktden ärförgaranti att
försäljningsargument.använtsföretagenoftadock somhar av

förstördesplasterpolymerernedbrytbarabiologisktkringRyktet
betodDessamarknaden.påprodukterna avförstadedelvis av utgjordesåterstodenmedanstärkelse, avnågraenbart procent

nedbryt-förmentaDenplaster.petroleumbaseradekonventionella
plastflingor.tillfragmentiseradesmaterialetbestod iningen att

och börjatmarknadenfrånförsvunnitdockmaterial harDessa
100stärkelseinnehåll närmaremed ompolymerer ettersättasav petroleum-denhuruvidadockdiskuterasFortfarandeprocent.

komposter.nec ibrytsdessaikomponentenbaserade

avfallnedbrytbartBiologiskt3.2.1

mindreellerprodukter harnedbrytbaraBiologiskt mer- miljösynpunkt. Denfrånifrågasattsgrunderfaktabaserade - sophanterings-dagenskritikenbestickande är attkanskemest
såvälgälleravfall. Dettanedbrytbartförinte är anpassatsystem

bristenför scpsortering,utbyggt somavsaknaden systemettav Även lättnedbrytbarathushållssopor.förkomposterstorskaliga
påsvåmedbrutnahar visattidningspappermaterial szgsom

biologiskaavfalletsförbränning ärViddeponier.konventionella
egenskap.outnyttjadnedbrytbarhet en
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En förutsättning för biologiskt nedbrytbara material skallatt
kunna bidra till minska det växandeavfallsberget detäratt att

brännsantingen eller komposteras under betingelser medgersom
biologisk nedbrytning. Efter vad framgår litteraturen harsom av

landinget idag effektivt och heltäckande komposteringssystemett
för avfall. kompostEn innebär i tekniskasig inga större problem.
Svårigheten ligger stället bygga ochi i organiseraatt ettupp
heltäckande för och insamling.sortering Förbrukadesystem
produkter tillverkade biologiskt nedbrytbart material börav
insamlas tillsammans med organiskt avfall förannat gemensam
kompostering.

Om speciell komposthantering utvecklas det på sikt finnasanses
goda förutsättningar nedbrytbara material kan bidra tillatt att
minska avfallsvolymema. I dagslägetkan biologiskt nedbrytbara
produkter dock påtryckningsmedeltjäna på kommunernasom
för utbyggnad komposteringshanteringen.en av

Kompostering exemplet Borås kommun-

Ett antal komposteringsprojektstörre har initierats Sverige.i Ett
exempel Boråskommunär nyligen beslutat hanteraattsom
hushållsavfallet komposterbari respektive icke-en en
komposterbar fraktion. Sorteringen baseraspå hushållen självaatt
lägger det komposterbara materialet i säckar,medan detsvarta
icke-komposterbara läggsi vita. De insamlade säckama kan sedan

automatiskt med hjälpsorteras fotoceller. Det komposterbaraav
avfallet för närvarande till komposterings-transporteras en
anläggning Falkenberg,i Boråskommun kommer vidmen
årsskiftet 199495 ha färdigställt anläggning för rötningen egen
och kompostering. Inom för Boråsprojektet har även testatsramen
sopsäckar s.k. Novon-plast tillverkade amerikansktav ettav
företag med namn. Novon-plasten baseraspåsamma
majsstärkelseoch tillverkaren brytas ned fullständigtuppges av
vid kompostering. Slutsatsenfrån Boråskommun efter försöken
med Novon-påsama kvalitetenär bör förbättras ochatt priset
sjunka detinnan blir aktuellt byta den vanliga polyeten-att ut
påsen komposterbar. Dessutommot måstesjälva pås-en
tillverkningen förjusteras denna material.att typpassa av

3.2.2 Biologiskt nedbrytbara kemikalier

Den biologiska nedbrytbarheten odiskutabeltär relevanten
egenskap det handlarnär olika kemikalier tabelltyper 5.om av
För kemiska produkter innebär oftast själva handhavandet en
spridning produkterna, därmed kommer miljöni underav utsom
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dettaexempel på ärtydligtbetingelser. Ett somokontrollerade -
biologisktärKemikalierSmörjmedel.diskuterats somtidigare - markluft,bioackumulering iförriskernaminskarnedbrytbara

och vatten.

standardermaterialochprodukterFörnyelsebara3.3 -
mätmetoderoch

standarderöverenskomnainternationelltochnationelltpåBristen
avgörandeoftaläggermiljömässigaochtekniskaför normer

produkteroch lanseringenutvecklingenvid avhinder i vägen
mycketproblem ärDettaråvaror.förnyelsebarapåbaserade

Ytterligare3.3.2.hydrauloljor sevegetabiliskagällervaduttalat
materialåtskilligastandarder ärpå attbristenkonsekvensaven de ärförespeglingen attfalskadenundermarknadsförtshar

Enmiljövänliga.sätteller pånedbrytbara annatbiologiskt
konsumen-tillledakanmarknadsföring attfalsksådantyp av

seriösaochurholkas ävenattmiljöargumentförförtroendeternas
tydligtmarknaden. Ettpågehörvinnafår svårtproducenter att

olika3.2,avnitt typerdiskuterats i avpå dettaexempel är, som
förespeglingarfalskaunderplastsubstitutstärkelsebaserade som

nedbrytbara.biologisktlanseratssom

pågrundfrivilligpåutarbetatslängesedanStandarderhar
såvälfinnsarbetedettaFörindustrin.framför alltinitiativ av

SISSverigelinternationella svararnationella organ.som
medtillsammans ettSverigeiStandardiseringskommissionen

standardiseringsarbetet.områdenför olikafackorganantal av
standardiserings-allmännadenbehandlasinomMiljöfrågor

SIS-STG.gruppen

verktyg iStandardisering ettanvändsEUInom som
EU:sinnebär attmarknaden. Detdengenomförandet inreav

ipreciserassedanvilkakravgrundläggandeinnehållerdirektiv
europastandarderUppfyllandeteuropastandarder.form avav EU.upphandling inomoffentligföravgörandekommer att vara

CommittéCENstandardiseringsorganeteuropeiskadetInom
sektornlänge inompågår sedanNorrnalisationdeEuropéen
standarderframmedarbete att taEnvironmentandHealthcare

Blandmiljöområdet. annatpåmätutrustningochmätmetoderför
nedbrytbarhet.biologiskförstandarderarbetetberör
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3.3.1 Standardisering förpackningsmaterialav

Europa

Inom den del det europeiska standardiseringsorganetCENav
behandlar nedbrytning förpackningar ochsom av

förpackningsmaterial återfinns arbetsgruppenCEN TC 261.En
subkommitté SC4 dennainom behandlar området
förpackningar och miljön. Målsättningen för subkommittén är

behandla alla miljöaspekteratt relateradetyper tillav
förpackningar förpackningsmaterial,och nedbrytbarhet,t.ex.
material-, ochenergi- återvinning. Motsvarande svenskaannan
standardiseringskommitté TK 78 har fem arbetsgrupper vars
inriktning speglardet europeiska arbetet.

Italien

Italien det förstaär land lagstiftat nedbrytbar plast ochsom om
därigenom har försökt hålla jämna med användningensom steg

Årbioplaster. 1988fastställdes lag alla slagsav attgenom en ny
förpackningar, inklusive plastpåsar,skall biologisktvara
nedbrytbara. Problemetmed denna lag den inteattvar
definierade vilken metod skulle användasför fastställaattsom
nedbrytbarheten. Efter omfattande utredningar fastställdesen
metod, Sturm-test, i vilken materialetsnedbrytbarhet fastställs

mätning syrekonsumtion och alstrad koldioxid.genom av
Metoden har dock fått del kritik, bl.a. resultatet varieraen anses
beroendepå materialet först hållits i metodenom varmt vatten;
simulerar kloak- och inte jordmiljö och metoden hänsynintetar
till solljusets inverkan på nedbrytningen.

USA

I USA har EPA amerikanska Naturvårdsverket och USDA
jordbruksdepartementet utfört vissastudier kring biologisk
nedbrytbarhet. Kongressenhar dock fastställtännu inte några
standarder för området.

Kongressenhar dock lagstiftat s.k. Six-bottle-rings,att alltsåom
plasthållare för flaskor och burkar, skall tillverkas biologisktav
nedbrytbart material. Lagenkom till främst för skydda viltetatt
från ringar slängdai EPA har dettanaturen. i sammanhanginte
fastställt något specielltatt material skall användas, har iutan
stället specificeratde funktionella egenskaper materialetsom
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på fragmen-avseendemedMaterialetuppfylla. testasmåste
nedbrytningen;för samttidsbegränsningteringsgrad;

miljö.marineffekter inedbrytningsprodukternas

enstakaföriställetegenskaperfunktionellaspecificeraGenom att
fördirektiv,riktlinjer, änindustrinvill EPAmaterial snararege

tillverkas ringarnanärvarandeFörmaterialutveckling. avsin
Även reglerEPAspolymerer.ljusnedbrytbaraetenbaserade, om

på siktdekanproduktgruppendaför dennaanpassadeendast är
material. Klartbiobaserademarknadsföringenunderlätta av

sådockmätmetoder kommerochdefinitionerpreciserade
tillverkaresåvälför övertyganödvändigt attsmåningom att vara
fördelar,miljömässigahardelsmaterialenkonsumenter attsom kansammanhangl dettakvalitet.produktenspåverkardels inte

for TestingSocietyAmericanvid ASTMpågårde studier som
nedbrytnings-olikaStudierna rörbetydelse.fåMaterials stor

f0to-,oxideringomfattar samtplastmaterial. Dessaförvägar
utvecklatharASTMnedbrytning.biologiskochkemisk-

nedbrytnings-mäterlaboratorietesterstandardiserade som
ASTMsmaterial.olikaförnedbrytningsgradochhastighet

då degenerellt, äranvändasvåradockmätmetoder attär
exempelvisbetingelser,specifikaförstandardiserade

biologiskanaerobaerobavfallsdeponering;komposteringsmiljö;
respektive sötvatten.havs-inedbrytningochnedbrytning

förmärkningssystemochklassificerings-framASTMVid tas nu
vid ASTMstudiernaresultatenUSAplastmaterialen. I attantas av
bioned-utvecklingindustrinsförriktlinjer avutgörakommer att

material.brytbara

påplastindustrin egetnämnassammanhanget attkanDet i
förmärkningssystemochtestmetodermedarbetarinitiativ egna

material.bionedbrytbara

SmörjmedelStandardisering3.3.2 av

påunder 1980-taletintroduceradesSmörjmedelMiljöanpassade
dock SverigeisaknasFortfarandemarknaden.svenskaden

och komponent-Maskin-standarder.ochrelevanta normer
bedömakunnafördärmed attsaknartillverkare normer

vadhelleroljorna.vegetabiliska Intede avserhosegenskaperna
vedertagnafinns idagoch toxicitetmiljöegenskaperoljomas

standarder.



Nederländerna

formulerat kriterierVid holländska Miljödirektoratet har förman
smörjmedelsnedbrytbarhet och toxicitet.

Vid Miljödirektoratet kommer gå vidare i sinaattman nu
genomföra livscykelanalyser LCAbedömningar och s.k.
smörjmedel. skall3.4.1 olika LCA-analysemase av vara

genomförda slutet På analyserna kommer1994. basisi av av
syftesedannågon form statliga införasstyrmedel i attattav

och miljövänligastimulera utvecklingen användningen av
Smörjmedel.

holländska baserasDe kriterierna på accepteradeOECDav
mätmetoder. Enligt uppgifter från smörjmedelsbranschen
kommer OECDssannolikt mätmetoder på sikt utgöraatt

förinternationell standard området.

Tyskland

Tyskland sannolikt det land kommit längstär isom
standardiseringen vegetabiliska Smörjmedel. harManav
ormulerat förslag på kriterier för miljöanpassadehydrauloljor,
vilka bl.a. innefattar biologisk nedbrytbarhet, bakterietoxicitet och

på tillverkaren tillhandahålla konfidentielldetaljeradattrav en
nnehållsdeklaration produkten. Godkända produkter fårav
närkas med Blå ängeln.

Miljökonsekvensbedömningar7.4

finnset Sverigei idag antal olika miljömärkningssystemett som
på olika myndigheters eller intresseorganisationersaseras

nedömningar produkters miljöpåverkan.av

ledömningama grundas på olika miljökriterier för den enskilda
rodukten eller produktgruppen. Detta hanterligt tillväga-är ett

för;ångssätt komplext problem. Dock detett inget vaggan-ger
ill-graven-perspektiv på produkten. Miljömässigt intressanta
aspekter hur långt produkten dent.ex. innantransporterassom
iår konsumenten, hamnar utanför bedömningen.
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Livscykelanalyser3.4.1

Assessment,Life-Cycleinternationellt:Livscykelanalyser
påetableradetermenden enLCA, ärförkortat numera

miljöpåverkanallutvärderingochbeskrivningsystematisk av
förenergiflödenamaterial- ochnödvändigadeorsakadav produkt;omhändertagandeochanvändning enavframställning,

tillfrånmiljöbelastning graven.produktens vaggansåledes

ochmaterial-LCA-metoder äralla attförGemensamt
gradenindikerarindex avtillmätsenergiflöden ett som

olikadock parametrar,betonarmetoderOlikamiljöpåverkan.
beroendebetydligthögstvarieraprodukt kanförutfalletvarför en

tabell 6.användsmetodvilkenpå som

jämfördelivscykelanalyser är attkritikframfördofta motEn
miljöpåverkan inteolikad.v.s. typerpäron,och att aväpplen
subjektiva attblirmetoderna engenomolikaDejämföras.låter sig

kanfullständigtenergiförbrukningt.ex.miljöfaktorenskild
Metodernamiljökomponenter.viktiga,såvälandra,överskugga

kunskapen,tillgängligadenbättre änheller inteblir avsumman
medaldrigkanske tasmiljöpåverkanutforskadvälmindrevarför

tenderathittills attLCAkritik är attEnanalysen. typi avannan
marknadsföring än ettsomled företagensianvändas ettsommer

produktutvecklingen.verktyg i

LCAingenmedvetande att geroch iomdöme,med omAnvända
dockLCA-metoderkanmiljöpåverkan,produktenspåfacitett

ellerproduktermellanjämförelsenhjälpmedel ibravara internaindustrinsunderlättadekanminstInteprocesser.
miljörevisionsarbete.

detutarbetande inomunderLCA-metoder ärStandardiserade
Standardiserings-ISO.StandardiseringsorganetInternationella

standardiseringsprogramnordisktpåbaserasskall bl.a. ettarbetet
detförMålsättningenMinisterrådet.Nordiskafinansierat av LCA-analyser.förmanualutarbetaprojektet ärnordiska att en

produkt-såvälanvändasavsedd somManualen är att
industriellvidmyndighetsbeslut,vid somdokumentation

1994.slutetpubliceras iberäknas avArbetetproduktutveckling.

harstorföretagsvenskatjugotalochIndustriförbundet ettregiI av utarbetatår ettunderProduktekologiprojektet tres.k.det
engelskadenEPSärEPS-systemet.LCA-koncept:handgripligt

produktdesign,strategier iMiljöprioriterandeförförkortningen
dataprogram.föreligga1994underskall somanalyssystemetoch
miljöarbetethjälp ikonstruktörenstänktär attProgrammet vara

kalladeså100cirkameddatadiskettbeståskalloch enav
ELU;talmiljöbelastningstal. Dessavärderade imiljöindex,

talarochenhetellerkiloUnitLoadEnvironmental perangesper
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hur miljöbelastning ämne, ellerstor ettom en process en vara ger.
Ju lägre ELU desto mindre miljöpåverkan. För förebyggaatt
missbruk EPSkrävs företag vill använda förstattav systemetsom
skall gå grundutbildning och få EPS-körkort.etten

3.4.2 Nordiska miljökriterier

Sedan 1989har de nordiska länderna miljö-ett gemensamt
märkningssystem den s.k.i Svanen-märkningen. Systemet är
frivilligt vilket innebär producenter och importörer ansökeratt om

få använda märket påatt sina produkter.

Miljömärkningen baseraspå initial avgränsningen av
produktgruppen, d.v.s. mängd produkter tillfredsställer ien som

behov. Därefterstort sett identifieras de viktigaste miljö-samma
aspekterna för produktgruppen, och fastställsde miljökriterier

skall uppfyllas för produkt inomatt skall fåsom en gruppen
miljömärkas.

förAv intresse denna utredning kriteriedokumentetär för
sågkedjeolja,liksom riktlinjer för utarbetandet förpacknings-av
krav.

Vad förpackningar miljökriterier bl.a.avser anges attsom
miljömärkta förpackningar skall ha lågt vikt förhållandeett nytta
jämfört med andra förpackningar för produktgrupp påsamma
marknaden. Likaså bedömsden s.k. totalutnyttjandegraden, där
såväl förpackningens- förpackningsmaterialets återvinnings-som
grad beaktas.

För miljömärkning sågkedjeoljorbeaktasbl.a. ochtoxicitetav
bioackumulering.
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råvarorsbiologiskapåverkakanRegelverk4 som
konkurrensförmåga

Inledning1

möjligheternabelysavidvikt attläggsdirektiv storutredningensI
medråvarorbiologiskaanvändningochutveckling avfrämjaatt därområdendeFöranförs enBl.a. attstyrmedel.olika typer av utredarenbörfördelaktigbedömsråvarorbiologiskaanvändningökad av kanråvaroranvändningenfrämja someffekterför avattvilkaöverväga

inomstyrmedleninfördaredanSverigedeiutvecklingmednås av
kanutgörabörlagstijining överSådan somsesområden.berörda

råvaror.biologiskaanvändningochintroduktionför avhinder

kanregelverkdegenomgång somkapitel görs avdettal en biologiskaanvändningochframställning avförvillkorenpåverka
kanregelverkdessamånvilkenianalyserasVidareråvaror.

användning.ökadförhinderutgöra en

Jordbrukspolitiken4.2

jordbrukspolitikenstyreffekterAllmänna4.2.1 av

EnEUzs.tillpåhållerjordbrukspolitik att anpassasSveriges
jordbrukspolitiken ihittillsvarandedenbeskrivningingående av Åtgärder jörberedaför att1992:87SOUfinns iEUochSverige

endastredogörsHärför EG.livsmedelsindusiriochjordbrukSveriges
råvaror.biologiskaberördelarför de som

upprätthållaingårjordbrukspolitik att enEU:sliksomI Sveriges
jordbrukarnajordbruksprodukter enprisnivå på gersom

påVärldsmarknadsprisemalevnadsstandard.acceptabel
världs-eftersomlåga,mycketregeljordbruksprodukter iär

dumpingmarknad. De internakaraktärenmarknaden har av
formprisstöd ibl.a. avdärförhålls genompriserna uppe

exportstöd.gränsskydd och

främstprisstödföromfattar systemetEUsåvälSverigel som
EU:sreformeringenmedsamband avIlivsmedelsgrödor.

kraftigtminskatsprisstödetharjordbrukspolitikgemensamma
arealbidrag. Systemetforminkomststöd imedoch aversatts

förvillkorSomproteingrödor.ocholjeväxterspannmål,omfattar
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få arealbidrag dennaför s.k.basareal hållamåstelantbrukarenatt
15-20 basarealen träda.i Detta gäller gårdar medbaraprocent av

basareal 20ha. Trädan får dockstörre än odlas meden ca
grödor för icke livsmedelsändamål,exempelvis energigrödor och
grödor för industriell och teknisk användning. l ingårsystemet
särskilda regler för oljeväxter stärkelseinklusiveoch potatis-
stärkelse.Det finns för fibergrödorsärskilt stödsystemäven ett
såsomspånadslin.

4.2.2 Stärkelse

Den svenskastärkelseproduktionen huvudsakligen baserassom-
på fabrikspotatis råvara täcker ungefär tredjedelsom en av-
stärkelsebehovet.Importen utgörs ochmajs-vete-,av
potatisstärkelse. Prisnivån på stärkelseskyddas rörliggenom en
införselavgift exportbidragmedan saknas.

Stärkelseproduktionen inom EU baserastill hälften på majs.
Återstoden domineras otatis- och vetestärkelse.EUav P
producerar stärkelse vad förbrukas.änmer som

Inom får tekniskEU industri använder stärkelse förstöd attsom
kompensera för skillnaden mellan inhemskaEU:s ochpris
världsmarknadspriset. I Sverige utgår liknande stöd tillett
användare stärkelseför tekniska ändamål.av

För svensk stärkelseproduktion innebär U-medlemskapEett ett
antal tekniska förändringar regleringama. På kort sikt väntasav
dock inte medlemskap leda till konkurrenskraftenett markantatt
förändras för svenskstärkelseproduktion jämfört med annan
jordbruksproduktion.

Stärkelsefabrikema Sverigei är internationellt små vilketsett
skulle kunna leda till svenskaodlare får betaltatt sämre än t.ex.
danska och tyska. Detta kan emellertid motverkas denattav
svenskastärkelseindustrin inriktad påär utveckla nisch-att
produkter, och kunnande, produceraän attprocesser snarare
bulkvara. finnsDet även möjligheter förbättra kapacitets-att
utnyttjandet vid de befintliga anläggningarna.

Ett frågetecken dettai sammanhang vilket utfall Sverige fårär om
stärkelseproduktionen kvoteras mellan EU-ländema.
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oljaVegetabilisk4.2.3

45vardera procentpåsolrosoch avodlasEUInom raps
resterande 10på procent.odlasmedan sojabönoroljeväxtarealen,

ocksåproducerasEUInomsojabönor importeras.mängderStora
bådepåvärldsmarknadspristillämparolivolja. EUmängderstora

prisstödutgår ingetoljeväxterFöroljeväxter.frånmjölocholja
s.k.detspannmål. Ifördethögre änvilketarealbidrag, ärettutan

GATT-föregickoch EUUSAmellanHouse-avtalet somBlair
begränsaEUförband sig att1994,januariöverenskommelseni

nivåarealstöd till motsvararfåroljeväxtareal somden ensom
förbandHouse-avtaletBlairI1989-91.årengenomsnittsarealenför

från oljeväxter,proteinfodermängdenbegränsaEU ävensig att
denbränsle utöverelleranvändningteknisktillgåroljandär

2,2mängd tonMaximal motsvarararealen.överenskomna
hektar000eller 800rapsmjöl raps.ca

basareal 1,8får SverigeBLI-medlemskap omeventuellt enVid ett
basarealenkommer attandelOljeväxtemashektar.miljoner av

för degenomsnittsarealenvilket ärhektar000till 132maximeras
jordbrukspolitik ochmed EU:senlighetIinträdet.föreårentre

oljeväxtarealen10skall procentminstHouse-avtalet avBlair
huruvida dendock kringpågårFörhandlingarträda.utgöra

omställnings-svenskadetoljeväxtarealenneddragning somav
deträdan. Utövermedlikställasskallinneburitprogrammet

förodlingdentillkommertilldelatsSverigehektaren000132 som
trädesareal.påmöjliglivsmedelsändamål äricke som

såledesländer gör attmellanoljeväxtarealenKvoteringen av
odling.nuvarandebehålla sinkaniSverige settstort

spannmålsodlingrelativtoljeväxtodlingsvenskförLönsamheten
minska.dock kommatorde att

tekniskföroljeväxterodlingkanförutsättningarUnder vissa av
förstaifråga. Denkommaträdesarealpåanvändning

rörligadetäckerintäkternagivetvisär attförutsättningen
växtföljden övrigtiärförutsättningen attandraDenkostnaderna.

oljeväxter.odlingtillåter av

Oljelin4.2.4

svenskapå denodlaskangrödaOljelin är somen
får odlasEUinomgrödordetillhörochomställningsarealen, som

utgårEUträdesarealen.Inom ettbasarealen intemen
dubbelt såhögtungefärnärvarande ärför perarealstödsom

spannmålsodling.tillstödethektar som

förbegränsningarkvantitativainnebärHouse-avtalet ingaBlair
innebäramedlemskap EUiskulleregler ettMed dagensoljelinfrö.
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kraftig förbättring de ekonomiska villkoren för svensken av
odling oljelin, även Europakommissionen enligt uppgiftav om

eftersträvar något minska arealstödet.att

4.2.5 Fibergrödor

I Sverigeomfattas fibergrödorinte spånadslin och hampasom av
jordbruksregleringen. förLin tekniska ändamål får odlas på
omställningsmark, medan förbjudethampa är odla enligtatt
narkotikastrafflagen 1968:641.Inom EU utgår för båda dessa
grödor betydande arealstöd. hampaFör gäller emellertidett att
endast vissa namngivna med låg halt den narkotiskasorter av
substansentetrahydrocannabinol godkända förär odling.

Vid eventuellt EU-medlemskapförbättras kraftigtett villkoren för
svenskodling spånadslin.Stödet för hampa kan emellertid inteav

då det denutnyttjas svenskanarkotikalagstifmingeni inte
differentieras mellan med hög respektive låg haltsorter av
narkotisk substans.

4.3 Energipolitiken

4.3.1 Allmänna styreffekter energipolitikenav

Inom energiområdet används sedanmånga år både ekonomiska
styrmedel och regleringar. De ekonomiska styrmedlen utgörs av

kombination skatter, avgifter ochbidrag.en av

Energiskatter på fossilabränslenökar intresset för användaatt
biomassa bränsle.Fossilaråvaror används produkt-som som som
råvaror är emellertid obeskattade.Energiskattema kan därför
resultera biomassai förstai hand användsatt bränsle medansom
fossila råvaror används produktråvaror. Energipolitiken, ochsom
i syrmerhet energibeskattningen,kan såledeskomma negativtatt
påverka utvecklingen och användningen biologiskt materialav
för industriella ändamål. Risken för detta högreär högre
skatterna på energiområdet är.

Ett exempel på råvara används både industriråvaraen som som
och bränsle spån frånâr sågverk och träbearbetningsfabriker.som
Den s.k. Tritñberlagen1987:588 upphävdärsom numera
föreskrev måsteha tillstånd föratt skala fåi störreattman
använda spån bränsle.Syftet skydda träskiveindustrinsom attvar

konkurrens råvaran.mot Ett exempel råtallolja,ärannatom en
biprodukt från massaindustrin. Råtalloljan är användbar dels som



biologiskdelstalloljebrännare,speciellamedbrännolja som
ABBergvik Kemiindustrinkemisk-tekniska somför denråvara

färgindustrin.förkemikalier bl.a.tillverkar

brännolja ipåskatternade högahävdarBergvik Kemi att
därråtalloljanförbetalningsviljanfjärrvärmesektom gör att

ochråvaran,förbetalningsförmåga attderasöverstiger egen
minskakommeracceptablapriser atttillråtalloljapåtillgången

kontrakt gårnuvarande ut.efterhand som

på9412931993rskr.maj 1994beslutade iRiksdagen
94:SkU34bet. 1993initiativskatteutskottets om en

fjärrvärme-örekWh förpå 9kompensationschabloniserad
detlväxthusnäringen.eller samman-industrintillleveranser

undvikasökaskäl attfinnsdet attanförde utskottet atthanget
bränsle.Denrdtalløljan ettstimulera användningtill somav

delutgåför dendärförintebörkompensationen avschabløniserade
attråtallolja. Förtillhänförligkanfjämzürmeleveransen ansessom

falldessameningiutskottetsenligtbörgenomslagmöjligastörsta
tillvärmeanvändför leveranshandförstarätalloljani avanses

industrin.

fråganbehandlat ihar1992:15FIEnergiskatteutredningen
Utredningenenergi.skattlag1994:85 NySOUbetänkandet om

anledningfinns attnärvarande intefördets.210bedömer att
köpaskommerråtallolja attmängder avuppsåstoraattanta

råvaru-tillverkningsindustrin attförbrukare änandra
förpåverkas iriskerargradhögre attnågonprisbildningen i

Energiskatteutredningenriktning.AB negativBergvik Kemi
1994,intebeslut majiriksdagensbakgrundbl.a.finner mot av

framförtsförslagdediskutera avnärmareanledning somatt
AB.Bergvik Kemi

mineraloljedirektiv4.3.2 EU:s

harmonizationthe9281EECDirectiveCouncilEG-direktivet an
påkravinnebärmineraloils ettdutiesexcisethestructures on

påminimiskattesatsmedlemsstaterna gemensamenom
tvingandeuppställs vissadirektivetartikel 8.1 ioljeprodukter. I

andraanvändsförmineraloljorförfrån beskattningundantag som
uppvärmning.förellermøtorbrünsleändamålän som

blirEES-avtalet.Detomfattas inteMineraloljedirektivet av
eventuelltmedochförst iför ettbindande Sverigedärmed

medlemskap EU.i
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4.4 Miljöpolitiken

4.4.1 Försiktighetsprincipen substitutionsprincipenoch

Lagen kemiska hanterarprodukter, 5§,lyder: ellerDenom som
importerar kemiskproduktskall åtgärderochiakttavidtade deen
försiktighetsmåtti övrigt behövsför hindraellermotverkaskadaattsom

människoreller i miljön. Denna brukar benämnasprincip
försiktighetsprincipen.

fortsätter:Lagtexten Därvid skallsådanakemiskaprodukterundvikas
kan medmindrefarliga produkter. kallasersättas Denna principsom

substitutionsprincipeneller utbytesregeln.

Kemikalieinspektionen har myndighetsansvaret för lagen om
kemiska produkter. Myndigheten framhåller substitutions-att
principen förhållningssätt till kemiska produkter. Syftetettanger
med lagtexten markera alla hanterar kemiskaär att att som
produkter har peka enskilda kemiskaänett att utansvar, snarare
produkter kan Mot dennabakgrund har Kemikalie-ersättas.som
inspektionen meddelat någrainte tillämpningsföreskrifter för
substitutionsprincipen.

4.4.2 Producentansvar

Begreppetproducentansvar introducerades kretslopps-i
propositionen prop. 1992 93:180 efter tysk förebild. Innebörden

den tillverkarär eller importerar eller handharatt övrigtisom en
eller förpackning har det slutliga för hur denansvaretvara en

skall hand då den förbrukats.tasom

Riksdagenbemyndigade vid behandlingsin kretslopps-av
propositionen regeringen införa producentansvar för olikaatt
produktgrupper bet. 1992 93:]0U14,rskr. 1992 932344.Hittills
har fastställtregeringen förordningar producentansvar förom
bl.a. Wellpapp och returpapper.

Regeringenhar vidare tillsatt kretsloppsdelegation bl.a.en som
har till uppgift utreda hur med producentansvaratt kansystemet
vidgas till fler produktgrupper, exempelvisbilar, däck, plaster,
byggnadsmaterial och elektroniska produkter.

Sedanlänge förekommer flaskorpå och aluminium-pantsystem
burkar. Syftet är incitament till återlämningatt de användage av

och förpackningarna så de skall kunna hand påvarorna att tasom
miljöriktigtett sätt.
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föreslåuppgiftmedutredare atttillsattnyligenharRegeringen en
avfalls-minskadeutvecklingenpåskyndar motåtgärder som

miljöskadliga iämnenanvändningminskadmängder, av
omhändertagandeförbättratoch avprodukter ettsamtvaror

avfallsskattmedSyftet1993:68.dir.restprodukteroch enavfall
återvinningökadochavfalltill sortering avincitamentär avatt ge

material.ochrestprodukter

produkterbaseradepå biologisktInsamlingskrav4.4.3

kretslopps-behandlingvidbeslutade sinRiksdagen av
på 75insamlingför returpappermålbl.a. ett avpropositionen om

returfiberinblandningpåkravdockinnebär inget avDetprocent.
imaterialåtervinningframhölljordbruksutskottet atti papper. dockValet börenergiutvinning.framförprioriterasbörprincip
medhushållarbästmetodfrån denutgångspunktmed somgöras

resurser.

vilketpå sättdra slutsatsertidigtför attännu omDet är
kommeråteranvändning attochåtervinningförambitionerna

förnyelsebarapåbaseradeprodukterutvecklingenpåverka av
farhågorframförts attharskogsindustrin omFrånråvaror.

ochtillväxtskogenstillledakan attambitioneröverdrivna
utnyttjas.intekapacitetmassaindustrins

återanvändbara,fall begränsatmånga menråvaror iBiologiska är
kretslopptillåterföra genomväl naturensoftastsig attlämpar

Överdrivna material-påkravkompostering.ellerförbränning
biologiskaförkonkurrensnackdelinnebärakanåtervinning en

förförutsättningarbättreharmaterial enmedjämförtråvaror som
tillleda ettsinkan iDettaåteranvändning. turdrivenlångt

produkterochmaterialutvecklingförminskat intresse nyaav
material-gällervadambitionernaOmråvaror.biologiskafrån

de komma attkankonsekvensersådanatilllederåtervinning
råvaror.biologiskautvecklingenförhinderutgöra avett

upphandlingoffentligLagen4.5 om

upphandling Lagkommunernasochregleras avSverige statensI
En§ 22dennaI attupphandling.offentlig1992:1528 angesom

lägstharbuddetantingenskallenhetupphandlande anta som
tillmedhänsynfördelaktigtanbuddet är mestelleranbudspris som

funktion,driftskostnader,pris,såsomomständighetersamtliga
elleriförfrågningsunderlagetskalliEnhetenmiljöpåverkanm.m.

tillmüterdenomständighetervilkaupphandlingangeomannonsen



betydelse.Omständighetenskall möjligt efterom anges
angelägenhetsgrad,meddenviktigasteförst.

Offentlig upphandling kan såledesutnyttjas styrmedel iettsom
miljöarbetet. Miljökriterier vid offentlig upphandling kan envara

förersättning generellastyrmedel de fall däri sådana olikamer av
skäl inte möjligaär tillämpa.att

4.6 Gentekniklagen

Växtförädlingen har betydelseför utvecklingen biologiskastor av
råvaror. Gentekniken blir allt viktigare verktyg iett växt-
förädlingen, eftersom den betydligt snabbareoch specifikare än
traditionella tekniker möjliggör förändringar anlag.växternasav
För både stärkelse-och oljeproducerande bedrivsväxter
omfattande genteknisk forskning såväl Sverigei inter-som
nationellt. I Sverige har Amylogen HB fram medt.ex. tagit potatis
modifierad stärkelsesammansättningför användning inom
pappersindustrin.

Riksdagen har nyligen antagit 1994:900Lag genetiskten om
modifieradeorganismer.Lagenomfattar alla organismertyper av

människa; såledesdjur,utom och mikroorganismer.växter

Gentekniklagen utformadär ramlag varför lagenssom en
inverkan på den svenskagentekniska forskningen och
produktionen högi grad kommer avhängig de enskildaatt vara
myndigheternas föreskrifter.

4.6.1 innesluten användning genetiskt modifierade växterav

Enligt gentekniklagen skall inbegripasväxter bestämmelsernai
för s.k. innesluten användning 2§. I regeringensproposition

i specialmotiveringen En inneslutenanvändningkananges att
ocksåskei växthus, detta tillräckligt slutet.ärom

Från forskarsamhället finns uttalad konventionellaatten oro
växthus skallinte tillräckligt slutet lagensi mening.ansessom
Det skulle så falli innebära växtgenetisk forskningatt i växthus
betraktas s.k. avsiktlig utsättning, med därav följandesom
tillståndsplikt.

Jordbruksutskottet anför i sitt betänkandekring gentekniklagen
Oavsett detvid denatt lagenstillämpningblir frågaom nya om

inneslutenanvändningelleravsiktligutsättningutgår utskottetfrån att
kraven verksamheten fortsättningeniäven kommer efteratt anpassas
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ellerförmiljönförelleromgivningenförföreliggerriskerde som
mångfalden.genetiskadenutarmningav

akademiskochindustriellsvenskfortsattföravgörandeDet är
tillämpnings-växtgenetik attområdetinomforskning

medenlighetutformas iväxthusförsökför iföreskriftema
synpunkter.jordbruksutskottets

prövningmyndighetersförAvgifter4.6.2

myndighetdenellerRegeringenlyder: somgentekniklagen20§i
för denskyldighetföreskriftermeddela somfdr ombestämmerregeringen

ansökerellerstycketförstaiverksamhetsådanbedriver avsessomen verksamhetenattanmälanellerverksamhet gärtillstånd till omenom lag.dennaenligtverksamhetmyndighetersföravgifterbetala

de intenivåsådanpå attavgifterna sättsangeläget enattDet är
vilketutveckling,ochforskninggentekniskförhindernågotutgör

Exempellandet.lämnarverksamhetsådaneffektfå tillkunde att
gentekniskutflyttningtilllettavgifterorimliga avpå att

tolkningenDanmark, därfrån av enfinnslandetfrånverksamhet
avgiftermedfördegenteknikför omramlagmodifieradnu

produktionindustrielltillstånd fördanskakronor000100 per
fältförsök.s.k.tillstånd förrespektive

verksamhetgentekniskbedömningEtisk4.6.3 av

endasttillståndfdr lämnasEtt omi attgentekniklagenI anges
ochhülso-frångodtagbaransökan ärverksamhetden avsersom

gentekniklagenförsvarbar. Ietiskt angesochmiljöskyddssynpunkt
debevakaskallGentekniknämndennybildadedenvidare att

etiskavilkalagtextendockframgår inteDetfrågorna.etiska av
formellaAvsaknadendiskuteras.skall avfrågeställningar som

försenakommakan attställningstagandetetiskaför detriktlinjer
tillståndsgivningen.

Standarder4.7

förnyelsebarapåbaseradeprodukterförstandarderBristen
hinderanförtsåterkommande ettutredningentill somharråvaror

ibetonatsproblemdettaallt harFramförkommersialisering.för
hydrauloljor.sambandmed
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Vid StatensMaskinprovningar Umeåi har, på uppdrag av
Jordbruksdepartementet, under två år bedrivits projektett
avseendetekniska egenskaperhos hydrauloljor. Arbetet skall

i juni 1994.Avavrapporteras preliminärt slutsatsdokumentett
bilaga 2 från Maskinprovningama framgår flera förklaringar till

de vegetabiliskaatt hydrauloljorna ännu inte fått kommersielltett
genombrott på marknaden: Oljoma betydligt dyrareär deän
mineraloljebaseradealternativen; komponent och maskinbyggare
lämnar korta eller ingagarantierför produktersina om man
använder vegetabiliska oljor; många mätstandardersamt som
används för fastställa hydrauloljorsatt tekniska egenskaperär
inte tillämpbara på vegetabiliskaoljor.

Göteborgs kommun bedriver inom projektet Rensmörjastudier
kring vegetabiliska hydrauloljors miljöeffekter. Projektet skall
redovisas 1994.En sammanfattning projektetsommaren av
redovisas bilagai Inom projektet har utarbetats miljö- och
hälsokravsspecifikationer för miljöanpassadehydrauloljor, vilka
baseraspå oljans respektive additivens nedbrytbarhet; toxicitet

vattenorganismermot hälsofara.Additivhaltensamt får heller inte
femöverstiga I projektet konstaterasprocent. Smörjmedelär enav

de ochviktigastestörsta kemiskaproduktgruppernafrån miljö- och
hälsosynpunkti vårt modernasamhälle.Någonellernågrainstitutioner
bördärför i uppdrag i samarbetemedatt intresseradeberördaföretag,

i ochmedverkata tag i denfortsattautvecklingen miljöanpassadeav
hydrauloljorochandrasmörjoljor.Sådanainsatserskulle berördagynna
företagskonkurrenskraftsamtidigt miljö ochhälsakanförbättras.som

Påbasis nämnda utredningar kan konstaterasav ovan att en
avgörande faktor för vegetabiliska hydrauloljoratt skall få ett
genombrott på marknaden är standarder utarbetasatt för såväl
tekniska-, toxiska- miljönormer. För detta krävssom opartisken
medverkan intressenter utanför petroleumbranschen.av



ÖVERVÄGANDENOCHDISKUSSION

användningindustriellökadförFörutsättningar5
ändamåltekniskaråvaror förbiologiskaav

Bakgrund5.1

antalredovisatshar stortettutredningenavsnitttidigareI av
råvaror.förnyelsebarapåbaserasvilka kanprodukterolika
de iprodukter är attdessamångaförGenomgående av

föreråvarorförnyelsebaratillverkadesutsträckningbetydande av
industriråvara.mineraloljaförgenombrottet som

motiveratårendeunderskäl senaste enstarkaTrots att
förråvarorbiologiskaanvändningökadutveckling mot av

nåttprodukterkommersiellafårelativtändamål, hartekniska nya
dennautvecklingen typskälet är attviktigaste avDetmarknaden.
mellansamverkanförutsätterkomplicerad ochprodukter ärav forskningsdisciplinerolikamellanföretag,olikaflera typer av

forskare.ochföretagmellansamt

oberoendeutvecklatsindustrinochlantbruket avHistoriskt har
harintejordbruksnäringenförklarasbl.a. attvilketvarandra av

Huvudsakligenindustri.med övrigsamverkantraditionellnågon
påverkatindustriföretagochlantbrukssektomföretag inomhar

jordbrukspolitiken inteföljdtillfåtthar attDettamarknader.olika
åstadkomma ettindustripolitiken. För attsammankopplad medär

måsteråvarorförnyelsebaraför engenombrottkommersiellt
lantbruks-företag inommellanståndtillkommasamverkan

producenterochhalvfabrikat avproducentersektorn, av
kornsumentprodukter.

multidisciplinärråvaror ärförnyelsebarakringForskning en
olikasåvälmellansamverkankräververksamhet som Gradennäringsliv.ochhögskolamellanforskningsområden som

otillräcklig.fall varitmångahittills isamverkanharav

påbristenutvecklingen ärlångsammatill denförklaringarAndra
baseradepåproduktertillanpassadestandarderformella

grundtillliggakankunskaperotillräckligaråvara;biologisk som
kapital förbristprocessutvecklingsamtprodukt- ochför

marknadsutveckling.ochproduktioniinvesteringar
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Slutligen kan konstateras den ekonomiskaatt konkurrenskraften
för produkter baseradepå biologisk råvara ofta dålig.är Det kan
bl.a. förklaras dyr råvara ochbrist på industriellav en process-
teknik. Produkternas positiva miljövärde har heller hittills inte
vägts in i prisbilden.

5.2 Marknadsförutsättningar

Konsumenternas växandemiljömedvetande har lett till ökadenefterfrågan på produkter baseradepå förnyelsebar råvara. För att
ökad användning skall komma tillen stånd krävs dock deatt nyaprodukterna har goda tekniska prestanda,rimliga ochpriser bra

miljömässiga egenskaper.Produkter baseradepå förnyelsebara
råvaror har i regel bra miljöegenskaper.Marknadsförut-
sättningarna begränsasdock kraven på konkurrenskraftigaav

ochpriser goda tekniska prestanda.Produkternas miljöfördelar
kan, under förutsättning dessastekniskaatt prestanda är
likvärdig med konkurrerande altemativs, öka betalningsviljan hos
konsumenten. Det dockär ovanligt bättre miljöprofilatt kanen
uppväga teknisksämre prestanda.en

Sågkedjeoljaär exempelpåett produkt baseradpåen
förnyelsebar råvara betydandetagit marknadsandelar.som
Prisdifferensen inom detta område är tillräckligt liten för att enbetydande andel konsumenter skall välja den miljöriktigare
produkten. Det gäller för hydrauloljor,motsatta där endastenliten andel konsumenternaväljer det vegetabiliskaav alternativet.
Detta indikerar prisdifferensenatt mellan vegetabiliska och
fossilbaseradehydrauloljor förär för marknadenstor skallatt
välja bort den fossilbaseradeprodukten. förändringEn avprisrelationen mellan produkterna skulle sannolikt leda till enökad användning den vegetabiliskahydrauloljan.av En avgift på
denna fossilbaseradetyp produkter skulle såledesav kunna få
effekt konsumentledet.i

Det däremotär mycket svårt med avgifteratt överstyra
konsumtionen till produkter baseradepå förnyelsebar råvara omdessastekniska prestanda är sämre deän fossilbaserade
altemativens. Samma gäller också prisskillnadenresonemang ommellan olika produkttyper såär det krävsstor orimligaatt
avgifter för åstadkommaatt någon styrande effekt. Exempelpå
den typen produkter detsenare är plastsubstitutav Biopol somtillverkas det brittiska företagetZenecaav f.d. ICI. Biopol har

blivit käntmest tyska Wellas lanseringgenom materialet iav
schampoflaskor. Priset på detta material ligger för närvarande på
över kronor100 kg, jämföra medatt polyetenper kostarsom caåtta kronor kg.per
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miljöanpassademarknadssignaler atttydligaidagfinnsDet
starktdärförfinnsindustrin ettFrånintressanta.produkter är

områdenrelevantainomforskningsinsatserlångsiktigaförstöd
strategiskttillförslaghögskolor. Ettochvid universitet

Nutek ochframtagitsområdet harinom avforskningsprogram
frånproduktermiljöanpassadeNyaredovisasi rapporten

forskningsprogramstrategiskttill-förslagråvarorförnyelsebara
skapaär attforskningsprogrammetför enMålet1994:12.R

traditionellaförsubstitutframtagningdelsgrund för av
gällerVadheltutvecklingdelsmaterial,och nya.produkter av

dessapåpriset attkommerprodukter varagamlaersättning av förtolereramarknaden kommer attvilketför prisavgörande som
helt andrafinnsprodukterunikaochFörprodukterna.de nyanya

prissättning.gällerdetfrihetsgrader när

baseradeprodukterrad andraBiopol, samtprodukterFör ensom
hindretfrämstadethöga prisetdetråvaror, ärförnyelsebarapå
medpåverkasdelviskanDettamarknadsintroduktion.för en mångadock iför priset ärfaktorväsentligareFoU. Enytterligare
flertalfinnsDet ettproduktionsanläggningen.påstorlekenfall

föra prisetskulleproduktionökadkraftigt nerdärprodukter en
påmarknadsintroduktionnivå därtillpå produkten enen

dockuppstårmöjlig. Här ettskullevillkorkommersiella vara
högt,eftersom priset ärlitenMarknaden är menproblem:svårlöst

betydandeförutsättsanläggningi enför investera storatt en
ochlågttillräckligtärförst priseterhålls närmarknad. Denna

normala avkastnings-Medtröghet.betydandemeddåäven en
eventuelltänihopekvation inte annatgår dennakapitalpåkrav

lång sikt.mycketpå

marknads-produktsförbetydelsefull faktormycketEn en
formella kravmed deöverensstämmerdenärförutsättningar att
tydligtkrav ärdessasamhället, samt attuppställs avsom förgodkännasmyndigheternaskallProdukternaformulerade. av

hälsa.människorspåverkakandedärtillämpningaranvändning i
påkravandrasamhälletuppställer typer avDessutom

avfallsledet.egenskaperidessasprodukterna, t.ex.

ävenregelsystem,klarafinnshälsoeffekterproduktersgällerVad
påberoende attdessabrister ifinnas nyaeventuellt kandetom

produkternaspåkravenFörtillkommer.råvarortyper av
ochnedbrytbarhetdefinitionavfallsledet,egenskaperi t.ex. av

betydandedäremotfömyelsebarhet, råderråvaransvärdet av
kravolikaförekommersammanhang typer avoklarheter. I detta

regler. Dettalångsiktiganåttssamförståndhar intenågotoch om
produkterutvecklaviljaindustrinskraftigt attpåverkar nya

3.3.se

medanvänds tillsammansÄven utrustning nyatillverkare somav
frånkravdetta ärExempelpåställer krav.produkter

Såväxellådsoljorhydrauloljor,avseendemaskintillverkare m.m.
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länge inte omfattande provningsresultat kan redovisas detnär
gäller produkter har maskintillverkare mycket restriktivnya en
inställning till dessaoch lämnar mycket korta eller inga garantier.

För komma till med de hinder idag föreliggeratt rätta krävssom
betydande bådeinsatser avseendeStandardiseringav
produkterna ochbestämning testmetoder.av

Samhällskrav5.3

Konsumenternasefterfrågan på olika produkter helt avgörandeär
för industrins val produkter och produktionsmetoder. Dettaav
gäller även fossilbaseradeersättning produkter medav
förnyelsebara. Marknaden har dock begränsadförmåga atten
bedöma långsiktiga effekter olika produkters användning. Denav

ocksåoftaär subjektiv och kan kortsiktigt underskatta produkters
farlighet respektive överskattaandra produkters miljövänlighet.
Det finns därför förmotiv samhället utvecklingen.att styra
Samhälletspåverkan måsteskeenligt enkla och klara principer.
Substitutionsprincipen lagen kemiskai produkter skulleom
kunna basenförutgöra sådanstyrning.en

För skapa utveckling önskvärdatt i riktning skall samhälleten
tidigt fastläggatydliga definitioner vilken produktertypav av som
skalleftersträvasfrån miljö- ochhülsosynpunkt.Definitionema måste
vila på saklig grund för till långsiktigmotiv industriellatt ge en
utveckling önskadi riktning. Ett viktigt underlag för defini-
tionerna olikaär livscykelanalyser setyper 3.4.1. Oklaraav
definitioner eller motsägelsefullaregler och styrmedel kan leda till

förtroendet för vadatt riktigt användapresenteras attsom som
från miljö- eller hälsosynpunkt rubbas hoskonsumenten. Denna

skador på samhälletstyp trovärdighet kan svåra ochav tavara
lång tid till.rätta Det dettaatt är i sammanhangviktigt att
klargöra produkter baseradepå förnyelsebaratt råvara inte
automatiskt måste bättre fossilbaseradeän produkter frånvara
miljösynpunkt.

Andra medel samhällethar för skapa önskadattsom en
utveckling stödtill forskning,är utvecklingochdemonstrations-
anläggningar administrativaochekonomiskasamt stynnedel.Inom
områden där förnyelsebaraalternativ ännu teknisktinte är
konkurrenskraftiga krävs långsiktiga påsatsningar FoU.
Dessutom krävs ofta betydande investeringar i ochprototyp-
demonstrationsanläggningar PoD marknadsföring församt att
sänka priset på produkten till konkurrenskraftig nivå. Dettaen
gäller olikat.ex. ersättningsmaterialtyper för polyeten ochav
polypropylen, vissavegetabiliskaSmörjmedel biologiskasamt
förstärkningsfibrer och isolermaterial.



miljöskadliga kanellerhälso-uppenbartprodukter ärFör som
aktuelltsärskiltblirDettaförbudövervägas. omdirektadessutom

påExempelkostnader.rimligatillfinnsalternativfarligamindre
sågkedjeolja.ochformoljafossilbaseradprodukter ärsådana

medlikvärdigateknisktochmiljöfördelar ärharProdukter som
avgifter.med hjälpstimuleraskanprodukterlämpliga avmindre

hydraulolja,vegetabiliskprodukter ärsådanaExempel
cellulosabaseraderengöringsmedel ochvegetabiliska

isolationsmaterial.

Ansvarsfördelning5.4

baseradepåprodukterutvecklingenindustrielladenFör av
mellandelatföreliggadetbör ettråvara ansvarförnyelsebar

definieratutredningenunderharnäringsliv. Viochsamhälle
vilketolikamellan parter,ansvarområdenfördelningen av

följande avsnittet.detidiskuteras

provningsverksamhetochStandardiseringsO

stimuleraföruppgifter attviktigastesamhälletsEn av råvaror ärförnyelsebarapåbaseradeprodukterutvecklingen av
tekniskaprodukternasförregelverktydligtfastställaettatt

betydandeEnegenskaper.hälsomässigaochmiljö-ochprestanda
perspektivinternationelltskapasmåste ettreglerdessadel urav vidkommande iärsvensktFöromvärlden.medsamarbeteoch i

uppnå.viktiglikformighet atteuropeiskhandförsta en

högskolorochuniversitetsvenskavidoForskningsprogram

kvalificeradeproduktionochutvecklingindustriell avSvensk
universitetsvenskaviddetförutsätterprodukter attochmaterial

områdetfördeinomspetskompetensfinnshögskoloroch
inhemsktillTillgångenforskningsdisciplinema.grundläggande

rekryteringförförutsättningar avforskarkompetens ger
arbetarForskargruppernäringslivet.till sompersonalkvalificerad

fråntill resultatentillgångdessutomfrontlinjevetenskapensi ger
forskningsarbetet.internationelladetdelarstora av

och börkanforskninglångsiktig. Brakaraktärtill sinForskning är
anledning viadetfinns attDäremotdetaljstyras.därför inte
forskningsområdendestimuleramedelfinansiellatillförsel av

heltDenangelägna.bedömerindustrisvensk somsom
vid universitetbedrivsforskningdendelenövervägande somav

detnaturligtdetDärmed attärhögskolor öppen.äroch
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huvudsakliga finansieringsansvaretåvilar Näringslivetstaten.
måsteemellertid medverka till personliga kontakteratt upprättas
med den akademiskavärlden så effektivt kunskapsutbyteatt ett
kommer till stånd. Detta kan exempelvis åstadkommasgenom
finansiering industridoktorander och uppdragsforskning;av

upplåtande och kompetensutrustning vid företagen förgenom av
genomförande forskningsuppgifter och rådgivning tillav genom
forskargruppema.

oUtvecklingssatsningar inom industrin

Den riktade akademiskaforskningen förutsätter parallellten
pågåendeutvecklingsverksamhet inom näringslivet. detI initiala
forskningsskedet dennaär normalt mindre omfattning denänav
akademiska forskningsverksamheten.Efter hand som en
kunskapsbasbyggs måsteutvecklingsverksamhetenupp
expandera och få omfattningstörre forskningen.än Näringslivet

huvudansvarigär för denna utveckling kommeratt till stånd.

Satsningar på ochprototyp-O
demonstrationsanläggningar PoD

Målet för all industrirelevant forskning och industriell utveckling
kommersialiseringär resultaten formi produkter ochav av

tjänster. Detta är normalt näringslivsangelägenhet.Vad gälleren
utveckling produkter motiverade utifrån hälso- ochav
miljöaspekter, där substitution befintliga produkter oftaav
förutsätts, kan dock speciellaproblem uppstå eftersom
kommersialiseringsfasen utdragenär och kostsam. sådanaI
situationer kan därför delning finansieringsansvaretmellanen av
näringsliv och samhälle befogad.vara

5.5 FoU medel stimuleraatt användningensom av
biologisk råvara

Ett betydande arbetehar tid lagts på identifieraattsenare ner
forskningsområden, vilka bedöms viktiga för utnyttjaattsom
biologisk råvara för tekniska ändamål. Närings- och
teknikutvecklingsverket Nutek har, tidigare nämnts,som

strategiskt forskningsprogrampresenterat ett Nya miljöanpassade
produkterfrån förnyelsebararåvaror.l detta definieras ettprogram

antal viktiga forskningsområden.stort Utgångspunkten för
urvalet forskningsområden har radvarit produkter för vilkaav en
näringslivet uttryckt intresse.Drivkraften bakom näringslivets

har till betydande del förväntadevarit framtidaengagemang
marknadskrav, vilka till del bottnar miljötänkande.stor i



dehuvuddelendärförinnehåller avProgrammet
gällerdetnärprioriterasamhälletbörproduktområden som

biologiskapåbaseradeprodukterframförforskning att ta
antalharinriktning ettforskningensgällerdetNärråvaror.

Dessaprodukter.olikaföridentifieratsfrågeställningarviktiga
råvaror,biologiskamodifieringochframställning avdelsgäller

material.funktionellaframställningochpådels krav av --
tillbakaårsedanverkar tre enNuteksUtöver programgrupp

ochtensiderntaterial,Polymeraområdetinomindustrigrupp
bestårIndustrigruppenråvaror. avförnyelsebarasmörjmedelfrån

tillsammansvilkaföretagsvenskamindreochtolv större
konsument-tillväxtförâdlingfrånkedjanhelarepresenterar

initieraambitionenNutek attliksomharGruppenprodukter.
dennamedochområdet att sominomforskninggrundläggande

ärMålsättningen attutvecklingsarbete.omfattandebedrivabas ett
produktion itillskall ledautvecklingsarbetet snarast

där vissområdenExempel påfullskala.ochdemonstrations-
ochhydrauloljorvegetabiliskaärredan initieratsproduktion

förutsättningarOmråden därengångstallrikar.stärkelsebaserade
isolations-cellulosafiberbaseradeanalyserasärproduktionför

ochlinförstärkningsfiberbaseradbiologisktskivor,
vätskebarriärer.

tillverkamöjligateoretiskt att avprodukter ärMånga
tillverkasdessafåtalendast avettråvaror, avförnyelsebara men

bristandedetta ärtillorsakgrundläggandeEnidag.råvarordessa
företagmellanrelationeroutveckladeorsak ärEnkunskap. annan denochtillverkningsindustriövrigjordbrukssektorn,inom

övervinnaskanhinder genomBådadessavärlden.akademiska
området.forskning inompåsatsningarindustrirelevanta

frånåtagandentillkopplasskallforskningsprogramdyliktEtt
området.utvecklingsarbete inombedrivaindustrin att

FoU-påkriterierviktiganågranedandefinierarUtredningen
förnyelsebaraanvändningökadskapasyftemed avattsatsningar

råvaror.

förnyelsebaramedfördelarnadärområdenbörosatsningama avse
påStorlekenmiljösynpunkt.ochhälso-frånråvarorär stora
råvaroreffekterna ersattanegativadefördelarna avgörs avav

möjligheterna attdessa.Avenvolymenden omsatta avsamt
in.material bör vägasheltutveckla nya

deoch utnyttjamålinriktadskallutvecklingochForskning vara9
starka.Deinternationelltforskareärochföretagsvenskaområdendär

långsiktiga.måstegenomförsforskning varasatsningar som
år.på tiolöptid minsthabörProgram startas ensom



Arbetet bör inriktas på områdendärdetfinns industriintressenter0
bereddaär samverka ochbidra med utvecklingsarbete ochattsom

kommersialisering produkter. När det gäller samhälletsav
forskning skall denna öppen och tillgänglig för alla.vara

oDet viktigtär insatsernastår i proportiontill förväntat utbyteatt
samhälletföljer desatsningar genomförsförsamt att attupp som

säkerställa önskadeeffekter erhålls. Utbytet forskningenatt av
kan faktisk kunskapsgenereringmätas i också det antalimen
utbildade områdetinom går vidare till näringslivet.personer som
Andra viktiga indikatorer näringslivetsär iengagemang
forskningen vilken utveckling och produktionsamt som
genererats.

Tack de initiativ tagits näringslivet och Nutek harvare som av en
rad forskargrupper formulerat omfattande och genomarbetade
förslag till forskningssatsningar inriktade på miljöanpassade och
biologiska råvaror. Exempelpå sådanaförslag, vilka viktigautgör
delar forskningsprogram,i växtbioteknik, Smörjmedel,ärett
ytaktiva polymererämnen och från förnyelsebararåvaror.

förutsättningEn för uppnå långsiktigt ökad användningatt en av
biologiska råvaror ovanståendeär tillvara.initiativatt tas
Samtidigt bör understrykas helt avgörande för utfalletatt ettav
forskningsprogram samverkanär nära mellan olikaatt en
discipliner, och mellan forskare och näringsliv, skapas.
Forskningsprogrammet måstedärför på sådantorganiseras ett

fungerandesätt arbetsmodeller stimulerasatt och starkaatt
incitament skapasför samverkan. De förnegativa incitament
samverkan idag finns måste möjligastei mån undanröjas.som
BådeNutek och den nämnda industrigruppen attovan anger
omfattningen forskningsprogram bör miljonerett 50av vara ca
kronor år för avseddeffekt. Detta gäller efterattper ettge
uppbyggnadsskede. Varaktigheten hos börett program vara

år.minst tio

5.6 Statligt stöd till ochprototyp-
demonstrationsanläggningar

Somtidigare nämnts kommersialiseringsfasenär för produkter
från förnyelsebara råvaror ofta utdragen och kostsam od1 har
därmed relativt hög risknivå. Uppskalningen utvecklings-en av
resultat till produktion kräver flerai regel förstdär mycketsteg,

Ävenproduktionsvolymerstora lönsamhet. uppskalningen ärger
ofta förknippad med betydande risker. Risknivån och den mycket
långa återbetalningstiden på investerat kapital utgör ett
betydande hinder för produktionssatsningar.
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ocksåökarområdetindustristrukturen inomheterogenaDen
väletableradidagfinnsriskkapital. Detbehovet enav

ochframståendemed storaSverigeindustri ikonsumentnära
Även påLaval AB.och TetraABMölnlyckeföretag som
första handföretagsgruppering, istarkfinnsråvarusidan en

vidsektorntrångaDenlantbrukskooperationen.representeradav
förnyelsebara råvaror ärbaseradepåprodukterutvecklingen av

mellanbefinner sigproduktionsledetiföretagde som
förIndustriledetföretag.råvaruproducerandeochkonsumentnära

ochutvecklatdåligtrelativthalvfabrikatsmaterialtillverkning är
demindre änbetydligtdessutomsektordenna ärföretagen i
dettaföretagpå inomexempelNågraförädlingskedjan.iövriga

LyckebyochSmörjmedelvegetabiliskaABFiliumBinolled är
utvecklings-Frånlivsmedelsstärkelse.ochStärkelsenpappers-

denförädlingskedjan mestdelenintermediäradensynpunkt är av
förutsätterkommersiell satsningdå eninvesteringstunga en

processtekniken. För störretillgängligadenuppskalning av
förmarknadensvenskadendessutomärkommersiella satsningar

Europa.imåste görasnormaltproduktionssatsningarvarförliten,

produkter ärförnyelsebarautvecklingenindustriellaDen av
aktuellablandstrukturenheterogenaDenlångsiktig.ochkomplex

ytterligaresannolikt attproduktionsledet kommerföretag i
finnssidautredningensFrånområdet.utvecklingen inomfördröja

begränsandeärkapitalförsörjningenuppfattning enklar atten
förnyelsebarautvecklingenindustrielladenförfaktor av

l.seprodukter 6.1



6 Analys åtgärdertänkbara för främjaattav
biologiska råvaror

6.1 Inledning

l direktiven Utredaren börsägs utredabehovet styrmedelatt av som
främjar utvecklingen ökadanvändning biologiskaråvarorinomav en av
deområdendär sådananvändningkan fördelaktigfrån såvälen vara
samhällsekonomisk miljö- ochresurshushâllningssynpunkt.som

Direktiven förutsätter eventuella förslag åtgärder föratt attom
främja biologiska råvaror föregås analys:Ett ställnings-av en

frågatagandei utnyttjande styrmedelfiir stimuleraattom av en
övergång sådanatill råvarorbörbaseras värderingen av
konsekvenserna,jämfört medanvändning andraråvaror.Härvid börav
såvälhandelspolitiska konkurrensaspekterbeaktas. kravDesom som
följer eventuelltEG-medlemskapskallett särskiltbeaktas.av

dettaI skall kartläggasavsnitt vilka styrmedel kansom vara
tänkbara för främja biologiska råvaror och konsekvensernaatt av
olika alternativ.

Behov6.2 åtgärderytterligare inomav
jordbrukspolitiken

lordbrukspolitikens utformning har betydelseförstor
produktionsförutsättningama för biologiska råvaror. Stöd till
livsmedelsgrödor tenderar minska förintresset produktionatt av
andra grödor. bådeI Sverigesoch EU:sjordbrukspolitik finns
emellertid särskilda undantar del åkerarealensystemsom en av
från livsmedelsproduktion. Påsådanmark får ochenergi-
industrigrödor odlas.

Konkurrensförmågan för svenskproduktion biologiska råvarorav
jämfört med andra ländersberor naturligtvis på skillnader i
geografiskt läge, klimat och jordmåner, ocksåpå skillnader imen
kostnader för olika produktionsfaktorer. Utredningen har inte
närmare studerat denna fråga, eftersom dettaattmen anser
förhållande gäller livsmedel lika väl råvaror för industriellsom
användning såutgör inte sådanaskillnader någon grund för att
överväga särskilda åtgärder i Sverige.

Sammantagetfinner utredningen möjligheterna för svensktatt
jordbruk producera biologiska råvaror föratt industriell
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bakgrund,denna samtgoda. Mothela ärdetanvändning i stora
utredningenfinnerEU 1995,medlem ibliväljerSverige attom detåtgärder inomytterligareövervägaanledning attingen

området.jordbrukspolitiska

materialförnyelsebaraÅtervinning förhinder6.3 som

blihar kommitåteranvändning attochåtervinningKällsortering,
haråtgärderDessa ettkretsloppssamhället.förlösenordnågot av hushållet.enskildadetinvolverardå devärdepedagogisktstort

återanvändning iochåtervinningmiljösynpunkt ärfrånAven
materialetinsamladeallt då detframförfördelaktigt,fallmånga

ellerbatterier utgörsmiljöeffekter som avpåtagligt negativahar
aluminiumburkar.somåtervinnaskanlättändlig resurs somen återanvändningochåtervinningförambitionerdockVi attanser ochmaterial- övrignytänkandet inommotverkafårinte

produktutveckling.

förnyelsebaraickeberoendesamhället ärSålänge av
invändningprincipiell motnågonfinnakan vi inteenergiråvaror,

energigenerering.avfall förbrännbart,använda rentatt
utsläppsnivåer attvadavfall ärFörbränning sorterat avser -av - återvinningframför alltbiobränsle. Vi att avmedjämställa anser

petroleum-användningenkonserverariskerarplaster avatt
plaståtervinningförKostnaden4.4.3.produkter se avbaserade

börIndustrinifrågasatt.värdetmiljömässigadetochhögär
material ochframtagning typertillstimuleras avnyaav

kanIncitamentråvaror.förnyelsebarapå varabaseradeprodukter
tillkapitalriskvilligtområdet,tillforskningsresurserökade

påbaseradeproduktertillverkningförindustrinyetablering avav
miljömässiga-standarderframtagningråvaror,förnyelsebara av

avfallshanteringssystemprodukterna ettför samttekniskaoch
biologiskaeventuellaprodukternasdrar nytta avsom

nedbrytbarhet.

råvarorpå fossilakoldioxidskanEffekter6.4 enav

falldeförändring itillstyrmedel incitamentEkonomiska enger
storlek.styrmedletsmindre änförändringen ärförkostnadendär
medsamhällskostnader änmindretillnåseffektEn viss given

kväveoxidavgiften ärochSvavelskattenstyrmedel.varje annat
miljöområdet. Destyrmedel inomekonomiskaexempelpå som

lönsamhet ifårutsläppen attminskaförkostnaderhar lägst att
bytarökgasrening,installeraexempelvis attåtgärder,vidta genom

utsläppmindrebränsletill osv.ett gersom
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l princip bör ekonomiska styrmedel likformigt. Dagensstyra
differentierade skatteskalor för energi drivkrafterutgör för att
olika bränslen allokeras tilltyper olika marknader påav ett
skattemässigt optimalt sätt, påän samhällsekonomiskt.ettsnarare
Detsammagäller givetvis sådanaråvaror kan användassom
antingen bränsle eller för tekniska ändamål.som

l det följande skall analyseraseffekterna införa skattattav en
motsvarande koldioxidskatten även på mineraloljebaserade
råvaror.

De viktigaste kategorierna produkter tillverkasav som av
mineralolja och andra fossila råvaror plaster ochär organiska
kemikalier.

Plastertillverkas så uteslutande fossil råvara. Det kolgott som av
finns bundet i plastmaterialet bildar koldioxid vid förbrän-som

Ävenoch bidrarning därigenom till växthuseffekten. vid till-
verkningen råvara till plast används väsentligen formenergi iav

petroleumprodukter, vilka också koldioxid.av genererar

Kemikalier, organiska lösningsmedel,rengöringsmedel ochsom-
mjukningsmedel plasteri baserashuvudsakligen på mineralolja.-
Många dessaämnen sprids diffust i i samband mednaturenav
användningen. Den skadeverkande därvid åstadkommer på
miljön ofta väsentligtär denstörre orsakasän förbränningsom av

motsvarande mängd mineralolja.av

En anledning lägga koldioxidskatt på mineraloljaatt användssom
råvara, är uppnå konkurrensneutralitet mellanattsom

användning biomassaoch fossila råvaror industriråvara,av som
jämfört med använda dem bränsle.Ytterligareatt som en
anledning mångaär sådanaprodukter, plast, efteratt slut-t.ex.
användning ofta förbränns avfallsförbränningsanläggningar.i

En beskattning produktiansledet,i motsvarandemiljöskattema på
fossila bränslen, för den mineralolja används i den svenskasom
petrokemiska industrin, skulle tveklöst missgynna denna relativt
utländska konkurrenter. Somnämndes i avsnitt innehåller4.3.2
dessutom EU:smineraloljedirektiv obligatoriskt undantag frånett
beskattning sådanmineralolja.av

En beskattning produktledeti plastprodukter och andraav
produkter tillverkade mineralolja skulle likställa inhemsktav
producerade och importerade produkter. Dock skulle sådanen
beskattning bli administrativt svårhanterlig, då antalett stort
återförsäljare produkter med fossilt skulle bliav ursprung
skatteskyldiga. Det torde även svårt fastställa det fossilaattvara
innehållet deni mängd produkter innehållerstora som
mineraloljebaseradematerial figur B.
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ibeskattninginföramöjligheten attdiskuterat enharVi även
fördelarTvå viktigaprodukter.petroleumbaseradepåazgfizllsledet
inteindustriinhemskavfallsledet är attiskattenmed utatt ta

Skattenblir begränsat.skattskyldigaantaletoch attmissgynnas
deponeringsledet.respektiveförbrännings-lämpligen iuttas

källsorteringeffektivförutsätteravfallsledeti enbeskattningEn
Enkommunerna.avfallet i annanhanteringdifferentieradoch av

lättbeskattasärskall attmaterialdetärförutsättning att som
återfinns iproduktermineraloljebaserade somBlandsärskilja.

varförmaterialet,dominerandehelt endetplasthushållsavfall är
förenklaskulleplastavfallenbartbeskattning av

beskattningsförfarandet.

baseradespådiskuteratutredningen enförslagDet
schablonendärplastavfall,beskattningschabloniserad av

Fördelenavfall.hushållensstickprovsanalyserfastställs avgenom lättadministrerad.tämligenden ärärbeskattning attmed denna
tillvidatilltalande så attocksåärbeskattningformsådanEn av

bygg-plastprodukter t.ex.långlivademellandifferentierarden
engångsbestick. Visläng-artiklar t.ex.slit-ochochmaterial

någonfåskulleintebeskattningsådanfunnitdock atthar en
någonhushållendrabbar utangenerelltdeneffekt, dåstyrande

plastprodukter.lågförbrukareochhög-mellan avåtskillnad
sambandsprids ikemikalierärinvändning att somYtterligare en Miljö-skatten.omfattasskulleinteanvändningen avmed
deänstörreavsevärtofta somspridning ärdennaeffekterna av

plaster.tex.genererasav

plastmaterialtillalternativexisterandeAnvändningen av
mångahosprestandatekniskbristande avidagbegränsas av
enligtockså,plastema ärförnyelsebaraDeprodukterna.

dyrare ängångerfyragenomsnittligenberäkningar,amerikanska
plaster.petroleumbaserade

orimligt högamedföraskulledagslägetdetdärmed iVi attanser enligtkoldioxidbeskattning ovanrnineraloljan,påskatter om en
effekt.styrandefåskulle en

svårigheteradministrativamedförenat storadet ärfinnerVi att
fossilapåkoldioxidskattverkandegenerelltinföraatt en alternativ.redovisadesamtligaenligt treproduktråvaror ovan

skatt iinförandetmineraloljedirektiv mot enEU:s avtalarVidare
beredda attbakgrunden vi inteärdenMotproduktionsledet.

åtgärder.dessanågonföreslå av

avfallsskatteutredningensammanhangeterinravill iVi om
juni 1994.den 30avslutatskallarbete1993:09M varavars
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Åtgärder6.5 för begränsning vändningenen av an av
rátallolia bränslesom

Råtallolja biologiskär råvara för produkter ien storsom
utsträckning ersätter petroleumbaseradekemikalier. Bergvik
Kemi AB har hävdat energibeskattningenleder tillatt stora
prishöjningar på råtallolja. Vi har emellertid funnit olikaatt
bedömningar den framtida prisutvecklingen på råtallolja gårav
starkt Vidareisär. har riksdagen nyligen vidtagit åtgärder för att

stimulerainte till användning råtallolja bränsle.Motav som
denna bakgrund finner vi det finnsinte anledningatt att nu

någraöverväga ytterligare åtgärder riktade råtalloljamot som
bränsle.

6.6 Begränsning användningenav av
mineraloljebaserade smörjmedel

Utredningen har tidigare redovisat del smörjoljornaatt storen av
inte hand efter användning, spridstas påiutan naturen ettom
okontrollerat enlighetsätt. I med substitutionsprincipen bör
produkter för vilka det finns miljömässigt bättre alternativ

detersättas, kan ske till rimliga kostnader.om

För många mineraloljebaseradeSmörjmedelfinns idag
vegetabiliska alternativ tabell 2. Flera dessa, sågkedjeolja,av som
formolja, rörtätningsjêtt,halklmnealjaochrülsfett,kan samlasinte upp
efter användning. De hamnar därför miljön. fossilai De oljornas

effekternegativa på miljön väldokumenterade.är finnsDet i
dessafall motsvarande produkter baseradepå vegetabiliska oljor
på marknaden. Dessa tekniskt likvärdigaär med eller överlägsna
de traditionella fossila oljeproduktema. Miljömässigt deär
överlägsna de fossila oljorna, eftersom de snabbtbryts ned i

och orsakar liten skada de brutitsnaturen innan ned. Den
huvudsakliga orsaken till de vegetabiliskaoljorna dessaiatt
tillämpningar slagitinte igenom alltär döma ekonomisk.attav
De vegetabiliska produkterna kostar betydligt huvud-mer,
sakligen beroendepå högre råvarukostnader.

Hydrauloijorsprids mångai fall miljöni sambandi med slangbrott
Ävenoch läckagepå Skogsmaskineroch grävmaskiner.t.ex. här

finns det vegetabiliska alternativ till de fossilahydrauloljoma.
Jämfört med sågkedjeolja dock hydrauloljaärt.ex. avanceraden
produkt stömingsfritt måstesamverkamed de hydrauliskasom
komponenterna under olika och tryckförhållanden.temperatur-
Standardiseringsarbetet området befinner sig i tidigtett
stadium. förekommerDet därför komponenttillverkareatt
begränsarsina garantiåtaganden andra oljor deänom
traditionella används. Redan dag användsi emellertid
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Speciellt ökarresultat.medhydrauloljor gottvegetabiliska
skogsmaskiner.ianvändningen

ocholjerökoljespill,deltill isprids naturenMotoroljør genomen
förMotoroljor kanavfallshantering.bristandeäven genom

inhämtadeEnligtråvara.biologisktillverkasnärvarande inte av
tiden.framlångt iliggautvecklingsådantordeuppgifter en

oljor.vegetabiliskamedkan ersättastryckfürgerOljor i
medsambandibränns t.ex.trycksvärtanHuvuddelen uppav

emellertid idesprids naturen,månl visspappersåtervinning.
vegetabiliskadeharUSAIdeponering.medsambandit.ex.

offentligvidbeslutbl.a. attgenomslag,fåttfärgerna genomstort
vegetabiliskaanvändningenstimuleraupphandling av

3.1.3.tryckfärger se

regleringarFörbud och6.6.1

mineralolje-användningÖsterrike förbudidagfinns mot avI
kangrundvattenellerdärtillämpningar yt-Smörjmedel ibaserade

rekommendationeriMiljöministeriet attTysklandIhotas. avser
smörjoljornedbrytbarabiologisktenbartföreslåtill delstatema att

särskiltbedömsområdenanvänds inom somdrivmedel somoch
miljösynpunkt.frånkänsliga

skulleSverigeisådantdock systembefarar att ettUtredningen
till denförhållandekostnader iadministrativahögamedföra

skullestyrmedel ettekonomiskatillIeffekten.uppnådda motsats
skyddadedestyreffekt inomhaendastförbudlokalamedsystem

specificeramöjligtdetfinner inte attUtredningenområdena.
påinverkanhar negativmineralolja inteutsläppdärområden av

miljön.

styrmedelEkonomiska6.6.2

ochförekommer NorgeismörjoljorpåAvgifter eller skatter
Italien.

Avsiktenliter.50skatt öremed varinförde 1988 perNorge omen
ochinsamlingssystembättrefinansieraskulle enettskattenatt

Avgiften omfattarspillolja.behandlingförsvarbarmiljömässigt av
ärUndantagnahydrauloljor.ochväxellåds-, industri-,alla motor-,

form-,värmeöverförings-,rostskydds-, vit-,exempelvis skär-,
smörjolje-norskabrytaroljor. Denochtransformator-härd-,

innebärDet atttulltaxenummer.hjälpmedavgiften avgränsas av
skattepliktiga. Finans-vegetabiliska oljor ärvissaäven
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departementet får emellertid utfärda undantag från föravgiften
vissa miljövänliga oljor.

försökEtt skattenersätta med branschfinansieratatt ett
för spillolja dvs producentansvarretursystem ledde inte till

någon effekt. I stället har skatten omvandlats till avgiften om en
krona liter. För olja återlämnas till godkänd behandling,per som
återbetalas krona liter. Eventuella överskott tillfalleren per
statskassan.

Norge har inte begärt undantag från EU:smineraloljedirektiv
se 4.3.2 EU-förhandlingar.i sina Från norsk sida attanserman
smörjoljeavgiften stårinte stridi med direktivet.

I Italien beläggsmineraloljebaseradeSmörjmedelmed avgiften
kronor4,50 liter kombinerat med restitutionssystem.ettom ca per

De norska och italienska med skatt eller avgiftsystemen en per
liter på icke vegetabiliska hydraul- och smörjoljor har fördel ien

det administrativtär enkelt.att En ytterligare fördel ochär att ett
kan användas för alla smörjoljor.systemsamma

Liknande finns Sverigeföri andra produktersystem såsom
batteriavgift och bilskrotningsavgift. Enligt Sâjimgerarrapporten
miljäskatterDs 1994:33 erfarenheternaär från dessaområden i

goda. Emellertid kan finnasstort det försett risk missbruk,
antingen förprivat ellerinatt utrangeradegenom man nya varor
för undvika avgiften elleratt på motsvarande föratt sätt inman
utrangerade för få restitutionen.att utvaror

Frågan avgift på smörjoljor förenligär med EU:som en
mineraloljedirektiv se 4.3.2 har någotinte entydigt Enligtsvar.
direktivtexten gäller det obligatoriska undantaget från skatt även
smörjoljor. Detta kontrasteras det faktum Italien,mot äratt som
medlem EU, hari avgiftssystem, liksom Norgeett i sinaatt
medlemskapsförhandlingar inte derassmörjoljeavgiftansettatt
står strid medi direktivet. Vårslutsats det möjligtär behållaatt är att
eller införa avgift vid eventuelltsvensktmedlemskapett i EU. Omen
avgften kombinerasmed restitutiøn,liksomi NorgeochItalien, tordeen
ingethinderföreligga.l fall kanförhandlingarmedannat angåendeEU
utformningen avgiftssystemetkomma krävas.attav

A vgift på mineraløljebaserade smörjmedel

En eventuell svenskavgift på mineraloljebaseradesmörjmedel bör
läggaspå sådannivå de vegetabiliska alternativenatt bliren
konkurrenskraftiga. Avgiften bör omfatta samtliga smörjmedel,
således produkteräven för vilka vegetabiliskaalternativ ännu inte
finns framtagna. dettaI sammanhangbör beaktashur vegeta-
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smörj-andelhurd.v.s. stordefinieras,Smörjmedel skall avbiliska
för inteoljorvegetabiliska attskall utgörasmedlet avsom målsätt-långsiktigaDenavgiften.omfattasskallprodukten av

givetvisbörSmörjmedelvegetabiliskautvecklingvidningen av
skallfullständigt utgörassmörjmedlen avi stort settattvara ochbranschenmeddiskussionerPåbasisråvara.vegetabilisk av

dock idetutredningenfinnerBilaga 3SmörjaRenfrånrapporten tilluppgåskallinnehålletvegetabiliskadetskäligtdagsläget att
klassificeras vegeta-Skallsmörjmedlet somför att80-90procent

djupareanalyserasbehövadockkanuppskattningDennabiliskt.
utvecklingframtida nyaför avrevideras atteventuelltoch passa

motoroljor.Smörjmedel,vegetabiliska t.ex.typer av

ochSmörjmedelvegetabiliskamellanSverigePrisskillnaden i
kronoroch 15mellan 5liggermotsvarighetfossilbaseradederas

förnivåtillräckligliter ärkronor5bedömer enattViliter. perper vegetabiliskatillövergångfullständignärmaståstadkommaatt en
skäroljor,rakapenetreringsolja,sågkedjeolja,gällervadoljor
För övrigaformolja.ochrälsfetthalkbaneoljor,rörtämingsfett,

vibedömer attalternativvegetabiliskamedersättaskanoljor som uppnå. Vimöjlig attärmarknadsandel 50 procentsiktpå omen smörjoljemarknadentotaladentredjedelomkring avbedömer att en
stärksuppfattningalternativ. Dennavegetabiliskamedkanersättas

till denansökanigörsbedömning enatt sammaav råvaror,förnyelsebaraSmörjmedelstiftelsenMiljöstrategiska ur
förbruk-dock betonasattbörDetm.fl..YKIförslagsställare:

Därmed ärkonjunkturberoende.kraftigtSmörjmedelärningen av medförenade stortettsmörjoljemarknadenprediktioneralla av
osäkerhet.mått av

medprisnivåökadavgifteninnebär cahydraulolja enFör
hydraulolje-pådockpekar attErfarenheter50procent.

medsjunkerliknandeochskogsmaskineriförbrukningen
läckagepåberorDet attoljepriset.det högremed20procent

förbättras.underhålletförebyggandedetochtidigare attåtgärdas
endast 20procent.såledesblirKostnadsökningen

tilloljeförbrukningenminskningen,erfarithar att avUtredningen
m3 år,till 00010uppskattas varavavgift kan perföljd enav hydraulolja.förbrukningminskadpåberor avhuvuddelen en m3000145förbrukningårs1993frånutgångspunkt omMed ma,000till 135sjunkerförbrukningenleda tillavgift attskulle en Smörjmedel.vegetabiliskam] kan utgöras00045 avvarav medkronormiljonerblir 450avgiftsmedel bruttoMängden ca

fördelning.denna

följdtillskullemineralsmörjoljor avNettoförbrukningen av
m3 minskningåret. Denna000med 55minskaavgiften omca

utsläppminskadegodotilldeltill naturen genomkommer stor
smörj-deFlertaletalternativ.vegetabiliskatill avövergångoch

användsalternativvegetabiliskamedidag kan ersättasmedel som
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ocksåi tillämpningar där oljan förbrukas i sambandmed
användningen och såledesinte kan samlasin.

Samhällskostnadema, hänsyntill förväntadeutan positiva hälso-,
miljö- och sysselsättningseffekter,kan beräknastill femgrovt
kronor liter växtolja ersättermineralsmörjoljor. Detper som

225miljoner kronormotsvarar år eller kronor4,10 literper per
minskade oljeutsläpp i För bli meningsfull måstenaturen. att
denna siffra relateras till de miljöskador oljan kan upphov till.ge
Saneringskostnademavid oljeutsläpp oftavarierar ärmen
betydande.

Ett relaterasätt kostnadernatillannat att tumregelnärnyttan att
liter olja kan förstöra kvaliteten på miljon liter grundvatten.en en

Per kubikmeter grundvatten dåär samhällskostnaden0,00041öre.

Resursförbrukningen och den negativa miljöpåverkan kansom
uppstå vid odling oljeväxter och framställning olikaav av
växtoljeprodukter bedömer vi förhållanderinga i till desom
skador kan orsakas de mineralsmörjoljor de ersätter.som av som

Vi bedömer således samhällskostnadema låga förhållandeatt är i
till de positiva miljöeffekterna.

Restitutiøn på Smörjmedel

Ett för restitution sambandsystem i med inlämning förorenadav
olja skulle sannolikt stimulera till ökad insamlingsgrad.enÅterbetalningen torde främst beröra motoroljor byts medsom
jämna mellanrum. Växellådsoljor och hydrauloljor byts mycket
sällan och formoljor, sågkedjeoljoroch liknande produkter sprids
i i samband mednaturen användningen.

frågaEn bör övervägas huruvidaär eventuelltsom ett
restitutionssystem bör omfatta även vegetabiliska oljor. Ett motiv
för dessaskulle omfattasatt förenklingenrestitutionen ärav av
restitutionssystemet stimulansen till insamlingsamt även av
förorenade vegetabiliskaoljor. Ett förmotiv inte innefattaatt
vegetabiliska oljor dettaär skulle kunna betraktasatt som en
subvention, eftersom dessaoljor inte avgiftspliktiga.är De
mängder aktuellaär för återlämning emellertidär små,som
eftersom huvuddelen oljordessa används tillämpningariav som
innebär oljan sprids sambandatt i med användningen. Vi anser
därför deäven oljornaatt vegetabiliska bör omfattas ettav
restitutionssystem.

Restitutionen får dock såhöginte den det lönsamtgörattvara att
importera förbrukad mineralolja. Det bör ocksåslåsfast att
restitutionssystemet endastska omfatta inhemskt förbrukad olja.
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denrestitutionen,följer gerspilloljan,påvärdet avökade somDet
insamlingsledet.ivärde ävenpositivtoljaninsamlade ett

missbruktillmöjligheterna avdiskuterathar ävenVi
inlämningföreoljornautspädning avrestitutionssystemet genom

utspädningmedelstmissbruk avfunnithar attVirestitution.till
grumlingtilllederdettadåavslöja enlättär attmedoljan vatten

enkeltdelsbesiktning,okulärvidupptäcksdels enoljan somav medoljanUtspädningvattenhaltstester. avmedkontrolleraskan
kanvilketavslöja,svårdock attlösningsmedel ärolika typer av förebyggaFörrestitution. attotillbörligtillmöjlighetererbjuda

börbrännoljor,medutspädningbedrägeri,eventuellt t.ex.genom
Detför dessa.marknadsprisetöverstigadärför interestitutionen

högrebördagsläget inteirestitution varaeventuellinnebär att en påinsamlingsnivåoförändradVidliter.kronor2,50 enän perca 100pååterbetalningm3 innebära cadettaskulle000 en45ca smörjmedels-årspå 1993beräknatåretkronormiljoner om
rimligt attantadet attdock ärattViförbrukning. menar m] Därmedåret.000till 60öka omkommer attinsamlingen ca

året.kronormiljonertill 150uppgå omåterbetalningenskulle
årligtettavgiftssystemetskulle genereraantagandendessaMed

året.kronormiljoner300påöverskott omca

skullerestitutionssystemviovanstående ettattPåbasis anserav bedömerSmörjmedel.Vibegagnadeinsamlingökadtillleda aven kanskadorderelativtlåg somrestitutionenförkostnaden som
dockVi attmiljön.oljorna ispridning anserviduppstå av fördjupadföregåsmåste enrestitutionssystem avinförandet ettav medbedrägeriförriskenbelysasbl.a.måstedennautredning. I

detta.förebyggamöjligheterna attochsystemet

smörjoljorför6.6.3 Producentansvar

harregeringenhar nämnts attbetänkandetTidigare i
produkt-olikaförproducentansvarinförabemyndigande att

införa ettövervägt atttidigare nämnts,har,Norge somgrupper. Förhandlingarnaspillolja.gällervadproducentansvarsådant
emellertidoljebranschenochregeringennorska gavdenmellan

resultat.inget

innebäraskulle attsmörjoljorpåproducentansvarmedEtt system
spilloljaomhändertaochsamla inåtar sigoljebranschen att

landet.ismörjoljeanvändningenmotsvarande viss procent aven oljoreffekt påfårendastsådant systemuppenbart att ettDet är
oljormotoroljor. Dehandförsta somisamlas d.v.s.in,kansom såledespåverkasanvändningenmedsambandisprids i naturen

frånanvändningenheller överinteSystemetstyrsystemet.inte av
oljor.vegetabiliskatillmineraloljebaserade
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6.7 Standarder för vegetabiliska smörjmedel

Vegetabiliska Smörjmedelhar funnits på marknaden sedan 1980-
talet. Trots detta finns ännu inga tekniska-, toxiska- eller
miljöstandarder framtagna för oljorna. Inom såväl det
internationella standardiseringsorganet ISO, det europeiskasom
standardiseringsorganet CEN finns kommittéer har attsom
beakta petroleumprodukter inklusive smörjmedel ISO TC 28
respektive CEN TC 19. Inom ISOpågår arbeteäven kring
framtagning standarder för sågkedjeoljaISO TC SC23 17.av
Inom SIS-STCbehandlas Smörjmedelinom projektet Flytande
och gasformiga bränslen, Smörjmedel.samt

Bristen på standarder miljö- och tekniska- för vegetabiliska
Smörjmedelhar till utredningen återkommande anförts ettsom
avgörande hinder för påexpansion marknaden. Avsaknadenen

tekniska standarder för hydrauloljor har bl.a. lett tillav att
maskintillverkare lämnar elleringa korta garantier om
maskinerna körs med vegetabiliska alternativ.

För övervinna användarnasatt och maskin- och komponent-
tillverkarnas avvaktande hållning, måste föravsättasresurser
framtagning mätmetoder, standarder och utprovningav av
komponenter. Enligt vad erfaritvi har sig förrepresentantervare
de smörjmedelsföretagenstora eller komponent- och maskin-
tillverkarna hittills visat intresseför inom för SISatt ramen
verksamhet driva frågan Standardisering vegetabiliskaom av
Smörjmedel. De fåtaliga svenskaproducenterna vegetabiliskaav
Smörjmedel små företag.är Dessahar därför haft svårt drivaatt
och få gehör för initiering standardiseringsarbeteinomav
området. Därför krävs statliga medelatt dels föravsätts fram-
tagningen standarder, dels för själva det praktiskaav testnings-
förfarandet smörjmedlen. Inom för det målrelateradeav ramen
stödet finns medel för miljörelateradavsatta Standardisering,
vilket för budgetåret 199495 uppgår till 500 kr.000

Som tidigare nämnts pågår internationellt skärpningen av
miljönormema vad gäller läckage hydrauloljor. Det är inteav
osannolikt sådanatt utveckling kommer Sverige,även i kanskeen
inom för internationellt miljösamarbeteettramen inom EU.

Sverige år tillverkare ochstor exportör såvälskogsmaskineren av
andra entreprenadmaskiner. Möjligheterna försom denna

bransch behålla och ökaatt sina marknadsandelarberor bl.a. på
möjligheterna erbjuda produkteratt klarar kommandesom
miljökrav.

Ur internationelltett perspektiv Sverigesär framgångar inom
området sannolikt beroende upprättandet internationellaav av
tekniska och miljöstandarder för vegetabiliskahydrauloljor. En



bordeochproduktutvecklingenunderlättar ävenStandardisering
Statenmaskintillverkarnas intresse.svenskadedärmed ligga i

delsflerapå sätt:standarder genomutvecklingenpådrivakan av
delsmarknaden,påhydrauloljorvegetabiliskaföröka intressetatt standardiseringsarbetesvensktför ettavsättaatt resursergenom vidtagits.hittills inteåtgärder harDessaområdet.inom

miljöanpassadeandraÅtgärder främjandetför av6.8
produkter

miljöfördelaroftainnebärråvarorförnyelsebaraAnvändning av negativmindrearbetsmiljö,de harbättredenivåer:på entre ger bådealternativpetroleumbaserademiljön änpå den yttreinverkan
resulterandedeochned attbrytssnabbaredeattp.g.a. för organismer.toxiskamindrenedbrytningsproduktema är

kaldioxidneutrala.råvarorförnyelsebarafrånprodukterärSlutligen

fullständigsåmedgetthar inteutredningen enförTiden
råvaror attförnyelsebarafrånprodukterexisterandeutredning av kunnagrunderekonomiskaochvetenskapligapåvi ossanser användningenskulle avstyrmedeltill gynnaförslag somlämna

ochfärgertryckfiirger,mjukningsmedel,gällerDetta t.ex.dessa.
isoler-bilvârdsmedel,rengöringsmedel,ochvaskmedel,tvätt-lacker,

det ärdockbedömning är attVårlösningsmedel.materialsamt
medutredsnärmareproduktgrupperdessafleraangelägetatt av möjligheterekonomiskaochtekniskamiljömässiga,påavseende

Sverige.användning iökadkonsekvenserochtill, enav,

avseendeövervägandenutredningensförnedanredogörVi
hampa.plastermjukningsmedel i samttryckfärger,vegetabiliska

vegetabiliskaupphandlingoffentligtill avFörslag6.8.1
tryckfárger

tryckfärger ivegetabiliskaanvändningenstimuleraavsikt avI att
regeringenActPrintingInkVegetableårs1993föreslåsiUSA,

itryckfärgervegetabiliskautnyttjaoffset-tryckningvidåläggasatt
ekonomisktochmöjligtteknisktärutsträckningså somstor

tryckfärger.petroleumbaserademedjämförtkonkurrenskraftigt
beslutat atttidigareharjordbruksdepartementetamerikanskaDet

medutförasskalltryckningsarbetenalladepartementets
hartryckfärgemavegetabiliskaDetryckfärger.vegetabiliska

råvara,förnyelsebarpåde baserasmiljöfördelar enattgenom
utsläpplägreväsentligtresultera i avdeattsamt uppges

medjämförtVOCföreningarorganiskalättflyktiga
tryckfärger.petroleumbaserade
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I Sverigereglerasoffentlig upphandling lag 1992:1528av om
offentligupphandlingI denna 22§ En upphandlandeenhetattanges
skall antingendetanta bud har lägstanbudsprisellerdetanbudsom som

fördelaktigtär medhänsynmest till samtligaomständighetersåsompris,
driftkostnader,funktion, miljöpåverkan Enhetenskallim.m.
förfrågningsunderlageteller i upphandling vilkaannonsenom ange
omständigheterdentillmäter betydelse.Omständighetenskallom
möjligt efterangelägenhetsgrad,meddenviktigasteförst.anges

Lag ofentlig upphandlinginnebär det även vidom svenskatt
offentlig upphandling finns möjlighet stimulera användningenatt

vegetabiliska tryckfärger. Det antal tryckerierav idag arbetarsom
med vegetabiliskt baseradefärger är, enligt vad utredningen
erfarit, begränsat.Det dockär vår övertygelse markeringatt en
från myndigheternas sida vegetabiliskaatt tryckfärger är
önskvärda dels skulle pedagogiskt värde för spridavara av att
kunskapen existensen vegetabiliskaalternativ, delsom skulleav
ha kraftigt pådrivande effekt vad gäller såvälen produkt- som
teknikutvecklingen inom området. Detta skulle, likheti med
utvecklingen i USA, bidra till sänkakostnadernaföratt de
vegetabiliska färgerna.

I sammanhangetförtjänar påpekasatt regeringskanslietsatt
förvaltningskontor kräver miljömärkningslicens leverantörenav

kopieringspapper. specificerademiljökravav vid offentlig
upphandling tryckeriarbeten bedömer vi helt linjeav i medvara
detta förfarande.

Åtgärder6.8.2 för ökad användning vegetabiliskaen av
mjukningsmedel

Mjukningsmedel tillsätts vissa plaster vid normalasom
temperaturer hårdaär och spröda. Den helt dominerande

mjukningsmedel ftalaterna.ärgruppen Dessaseventuella
hälsoeffekter är omdiskuterade och har framför allt eventuellarört
cancerriskeroch migrering från livsmedelsförpackningar in i
livsmedlet.

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har på uppdrag av
regeringenarbetat fram förslag till åtgärder förett begränsaatt
användningen ämnen kan ha särskilt skadligav inverkan påsom
miljön. Ftalatema är de ämnenett ingår i det såkalladeav som
Begränsningsuppdraget 1990. I lagen kemiska produkterom
5§ den såkallade substitutionsprincipen fastslås Därvidatt:- -skallsådanakemiskaprodukterundvikas kan medersättas mindresom
farliga produkter.
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användaskansojaolja, somfrämstoljor,vegetabiliskaDerivat av Mjukgörareplaster.istabilisatorerochmjukgörarekombinerade
ungefär procentidag avsojaoljautgörepoxiderad enpåbaserade

USAISverige.mjukningsmedel i uppgesförbrukade
förbrukadeprocentomkringtilluppgå avsexförbrukningen

mjukningsmedel.

ekonomiskaochtekniskadeangelägetattdet ärVi attanser baseradevegetabilisktanvändningökadtill avmöjligheterna en
utreds.mjukningsmedel

hampaodlingTillstånd för6.8.3 av

särskiltindustrigröda,intressantsativa ärCannabis enHampa då1950-talet,slutetiSverigeodlades i avHampafibergröda.som Sverige.hampfiber iberedningförverkflera avocksåfannsdet

harochlinfiber sammakvalitet motsvararharFibrerna somen odlings-ochhögärAvkastningenanvändningsområden.
vedartadeodla. Debilligthampa attvilket görlåga,kostnaderna

kanfiberberedning,vidbiproduktenutgörväxten,delarna somav etanol-vidråvaraellerbränsleanvändas somsomt.ex. föregenskaperha intressantakanfrönafrånOljantillverkning.
tillämpningar.tekniska

förrisken attförbjödsodlingensvenska p.g.a.tidigareDen
narkotiska ämnen,framställningförutnyttjas avskullehampan

produktionobetydligdockharSpånadshampa enhasch.främst
1990:47LVFFLäkemedelsverketEnligtnarkotiska ämnen.av varje växtdelarnaovanjordiska avdenarkotika avräknassom till detSkäletfröna....undantagmedCannabissläktet av

skiljakunnalättsvårigheter attförbudetgenerella varauppges
andra.frånnarkotiska sorter

förbetydelsefulltekonomisktsigframtiden visardet i varaOm
fråganindustrigröda, börhampaodlakunna somSverigeatt tillberättigadeärspånadshampasomdeaktualiseras sorter avom drogväxterbetraktasbörfortfarande somEU,jordbruksstöd inom

kontrollmedviktigtfortsättningsvisdock ävenDet ärSverige.i
förekommer.hög-cannabinola sorterodlingingenatt avav

låg-utvecklaväxtförädlingmöjligtfullt atttorde genomDet vara frånavvikerutseendemässigtvilkahampa,cannabinolasorter av
utvecklingtekniskväxtförädling avSåväl somövriga sorter.

hindrarlagstiftningen inteemellertid attförutsätterhampa
förutsätterUtredningenområdet.utveckling inomochforskning

aspekt ochdennauppmärksammarmyndigheterberördaatt
åtgärder.erforderligaföreslår
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6.9 Gentekniklagen

I avsnitt 4.6 redogörs för den riksdagen nyligen beslutadeav
Lagen1994:900 genetisktmodifieradeorganismeroch dessom
betydelse för svensk växtgenetiskt forskning och utveckling. I sitt
betänkande kring gentekniklagen 1993 94:joU29 anför
Jordbruksutskottet Utskottet delari vissmåndefarhågorsom
franzjiirsuatt utredningskravet...kanbli onödigtbetungandeeller
hämmandeför forskningenliksomför all verksamhetdärannan
inneslutenanvändning genetiskmodifieradeorganismerav
förekommer. Utskottet anför vidare Det enligt utskottetsär mening

angelägetytterst Sverigeocksåframtidenatt i kanupprätthållaett gott
jbrskningsklimatochindustriellt klimat, inteminst detgentekniska
omrâdet.

Gentekniklagen innebär införlivande tvåett EG-direktivav om
innesluten användning respektive avsiktlig utsättning vilka
omfattas EES-avtalet90 219 EEGrespektive 90 220 EEG.av Vi

därför det är angelägetatt den lagen tillämpasanser att inya
enlighet med övriga vilka omfattas direktiven,stater, och attav
lagen lederinte till förhållanden missgynnar svensksom
genteknisk forskning relativt omvärlden.

I sammanhanget förtjänar belysasinternationella erfarenheteratt
gentekniklagstiftning. I Danmark infördesav år 1986 ramlagen

för genteknik. Denna lag revideradesår 1990till följd av
forskarsamhällets och industrins kritik.

Bakgrunden till kritiken den ursprungligamot lagen bl.a. devar
kraftiga förseningar och de kostnader denstora medförde för den
industriella forskningen. Ansökningar tillstånd för industriellom
produktion gentekniskt framställda produkter, fallav i vissatog

två år.över Kostnaden för tillstånd för såväl industriell
produktion s.k. fältförsök där gentekniskt modifieradesom t.ex.
växter odlas på friland uppgick till 100 danska000 kronor. Den
administrativt komplicerade ochdyrbara tillämpningen denav
danska gentekniklagen ledde till danskagenteknikföretag,att

Nordisk Gentofte och Novo, valdesom etableraförsökatt
utomlands.

Med hänsyn till genteknikensbetydelseför utveckling avförnyelsebara råvaror detvi är angelägetatt ytterstanser att
Sverige också framtideni kan upprätthålla forsknings- ochett gott
industriklimat inom det gentekniskaområdet. Tillämpnings-
föreskrifterna för den svenskagentekniklagen bör därför följas

så de lederinteatt till utflyttningupp genteknisk forskningav
från Sverige.
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områdettillforskningsanslagavseendeFörslag6.10
råvarorförnyelsebara

existerandeantalfråntill råvaror etttillgångfinnsSverigeI
utgörakandeöverskott attsådantiproduceraskangrödor som livsmedelsområdet.utanförtillämpningarindustriellaförråvaror

råvarorpotentiellaochaktuellaantalredovisadesettkapitel 2I
skogsbruk.ochjord-från

både inomforskningstraditiongedigenSverigefinns iDet en gällervadbl.a.industri,vissochhögskolor inomochuniversitet
kolhydratområdet.

viktigochunikharhögskolorochuniversitet envidForskningen
kunskaps-långsiktigföruppgift attsin ensvararoll genom avkall på sindärför görainteskallHögskolanuppbyggnad.

förgrundforskning, ävenoberoendehögkvalitativ,dåintegritet
forsknings-dynamiskegenvärde.Enoomstrittharindustrin, ett medkontakterlivaktigaochmed tätahögskolan,vidverksamhet

högskolansförförutsättning egendocknäringslivet är en
oomstrittdetforskningsfält ärvissaInomkompetensutveckling.

byggahunnitintehögskolan ännukunskapharindustrin somatt tätaför attindustrinoch etthögskolan ansvarbådeharHärupp.
upprätthålls.ochkontakter tas

kräverråvarorförnyelsebara enutvecklingkommersiell avEn
industrinmellanochämnesgränseröverforskningsansatssamlad

sida ettindustrinsfrånfinnsvärlden. Detakademiskadenoch
råvaror.förnyelsebaraföruttalat intressemycketochnyväckt
genomgångvidtydligtframgår enaktivaIndustrins engagemang
strategiskatill deinkommitforskningsprogramtill somförslagav föreslagnaNutektill deansökningarliksom avstiftelserna,

programförslag ärochansökningarDessakompetenscentra.
spektrumbrettmycketfrånmed brev ettkompletteradesamtliga

utgöraför attuttalar intresse ensittendastvilka inteföretag,av inomforskningenakademiskadenfördiskussionspartner
medverkaaktivtberedda attfall ärävenflertaletiområdet, utan

områdenrör somProgrammenfinansiering.ocharbetemed eget
amfifilaSmörjmedelsamtvegetabiliskaväxtbioteknik,t.ex.

ekonomiskaDenråvaror.förnyelsebarafrånpolymerer
8-10storleksordningenäromfattningen avprogrammenav

ochårkronormiljoner program.per

förnyelsebarautvecklingenindustrielladenstödja avavsiktI att tillförslagutarbetatNutek ett5.5,avsnittinämtshar,råvaror som
nyligenharFörslagetområdet.inomforskningsprogram

frånproduktermiljöanpassadeNyaform rapportpublicerats i av en
åstadkomma ett1994:12.För attRråvarorförnyelsebara

bedömning attNuteksärforskningsprogram,konkurrenskraftigt
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detta bör tilldelas ekonomiska och personella 50resurserom
manår eller 40-50miljoner kronor år.per

För forskning förnyelsebaraatt råvaror inom rimlig tid skallom
värdefulla resultat för samhälle och industri, behövsge stora

personella och ekonomiska l detta avseendedelarresurser.
utredningen Nuteks bedömning. finnerVi ocksåNuteks
bedömning kapitalbehovet för sådant forskningsprogramettav

50miljoner kronor år, väl underbyggd.om Finansierings-ca per
behovet fråninsatsernamotsvarar 7-8 kompetenscentraenligt
Nuteks modell eller till tvâ forskningsprogramett enligt modell
från stiftelsen för strategisk forskning. Vi finner också deatt
förslag till forskningsprogram inkommit till Nutek välärsom
underbyggda och vittnar såväl gedigen akademiskom en
kompetensbas uttalat industrielltett försom engagemang
området. Vi bedömer därför det inom föratt existeranderamen
offentliga forskningsmedel finns förutsättningar byggaatt ettupp
forskningsprogram den omfattning området förnyelsebaraav som
råvaror kräver.

6. 11 Statligt stöd till prototyp- och
demonstrationsanläggningar

Målet för all industrirelevant forskning och utveckling är
kommersialisering resultaten formi och tjänster. Dettaav av varor
är normalt angelägenhetför näringslivet. Somdiskuteratsen i
kapitel 5 kommersialiseringsfasenär för produkter från
förnyelsebara råvaror ofta utdragen och dyrbar. Risknivån och
den mycket långa återbetalningstiden ocksåutgör betydande
hinder för produktionssatsningar. Detta är inte specifiktett
svenskt förhållande gäller generellt förutan området. Nedan följer
några exempel på internationella statliga satsningar inom området
förnyelsebara råvaror.

6.ll.l Omvärldsanalys

I LISAuppgår för budgetåret de1993 federalasatsningarnapå
biologiskt baseradeprodukter och industriell forskning kring
bioprocessertill 124miljoner dollar. Det är dentre procent avtotala statliga forskningsbudgeten för bioteknikrelaterad
forskning. såvälI absoluta relativa siffror USAär det land isom
världen på bioteknikrelateradsatsarmestsom forskning.

Inom för års1991 AlternativeAgriculturalramen Researchand
CommercializationAARC Act initierade amerikanskajordbruks-
departementet USDA forskningsprogramett med uppgift att
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påbaseradeprodukterkommersialiseringstödjaekonomiskt av
AARCfrånforskningsstöderhållaFörråvaror. attförnyelsebara

jordbruksgrödaellerskogs-skallansökankrävs avseenatt
industriellförråvaraanimalieråvara nyenalternativt som

miljonerfördelades 10ansökningsomgångenförstadenprodukt. I
kan nämnasprojektpåexempelprojekt. Sompådollar 25

agrofiberSmörjmedel,vegetabiliskamajsstärkelse,frånkemikalier
deprojekten ärför attGemensamtplaster.stärkelsebaseradeoch

svårthafttidigarekommersialiseringsstadiet, att manmenalla iär
Allamarknadsintroduktion.förriskkapitalfinna enatt utbetaladeåterbetalaålagdaprojekt är attkommersiellt lönsamma

dollarmiljoner25finansieringYtterligareAARC.från ommedel
finansiärer.från privatatillkommer

debetydelsevilkenbedömningargjortsAARC har även avVid
påsysselsättningenförkan haprojektenfinansierade

någotprojektenbedömsInitialtarbetsmarknaden. generera
tredubblasänförutsessiffraarbeten;hundratal mersomennya antaletbedömningen atttidsperspektiv ärlängreår. lettpå fyra

etanolområdetframför allt inomfleratillskall öka tusen,arbeten
kraftigt.expanderakomma attbiomassafrån ansessom

s.k.särskildbeslutat inrättaförbundsregeringen enTysklandharI
främjaförolika attinsatsersamordnauppgiftmed attfackagentur

Målet är attråvaror.förnyelsebaraanvändningochproduktion av
skall kunnaråvarorsådanaanvändningenindustrielladen av

livsmedels-föranvändshittillsarealerdeochökas att som
Avsikten ärsätt.påutnyttjas annatskall kunnadelvisproduktion

produktermiljövänligautvecklingenstimulera meraväven att
produktionsmetoder.och

föruppgift atttill attfår även svaraDen agenturennya förbättrasråvaruproduktionenochindustrinmellansamarbetet
råvarorodlingfrånkedjanhelatill hurförslag avutarbetaoch att

viktigEnutformas.skall kunnaprodukter annanfärdigatill
sammanställningochinsamlingför avuppgift blir att svara
förbundsregeringen,tillrådgivareinformation attsamt vara

skall ävenjordbruket. Agenturen svaraochindustrindelstatema,
förutsättervilket attprojekt,olikamellansamordningför

olikasinaoch stämmermedverkarnäringslivetoch avdelstatema
stödåtgärder.

förDEMmiljoner55överförfogade agenturenår 1993För
administrationförDEMmiljoner avtvåprojektverksamhet, samt

verksamheten.
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6.11.2 Statliga insatser for kommersialisering produkteren av
från förnyelsebara råvaror

För åstadkommaatt svenskkommersialiseringen av
forskningsresultat inom området förnyelsebara råvaror, förutsätts

harvi industriatt förmår tillvara de forskningsresultattaen som
Den svenskaindustristrukturensom dettagenereras. inom

område mycketär heterogen:Det finns väletableraden
konsumentnära industri med och framgångsrika företag.stora
Likaså finns på råvarusidan stark företagsgruppering. Denen
trånga sektorn inom området är materialtillverkningen som

små och kapitalsvagarepresenteras företag.av

förnyelsebaraFör råvaror har situationen idag många likheter
med den gällde för energiteknik börjani 1980-talet.Isom ny av
båda fallen handlar det högteknologi dyrbarärom ny attsom
utveckla och därmed har svårt finna marknad. Sammaatt en
miljöskäl bevekelsegrunden för framtagningsom var av ny
energiteknik, d.v.s. utveckla alternativ till fossilatt råvara, gäller

föräven utvecklingen förnyelsebara råvaror.av

Påbasis anförda skäl detvi motiverat ochav ovan att statenanser
industrin delar på för finansieringen vid denansvaret initiala
kommersialiseringen FoU-resultat. Paralleller till sådantettav
förfarande finns inom energitekniksektorn. Somexempel kan

det efternämnas förslag från denatt s.k. oljeersättnings-
delegationen inrättades avgift på oljeprodukter och kol.en
Avgiften förstai hand ämnad finansiera utvecklingenattvar av

energiteknik skulle leda till minskad oljeanvändning.ny som
Avgiftsmedlen fördes till nyinrättad fond, ficken som senare

Energiteknikfonden.namnet Den aktuella avgiften är numera
borttagen, Energiteknikfonden förfogar fortfarandemen över
finansiella medel på 200miljoner kronor år.ca per

Vår bedömning behovetär statligtatt kapital till PoD-av
anläggningar inom området förnyelsebara råvaror kommer att
uppgå till 100miljoner kronor årligen under den kommande
femårsperioden. Vi det skäligt det statliga bidragetatt utgöranser

till 40 finansieringenprocent och medverkandeupp företagattav
står för resterandekapitalförsörjning. Det statliga bidraget kan
finansieras med intäkterna från den utredningensi avsnitt 6.6.2
diskuterade avgiften på mineraloljebaseradeSmörjmedel.
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FÖRSLAGm

förslagUtredningens7

Inledning7.1

fallmångahar iråvarorbiologiskafrånmaterialochProdukter
vadfördelarhakan ävenDeegenskaper.tekniskaunikaochnya dessamiljöpåverkan. Trotsminskaochgäller att resurserspara förnyelse-frånprodukteranvändningökadför avstarka motiv en grund-Denlångsamt.gåttkommersialiseringenharråvarorbara

produk-utvecklingendettatill är att avförklaringenläggande
mellansamverkandärför förutsätterochkompliceradärterna mellanochforskare,ochföretagmellanföretag,olika typer av

forskningsdiscipliner.olika

påkommersiell satsningstorskaligför attFörutsättningarna en
skall kunnaråvarorförnyelsebarafrånproduktertekniska

prestandateknisklikvärdighamåsteProdukternaflera:realiserasär
idagDetta äralternativen.konkurrerandefossilbaserademed de

Smörjmedel.vissaprodukter,fåtalförendast somrealitet etten konkurrenskraftigaskapaförförutsättning attEn annan svenskaviddetråvaror ärförnyelsebara attfrånprodukter
fördeinomspetskompetensfinnshögskolorochuniversitet

Den över-forskningsdisciplinerna.grundläggandeområdet
tvärdisciplinärtvidaremåsteforskningssatsningen varagripande

förmårkompetensområdenolikafrånresultatenorienteradsåatt
produkter.marknadsorienteradetillknytas samman

forsknings-akademiskaför attharNäringslivet stortett ansvar
normaltprojekt. Detta ärkommersialiserbarainyttiggörsresultat

produkterutvecklingVidnäringslivsangelägenhet. aven utvecklingsfusenoftadockråvaror ärförnyelsebarapåbaserade
företags-heterogenadenbidrarVidarekostnadskrävande.ochutdragen

till bromsaproduktionsledet attföretagaktuella iblandstrukturen
utvecklingen.

existerandeegenskaperärmiljömässigaochtekniskagällerVad
produkterpåtillämpbaradirektstandarderinteochmätmetoder
förutsättningmaterial. Enochråvarorförnyelsebarabaseradepå

svenskasåväl denpålanserasskall kunnaprodukternaför att
avsättsdärförmarknaden är attinternationella resurserdensom

och utprovningstandardermätmetoder, avframtagningför av
koordi-vidareförutsätterinitiativsådantEtt enkomponenter.

standardiseringsarbete.internationelltochsvensktmellannering
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Utredningen åtgärder för främjaatt utvecklingattanser av
produkter från förnyelsebararåvaror måste såväl kort-ge som
långsiktiga resultat. En framgångsrik introduktion av
förnyelsebara råvaror förutsätter har helhetssynatt staten i sitten
agerandeinom området. Utredningen prioriterar åtgärder som
omedelbart resulterar i marknadsmässigtkonkurrenskraftiga
produkter. Lyckade marknadsintroduktioner spridnings-ger
effekter formi generellt ökatett intresseför produktutvecklingav
och kommersialisering produkter från fömyelsebara råvaror.av
Det ocksåär avgörande för utvecklingen inom området klaraatt
riktlinjer fastställs för värdering och mätning olika produktersav
tekniska prestanda.

För uppnå ovanståendeföreslåratt utredningen antalatt ett
åtgärder vidtas, samladeeffekt blir möjligheternaattvars
förbättras Sverigei utveckla ochatt marknadsföra miljömässigt
önskvärda produkter från förnyelsebararåvaror. Dessaåtgärder
kan indelas fyra huvudgrupper:i

Avgifter på miljömässigt produkter.0 negativa Denna åtgärd
möjliggör snabbaremarknadsintroduktion alternativaen av
produkter.

Framtagande miljöstandarderföro önskadeprodukter,av samt
utveckling mätmetoder,för möjliggöra jämförelseratt mellanav
produkter baseradepå traditionella respektive förnyelsebara
råvaror.

En tvärvetenskaplig och industrirelateradforskningssntsningO
inom området vid svenskauniversitet och högskolor.

En statlig påsatsning stödtill0 ochdemonstrations-prototyp-
anläggningarvilket skapar förutsättningar för kommersiali-en

forskningsresultat.sering av

7.2 Begränsning användningenav av
mineraloljebaserade smörjmedel

PetroleumbaseradeSmörjmedelhar dokumenterat negativa
miljöeffekter. För vissa produktgrupper bland smörjmedlen finns
idag tekniskt fullgoda vegetabiliska alternativ.

Utredningen medatt avgiftett påsystem mineralolje-anser en
baseradesmörjmedel styrverkan likformigär ochger en som
generell över hela marknaden och det kraftfullasteär verktyget att
successivtminska användningen mineraloljebaseradesmörj-av
medel. Vi har vid internationell genomgångfunnit exempel påen
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samhälls-Smörjmedel.Demineraloljebaseradeavgifter på
jämförtsmåbedömer viavgift varakostnader genererarsom en

skapar.miljöfördelar denmed de

nivåsådanpåskall liggaavgiftenhar varit enbedömning attVår
konkurrens-prismässigtbliralternativenvegetabiliskadeatt

brutto-avgiften kommer attbedömer engenererakraftiga. Vi att
förebyggasyfteårligen. I att enkronormiljoner450på cirkaintäkt

avgiften börvismörjmedlen, attmiljönspridning i anserav
blirrestitution netto-Vidrestitution.medkombineras enen

år.kronormiljonersmörjmedelsavgiften 300 perintäkten caav

SmörjmedelmineraloljebaseradeföreslårViförslag: attUtredningens
föreslårVi ävenliter.femkronoravgiftmedbeläggs peromen

utformningendenDockbör närmarerestitution. avinförandetaven
utredas.restitutionssystemet

produkterförÅtgärder standarderinrättandetför7.3 av
råvarorförnyelsebarafrån

påbaseradeprodukterförmiljöstandarderochtekniskapåBristen
flertalet igällerproblemråvaror ärförnyelsebara ett som

ocksåär ettDettaproduktgrupper.diskuteradeutredningen
internationellasvenskasåvälframförsproblem somavsom

tillverkare.

förstandarderpåallt bristenframförharutredningenTill
anförtsåterkommande etthydrauloljor somvegetabiliska

Avsaknadenmarknaden.påexpansionförhinderavgörande en
tillbl.a. letthydrauloljor har attstandarder förtekniskaav

garantiereller kortalämnar ingamaskintillverkare om
alternativ.vegetabiliskamedkörsmaskinerna

och komponent-maskin-ochanvändarnasövervinnaFör att
föravsättasmåstehållning,avvaktandetillverkarnas resurser

utprovningstandarder ochmätmetoder, avframtagning av tillstödetmålrelateradestatligaför detInomkomponenter. ramen
miljörelateradförmedelfinns avsattaStandardisering

kkr.till 500uppgår95budgetåret 1994vilket förStandardisering,
delsprojekt,pågåendetillknutnaredandelsdockmedel ärDessa

omfattandesåtäckakunnabegränsadeför ettalltför att
kommersialiseringförutsättsstandardiseringsarbete enomsom

stånd.tillskall kommaråvarorförnyelsebarafrånprodukterav

medeldedelarföreslår genererasavförslag: Vi attUtredningens somav
Smörjmedelavsättsmineraloljebaseradeavgiftenföreslagnadeni 7.2

utarbetasstandarderhandbörlförstaStandardisering.miljörelateradtill
Medelråvara.förnyelsebarbaseradeplastmaterialochsmörmedelfür
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börockså fiir uppbyggnad deavsättas metoder krävsñirav som
fastställande produkternastekniskaochmiljömässigastandarder.av

Förslag7.4 avseende forskningsanslag områdetill
förnyelsebara råvaror

En kommersiell utveckling förnyelsebara råvaror förutsätterav en
samlad och storskalig forskningssatsning över ochämnesgränser
mellan industrin och den akademiska världen. Utredningen har

del förslagtagit Nuteks till forskningsprogram inom områdetav
Nya miljöanpassadeprodukterfrån förnyelsebararåvarorR 1994:12.

finnerVi den i gjorda bedömningen kapital-programmet av
behovet för sådant forskningsprogram,ett 50 miljonerom ca
kronor år, väl underbyggd. Vi vill speciellt betonaper att
förutsättningen för sådant forskningsprogram skall leda tillatt ett
kommersialiserbara produkter dels aktiv medverkanär en av
näringslivet, dels på sådantatt organiseras sättprogrammet ett att
tvärdisciplinär samverkanstimuleras. l forskningsprogrammet
skall den högautnyttjas vetenskapliga kompetens finns isom
landet bl.a.inom kolhydratkemi, polymerkemi, ytkemi, växt-
bioteknik och tribologi. Forskningen skall inriktad motvara
områden för vilka näringslivet markerat sitt intresse.

I Utbildningsdepartementets Agenda2000Ds 1994:35 poängteras
växelverkan mellan den akademiskaatt världen ochen

näringslivet bidrar till ökad kvalitet och förnyelse såväli
näringslivets universitetens och de forskande högskomassom
forskningsverksamhet. Fleraåtgärder har vidtagits föräven att
stimulera till kunskapsutbyte. De bl.a. TFR Teknikveten-av
skapliga forskningrådet finansierade industridoktorandernahar
varit fruktbart koncept för ökatett kunskapsutbyteochett person-
mellan näringsliv och högskola.Forskarskolor förslagär ett annat
från TFR se Forskningför kunskapochframsteg, 199293:170.prop.
Forskarskoloma syftar till forskarutbildning brettinom
definierade ämnesområden.Enligt TFR skulle detta öka både
frekvensen doktorsexaminationer och kvaliteten på de nya
doktorerna.

Vi samtliga diskuteradeatt koncept nödvändigautgöranser ovan
inslag forskningssatsningi riktad området förnyelsebaraen mot
råvaror. Vi även de riksdagen inrättade Teknikbro-attanser av
stijtelsernase Staten forskningen,och Ds 1994:5 inom för sinramen
verksamhet har möjlighet bidra till ökad samverkanatt att en
mellan högskola ochnäringsliv kommer till stånd området.inom
Dessa måstedock utvecklas vidaresystem för leda till denatt
kontinuerliga och aktiva samverkan eftersträvas.som
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löntagar-tidigarededelaröverförabeslutRiksdagens att av
stark injektion iinnebarforskningsstiftelsertill enfonderna

koncentrerauppgifttill attharFondernaforskningssystemet.
strategiskaoch göraområden storalångsiktigatillsatsningarna

forskningssatsningföranvändaskanmedel enDessasatsningar.
råvaror.förnyelsebaraområdetinom

samladenbehov attfinnsdetViförslag: att avUtredningens anser
förnyelsebaraområdetinomindustriellakompetensenochakademiska

Vi bedömerattfvrskningssatsning.långsiktigochstorskaligiråvaror en statligamotsvararsamladñirskningsansatssådanstorleken en år.under10-15årkronormiljoner50forskningsmedel perom
ochekonomiskamedbidraaktivtnäringslivetmåsteDärutöver

personellaresurser.

ochtillstöd prototyp-Statligt7.5
demonstrationsanlâggningar

uppfattning attklarfinnssidautredningensFrån en
kommersiali-förfaktorbegränsandeärkapitalförsörjning en Viråvaror.förnyelsebaraområdetinomforskningenseringen av

demonstrations-ochtillstödstatligt prototyp-därför attanser kommersialisering avnödvändigtPoD är enanläggningar om
realiserasskallforskningenindustriella avochakademiskaden

industri.svensk

PoD-tillkapitaltillskottstatligtbehovetärbedömning attVår av
femårsperioden inomkommandedenunderanläggningar

miljonertilluppgå 100kommerråvaror attförnyelsebaraområdet
utgörbidragetstatligadetskäligtdet attårligen. Vikronor anser
företagmedverkandeoch attfinansieringentill 40 procent avupp

kapitalförsörjning.resterandeförstår

smörjmedels-föreslagnaden 7.2från iintäkternaföreslårVi att av tillårfemunderårkronormiljoner100överförsavgiften, per
tillmedlenfördelningenförskallvilka avNutek, ansvara

råvaror.förnyelsebaratillrelateradePOD-anläggningargodkända

kronormiljoner100avsätterföreslårVi statenförslag: attUtredningens
PoD-anlüggningarinomtillstödfinansielltårfemunderårligen som

finansierasbidragetstatliga genomDetråvaror.förnyelsebaraområdet
smörjrnedel.mineraloljebaseradeavgiftenföreslagna7.2avsnittiden

medlen.fördelningenfiiruppdrag avNutek i attbörVidare ansvarages
till 40procentbidragetutgör avstatligadetskäligtdet uppattVi anser

projektet.enskildafiir detfinansieringen

90



Åtgärder7.6 för främjandet andra miljöanpassadeav
produkter

Många de utredningeni redovisade vegetabiliska alternativenav
till petroleumbaseradeprodukter otillräckligt utreddaär ännu
med avseendepå de tekniska ochekonomiska möjligheterna till

ökat utnyttjande. l utredningen har diskuterats; mjuknings-ett
tryclçfiirger,medel, färger ochlackar,vaskmedel, ochrengörings-tvütt-

medel,bilvårdsmedel,isolermalerial,organiskalösningsmedeloch
plaster.

Utredningen har haft möjlighetinte samtligaatt penetrera
diskuterade produktgrupper sådanomfattningi viatt anseross-
på miljömässiga och tekniska grunder kunna förslag påge-
eventuella ekonomiska styrmedel. Vår bedömning dock detär att

angelägetär flera dessaproduktgrupper utredsatt närmareav
med avseendepå miljömässiga, tekniska och ekonomiska möjlig-
heter avtill, och konsekvenser ökad användningav, en vege-
tabiliska alternativ i Sverige. redogörVi nedan detaljerat förmer
utredningens förslag till åtgärder avseendevegetabiliska tryck-
färger och mjukningsmedel plaster.i

7.6.1 Förslag till offentlig upphandling vegetabiliskaav
tryckfirger

Enligt 1992:1528Lag offentligupphandling miljöpåverkanärom en
omständighet kan tillmätas betydelse vid offentligsom
upphandling. Vid svenskoffentlig upphandling finns således
möjlighet vegetabiliska tryckfärger.att Det vårärgynna
övertygelse markering från offentliga myndigheteratt atten
vegetabiliska tryckfärger är önskvärt dels skulle peda-vara av
gogiskt värde för sprida kunskapenatt existensenom vege-av
tabiliska alternativ, dels skulle ha kraftigt pådrivande effekten
vad gäller såväl produkt- teknikutveckling området.inom Ensom
sådanåtgärd också linjei med de krav på miljömärknings-vore
licens regeringskanslietsförvaltningskontor ställer påsom
leverantören kopieringspapper.av

Utredningen vid offentligupphandlingatt tryckeriarbetenböranser av
prioriteras utnyttjande vegetabiliskaett tryckjärger.av

Åtgärder7.6.2 för ökad användning vegetabiliskaav
mjukningsmedel

Derivat vegetabiliska oljor, främst sojaolja,kan användasav som
kombinerade mjukgörare och stabilisatorer plaster.i Denvissa
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mjukningsmedelmineraloljebaserade -dominerande avgruppen Vibegränsningsuppdraget. ansers.k.detomfattasftalatema av- ärintentionersubstitutionsprincipemmedlinjedet i -därför att - tillmöjligheternaekonomiska enochtekniskadeangelägetatt
mjukningsmedelbaseradevegetabilisktanvändningökad av

utreds.

ochtekniskadeutredermyndigheterberördautgårfrdn attVi
vegetabiliskaanvändningökadtillmöjligheterna avekonomiska

Sverige.mjukningsmedeli
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ProcentmedelSmörj
33Motoroljor
OHydrauloljor

Processoljor
motoroljorMarina

Transmissionsoljor
Metallbearbetningsoljor
Industrismörjmedel
Växellådsoljor
Sågkedjeoljor
Isoleroljor
Smörjfett
Vitoljor
Formoljor
Tvåtaktsoljor
Turbinoljor
Värmeoljor

oljorOvriga

svenskaDenTabell 1:
smörjmedelsmarknaden

avförbrukadeProcentuell
Källa:Sverige.ismörjmedelsprodukter

892smörjan, Kem]Rena



Produktgrupp Marknads- Marknads- Genomsnittligt Genomsnittligt
volym totalt volym pris mineralolje- pris vegeta-
1993 vegetabiliska baserade biliska alternativ

alternativ 1993 alternativ
ma ma krl krl
000Hydrauloljor 30 2-3000 8 15

Sågkedjeoljor 3 000 1500 7 12
Penetrerings-
oljor 400 200 15 23
Raka skäroljor 4 000 70 9 23
Rörtätningsfett 150 llO 23 37
Formoljor 1200 50 8 13
Vattenblandbara
skärvätskor 3 500 300 25 35
Halkbaneoljor 30 25 8 14
Rälsfett 70 0 23 38

År: Användningen fluktuerar med konjunkturen. uppgick förbrukningen till1989 ca
440mm.

Årz Användningen med byggkonjunkturen.varierar uppgick förbrukningen till1990
mi2 700

Tabell 2: Volym och prisuppgifter för mineralolje-vissa respektive
vegetabiliskt baserade smörjmedel

Uppgifterna svenskaförhållanden.Samtligai tabellenangivnaSmörjmedel, hydrauloljørutomavser
ochblandbaraskärvütskor,kanidagfullständigt medvegetabiliskaalternativ. blandbaraersättas För
skärvätskorkan75-80 demineraloljebaseradealternativensubstitueras.Vegetabiliskaprocentav
hydrauløljørkan flertaleti tillämpningar mineraloljebaseradealternativ. Källa: SCB,Binolersätta
Filium Rena smörjan,AB 892Kemsamt
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användningTeknisk

tonmängdFörbrukadRåvara
000000-3025potatisSvensk
000000-3530Importerad potatis
00030000-25Importerad majs
0005Ovrig import
000000-130120Summa

Glykos

tonmängdFörbrukadRåvara
000000-1210Svenskpotatis
0004000-2Svensktvete
000000-42Importerad majs
000000-2014Summa

Övrig livsmedelsanvändning

tonFörbrukningRåvara
0008000-6Svenskpotatis
0003000-2Svensktvete
000000-65ochImporterad majs

potatis
000000-1713Summa

olikaistärkelsevändningSvenskTabell 3: avan
delmarknader

tillnärvarandeföruppgårstärkelsemarknadensvenskaDen
delmarknadernaviktigasteår. De000000-160 ton150 per
Volymernaiirtabellen.redovisasiråvarubaserdessasoch

FoLI-programfiirKälla:1992.avseendeåruppskattningar
lantbruksforskningStiftelsen1993,stärkelse
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Produktgrupp Total- Konsument-
användning användning
ton ton

Avfettning 35000 -
Kallavfettning 20 000 5 000
K larvätskor 15000 -
Spolarvätskor 10000 8 000
Vax 260-
Medel mot rost 240-
Vinylglans 160-
Schampo kom. 1500 120

Tabell 4: Förbrukning bilvárdsmedel iav
Sverige

Källa: Rapportfrån Kem] 190
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hälsofarligaAntalAntal konsument-produkterAntalFunktion
konsument-produkter
produkter

199119871991198719911987
174202047198325441634Smörjmedel
30924359349467416521Rengöringsmedel
82309312811601113148564Färg
18199296138443218Bilvårdsprodukter
14815725626929716701Lim
6568242205484551Lokalrengöring
71116203267527663Polermedel

171121189133891739Fotokemikalier
5946188165721762Tvättmedel

produktgruppervissa storainomprodukterkemiskaAntal5:Tabell

KemikalieinspektionensbaserasochförhållandensvenskaUppgijiemaavser
SCBKälla:produktregister,
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Utvärderingsmetod Kvot; resultatindex
vätskekartong
polykarbonatflaska

EPS 0,86
Effektkategorimetodenviktad 1,23-1,31
Eko-knapphet-metoden 1,22

Tabell 6: Jämförelse mellan olika LCA-metoder

KvotenMiljöindex vätskekartongMiljöindex âterfyllbar
polykarbanatflaskalberäknadmed olikaulvürderingsmetøder.tre
Om kvoten mindreär utfallerän välskekartongenett somfördelaktigarefrån miljösynpunkt.Omkvotenär störreän ell är
plaslflaskanmiljömässigtbättre.Plaslflaskan användasantas 100
gånger.Allt avfall förbrännasantas ochvärmen utvinnssom
ersätteroljebaserad Alternativvärme. användning denskogav

plastflaskannär användsinkluderassomsparas inte ianalysen.
Källa: Rqörsk1993
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001

50

Oorg.Org.Växt-
mineralmineralmaterial

USAimaterialanvändningindustriellförTrenderA:Figur

användningenökadeton. Den avmiljonerUSA iimaterialanvändningindustriellförTrender ökaduteslutandeberoddenästan en1989och1925årenmellantonmiljonervüxtmaterial 52 berortonmiljonermineral 230oorganiskaförbrukningenökadeDen avanvändning papper.av fossilaråvarorfrånmineralOrganiskahalvledare.ochkeramertillverkninghuvudsakligen av användningenökadeallmäntdenförklarasvilketmiljonerton, av165periodmedunderökade samma Institute1992,Economy,CarbohydrateKälla: Theindustri.kemisk-tekniskinomfossil råvaraav
Self-Reliance.Localfor
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FörpackningarI 31%
MaskinteknikI 2%

II Byggnadssektom17%
ÖvrigaEl 24%

7%4% KonfektionI 1%
I Hushållsgods3%

JordbmI k 3%
MöblerI 4%
TransportssktornEl 7%
EI elektronika 7%

24%

Figur B: Världskonsumtionen plasterav

Världskønsumtiønen plaster1 992 fördelad olikasektorer.Källa: Sverigesplastjörbundav
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direktivUtredningens1:Bilaga

frånslutsatsdokumentbiorávarahydrauloljorMiljöanpassade av -2:Bilaga
maskinprovningarStatens

sammanfattninghydrauloljetestSmörjasRenProjekt3:Bilaga

påpunktskatter9281EEC ommineraloljedirektivEG:s4:Bilaga
mineralolieprodukter
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Bilaga
51

W:Kommittédirektiv
WW

W

Dir. 1993:124
Utveckling biologiska råvarorav

Dir. 1993:124

Beslut vid regeringssammanträde1993-11-04

Mitt förslag

Jag föreslår särskildatt utredare tillkallasen utreda möjligheternaatt att
utveckla och öka användningen biologiska råvaror i Sverige.av

Utredaren skall därvid
belysa förutsättningarna för ökad användning sådanaråvaror,- en av
kartlägga den internationella utvecklingen inom området,-
utreda behovet olika styrmedel för biologiskaav råvaror,att- gynna
föreslå organisations- och samarbetsformerför forskning och- utveck-om

ling och marknadsföring sådanaråvaror,av
utreda hur substitutionsprincipen i lagen 1985:426 kemiska- produk-om

kan tillämpaster för stimuleraatt användningen biologiska råvaror.av

Biologiskt baserade produkter för kretsloppsanpassning

Stor enighet råder i vårt land nödvändigheten ställaatt samhälletom omså vi fåratt utveckling långsiktigtär hållbar.en Det innebär bl.a.som att
förbrukningen råvaror inte förnybaraär måsteav begränsassom kraftigt.
Det kan ske återanvändningoch återvinninggenom och stegvisgenom enövergång till förnybara råvaror från växt- eller djurriket. Det pågår enintensiv utveckling i världen sådanaråvaror.av

En ökad avsättning för biologiskt baseradeprodukter är sättett attskydda miljön. Produkter baserade förnybara råvaror oftaär fördelaktiga
alternativ till produkter baseradesom uttömliga En övergångresurser.

till sådana råvaror bidrar till minska växthuseffektenatt delsgenom
minskad användning fossila råvaror, dels i flera fallav minskadgenom
energiåtgång i produktionen. Dessutom skapas möjligheter att utan
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tillavfalletåterföra naturensresurshushållandesättpåochmiljöproblem ett
kretslopp.

areellaockså deråvarorsådanautnyttjande gerbreddatochökatEtt av
inrikt-medutvecklingtillmöjligheterindustrisvenskochnäringarna nya
skogs-ochJordbruketkonkurrenskraft.stärktochmarknaderning mot nya deminstintegällerDetviktiga casammanhangeti det resurser.bruket är

livsmedelsproduktionundantagits frånredan haråkermark000 ha380 som
produ-vilkafrånarealerytterligaredeochomställning,jordbruketsgenom i dennautvecklingEnöverskott.olönsammasamhällsekonomisktceras med-kandenbetydelse attregionalpolitiskockså genomriktning har stor

ärlandsbygden. Detpåarbetstillfällenoch skapasäkratillverka nyaatt
ökadförförutsättningaråstadkomma enangelägetbakgrund attdennamot

råvaror.växtbaseradeförnybaraanvändning av
kulturvärden,ochbetydandehyser natur-odlingslandskapetsvenskaDet

strategi förpropositionenjorden. lbrukningen enombetingas avavsom i densättpå nyaregeringenföreslår att sommångfald sammabiologisk
skildabetydelsevikt ochmiljömålen somskallskogspolitiken sammages
ekolo-påverksamhetmänskligbyggasyfteiöverväganden attekonomiska
störreutveckling mot enattinnebär sammantagetgmnd. enDettagisk

vidareutvecklamöjligheter attbiologiska storaanvändning gerresurserav i detbeaktasmåstemiljömålenövergripandedenäringsliv,svenskt attmen
utvecklingsarbetet.

1985:426§ lageni 5angiven omsubstitutionsprincipen ärs.k.Den
produktkemiskimporterarellerhanterar enprodukter. Denkemiska som
behövsi övrigtförsiktighetsmåttdeiaktta somochåtgärderdevidtaskall
Därvidmiljön.iellermänniskorskadamotverkaellerhindraför att
mindremedersättaskanundvikasprodukterkemiskasådana somskall

beslutas.försiktighetsmått kanföreskrifterSärskildaprodukter.farliga om
tillgängli-blir lättprodukterhälsoskadligamiljö- ochalternativ tillbraOm

särskiltfinnssubstitutionsprincipen. Dettillämpalättareblir det attga produkterkemiskasådanaanvändningen somminimeraskälstarka avatt
produktgrupperbiologiskt. Förned t.ex.brytaselleråtervinnaskaninte

fullgodaredanfinnsrengöringsmedelochhydrauloljasågkedjeolja,som
alternativ.vegetabiliska

gällerförbjudits. Det t.ex.harprodukterhälsofarligamiljö- ochFlera
sådanamångakommerbekämpningsmedel.Dessutomkemiskatraditionella
därförpågårår. Detnågraförbjudnai daganvänds ommedel att varasom biologiskt base-ochväxtskyddssystembiologiskautvecklingintensiv aven

egenskaper.betydligt bättremedbekämpningsmedelrade
tydligsärskiltärkonkurrensendärproduktgrupperandraflerafinnsDet

tillverka-ochmaterialbaseradebiologiskt varortillverkademellan avvaror kläder,gällerteknik. Detföråldrad t.ex.medmaterialicke-fömybarade av möbler,läkemedel,rengöringsmedel,ochförpackningar, tvätt-skor,
till dessaRåvarornaprodukter.kemisk-tekniskaochfärgbyggmaterial,
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produkter kan ha olika karaktär, allt från värdefulla extrakt utvinnssomi små mängder till lågförädlade bulkråvaror priser ofta är avgörandevars
konkurrensmedel.

Förutom råvara kan biomassasom användas bränsle och ersättasom
fossila bränslen. För biobränslen prisetär i ännu högre grad avgörandeenkonkurrensfaktor. Frågan användning biologiskt baseradeom bränslenav
har iutretts sammanhangannat och skall inte ingå i denna utredning.

I regeringens proposition 199293: 180 riktlinjer för kretsloppsan-om en
passad samhällsutveckling aviserades ökat utnyttjandeett ekonomiskaav

istyrmedel miljöarbetet. Mot denna bakgrund har regeringen beslutat att
utreda konsekvenserna skatt avfall dir. 1993:68.av

Det viktigtär kunna värderaatt biologiska råvaror och de traditionella
råvarorna även med avseendepå hälsa, miljö och säkerhet.Möjligheten att
göra sådanavärderingar är avhängig ökade forskningsinsatser inom flera
områden såsom ekologi, biologi, kemi, medicin, växtodling och växtför-
ådling.

Det är angeläget skapa produkteratt tillverkade biologiska råvaror.av
Det återstår emellertid omfattande forsknings-ett och utvecklingsarbete
för åstadkommaatt biologiskt baseradematerial med helt egenskaper.nya
Det kan bli fråga använda kombinationatt mångaom teknikeren av somligger i gränslandet mellan materialteknik, bioteknik, medicin, elektronik
och datateknik. Det behövs forskning för skapa metoderatt framatt ta
material med egenskaper överträffar vad hittills har åstadkommitssom som
inom hållfasthets-t.ex. och sammanfogningsteknik. Sådana materialnyakan ha lägre råmaterialkostnad och lägre energikostnadoch dessutomvarabiologiskt nedbrytbara. Resultaten framsteg inom detta forskningsom-av
råde kan komma många sektorer tillgodo såsomsjukvården, försvaret och
industrin. I detta sammanhangkan biotekniken öppna perspektiv.nya

Traditionella svenska biologiska produkter och trävarorsom pappermåsteutvecklas ytterligare så deraskonkurrenskraftatt och förådlingsvärde
förbättras. Det är motivet för det särskilda för trätelcniskforskningprogram
och träfrberforslcning regeringenpresenteradei 199293:som 170prop. omforskning för kunskap och framsteg.

Sverige deltar i EG:s agro-industriella forskningsprogram AAIR med
Skogs- och jordbrukets forskningsråd svenskt huvudansvarigtsom organ.Statensnaturvårdsverk viaär Naturvetenskapliga forskningsrådetengagerat
i EG-programmet BIOTECHNOLOGY vad gäller bioteknik och biologiska
råvaror. Det är nödvändigt forskningen biologiskaatt råvaror samord-om

och organiseras så tillgängliganas att resurserutnyttjas effektivt. Vid ensådan samordning är det angeläget följa den övergripandeatt strategi for
forskningen innebär detatt huvudsakligastatensom tar frnansieringsansva-

för grundforskningenret medan den tillämpade och marknadsnäramer
forskningen och utvecklingen bör drivas marknadsaktörema, i blandav
med delfinansiering från staten.



uppdragmedtillkallas attutredaresärskildbakgrund bördennaMot en
råva-biologiskaanvändningenoch ökautveckla avmöjligheternautreda att

Sverige.iror

Uppdraget

användningenpå ochtillgångennuvarandekartlägga denbörUtredaren
förförutsättningarnabelysadär enbörUtredarenråvaror.biologiskaav belysavaruområdenolika samtinområvarorsådanaanvändningökad av

börutgångspunktmiljösynpunkt. En varafrånfrämsthäravkonsekvenserna
skall ställasprodukter motmaterialåtervinningåteranvändning och avatt

biologiskatill detprodukterbaseradebiologisktåterföramöjligheterna att
regio-ocharbetsmarknadspolitiskaÄven samhällsekonomiska,kretsloppet.

belysas.börkonsekvensernalpolitiska
inomutvecklingeninternationelladenvidare kartläggabörUtredaren

utveck-industriellstyrmedel,konsumenttrender,påavseendemedområdet
utveckling.forskning ochföroch insatserling

bedömsråvarorbiologiskaanvändningökaddärområdende avFör en
använd-främjaföreffektervilka attövervägautredarenfördelaktig bör

inför-redanSverigeideutvecklingmednåskanråvaror avningen somav biobränsle-beaktabörUtredarenområden.berördainomstyrrnedlenda
begränsaUtredningenmed attsamrådaoch omarbetekommissionens

1993:40.dir.trafikenfrånkoldioxidutsläppen m.m.av
utvecklingenfrämjarstyrmedel avbehovetutredabör somUtredaren av

sådanområden därdeinombiologiska råvaror enanvändningökad aven miljö-samhällsekonomisksåvälfördelaktig från somanvändning kan vara
kanbör överlagstiftningSådanresurshushållningssynpunkt. somsesoch
Ettråvaror.biologiskaanvändningintroduktion ochhinder för avutgöra

stimuleraförstyrmedelutnyttjande att enfrågaställningstagande i avom
konsekven-värderingbaserasbörråvarortill sådana avövergång en

handels-såvälHärvid börråvaror.andraanvändningmedjämfört avserna,
följer eventu-krav ettDebelysas.konkurrensaspekter avsompolitiska som

beaktas.särskiltskallEG-medlemskapellt
samarbets-ochorganisations-tillförslagvidare lämnaUtredaren bör

marknadsfö-ochutvecklingochforskningfrämjarsärskiltformer omsom
biologiska råvaror.ring av tillämpassubstitutionsprincipen kanhurutredabör närmareUtredaren

råvaror.förnybaraanvändningenstimuleraförpraktiskt avatt
1994.juniutgångenföreavslutatUtredningsarbetet bör avvara

ochkommittéersamtligatilldirektivregeringensgällabörutredarenFör
1984:5,dir.inriktningutredningsförslagens an-utredaresärskilda om

1988:43dir. attsamtutredningsverksamheten omiEG-aspektergående
1992:50.dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisa



Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringennu att
bemyndigar chefen för Miljö- och naturresursdepartementet

tillkalla särskildatt utredare omfattad kommittéförordningenen medav
uppdrag utreda möjligheternaatt utveckla och ökaatt användningen avbiologiska råvaror i Sverige,

beslutaatt sakkunniga, sekreterareom experter, och biträdeannat
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt kostnadernaskallatt be-
lasta fjortonde huvudtitelns anslagUtredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandensöverväganden och bifaller
hemställan.

Miljö- och naturresursdepartementet
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MASKIN- 49:4194DnrPROVNINGAR

ajLJ

Miljöanpassade hydrauloljor bioråvara.av

Maskinprovningarna påhar uppdrag Jordbruksdepartementetav gjort enomfattande provning och kartläggning miljöanpassade hydrauloljor.avProjektet påbörjades i slutet 1992 och kommerav redovisasatt ijuni 1994.

Eftersom omfattandeett läckage sker i vid haveriernaturen och vid reparation ifält är det största betydelseav övergångatt till miljöanpassadeen oljor kangenomföras.

Som exempel kan nämnas våravi iatt mätningar konstaterat varje skogs-attmaskin läcker mellan 1000ut och 3000 liter hydraulolja i år. Detnaturen perfinns 4000 Skogsmaskiner,ca i drift i Sverige. Totalt m3säljs 34000 hydrauloljorår i Sverige.per

Redan 1987 introducerades de första vegetabiliska hydrauloljorna i Sverige ochskogsmaskinerna blev eftersom de tillhör de högläckandemest maskinernanaturligt de första försöksmaskinerna.

Användningen påökade de större skogsbolagens maskiner, och används påidag20-80% skogsmaskinerna,av beroende på skogsbolag och del landet.avPå andra typer mobila maskinerav är användningen begränsad.ytterst

När det gäller smörjolja för smörjning kedja och svärd harav idag nästan samtligamaskiner smörjutrustningseparat och de tekniska påkraven denna oljetyp ärheller inte lika omfattande för hydrauloljor. Omställningsom till miljöanpassadekedjesmörjoljor är därför betydligt enklare. Här är det i barastort sett priset somstyr.

För mobila maskiner växellådandär ingår del hydraulsystemetsom en av finnspå marknaden såän länge ingen miljöanpassad produkt uppfyller desom speciellakrav växellådan ställer. Hos Binol Filium AB, är den störstasom producenten avvegetabiliska oljor i Sverige, pågår pilotförsökett med denna oljor.typ av
När vi vårtstartade projekt 1992 fanns inga omfattande provningarmer pågjordaandra mobila maskiner än skogsmaskiner. l projektet har därför skogsmaskinertreoch grävmaskinertre kontinuerligt följts med kemiskaupp och fysikaliska analyserhydrauloljan förav kartläggaatt vilka egenskaper förändas undersom drift.

Sex miljöanpassade oljor har dessutom parallellt analyserats i laboratorium för attjämföra dessa oljors tekniska egenskaper med bergoljebaserade hydrauloljor.För ändamålet har speciell rigg fören utprovning slitage i hydraulpumparavbyggts pågårFörsök påupp. även andra platsernu de miljöanpassademen oljornahar fåttinte någotän totalt genomslag.
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Det finns än tio olika produktermer med varierande påkvalitet de tekniska
egenskaperna. l allastort smörjmedelsföretagsett marknadsför miljöanpassadenprodukt parallellt med övriga bergoljebaserade mineraloljor.

För övervinnaatt användarnas hållning,avvaktande orsakad påavsaknad bevisavpå driftsäkerhet, behöver därför betydligt på framtagningmer resurser satsas avmätmetoder, standarder och utprovning komponenter.av

Vad dessutom harsom avgörande betydelse för utvecklingen är deatt storamineraloljeproducerande smörjmedelsföretagen, komponent- och maskin-
tillverkarna någotinte har egentligt intresse i vegetabiliska framgång.produkters
De har många årsedan bedrivit omfattande framgångsriktett och internationellt
utvecklings- och standardiseringsarbete för bergoljebaserade oljor. Men eftersom
vegetabiliska produkter någoninte ytterligare lönsamhetger för branchen driverpåde inte utvecklingen dem eller standards förav dem. Därför krävs opartisktenmedverkan med tekniska för pådrivaresurser att utvecklingen.
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Förord

Projekt Ren Smörjas hydrauloljetest har genomförts på uppdrag Göteborgsavkommuns miljö- och hälsoskyddsnärnnd. Arbetet har utförts mellan september
1992 och 1994.juni En referensgrupp med från deltaganderepresentanter
företag och undertecknade har knutenvarit till projektet.

Deltagande företag har Göteborgsvarit: Lastbilscentral GLC, Schaktcentralen,
Göteborgs Stads Renhållningsverk, Binol Filium, Mobil, OK, RaisioGA
Lindberg, Shell, Statoil.

Projektet har utförts pilotstudie med kontroller ochsom en provtagningar på
fordon varit i arbete under fältmässiga förhållandensom år.i Fordonenett
och använda hydrauloljeprodukter har haft mycket skiftande och sinsemellan
olika arbetsförhållanden och hydrauliksystem. För undvika orättvisaatt
jämförelser mellan produkter har därför valt dessa.att Detnamnge
väsentliga dennai form pilotprojekt enligtär vår uppfattningav studeraatt

produktertyper och fordon och förändringarav före och efter användning.

Vi vill tacka deltagande företag för aktiv medverkan i projektet liksomen
Kemikalieinspektionen for moraliskt stöd.ett

Ett särskilt omnämnande vill göra GLC och Jan-Olof Amäs bidragitom sommed såväl administrativt, praktiskt ekonomiskt stöd projektet.isom

Undertecknade För innehållet dennaisvarar rapport.

Ulf Duus Göran Värmby
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Bakgrund
På uppdrag Göteborgs kommuns miljö- och hälsoskyddsnärnnd harav ett
omfattande fält-test miljöanpassade hydrauloljor genomförts Göteborg.iav
För första gången har miljöfarligheten hos begagnad hydraulolja från
maskiner fält analyserats.iute

Hydraulolja används många maskiner k hydraulsystem föri överförai atts
krafter behövs för lyft ellerstorasom press.

Hydrauloljetestet delprojektär kommunensinom smörjolje-projektstörreett
Ren Smörja Göteborg, startadesi hösten 1992 kommeroch attsom som
slutredovisas hösten 1994. Det viktigt betona detta fält-testär äratt att ett
pilot-projekt med begränsat antal fordon under förutsättningar,vissa givnaett
vilket innebär försiktighetviss med generella slutsatser bör iakttas.att en

Bakgrunden till Göteborgs initiativ är Smörjmedel och specielltatt
hydrauloljor högläckande tillförsoljor mycketnaturmiljön i storam
mängder. Detta beskrivs Kemikalieinspektionensi Rena Smörjanrapport
KernI 892, bilaga En del läcker då oljan del kommeranvänds,ut utse en
vid olämplig hantering förbrukad s spillolja.smörjolja k Användningav
och hantering Smörjmedel, såväl förbnrkad, mycket omfattandeär iav ny som
Göteborg.

Smörjmedel miljö-är och hälsofarlig produktgrupp används i stort setten som
överallt maskiner, fordoni modernti samhälle. fåtalEndastett ettm m
kemiska produktgrupper kommer liknande volymer ochi bredaupp
användningsområde.

Ett skäl till Göteborgs fortsättainitiativ är och utveckla deannat att
sarnarbetsfonner med näringslivet, Kemikalieinspektionen och andra aktörer

påbörjades Miljöprojekt Göteborgi och fortsatt Kemikaliesvepetisom som
och FörpackningsLyftet. Syftet har här hela tiden uppnå konkretavarit att
resultat och miljöproblemangripa redan tillverkningeni produkt.att av en

Syfte och upplagg
Syftet med hydrauloljetestet är stimulera och påskyndaatt en
produktutveckling miljöanpassade hydrauloljor få igång ökadsamtav en
användning sådana produkter. syfteEtt påverka användningenärannat attav

den befintligainom maskin- och fordonsparken. syfteEtt tredje är att
vidareutveckla de arbetsmetoder prövades bl Göteborg,Miljöprojektisom a
med samarbete direkt med berörda företag och med inriktning verkliga
förhållanden fält.ute i

Ren Smörja antal miljö- hälsokravoch för betecknasvad kansatte ettupp som
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produkt. gjordessom oanvänd Det ihydrauloljamiljöanpassadsom en
biologiskomfattarKravenKemikalieinspektionen.medsamråd a

tillsatser,additivforoch max-gränshälsoaspekter senedbrytbarhet, toxicitet,
tills vidare lämnatharbegränsade viprojektet varitDå ibilaga resurserna

livscykelanalyser.frågan om

pâUmeåiMaskinprovningarStatensmed sometableradesSamarbete även
testprojektparallelltdrivit omettjordbruksdepartementetuppdrag av SMdriftochpå funktioninriktningmedhydrauloljor,miljöanpassade men

l994:XX.

gickInbjudan ut
produktermed dedeltabjöds inSverige atttillverkareoch inomLeverantörer

företagDeGöteborg.fält-test ikrav i somSmörjas sexklarar Ren ettsom ochLindberg, ShellRaisioGAMobil, OK,Filium,Binolkravenklarade är:
fördetkraven,klaradeproduktockså varCastrol anmälde menStatoil. somen

fält-testet.medkomma iför attsent

antingenhälsokravochmiljö-vårauppfylldeprodukter varDe som
vegetabiliskdessa. Enblandningarellersyntetiskavegetabiliska eller estrar av

rybst ellernågonframställd växtoljabestårhydraulolja rapsexavav en
ochpå fettsyrorbaseradesteroljaeller ärsyntetiskbasolja. En estersom

tillverkas vanligenvarandra. Estramamed avalkoholer reageratsom
blandningdel-syntetk ärellerblandolja avvegetabiliska fettsyror. En ens

andelar.ungefär likasyntetisk i storaochvegetabilisk olja ester

med delsyntettvå företagprodukt,vegetabiliskmedställdeföretagEtt upp
användes ävenDessutomesteroljor.syntetiskablandolja medföretagoch tre

hydraulolja.mineraloljebaseradreferensolja enen -

Fälttester
Vifordon.olikafält på sjuår iundersedantestades uteMiljöoljoma ett

storfordon representerarsammantagetolika envalde typertre somav
tillrenhållningsfordonställde tvâRenhållningsverketanvändargrupp.

SchaktcentralenochkranbilartvåGLCLastbilscentralGöteborgsförfogande,
referensmaskin.grävmaskiner,tre envarav

litensåfåförföreoljebytentvâ attgjordes test-startfordonFör varje
möjligt.mineraloljarestmängd som

bilaga 13.redovisas iprojektethelagenomförandetförProgrammet av

ividhydraulsystem: start,fordonensfråntillfällenvidProver tretogs ut
tillfällensamtligavidgjordesanalyserTekniskafull tid.och efterhalvlek

fullstartfrånStockholm. Treochföretag KTHdeltagande i respproverav
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tid analyserades med avseende på miljöfarlighet.

Tre maskiner valdes för miljötestema:ut grävmaskin med blandolja,en en entraktorgrävare med syntetisk och grävmaskinester meden mineraloljaen
referensolja. Här syftet någorlunda jämförbaraatt fordonvar och
driftförhållanden for bättre kunna jämföraatt rniljöegenskapema mellan olika

produkter.typer av

För även miljödata frånatt fordonett restmängd mineraloljeproduktutan av
vi påtog ytterligare fordon fyllt från fabriksleveransettprov med miljöolja.

Det nylevererad renhållningsbil fylld medvar deen miljögodkändaen av
delsyntetiska hydrauloljoma.

Som stöd for projektet bildades referensgrupp med deltagande företagen somhar träffats femvid tillfällen under gång.testets

Resultat från milj
Den biologiska nedbrytbarheten förändrades inte 1400-1700 timmars driftav
under den ett-åriga testperioden grävmaskinemasi hydrauliksystem för någon

de miljötestadetre produkterna.av Se vidare bilagoma 15-17.
Nedbrytbarhetstester och gaskromatografi-analyser har gjorts NIVA Oslo.iavToxicitetstestema har gjorts Zoologiska Institutionen vid Göteborgsav
Universitet.

Mineraloljeprodukten svår bryta ned både föreatt och eftervar användning -20 % nedbrytning efter 28 dygnca båda fallen.i

De två miljöoljoma fortfarande relativt lätta bryta ned.var Denatt
delsyntetiska produkten hade nedbrytning på 70 % och den syntetiskaen ca

60 %, efterestem 28 dygn.ca

Inte heller eko-toxiciteten giftigheten för detta falli vattenlevande-
organsimer, Daphnia-alger förändrades användningen.av-

toxicitetMineraloljeprodukten utslag för hög Daphnia-algema bådeger mot
före och efter användning.

Den vegetabiliska produkten uppvisar ingen toxicitet, varken före eftereller
användning.

Den syntetiska ester-produkten utslag för hög toxicitet klass mediger -mineraloljeprodukten både fore och efter användning.-

Gaskromatograti-analysema oljomas kemiskaav sammansättning visar att
inga nämnvärda förändringar produkterna skett under användning.av
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Resultat från förarenkäter och tekniska analyser

synpunkterFörarnas
I föramasär omdömen tämligen På funktionfråganpositiva.stort om av
miljöoljoma under normal drift finns % totalt 84 kryss99 i rutanav
likvärdigt. gällerCa 85 % kryssen har under likvärdigt detnär ettsattsav
totalt allmänt omdöme. vidareSe bilagoma 1-7.

På grund olika fordon ifrågaoch variationtyper storav av om
hydrauliksystemens arbetsförhållanden meningsfulltdet emellertid fögaär att
jämföra de olika produktema och fordonen med varandra.

Förama på renhâllningsbilama gälleromdömen detpositiva närmestger
miljöoljoma. någotEndast vid två 176 observationer har de noteratav
sämre för funktion vid mycket förhållanden och luktmässigvarma-
upplevelse.

Även kranbilsförama på likvärdiga,de flesta frågor miljöoljoma ärattsvarar
med undantag funktion vid kallstart. 50 %har förarnaDär nästanav en av

på någotsina noteringar sämre.av

De medtvå grävmaskinsförama miljöoljor de flesthar noteringar iär som
något sämre-sämre-kolunmema. mycketDet gäller framförallt kallstar1,

förhållanden, allmänthälsomässig upplevelse, hantering ochvarma
traktorgrävarenomdöme. Den grävmaskin med fick vissasyntetester

problem med ryckighet vid mycket förhållanden.varma

Grävmaskinsföraren mineraloljebaserad fleramed referensolja har
på bådenoteringar plus- och minus-sidoma ifråga hälsomässigom

upplevelse och luktmässigt
.

Driftmässigt har samtliga fordon Vissaarbete under helavarit i testet.
driftstömingar har tvåinträffat för de deltagande Defordonen.sjutre av
grävmaskinema med läckageproblem. ldelsyntet, fick vissasyntetester resp

fallet mindre omfattning, Idet andra omfattning.i störreena av av
förstnämnda fallet uppstod problem Iäven vissa med styrsystemet. aven
kranbilama åtgärdadesuppstod också mindre läckage. samtliga fallIett
läckagen byte ochtätningar packningar.genom av

Tekniska analyser
ochDe tekniska analyserna har företagsdeltagande laboratoriergjorts

visade mycket god sinsemellan.överensstämmelse

Analysvärdena, de flesta fall medelvärdeni 5-6 värden,är visar attsom av
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efterunder och ärvattenhalt testetochviskositetsindexviskositet,
Syratalet, oljomasvisarmiljöoljor.samtligatillfresställande för som

renhållningsbilpå ochvegetabiliskundantagmedbra enåldrande, är enav
1,0, brukarnågot övervärdenakranbil, ärdärpå somsyntetester enen 3förhöjningen inte änsidanandra är mervamingsgräns.betraktas ensom

resultat. Sepositivtvilket ärprodukterna, etttestadedenågonpåtiondelar av
l-7.bilagomavidare

möjligenresultat,anmärkninsvärda utomingaSlitagemetall-analysema visar
därmedkranbiloch syntetester,delsyntetmedgrävmaskinen enför

förhöjda.någotjärnhaltema är

avlagringarsynligaklaraheltär utantvâ oljordetUtseendemässigt är som
ochrenhållningsbilamaidelsyntetDet ärföroreningar. en aveller en

dåavlagringarÖvriga produkter visarreferensoljan. provenamineraloljan
iävenavlagringardetblevfordonfilterbyte i treTrotsstått ett tag.

slutprovema.

ochmineraloljanEndastprodukter.för fleradåligrelativtFiltrerbarheten är
18.bilagavidareñltrerbarhet. Se80 %vegoljan har över

förvärdenbrakyla uppvisar utom enförKöldegenskaptestema extrem -- också denprodukt,traktorgrävaren. Ytterligareiprodukt, ensyntetesteren Vegoljanköldegenskaper.dåligatydervärdenharsyntetester, somen 18.Se bilagafrånendast test-start.iköldegenskaper provetdåligauppvisar

arbetssättetfrånErfarenheter
mellansamarbeteDvsanvänt. enarbetssättdetrekommenderavillVi som

denintresserade iärföretagochkommun,offentlig institution somensom
olikaprojektetpådeltagit vunnitallaharfallvårtfrågan. Iaktuella som

blandattitydkonstruktivochuppnåtts. En positivharresultatKonkretasätt.
alltundertydligareblivitmärktsharprojektetdeltagit ialla somsom

gång.projektets

fråndeltagare,allafrånnedlagtssammanlagdatill deSer resurser somman slagdetta attsamarbeteinnebärlab,oljebolagens etttill avfordonsförare
tillbaka.fåroch tiosätter inkommunen pengen

komplicerademedarbetarnärspeciellt viktigt merdet ärVi mantror
braförkompetenser attolikamånga enkrävsdär detmiljöproblem

helhetslösning.
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Diskussion
föras.följandepilotprojekt kanbegränsadeUtifrån vårt resonemang

Miljö
vårtimiljöoljoma, vieller testatmineral-varkenvisar somMiljötestema att

relativtdrifttid i tre1400-1700 timmarsefterförändratspilotprojekt,
traktorgrävare. Vissengrävmaskinerarbetandehårtochlikvärdiga

skeddehydraulsystemenprodukt ifärskmedpåfyllningformutspädning i av
Påfylldabetydelse.begränsadhafttroligtvishargång,projektetsunder men

olja.totalvolymen%10-20hållithar sig inommängder av

längedär detmiljöoljomaförresultatpositivtsåledesMiljötestema ettger
användning.eftersvåmedbrytbaraochgiftigablirdessadiskuterats inteom

förväntat.vilketned,brytasvårastklanMineraloljeprodukten är att var
höganed. Debrytalättareklartvegoljan attochSyntetestem var
dockuppnåsprodukterdessaförtillverkarnanedbrytningsvärden uppgersom

mineralolja irestmängdensannolikhetmedberorDet avinte. stor
testmetod.% företagen använtca och10hydrauliksystemen att annanen

eko-för högutslagväntatrnineraloljeproduktenI toxicitetstestema somger
basoljantillsättsadditiveningår idetTroligtvis ämnenär somtoxicitet. som

effekten.toxiskamirieraloljan för denstårsom
medklassitoxicitetför högutslagocksåSyntetestern ger -

produktdennabasoljan iförvånande. Attvilketmineraloljeprodukten är- frånlöstsnågotfrån utPåverkansannolikt.skulle toxisk är inte somvara
ärfannsmotorolja i systemetrestmängdfrån denellerhydraulsystemet som

delsyntetenmotoroljeteorin ärtalar attVadförklaringar.tänkbara emotsom
Viktigtmotorolja.resthalt attmotsvarandenågon toxicitet,inte uppvisar trots

ellerförrepresentativ syntetestrarärden uppmätta toxicitetenreda ärta om
under justförhållandenaellerproduktmed dennaspecielltnågot justdet ärom

detta fálttest.

denfrånoljandelsyntetiskaalls. DentoxicitetDelsynteten visar ingen
tillförklaringarMöjligatoxicitet.renhållningsbilenfabriksfyllda visar svagen

utlösningaroljan frånellertillsatsema ifrån additivendet påverkankan vara
från hydraulsystemet.

Förarna
miljöoljomapådragienkätsvar tyder attochsynpunkter storaFöramas

driftförhållanden.normalaunderbrafungerat

bäst.fungeratuppenbarligenharRenhållningsfordonen

förhållandenmycket sommarenunderpå ochkallstartVid vintern varma
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itycks rrriljöoljoma fordonen traktorgråvarenvissa i vissa och iavav en av
kranbilama fungera något Delsyntetensämre. grävmaskinen hari dock

hydrauloljafungerat helt likvärdigt med normal enligt föraren. Något mönster
svårtär att se.

läckage andra driftstömingar det mycket svårtdet gäller ochNär är utan
till detmycket undersökningar uttala orsaker och detsigatt enanoggranna om

inträffat.andra som

årsmodell -85inträffade påkraftigaste läckaget grävmaskinenDet med
hablandolja. bedömer det kan samband med byteVi frånatt ett

dåmineraloljeprodukt till vår miljöolja, liknande läckage på detta fordonett
inträffat tidigare. började också läcka samtidigtDet de kolvama.störstatre

ochtrolig orsak kan packningsmaterialet ifrågaEn tätnings-attvara som-
påbytts tidigare påverkades grund olika egenskapernegativ sätt hosett av-

oljorna.de olika

årsmodell -86två läckagen traktorgråvarenDe med ochövriga i syntetester-
årsmodell -87kranbilen med mindre omfattningi syntetester var av men-

på samtligaskedde samtidigt tänkbara läckagepunkter varföri vistort sett
också här samband med bytena till miljöolja. heller på dessa fordonInteettser
har liknande läckage uppstått tidigare. Också här den troliga orsakenär
densamma för grävmaskinen, dvs påverkan på ochtätnings-som

heller fallpackningsmaterial, dessa bytts någon gång.inte i utsom

möjligen betrEtt kan skönjas läckage-risk. Risken ökar förvisst mönster
äldre fordon med gamla och packningar. också påVi vill pekatätningar
problem dåligkan orsakas blandbarhet mellan miljöoljor ochsom av
mineraloljebaserade kan leda ökadeprodukter. Det till dålig frltrerbarhet med
påfrestningar följd.i systemet som

tekniska analysernaDe
tolkning de normala tekniska flestaEn analyserna devisar attav

enmiljöoljoma Två produkterhar bra värden. kranbilamaisyntetestramaav
renhållningsbilamaoch vegoljan något syratal.dock högai uppvisaren av

dålig frltrerbarhetKTHs analyser för flera miljöoljor. förklaring kanvisar En
det uppstår någon fonngeler eller utfallningar då miljöoljomaattvara av

blandas med motoroljor funnits kvar hydrauliksystem.i vissarester somav
Motoroljor innehåller tensider såsom dispergenter kanoch detergenter, vilket

effekter.dessage

en delsyntetDet miljöoljomaär intressant iatt notera att en aven av
renhållningsbilama fungerat ochhar helt likvärdigt mineraloljeproduktmed
haft alltigenom goda analysresultat.
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För ytterligare jämförelser och utvärdering tekniska ochresonemang, av
funktionsmässiga aspekter vill hänvisa tillvi Statens Maskinprovningars

SM juni---94.rapport

Slutsatser och rekommendationer
Även materialet och pilotprojektet arbetat med begränsatär vill draviom

antal slutsatser:ett

Pâ miljö- och hälsosidan har hydrauloljetestet utfallit Produkterpositivt.
från början miljöanpassade detär är efter årsäven användning. Någrasom ett

förändringar oljomas miljöegenskaper har kunnat påvisas. Avenav om
hälsoeffekter harinte pá använd produkt, finns det skäl dettestats att anta att
inte heller här skett några förändringar. Mineraloljeprodukten ärtestatssom
lika ekologiskttoxisk och svår bryta ned efter användning denatt som var
före.

De miljö- och hälsokrav Ren Smörja för miljöanpassadesattsom upp
hydrauloljor kan mall förutgöra kalla produkt miljöanpassad och böratten en
kunna tillämpas underlag för nonn.som en

När det gäller funktion har samtliga testade miljöoljor vid normala
driftförhållanden fungerat likvärdigt med vanliga mineraloljebaserade

Ändåhydrauloljor. bör försiktighetviss iakttas byter tillinnan man
miljöanpassad hydrarulolja befintlig fordonspark.i

.
Enklare hydraulsystem renhâllningsbilar,i kranbilar fordon, därsom m

arbetstemperaturen alltför hög,inte är lägre 85-90 °C, bör väljas förstaän i
hand

Hydraulsystem läcker mycket bör prioriteras.som

Man bör det motoroljavarit i tidigare, det kan innebärase systemetupp om
problem med ñltrerbarheten det finns motorolja kvar.resterom av

Äldre fordon, speciellt sådana med hög arbetstemperatur, höga tryck och
med äldre tätningar och packningar kan innebära läckagerlsker vid byte. Man
bör kontrollera ochtätnings- packningsmaterialet god konditionatt är inoga
och tål den aktuella miljöoljan. Samråd bör alltid ske med leverantör oljaav
och hydrauliksystem före byte till miljöolja.

Bäst är givetvis redan då fordon levereras fabriksfyllthaatt medett
lämplig rniljöolja. Miljö- och hälsoproblemet finns dock första hand deni i
befintliga fordonsparken varför det viktigt finnaär för destrategiatt systemen
och fordon, utöver skogsmaskinema, forsta handi lämpligaär för tillbytesom
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miljöolja.

Miljötestema, analyserna och dede tekniska samlade kunskaperna från
utvecklingfálttestet riktningen nuvarande rätt framföralltvisar i äratt men

tekniksidan och miljötest-system behöver utvecklas. miljöolje-produkterVissa
förbättras tekniskt, ifråga blandbarhetbehöver och filtrerbarhet.t ex om

Hydraulik-, fordons- och komponenttillverkare behöver dras med i
utvecklingsarbetet mer.

10. Sättet på specielltarbetat Ren Smörja rekommenderas,vi i närsom man
lösa opartiskbehöver miljöproblem komplicerade Eni system.mer

samhällsansvarig samarbetar fåaktör med användare och tillverkare för att
igång utveckling föroch marknad miljöanpassade produkter.en

ll. Smörjmedel de och viktigaste kemiska produktgruppemaär störstaen av
från miljö- och hälsosynpunkt vårt modema samhälle. Någon eller någrai

bör därför berördauppdrag samarbete med intresseradeinstitutioner i iatt
företag, miljöanpassadeoch medverka den fortsatta utvecklingeni ita tag av
hydrauloljor och berördaandra smörjoljor. Sådana skulleinsatser gynna
företags konkurrenskraft förbättras. Medelsamtidigt miljö och hälsa kansom
för sådan forskning och utveckling borde denkunna sökas hos MISTRA,t ex
miljöstrategiska forskningsfonden.
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theharmonintionon of the of excisedutiesstrucrures mineraloil:on

THECOUNCILOFTHF.EUROPEANCOMMUNlTlES. HASÅDOVTEIT11lSDIRECTlVE:
Havingregard theTreatyestablishingto heEuropean ScopcEconomicCommunity.and particularArticle99thereol. irIirr l

MemberStatt-sshallHaving impose harmonizedexciseregard theproposalfrom ato theCommission. duty mineraloilsinaccordancewiththisDirectivc.on
Having Memberregard Statesthe shallfixopinion theirofto theEuropean accardanceParli- rateswithDirectivesamentfi. 9282EEC theapproximationof theonof exciseduty mineralrates oils.on
Havingregard the oftheEconomicto andopinion Social rIirel 2Committee,

Vi. the ofthisDirective oilmineral shallpurposesWhereasDirective cover92l2EEC laysF downprovisionsonthegeneral forproductsarrangements subject a productsfallingexcise withinCNto code2706;duty; b productsfallingwithinCNcodes270710,270720,2707JO,270750,27079100and270799exceptWhereasDircctivc 2707lZKZEECC 9930,2707laysdown 9950and2707provision 9970;inoftheminimumrespect of dutyapplicable c productsratvs fallingwithinCNexcisc to 2709;codecertainmineraloils; d productsfallingwithinCNcode2710;
e productsfallingwithinCN code2711.includingWhere-as important the functiorring chemicallyto oftheproper methaneand butpure cxcludingpropaneinternalmarket determineto definitionsfor naturalallcommon gas;mineraloilproductswhichshallbesubject thegeneralto t productsfalling within CN codes271210,excisemonitoringsystern. 27122000,27129031.27129033,27129039und27129090;Whereas useful basesuchdcfinitions Xis to those productsin fallingwithinCN codeon 2713with thethecombinednomenclaturcforce thedateof exceptionthe ofresinousin at products.usedbleachingearth.adoptionof thisDirectrve; acidresiduesandbasicresidues;
h productsfallingwithinCNcode2715;Whereas laydown iit certain productsnecessaryto obligatory fallingwithinCNcode2901;exemptionsCommunitylevel;at j productsfallingwithin CN codes290211U029021990,290220,290230.29024100.29024200,Whereas.however, 290243 and00appropriate 290244;permitMembertoStatesapply optionalto basiscertainotheron productsfallingan withinCN codes34031100exemp- andtions reduced withintheiror rates territory 3403where 19own ;thisdoes giverise distortionsnot ofto competition; l productsfallingwithinCNcode3811;m productsfallingwithinCNcode3817.Vhereas rnvidefornecevarv rocedurein a to Mineraluilsotherthanthoseauthorize forwhichthe levelofintroductionof further acxemptionsrateor duty specifiedin the Directivereducrons RZXZEECrates shallbe; suüjcct dutyexcise intendedto for offeredforsaleuse,used heatingfuel fuel.or Theas ofdutyormotor rate toWhereas providefornecessary reviewto procedure becharge-da shallbefixed.according the forto :ituse, rateforall the reducedexemptions providedforor rate-s theequivalentheatingfuel fuel.or motorthisDirectiveinorder monitortheirto continuedcompa- lntibiliry additionwith thethe taxablefunctioning productsto listedin01the internalproper para.graphmarket. productintendedfor offeredany forsaleuse. orused fuel, additivemotoras extenderor inasan or motorfuels.shallbetaxed fuel.Anyothermotor hydro-as0 OJNoc 1z.zi.iz.ivvd p,ix carbon. forcoal,lignite,except other9 O] similarNoC peat solidIllJ,is. or1991,2249.p. hydrocarbons0 OJNoc natural intended69, foriii. 1991 or offeredzs. forgas, use.O NoL 76.23. sale1992. usedforheatingor shallbetaxed thepurposes at rateSee 19ofthisOfficialJournalpage for theequivalentmineraloil.
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theof27ChapterNoteAdditional 4ofsolid meaning toHowever. similarlignite. othercoal, peator any establish-consideredshallbenomenclaturecombined antaxationhydrocarbons besubjectnatural tomayor gas oils.mineralproductionforthe9ZI2EEC.of DirectiveaccordancewithArticleJ J ment
laidrulesthe movementprejudiceWithout ontoofcodes theReferencesparagraphabovein l to needStatesMember92l2EEC notDirectivedowntheversionthoseofCombinedNomenclatureshallbeto oilsmieralofproductiontheforestablishmentsconsideradopted.of DirectivetheCNin forcewhenthis productstheonlywhich manu-establishmentsinthose dutylevelofwhichfor nolmineraloilsfactured aare 9282EEC.Directivespecified

excisedutyEatablishmentof thell.
ÅrIite 6

ArIirr J mineralofproductionneedStatesMember nottreatas
oils:

shallbesubjectmineraloilsln eachMemberState mineralofsmallquantitieswhichduringoperationsof acalculated litresduty l000speciticexciseto pera incidentally;obtainedoilsforproducts°C.of However.product IS areat temperaturea andforLPGfueloils,used heavylisted Article2l as makesof mineraloilwhichtheoperationsbyh user acalculatedshallbespecificdutyandmethane.the per providedundertaltingpossible hisits ownre-useltilogram.l 000 lesspaid suchoilalreadydutythattheexcise noton thewouldbeduewhichtheexcisedutythanexcisedutythespecificMemberStates calculatemay duty:beliable exciseagainre-usedoil totowereothermethanefor fueloils.LPGandheavy mannera theyln thatparagraphthanthatprovidedlorin event produc-ofmixing.outsideconsistingtheoperationc aquanti-theproportionshallbeobliged ealculate mineraltoto bondedwarehouse,establishmenttion or a materials,mineraloils otherttes. otheroils with or
provided:

paidbeenhasthat duty thei excise componentsonrlirleA 4 previously;and
thepaid lessthanthattheii amountnotamountdefiningtheprovisionsthegeneralIn additionto chargeablewhichwouldbeoftheexciseduty onof thefortheprovisionschargeable and paymentevent themixture.âzllzllEl-ZC.excisedutyDirectiveexciseduty insetout due thebecontemienraloilsshallalso occurrenceonon applywherethemixturefirstconditionshallThe notmentionedArticle23chargeableof ofthe eventsone specificexempted use.aof thisDirective.

dutyprovidethatexcisealsoMemberStates onmay rIiceA 7establishedthatduewhenmineraloilsshallbecome
fortheruleslaiddown nationalfinal conditiona use stocksofofexciseduty.On changeduty exemption ratesofof reduced oneormorenot aorrate orpurposea besubjectintoconsumptionmineraloil toanputfuliilled. maylongerno of theexciseduty.reductionincreasein ora

thecurti-oilswithinof mineralTheconsumption
mineraloilsshallproducinglageof establishment notan ArIiredutyexcise 8givingriseconsideredchargeablebe toeventa of suchfor theconsumptionlong the puroseas aa inproduction. generalprovisionsaddition theln outsetto excisableof92lZEECDirective exemptuseson Communityotherprejudiceandwithoutfor products.wheresuchconsumption toHowever. notpurposes followingshall thefor the MemberStatesparticular provisions,productionandin exemptrelated thatto whichunderharrnonizedexciseduty conditionsconsideredchar- fromtheshallbepropulsionof vehicles,this a thelor of ensuringshalllaydown thetheyduty.excisegeable givingrise purposeevent to applicationof suchstraightforwardand exemp-correct abuseevasion.avoidanceandofpreventingtions :orany

ÅrIire 3 usedfor otherthanmineraloilsa motorpurposes aafuels;heatingfuelsorasestabishmentinArticleWithoutprejudiceto an for fuelsloroilssupplied themanufac- mineralbArticlelistedin 2 l purposewhichtheproducts useasare otherthanprivatepleasureflying.navigationsofairwithinthespecificsubjectedtured processto aor
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Forthe oi thisDirectivepurposes privatepleasure fora stationarymotors;flyingshall the aircraftmean itsuseo ownerorth; natural legal b inwho of plantandmachineryor enjoy: usedits respect inperson either construc-usethroughhire through tion.civilother engineeringandpublicor works;lorotherany means.thancommercial andin particularpurposes other c forvehiclesintendedfor offthan thefor publicroadwaythecarriageof use orgoods forthepassengersor or whichhave beengrantedauthorizationsupply forof notservicesior consideration uselor theor mainly thepublichighway.onof publicauthorities.purposes

Membt limitthe The4. Council.ol thisesmay actingexemption unanimouslyscope proposalon asuppliesofto jet fuelCN fromthecode Commission,Z7l0005l; authorize MemberStatemay anyintroducefurtherto exemptionsrecutionsforspecificorpolicyconsiderations.c mineraloilssuppliedfor fuelfortheuseas purposesof navigationwithinCommunity includingwatersfishing,otherthan privatepleasurecraft. A MemberStatewishing introducesuchto a measureshallaccordinglyinformtheCommissionandshallalsoprovideFor theCommission:he withallof relevantthisDirective.purposes privatepleasure or necessaryinformation.TheCommissionshall shallcratt inlormcralt theotherusedbymean itsany theowneror MemberStatesnatural of thelegal proposed withinwhom enjoysitsperson measureeither oneuse month.throughhire through otheror lorotherany means,thancommercial andin particularpurposes otherthanforthecarriageof goods forthepassengersor or TheCouncilsupplyof shallservices bedermedfor haveconsideration authorizedthefor totheor exemptionof public recutionproposedauthorities.purposes withinor monthsoftwotheotherMemberStatesbeinginformed laiddowninasthesecondsubparagraph.neithertheCommissionnorMemberStatehasrequestedany thatthe beconsi-matterWithoutprejudice otherCommunityto provisions. deredbytheCouncil.MemberStates applytotal partialmay exemptionsor orreductionsin the ol duty mineralrate oilsusedto underfiscalcontrol: theCommissionconsidcrsthatthe xemptionsorreductionsprovidedfor in paragraph4 longerarenosustainable.particularlya in inthe fairof competitionoi producing termselectricityprocess and ordistortionof theoperationcombined oi theinternalmarket,andheatplants;power orCommunitypolicyin the oi protectionoftheenvi-areab for navigation shallinland submitronment. appropriateother proposalson than thewaterways for toCouncil.privatepleasure TheCouncilcraft; shalltake unanimousdecisiona ontheseproposals.c in thefieldof andthepassengertransport. carriageofgoods. rail;
ln and thelatestbeforeanyevent, Jl Decemberatd in thefieldof pilotprojectsfor thetechnological t996,theCouncilshallreviewthesituationwithregardtodevelopmentof .nvironmentally-frieudlythemore exemptionsreduction: inor paragraphset 4out onproductsandin particular relation fuelsrom thebasisofto theCommissionareport andshallunani-renewableresources; mouslydetermi proposalfromtheCommission.onaalter oi the Pe thefieldof themanuiactudevelopment. ,testing all of themshall. any beor ablished.modiliedandmaintenance orof aircraftandships; extended.

f exclusivelyin agriculturalandin horticulturalworks.andin forestryandinlandfisheries; NolaterthanJl December1997theCouncilsltallreviewtheg exemptionsofdredging providedfor paragraphsrespect operations blnavigablewater- andZb. thebasisofand theCommissiononways report andaports. taking of theexternalaccount entailedin suchcostsof andthemeans implicationstransport fortheenviron-andshalldecidement unanimously. proposalfromonaMemberStates also, the oi allmay theCommission.case orsome whether abolish modifyto thoseorof thefollowingindustrialandcommercial applyuses. a exemptions.reduced of taxationrate oil andorLPGandorongasmethaneandor lteroseneusedunderfiscalcontrol.providedthatthe charged lessrate thanthenot MemberStatesshallbelree giveeffect theto tominimum inDirective9282EECrateset theon exemptionsapprox- ductionsin theor ofduty inrate. setoutimationof the of exciseduty mineralrates oils:on paragraph4 refundingtheexcisedutypaid.
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States.MemberthedownlaidbeunanimouslyactingtheCouncil.DecemberI99ZByJl
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