
PM: Uppdateringar av miljöinformation om 
drivmedel i juli 2022 

Håll utkik efter miljödeklarationen av drivmedlen på macken när du är ute och kör 
på sommarvägarna. Och välj drivmedel utifrån de hållbarhetsdata du ser. Nu 
uppdateras miljöinformationen för 2021. I detta PM jämförs miljödeklarationer för 
2021 och 2020 hos de drivmedelsbolag som hunnit uppdatera en dryg vecka in i juli 
2022. 

  

Uppdaterad miljödeklaration av fordonsgas hos St1 Biogas. De erbjuder två varianter gas ur samma 
munstycke, ungefär som vi kan avtala om el med olika ursprung ur samma uttag. Den bästa gasen är 100 
procent förnybar och har klimatpåverkan noll; alternativet är 99 procent förnybart och minskar 
klimatpåverkan 85 procent jämfört med fossil bensin.   

 

Ser du ingen uppdaterad miljöinformation för år 2021 på den mack där du brukar 
tanka? Hör då av dig till ditt bränslebolag och begär fram de data de har i 
gömmorna. 

Senast i juni fick de nämligen sitt godkännande av Energimyndigheten för 
rapporteringen av de drivmedel de sålde år 2021. Därmed kan bolagen sätta upp 
miljödeklarationer på macken gällande år 2021, och kan även uppdatera den 
kompletterande miljöinformationen som finns på deras webbsidor.  

Många drivmedelsbolag som säljer fordonsgas har nu uppdaterat sina 
hållbarhetsdata, liksom Neste med sin förnybara diesel Neste MY. Alla andra bolag 
drar benen efter sig. 



Ett sätt att visa sin uppskattning för transparenta drivmedelsbolag är att tanka hos 
dem. Här är en lista på de bolag som uppdaterat sin miljöinformation med data för 
2021, enligt en koll på deras hemsidor den 8 juli 2022. 

De föredömligt transparenta leverantörerna är: Borlänge Energi, Gasum, Neste, St1 
Biogas, Svensk Biogas, Uppsala Vatten, och Vafab Miljö.  

I detta PM jämförs miljödeklarationerna för vart och ett av dessa bolag åren 2020 
och 2021, med undantag för Uppsala Vatten som inte lämnade någon 
miljöinformation alls för år 2020, och nu miljödeklarerar sin fordonsgas för första 
gången. 

Palmoljederivatet PFAD stod för ungefär 25 procent av råvarorna i den helt 
förnybara dieseln Neste MY både år 2020 och 2021. Vi hade hoppats och trott på en 
minskning. Nästan alla transparenta föregångare deklarerar lägre klimatpåverkan 
år 2021 än år 2020 för var och en av sina drivmedelsprodukter. Ingen deklarerar en 
ökning. Den allmänna trenden är att den förnybara andelen i drivmedlen ökar.  

Kan själva miljödeklarationen bidra till att leverantörerna vill överträffa sig själva 
och varandra? Eller är det önsketänkande? Gröna Mobilister är part i målet 
eftersom vi envist kampanjat för miljödeklaration av drivmedel i tio års tid. Men 
helt klart måste deklarationen ge något incitament på marginalen. 

För de drivmedelsbolag som ännu inte visat sina kort för år 2021 efter sig finns 
miljöinformation för år 2020 att ta del av i Gröna Mobilisters rapport 
Drivmedelsfakta 2021. 

 

Läs mer 

Fler reflektioner kring miljöinformation om drivmedel finns i den medföljande 
bloggposten Nu uppdateras miljöinformationen om drivmedel – men inte det 
bristfälliga regelverk som styr den 

Utvärderingen Hur mycket miljöinformation om drivmedel har vi fått? 

Rapporten Drivmedelsfakta 2021 

 

 

Borlänge Energi 

Produktnamn - år Fordonsbiogas - 2020 Fordonsbiogas - 2021 

Klimatpåverkan 
(g CO2e/MJ) 

10,8 6,2 

Förnybar energiandel 
(%) 

100 100 

Förnybara råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Matavfall – 100 
Sverige 

Matavfall – 100 
Sverige 

Mer information Borlänge Energi - miljöinfo 

https://www.borlange-energi.se/om-oss/kor-fossilfritt
https://www.gasum.com/sv/hallbara-transporter/bussar-och-personbilar/personbilar/biogasinfo/
https://www.neste.se/neste-my-fornybar-diesel/hvo/miljoinformation
https://www.st1biogas.se/miljomarkning
https://www.st1biogas.se/miljomarkning
https://www.svenskbiogas.se/biogas-miljo/biogasens-miljopaverkan/
https://www.uppsalavatten.se/foretag/avfall-och-atervinning/tanka-biogas/
https://vafabmiljo.se/biogas/miljoinformation-vafabmiljo-biogas/
https://gronamobilister.se/rapporter/2021/drivmedelsfakta-2021/
https://gronamobilister.se/blogg/2022/nu-uppdateras-miljoinformationen-om-drivmedel-men-inte-det-bristfalliga-regelverk-som-styr-den/
https://gronamobilister.se/blogg/2022/nu-uppdateras-miljoinformationen-om-drivmedel-men-inte-det-bristfalliga-regelverk-som-styr-den/
https://gronamobilister.se/rapporter/2022/hur-mycket-miljoinformation-om-drivmedel-har-vi-fatt/
https://gronamobilister.se/rapporter/2021/drivmedelsfakta-2021/
https://www.borlange-energi.se/om-oss/kor-fossilfritt


Gasum CGS 

Nedanstående biogas finns på samtliga tankstationer i Gasums regi förutom på de 
stationer som redovisas nedan för Gasum och Gasum Skövde. 

Produktnamn Biogas - 2020 Biogas - 2021 

Klimatpåverkan 
(g CO2e/MJ) 

12,3 10,3 

Förnybar energiandel 
(%) 

100 100 

Förnybara råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Lantbruksrester – 43,3 Avfall från matindustri – 
52,5 

Gödsel – 28,7 Gödsel – 36,6 
Sverige 

Hushållsavfall – 15,8 Övrigt – 10,9 

Övrigt – 12,2  
Sverige*, Danmark*, 
Holland* 

Sverige*, Danmark*, 
Tyskland* 

Mer information Gasum - miljöinfo 
*Gasum redovisar inte ursprungsländer för varje förnybar råvara separat, utan för alla sådana råvaror tillsammans 

 

 

Gasum 

Neanstående biogas finns på följande tankstationer:  Gasum Gårdsten Göteborg, 
Gasum Umeå, Gasum Östersund, Circle K Vintrie Malmö 

Produktnamn Biogas - 2020 Biogas - 2021 

Klimatpåverkan 
(g CO2e/MJ) 

14,5 6,5 

Förnybar energiandel 
(%) 

100 100 

Förnybara råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Avfall från matindustri – 
82,9 

Avfall från lantbruks-
produkter – 42,7 

Odlade grödor – 12,9 Gödsel – 33,2 

Övrigt – 4,2 Avloppsslam – 12,1 

 Avfall från matindustri – 
9,4 

 Hushållsavfall – 2,6 
Holland*, Sverige* Sverige*, Danmark*, 

Holland* 

Mer information Gasum - miljöinfo 
*Gasum redovisar inte ursprungsländer för varje förnybar råvara separat, utan för alla sådana råvaror tillsammans 

 

  

https://www.gasum.com/sv/hallbara-transporter/bussar-och-personbilar/personbilar/biogasinfo/
https://www.gasum.com/sv/hallbara-transporter/bussar-och-personbilar/personbilar/biogasinfo/


Nedanstående naturgas finns på följande tankstationer: Gasum Gårdsten Göteborg, 
Gasum Umeå, Gasum Östersund 

Produktnamn - år Naturgas - 2020 Naturgas - 2021 

Klimatpåverkan 
(g CO2e/MJ) 

66,6 66,6 

Förnybar energiandel 
(%) 

0 0 

Fossila råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Naturgas – 100,0 
Ursprungsland ej deklarerat 

Naturgas – 100,0 
Ursprungsland ej deklarerat 

Mer information Gasum - miljöinfo 

 

 

Gasum Skövde 

Produktnamn Biogas - 2020 Biogas - 2021 

Klimatpåverkan 
(g CO2e/MJ) 

12,6 6,3 

Förnybar energiandel 
(%) 

100 100 

Förnybara råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Slakteriavfall – 77,5 Avloppsslam – 100 

Hushållsavfall – 14,9  

Övrigt – 7,6  
Sverige* Sverige* 

Mer information Gasum - miljöinfo 
*Gasum redovisar inte ursprungsländer för varje förnybar råvara separat, utan för alla sådana råvaror tillsammans 

 

 

  

https://www.gasum.com/sv/hallbara-transporter/bussar-och-personbilar/personbilar/biogasinfo/
https://www.gasum.com/sv/hallbara-transporter/bussar-och-personbilar/personbilar/biogasinfo/


Neste 

Nestes förnybara diesel säljs bland annat av Biofuel Express, Energifabriken, 
Fillngo, OKQ8, Tanka och Qstar. År 2020 sålde OKQ8 och Tanka en särskild variant 
av Neste MY, som på massbalansnivå inte innehöll något palmoljederivat PFAD. 

Produktnamn - år Neste MY Förnybar 
Diesel - 2020 

Neste MY Förnybar 
Diesel - 2021 

Klimatpåverkan 
(g CO2e/MJ) 

16,6 14,3 

Förnybar energiandel 
(%) 

99,9 99,9 

Förnybara råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Slakteriavfall – 50,1 
Australien, Belgien, 
Brasilien, m.fl. 

Slakteriavfall – 60,0 
Spanien, Storbritannien, 
Tyskland, m.fl. 

PFAD (Palm Fatty Acid 
Distillate) – 25,0 
Indonesien, Malaysia 

PFAD (Palm Fatty Acid 
Distillate) – 24,7 
Indonesien, Malaysia 

Raps – 24,0 
Frankrike, Lettland, 
Tyskland, m.fl. 

Raps – 17,5 
Tyskland, Australien, 
Frankrike, m.fl. 

Använd matolja – 0,7 
Vietnam 

Använd matolja – 0,8 
Indonesien 

Fossila råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Ej deklarerade – 0,1 
Ursprungsland okänt 

Ej deklarerade – 0,1 
Ursprungsland okänt 

Mer information Neste - miljöinfo 

 

 

  

https://www.neste.se/neste-my-fornybar-diesel/hvo/miljoinformation


St1 Biogas 

Produktnamn - år Biogas Bas - 2020 Biogas Bas - 2021 

Klimatpåverkan 
(g CO2e/MJ) 

20,4 14,2 

Förnybar energiandel 
(%) 

96,5 99 

Förnybara råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Gödsel – 36,9 
Danmark, Holland 

Gödsel – 62 
Danmark 

Matavfall – 15 
Sverige, Danmark 

Slakteriavfall – 12 
Sverige 

Glycerin, glycerol – 11 
Holland, Danmark, 
Storbritannien, Polen 

Avfall från matindustri – 
9 
Danmark 

Grödor, övrigt – 34 
Danmark, m.m. 

Övrigt (grödrester, 
glycerin, avloppsslam – 
16 
Danmark, Sverige 

Fossila råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Propan, naturgas – 3,5 
Ursprungsland okänt 

Propan, naturgas – 1 
Ursprungsland okänt 

Mer information St1 Biogas - miljöinfo 

 

 

Produktnamn Biogas 100 - 2020 Biogas 100 - 2021 

Klimatpåverkan 
(g CO2e/MJ) 

5,8 0 

Förnybar energiandel 
(%) 

100 100 

Förnybara råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Avloppsslam – 65,4 
Sverige 

Matavfall – 51 
Sverige 

Avfall från matindustri – 
14,9 
Sverige 

Gödsel – 33 
Sverige 

Matavfall – 11,4 
Sverige 

Avloppsslam – 16 
Sverige 

Övrigt (avfall från 
slakteri och 
etanolproduktion) 
– 8,3 
Sverige 

 

Mer information St1 Biogas - miljöinfo 
 

 

  

https://www.st1biogas.se/miljomarkning
https://www.st1biogas.se/miljomarkning


Svensk biogas 

Produktnamn - år CBG Biogas - 2020 CBG Biogas - 2021 

Klimatpåverkan 
(g CO2e/MJ) 

11,0 8,5 

Förnybar energiandel 
(%) 

100 99,6 

Förnybara råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Matavfall – 64,0 Slakteriavfall – 47,3 

Slakteriavfall – 15,0  Matavfall – 39,4 

Avloppsslam – 9,0 Avloppsslam – 11 

Avfall från matindustri, 
rester från 
etanolproduktion, 
fettavskiljarslam – 12,0 

Avfall från matindustri – 
2,3 

 Sverige*, Norge* Sverige* 

Fossila råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

 Ej deklarerade – 0,4 
Ursprungsland okänt 

Mer information Svensk biogas - miljöinfo 
*Svensk biogas redovisar inte ursprungsländer för varje förnybar råvara separat, utan för alla sådana råvaror tillsammans 

 

 

Uppsala Vatten 

Produktnamn - år Fordonsgas - 2021 

Klimatpåverkan 
(g CO2e/MJ) 

10,3 

Förnybar energiandel 
(%) 

93,3 

Förnybara råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Matavfall – 53,5 
Sverige 

Avloppsslam – 20,9 
Sverige 

Fast avfall från handel – 
6,3 
Sverige 

Övrigt (fettavskiljarslam, 
slakteriavfall, drank, 
m.m.) – 12,6 
Sverige 

Fossila råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Naturgas – 6,7 
Norge 

Mer information Uppsala Vatten - 
miljöinfo 

 

 

  

https://www.svenskbiogas.se/biogas-miljo/biogasens-miljopaverkan/
https://www.uppsalavatten.se/foretag/avfall-och-atervinning/tanka-biogas/
https://www.uppsalavatten.se/foretag/avfall-och-atervinning/tanka-biogas/


Vafab Miljö 

Produktnamn - år Biogas - 2020 Biogas - 2021 

Klimatpåverkan 
(g CO2e/MJ) 

14,8 6,9 

Förnybar energiandel 
(%) 

96,0 99,9 

Förnybara råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Avloppsslam – 29,8 
Sverige 

Matavfall – 26,8 

Matavfall – 23,6 
Sverige 

Rester från 
spannmålstillverkning – 
19,6 

Rester från 
spannmålstillverkning – 
17,5 
Sverige 

Gödsel – 15,5 

Gödsel, slakteriavfall, 
glycerin, m.m. – 25,1 
Sverige, Danmark, Tyskland 

Avloppsslam, drank, 
avfall från matindustri, 
råglycerin, slakteriavfall 
– 38,0 

  Sverige*, Tyskland*, 
Holland*, m.fl. 

Fossila råvaror – 
energiandel (%) 
Ursprungsländer i fallande 
betydelse 

Naturgas – 4,0 
EU 

Ej deklarerade – 0,1 
Ursprungsland okänt 

Mer information VafabMiljö - miljöinfo 
*Vafab Miljö redovisar för år 2021 inte ursprungsländer för varje förnybar råvara separat, utan för alla sådana råvaror 

tillsammans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor eller synunkter på detta PM, kontakta Per Östborn, 
per.ostborn@gronamobilister.se 

 

https://vafabmiljo.se/biogas/miljoinformation-vafabmiljo-biogas/
mailto:per.ostborn@gronamobilister.se

