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Abstract
Under &et 2001/2002 fdrbrhdes over 33 400 ton flytande animaliska och vegetabiliska
restprodukter i Sverige. Drifterfarenheterna5ir goda fdr m h g a av de anlaggningar som
anvander detta briinsle men det finns dock en viss utvecklingspotential.Framfdrallt n k
det galler belaggnings- och korrosionsproblematiken samt fdr att uppni reducerade
NO,-nivber kan tekniken ytterligare utvecklas.
Tillghgen i Sverige p i flytande animaliska och vegetabiliska restprodukter fdr
energiiindamal & idag begriinsad och bed6mningen k att den svenska tillghgen inte
kommer att 6ka. Potentialen fdr import bedoms dock som relativt stor och redan idag
importeras flytande animaliska och vegetabiliska restprodukter fih ett flertal liinder.
Livsmedelsoljor eller oljor som anvhds som teknisk dvara skulle aven i princip kunna
importeras f i r att anvhdas som briinsle men detta ar inte rimligt med dagens
fdrhbllandevis18ga energipriser.
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Sammanfattning
I detta projekt har en sammanstallning ejorts utifiin tidigare erfarenheter av att
fdrbriima flytande vegetabiliska och animaliska restprodukter fdr energiproduktion.
Myndighetsaspekter har aven beaktats och potentialen fdr denna typ av brhsle pfi den
svenska energimarknaden har utvarderats.

N k det galler tillghgen p i flytande vegetabiliska och animaliska restprodukter for
energihdamil i Sverige zir den idag begransad. Totalt uppkommer det cirka 10 000 ton
flytande animaliska restprodukter per fir som anvhds till fdrbrhning. De flytande
animaliska restprodukterna harstammar fiamst M n kott- och benmjolstillverkning och
det k mojligt att fdrbudet mot att anvhda kott- och benmjol som foder kommer att
bidra till en minskad uppkomst av flytande animaliska restprodukter. De drygt 3 000 ton
flytande vegetabiliska restprodukter som uppkommer vid fdradling av vegetabiliska
fetter anvands idag mmst fdr intern energiproduktion vilket gor att de inte finns
tillgangliga pfi den kommersiella marknaden.
Potentialen fdr import av flytande animaliska och vegetabiliska restprodukter bedoms
som relativt stor efiersom uppkomsten av denna typ av restprodukter i m h g a andra
lander zir mycket storre h i Sverige. Livsmedelsoljor eller oljor som anvands som
teknisk ritvara skulle i princip aven h a importeras fdr att anvandas som brhsle men
detta k inte rimligt med dagens fdrhfillandevis lfiga energipriser. I dagslaget zir det enda
hindret mot okad import av animaliska restprodukter att SRM-klassat fett endast filr
infdras fih Danmark.
Reglerna fdr hantering, fdrbrhming m.m. av animaliska och vegetabiliska restprodukter
k till viss del oklara efiersom flera olika fdreskrifier och fdrordningar berors och dessa
k inte entydiga. Det nya avfallsfdrbranningsdirektivet(2000/76/EG) kan tolkas galla
fdr flytande animaliska restprodukter men inte for djurkroppar eller vegetabiliska
restprodukter fib livsmedelsindustrin.
Totalt har i denna studie inventerats att over 27 400 ton flytande animaliska
restprodukter och drygt 6000 ton flytande vegetabiliska restprodukter eldades i Sverige
fir energiproduktion under iret 2001/2002. Drifterfarenheterna ar over lag goda men en
del problem har forekommit, t.ex. har bide Extraco och Karlshamns AB hafi problem
med belaggningsbildningar i pannan och fdrhojda NO,-nivier. Andra driftproblem som
har fdrekommit ar t.ex. korrosion och slitage p& brilnslefdrsorjningssystem, problem
med vatten i brhslet, okat slitage pfi b1.a. reglerventiler och pumpar, igensatta
briimarmunstycken och filter samt en igensatt ekonomiser. I Europa har det tyska
fdretaget SAACKE sedan i borjan av 90-talet installerat 26 anlaggningar f i r
fdrbr-ing
av flytande animaliskt fett. Drifierfarenheterna fib dessa
fdrbriimingsanlaggningarhar anvhts fdr utveckling av avancerad fdrbriimingsteknik.

N k det galler logistik Mver flytande animaliska och vegetabiliska restprodukter i de
flesta fall varmhfillning vid transporter och lagring. Detta innebar dock inga storre
problem eftersom det idag redan finns teknik avsedd fdr tung eldningsolja (Eo5).
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Summary
In this project experiences from combustion of animal and vegetable based liquid waste
products have been compiled. Legal aspects have also been taken into consideration and
the potential for this type of fuel on the Swedish energy market has been evaluated.
Today the supply of animal and vegetable based liquid waste products for energy
production in Sweden is limited. The total production of animal based liquid fat is about
10 000 tomes annually. The animal based liquid waste products origin mainly from the
manufacturing of meat and bone meal. Since meat and bone meal has been banned from
use in animal feeds it is possible that the amount of animal based liquid fat will
decrease. The vegetable based liquid waste products that are produced in the processing
of vegetable fats are today used mainly for internal energy production. This result in
limited availability on the commercial market.
The potential for import of animal and vegetable based liquid waste products is
estimated to be relatively large since the production of this type of waste products is
larger in many other countries compared to Sweden. Vegetable oils that are used as
food or raw material in industries could also be imported for combustion, but this is not
reasonable today since the energy prices are relatively low. Restrictions allow import of
S R M exclusively from Denmark. This is today the only limit for increased imports of
animal based liquid fat.
The restrictions for handle and combustion of animal and vegetable based liquid waste
products are partly unclear since this is covered in several regulations that are not easy
to interpret. The new directive for combustion of waste (2000/76/EG) is valid for
animal based waste products but not for cadaver or vegetable based waste products from
provisions industries.
This study has shown that more than 27400 tomes of animal based liquid waste
products and about 6 000 tomes of vegetable based liquid waste products were used for
combustion in Sweden to produce energy during the year 2001/2002. The operation
experiences are in general good but some problems have occurred, for example both
Extraco and Karlshamns AB have had fouling problems in the boilers and high emission
levels of NO,. Other operation problems are for example corrosion and wear on the fuel
supply system, problems with water in the fuel, increased wear on valves and pumps,
plugged nozzles and valves and a plugged economizer. The German company SAACKE
has since the 1993 installed 26 plants for combustion of animal fats in liquid form in
several European countries. The operation experiences from these plants have been used
for development of the advanced combustion technology.
When it comes to logistics liquid animal and vegetable based fats need to be kept warm
during transportations and storage. This does not result in any large problems suitable
equipment already is in use for heavy fuel oil.
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I Bakgrund
Flytande vegetabiliska och animaliska restprodukter zir fdrnyelsebara briinslen som
troligtvis har en potential att i storre omfattning tin vad som sker idag ersatta
eldningsolja. Slakterier och mejerier t exempel p i livsmedelsindustier diir det bildas
restprodukter i form av flytande fett. Nigra fdretag i Sverige inom dessa branscher eldar
idag sina restprodukter for energibdamhl. Aven ett par energiverk har proveldat
flytande vegetabiliska och animaliska restprodukter och uta&r Sverige f m s det ett
storre anta1 anlaggningar dzir eldningsolja har bytts ut mot denna typ av fornyelsebart
brbsle.
Fiirdelen med att elda flytande vegetabiliska och animaliska restprodukter sir friimst det
lhga priset pB grund av att fetterna klassificeras som fdrnyelsebarenergi vilket gor att de
iir befiiade fih energi- och koldioxidskatt. Nackdelarna sir problem med
belaggningsbildning,varierande briinslekvaliteter, en risk fdr fdrhtijda NO,-nivher och i
flertalet fall krav p i varmhhllning av briinslet.
NBgon fullstiindig marknadsundersiikning av i vilken utstrackning flytande
restprodukter anvands till fdrbriinning, eller hur stor potentialen f i r denna typ av
briinsle zir, har inte genomforts tidigare. Mot bakgrund av detta, samt ett tydligt visat
intresse Mn branschens sida, har en sammansttillninggjorts utifiBn tidigare erfarenheter
av att forbrzinna flytande vegetabiliska och animaliska restprodukter fir
energiproduktion. Myndighetsaspekterhar Wen beaktats och potentialen fdr denna typ
av brbsle pB den svenska energimarknadenhar utvarderats.
Studien zir fiamst begrhsad till flytande restprodukter som zir lampliga for
energiproduktion. Detta har resulterat i att arbetet fi-st har inriktats mot de flytande
restprodukter som uppkommer vid tillverkning av kirtt- och benmj61 samt vid firadling
av vegetabiliska fetter till livsmedelsindustin. Potentialen fdr fetter som idag
huvudsakligen anvhds som livsmedel, t.ex. olivolja, fiskolja, palmolja och solrosolja,
har inte utviirderats i nigon storre utstrackning eftersom dessa knappast kan anses som
restprodukter. Tallbecksolja har helt exkluderats i studien, visserligen kan tallbecksolja
anses vara en vegetabilisk restprodukt men den handlas redan idag snarast som ett
kommersiellt brli.de.
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2 Myndighetsaspekter
2.1 Klassning av animaliska/vegetabiliska restprodukter
Reglerna fir transport, hantering, importlexport m.m. av olika flytmde animaliska och
vegetabiliska restprodukter beror p i hur restprodukterna ar klassade enligt olika
fdreskrifter och fdrordningar. Kvaliteten pd de flytande animaliska eller vegetabiliska
restproduktema avgirr om de ska klassas som avfall eller inte enligt avfallsfdrordningen
(SFS 2001:1063).[41]
Forutom klassningen enligt avfallsfdrordningen delas animaliska restprodukter in i tre
kategorier enligt Jordbruksverkets SJVFS 1998:34, "Hantering av djurkadaver och
annat animaliskt avfall", vilken bygger p i EU:s direktiv 90/667/EEG. De tre
kategorierna ar: lhgriskavfall, hirgriskavfall och specificerat riskmaterial (SRMI).
Specificerat riskmaterial ar animaliskt avfall som kan W a s medfdra hglsorisker
avseende vissa typer av TSEn. Som hirgriskavfall klassas det animaliska avfallet som
kan misstlinkas medfdra andra allvarliga risker fdr miinniskors och djurs hglsa h de
sorn anges fdr specificerat riskmaterial. Hit hbr b1.a. djurkroppar och delar av
djurkroppar, utom SRM. Lhgriskavfall lir animaliskt avfall som inte iir SRM,
hogriskavfall eller matavfall.
Flytande animaliska restfetter kan beroende p i ursprung klassas som SRM,
hogriskavfall eller ligriskavfall. F& SRh4 finns fdreskrifier om hur det animaliska
avfallet ska destrueras, utformning och lokalisering av destruktionsanlaggningen samt
hur transporterna av avfallet till anlaggningen ska utfdras. Efiersom SRM miste
destrueras genom firbriinning betecknas det som ett avfall. Hog- och lhgriskavfall har
dikemot sh hog kvalitet att det kan anvhdas till djurfoder, livsmedel m.m. och s i liinge
nilgot inte bortfdrskaffas genom firbranning eller deponering klassas det inte som ett
avfall.[41J
Flytande vegetabiliska restprodukter kan ibland innehdlla additiv som gor att de klassas
som farligt avfall enligt avfallsforordningen (SFS 2001:1063) och di3 giiller s5Srskilda
regler for transport, hantering m.m. [25] Vid framstiillning av rapsmetylester (RME) Gs
en biprodukt som har tillrlickligt h6g kvalitet fir att kunna anvtindas fdr tekniskt bruk i
industrin [35]. S i l b g e biprodukten inte mhte bortf6rskaffas genom firbribing eller
deponering klassas den inte som ett avfall[4 13.

2.2 Arbetsmiljo och hantering
De lagar som beror hantering av animaliskt avfall lir b1.a. Jordbruksverkets SJVFS
1998:34, "Hantering av djurkadaver och annat animaliskt avfall", vilken bygger p i

* SRM = specified risk material (bjfuna, iigon, tonsiller, ryggmtirg, ryggkotpelaren mm.) som plockas bort
vid slakten.
TSE = transmissible spongiform encefalopati. Inkluderar bland annat sjukdomarna scrapie hos i%roch
get, BSE (Bovin spongiform encefalopati; "galna kosjukan") hos niit och Creutzfeldt-Jakobs syndrom
(0
hos)
miinniska.
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EU:s direktiv 90/667/EEG. I Jordbruksverkets fdreskrift forordnas att SRM ska brannas
i en fdrbranningsanlaggning samt att hogriskavfall ska bearbetas i en
steriliseringsanlaggningeller b r w a s i fdrbriinningsanlaggnhg.Anlaggningen ska besti
av en ren och en oren avdelning och dessa ska hillas avskiljda frh varandra. De bida
anlaggningarna ska ha separata ventilationssystem och mellan avdelningarna ska det
finnas en "hygiensluss". Den orena avdelningen skall ha en ackt plats fdr mottagning
av avfall samt vara konstruerad s i att den ar latt att rengora och desinfektera.
Transporter ska ske p i ett sidant satt att lackage inte uppsth och behallare eller fordon
ska vara ackta.[6]

I ovrigt galler fdr flytande animaliska restprodukter (SRM-fett) att de fir transporteras
med vilka medel som helst bara plomberad last kan garanteras och brzinslet levereras
direkt till den anliiggning som skall forbrzinna det. Det innebiir att man inte kan hyra
lagringscisterner for att inhysa briinsle om inte cisternerna kan fdrliiggas till
anlaggningsomridet.[28]
For att fi elda flytande animaliska eller vegetabiliska restprodukter kravs att
miljotillsthdet inbegriper valet av briinsle. For att f"a elda animaliska restprodukter
kriivs dessutom att anliiggningen i Mga har tillstind och fir godkand av
Jordbruksverket.
Det nya EU-direktivet 2000/76/EG, det s.k. avfallsforbranningsdirektivet,som tradde i
kraft den 28 december 2000', galler uttryckligen inte fdr fdrbriinning av djurkroppar och
vegetabiliskt avfall f i b livsmedelsindustrin ( h e n om det klassas som farligt avfall).
For djurkroppar hhvisas till EU:s direktiv 90/667/EEG. Det kan tolkas som att flytande
animaliska restprodukter inte undantas i det nya avfallsfdrbriimingsdirektivet och att
hhvisningen till direktiv 90/667/EEG enbart galler fdr djurkroppar. EU-kommissionen
har fdr avsikt att lagga fram ett fdrslag om oversyn av kraven i direktiv 90/667/EEG i
syfte att infora striingare miljonormer fir fdrbranning och samfdrbriinning av animaliskt
avfall. Idag behandlar direktiv 90/667/EEG framst hantering av det animaliska avfallet
och inte forbriinning.[27]
I Karlshamn A E k s anlaggning for fdrzidling av vegetabiliska produkter eldar man en del
vegetabiliskt fett som klassas som farligt avfall. Genom Karlshamns miljotillstbd finns
tillstbd for hanteringen liksom fdrfarandet att elda dessa restprodukter.
Restprodukterna uppkommer i den egna verksamheten och behover darmed inte
transporteras nigon lhgre stracka. Om farligt avfall aven skulle ktipas in miste man
anlita nigon som har tillstbd for denna typ av transporter.[25]

2.3 Import/export
Inforsel av animaliskt fett, med undantag fi-h mjtswett, som inte iir avsett fdr
livsmedelsandamil fpir ske frin liinder inom EU samt Norge och ett anta1 specificerade
r

'

Avfallsfdrbrbningsdirektivet (2000/76/EG) ska tillbnpas fdr nya anlgggningar M n 28 december 2002
och fdr befintliga anlaggningar fib 28 december 2005.
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tredje lhder (SJVFS 2000:6). Vid infdrseln ska det animaliska fettet htf6ljas ett
handelsdokument eller intyg i enighet med Jordbruksverkets fdreskrifier.
For import och export av animaliskt SRM-fett B v s enligt EG-forordningen 97/735 ett
accept fib mottagarlandet. Idag finns enbart tillsand fdr Sorsel av SRM-fett frh
Danmark. Detta g6r att allt animaliskt SRM-fett som firs in i Sverige kommer frh
danska DAKA och levereras till svenska Konvex [40],[41]. Aven import/export av
animaliskt hogriskavfall kraver en overenskommelse mellan lbderna iMga, men i
princip iir inget flytande animaliskt fett klassat som hogriskavfall efiersom det i de
flesta fall blandas med SRM. For impodexport av lhgriskklassat fett B v s inget siirskilt
tillsthd.[4 13
Vid import av flytande animaliska restprodukter (SRM-fett) till Sverige fdr fdrbriimiug
har det fdrekommit diskussioner om det iir en produkt eller ett avfall. Efiersom fettet iir
en restprodukt som inte tillverkas i syftet att hmstiilla ett brhsle, och som innehavaren
onskar bli av med, har Danmark ansett att det btjr klassas som ett avfall niir det
exporteras till Sverige. Dhned M v s att transporten mellan liindema anmals.[27]
For expodimport av avfall galler EG-fdrordningen 259/93. Enligt denna fdrordning
M v s medgivande fXn berorda myndigheter i varje enskilt fall, utom fdr avfall ph en SA
kallad gron lista.[27]
Vid handel med avfall mellan lhder kan bhde export- och importlandet ha synpunkter
och stoppa transporten om avfallet importeradexporteras for destruktion. Om avfallet
diiremot importeras/exporteras fdr htervinning f i n s inga hinder mot import och export
fdrutsatt att mottagaranlgggningen iMga har tillsthd och iir godkiind. VtkmeinnehAllet
i flytande animaliska och vegetabiliska restprodukter iir SA hogt att det utan tvivel g k att
htervinna genom energiproduktion.[27]

2.4 Skatter och avgifter
Flytande vegetabiliska och animaliska restprodukter klassificeras som fdrnyelsebara
brhslen och de iir b e d befiiade frhenergi- och koldioxidskatt vid forbr5inning. For
fossila briinslen shsom naturgas och eldningsolja utgk energi- och koldioxidskatt for
elproduktion (lag 1994:1776 om skatt pA energi, 7 kap). Skattesatserna i tabell 1 galler
M n och med 1januari 2002 (lag 2001:962).
Svavelskatt betalas fdr utslzipp av svaveldioxid vid anvandning av fossila brhslen eller
torv (lag 1994:1776 om skatt ph energi, 3 kap). Svavelskatten utghr med 30 kronor per
kg svavel i briinslet fdr fasta och gasformiga brhslen och med 27 kronor per
kubikmeter fir varje tiondels vlktprocent svavel i branslet vid flytande briinslen.
Svavelskatt tas inte ut fdr ett flytande eller gasformigt brtinsle om dess svavelinnehhll iir
hogst 0,05 viktprocent (lag 2001:962).

I tabell 1 visas skatterna for de fossila brhslena naturgas, eldningsolja 1 (latt
eldningsolja) och eldningsolja 5 (tung eldningsolja) vid fdrbriinning fdr
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vhneproduktion. Dessa skatter k no11 vid forbranning av flytande animaliska eller
vegetabiliska restprodukter.
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-
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707
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54 2559

259

404

42

229

1346

-

1575

162

-

-

-

-

-

-

-

Tot

Tabell 1.

Skatter p6 brijnslen for vijrmeproduktion per den 2002-01-01, avrundande
Varden 151.

Table 1.

Fuel taxes for heat production from 2002-01-01, round numbers 151.

Avgift pB utsliipp av kvaveoxider (NO,) tillampas f i r alla forbranningsanlaggningar
med en nyttiggiord energiproduktionpB minst 25 GWh per iir (lag 1990:613). Avgiften
motsvarar 40 kr per kg utslappt kvaveoxid. Den inbetalda avgiften Aterbetalas till
anlaggningarna i proportion till respektive anlaggnings energiproduktionoch utslapp. I
tabell 2 jamfdrs NO,-avgiften vid fdrbrtinning av flytande animaliskt fett och naturgas
(med vatteninsprutning). Om mhgden NO, i rokgasen fdrdubblas kornmer Ziven
NO,-avgifien per MWh bdnsle att fdrdubblas. Det bor dock noteras att avgiften ar
relativt lhg jamfdrt med skatterna i tabell 1. Dessutom blir NO,-avgiften egentligen inte
en nettoavgift utan en pluspost, vilket betyder att pengar formodligen Aterbetalas oavsett
om branslet iir flytande restfett eller naturgas.
Flytande animaliskt fett
NO,
NO, /rnsr/MJl
(mg/MJ)
NO, uavgift
i\ux
v g u b \(kr/MWh)
narirarruj

I

40*
5,8
J,U

I

Naturgas
(med vatteninsprutning)
20*
2,9
I
&,7

Tabell 2.

NOfivqiffer vid fdrbrijnning av flytande animaliskt fett och naturgas.

Table 2.

NO, fees for incineration of animal based liquid waste products and natural gas.
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3 Uppkomst av flytande restprodukter
3.1 Tillverkning av kott- och benmjol
Uvaran fdr tillverkning av kott- och benmjol iir animaliskt avfall i form av insamlade
animaliska slaktbiprodukter och kadaver. I behandlingsprocessen finfdrdelas e r s t de
animaliska rharorna genom kvamar. Darefter upphettas materialet till 133 "C under 3
bars tryck i tjugo minuter, i enlighet med Jordbruksverkets fdreskrifter som bygger pB
ett beslut f i h EU-kommissionen (96/449/EG), och separeras till kottmjol respektive
fett. Kottmjolet har tidigare kunnat torkas fdr anvandning som foder, men nya EU regler
har gjort att kottmjolet uteslutande mBste destrueras genom fdrbrhning. Den bildade
restprodukten i form av flytande fett klassas i de flesta fall som SRM-avfall och
anvhds fiiimst till fdrbrihnhg f i r energiproduktion. Fettet lagras i tankar innan det
pumpas till tankbilar f i r transport till kunderna.[6]
Idag finns endast en storre anlaggning i Sverige fdr omhhdertagande av animaliskt
h6griskavfal1, vid vilken &en specificerat riskmaterial (SRM) behandlas. Anlaggniugen
ligger i Stenstorp i Vastergotland och ags av fdrtaget Konvex AB,som i sin tur ags av
det danska foretaget DAKA. Konvex har tiven en anlaggning i Krutmollan i Kivlinge
d& animaliska biprodukter bearbetas. I Krutmiillan finns tillstslnd fdr behandling av
SRM men inte htigriskavfall.[6]

3.2 Tillverkning av vegetabiliska fetter till livsmedelsindustrin
Vegetabiliska fetter till livsmedelsindustrin kan tillverkas fi-h en m h g d olika
oljeproducerande vkter shsom oljefrovkter (raps, rybs, sojabonor, solrosor m.fl.),
olivtrad och oljepalmer. I Sverige iir raps och rybs de enda oljevkter som kan odlas pB
grund av klimatet och av dessa Avaror fi-amstiills fi-amforallt matlagningsolja och
margarin. De vegetabiliska fetterna lagras som torkade M o r eller pressas direkt UT
frukterna. Fettutvinningen kan delas in i tre olika steg: (1) fdrbehandling, (2)pressning
och (3) extraktion. Den pressolja som fias ut genom dessa tre steg innehhller en del
fdroreningar som sedan avlagsnas genom olika reningsprocesser.[ 101 Vid tillverkningen
av vegetabiliska livsmedelsfetter f"asen del flytande restprodukter ut som kan anvhdas
till fbrb2inning for energihdamill.
Karlshamus AB, som har sitt huvudkontor i Karlshamn i Blekinge, zir en av viirldens
mmsta tillverkare av fdradlade vegetabiliska fetter. De storsta kunderna fdr dessa fetter
iir livsmedelsindustrier i Sverige. I den svenska anliiggningen i Karlshamn produceras
olja genom mekanisk pressning och extraktion av rapsfr6n och shea-notter'. Andra
h a t e r i a l som anvhds iir inkopt vegetabilisk rBolja. Efter tvattning och avf&gning
fdljer en reningsprocess d8r en mellanprodukt fils ut i varje steg. Mellanprodukterna
blandas till slutprodukter innan det sista steget i processen: hgdestillation. I
hgdestillationen tar man bort alla de kvarvarande m e n som kan orsaka odnskad lukt
eller smak.[9]
I

Notter med h6g fetthalt som kommer fXn shea-Wid i Afiika.
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De flytande restprodukter som uppkommer i Karlshamn ar golvspill m.m. samt en del
nedklassade produkter i form av bottensatser och processaiknutna restprodukter. Allt
flytande avfall sorteras efter anvhdningsomrdde (annan produkt sdsom teknisk rdvara,
briinsle, kompostering eller deponering). Det mesta av Karlshamns flytande
vegetabiliska avfall anviinds som biobransle i fdretagets egen panna fdr
energiproduktion. En lagringstank och rorledningar har installerats fdr att gora detta
mojligt. En del flytande vegetabiliskt fett kcips &en in som komplement till det egna
flytande avfallet.[25]
Flytande vegetabiliskt restfett fib restauranger, storkok m.fl. dteranviinds fiamst som
teknisk rdvara eftersom detta i dagslaget zir mer loinsamt an att elda det i
fdrbrzinningsanlaggningar. I Sverige sker insamlingen av de vegetabiliska restfetterna
fiiimst av Norrkopings FeMtervinning AB. Fettet renas fib partiklar m.m. innan det
skickas vidare fdr fdx%dlingtill Tefac AB, ett bolag inom Karlshamnskoncernen. I stort
sett allt flytande fett som dtervinns fidn restauranger, storkok m.fl. skickas till Tefac
som anviinder det som rdvara vid fiamstallning av fettsyror och glycerol till kemiska
industrier.[32] I Tefacs processer fir man ut en restprodukt i form av en
destillationsdterstodsorn inte zir lzimplig till forbrzinning fdr energiiindamdl. Detta beror
pd att den har en hog nickelhalt (0,5-0,7 %) p i grund av att en nickelkatalysator
anvands i ett processteg fdr hydrering av fettet. Restprodukten eldas idag i istallet i
cementugnar dlir nickel binds till cementet sd att utslapp av den miljofarliga metallen
undviks. [36]

3.3 Tillverkning av RME (rapsmetylester)

R M E (rapsmetylester) fiamstalls for att anvandas som biobransle till fordonsdrift.
Tillverkningsprocessen iir en omestring av rapsolja eller ndgon aman triglycerid. I
tillverkningen f"ar man ut tre produkter: RME, glycerol samt fria rapsfettsyror (raka
kedjor med 16-18 kolatomer). De fiia fettsyrorna iir en biprodukt som kan anviindas fdr
tekniskt bruk i industrin och i andra hand fir energiandamdl hos vmeverk. Eftersom
kvaliteten pd de fiia fettsyrorna zir tillrackligt hog f i r att de ska kunna anvandas till
tekniska bdambl 81-det idag mest lonsamt for att siilja dem till industrin. Om det inte
finns tillriicklig avsattning fdr detta saljs tiven fettsyrorna till vhneverk f6r
fdrbx%nning.[35]
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4 Tillgdng idag och framtida potential
4.1 Uppkomna mangder i Sverige idag
I tabell 3 sammadattas den inom Sverige uppkomna mangd animaliskt och
vegetabiliskt restfett som inventerats fdr anvhdning till forbriinning i Sverige per Ar.

Konvex AB
Scan Foods AB i Visbv
Karlshamns AB
Norups Ghd AB*
I Totalt

Animaliskt fett
(ton/&)
10 000
500

Vegetabiliskt f&(todh)

-

-

-

,

I

*Underleverant&till Svenska Ecobriinsle AB

10 600

I

3000
135-180
ca 3150

I

Tabell 3.

Uppkommen mangd flytande animalisk/vegetabilisk restprodukt i Sverige till
forbr2inning (ton/&).

Table 3.

Produced amount of animal and vegetable based liquid waste products in
Sweden for incineration (tonnedyear).

4.1.1

Fimnde animaliska resfproduuMeri Sverige

I Sverige produceras den storsta mhgden flytande animaliska restprodukter av
KonvexAB, vilket iir Sveriges enda fdretag fdr omhhdertagande av djuravfall fi-811
slakterier m.fl. I processema hos Konvex uppkommer cirka 10 000 ton flytande
animaliska restprodukter per & (8 400 todAr i Krutmollan och 1 600 t o d h i Stenstorp)
i form av SRM-fett som levereras till fdretag och v-everk
fdr fdrbriinning. Konvex
eldar inga flytande restprodukter sjalva, men fdrssk har gjorts i borjan av 90-talet.[40]
Eftersom kottmjol inte lhgre far anvandas till foder iir det mojligt att tillverkningen i
Stenstorp kommer att laggas ned. Istiillet fdr att separera kottmjol och fett kommer dA
djuravfallet att malas ned till kiittfdrs som kan anvhdas till fdrbrhning. Om detta blir
verklighet kommer cirka 1 600 ton av det flytande animaliska restfett som utvinns per h
i dagslaget att falla bort. Konvex har dock inga planer ph att lagga ned anlaggningen i
Krutm6llan diir 8 400 ton flytande restfett uppkommer per h.[40]
Enligt Konvex VD, Leo Virta, finns det inga konkurrenter fdr leverans av flytande
animaliska restprodukter i Sverige idag. Han havdar &en att det inte heller efterfriigas
mer flytande animaliska restprodukter fdr fdrbriinning &I vad som finns tillghgligt.
Flytande animaliska restfetter uppkommer fdrutom hos Konvex aven hos nhgra
anlaggningar fdr produktion av kottbaserande produkter. Kvantiteterna iir dock relativt
smh. Swedish Meats iir Sveriges storsta koncern for produktion av kott- och
kottbaserade produkter. De anlaggningar inom Swedish Meats som producerar
restprodukter i form av smalt fett iir endast Scan Foods i Visby och Ellco Food i
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Stridsvik [37]. Inga av dessa anlaggningar eldar restfettet for energiproduktion idag,
men Scan i Visby har planer p i att gora det inom en snar framtid. I Scan i Visbys
processer bildas cirka 500ton flytande fett per k vilket ska ersatta de 350 m3
eldningsolja 1 som anviinds till fdrbrhing i anlaggningen idag [33].
Hos Ellco Food uppkommer 100 ton flytande animalisk restprodukt per h,vilket 5ir lite
i fdrhillande till de 24 000 ton fett som produceras per k fir livsmedelstillverkning.
Restprodukten skickas till Karlshamns AB fir vidarefiradling eftersom den innehilller
fir mycket vatten fdr att kunna anvzindas till f d r b r b h g . Om vtirldsmarknadsprisetp i
livsmedel skulle sjunka under det svenska energipriset kan det bli intressant fdr Ellco
Food att anvanda det producerade livsmedelsfettet f i r energiandam~Il.[3
81
Scan Foods i Skara producerar inga flytande animaliska restprodukter utan skickar sina
restprodukter i form av ben m.m. till Ellco Food i Stridsvik fdr vidarefdradling. For
nigra k sedan provade Scan Foods i Skara att elda flytande animaliskt fett fdr
energiproduktion. Brhslet levererades d i fkhEllco Food.[22]
Extraco AB iir varldens storsta tillverkare av gelatin fib svinsvil. Extraco eldar inte sitt
egna producerade livsmedelsfett eller biprodukter utan koper istiillet in animaliskt fett
med lagre kvalitet fib Konvex f i r energiproduktion. I Extracos tillverkningsprocesser
uppkommer flytande restprodukter enbart i form av reningsverksslam och oanviindbart
proteinkoncentrat. Extraco betalar for att slammet ska rotas.[3 13

4.1.2 Ff'ande

vegetabiliska restprodukter i Sverige

Karlshamns AB tillverkar cirka 300 000 ton vegetabiliska oljor och fetter per C i
Sverige [9]. I tillverkningsprocesserna fdr dessa fdriidlade vegetabiliska fetter
uppkommer en del restprodukter i form av flytande fett. Det mesta av restprodukterna
eldas i anlaggningen f i r energiproduktion tillsammans med en del inkopta partier.
Totalt eldar Karlshamn cirka 6000 ton flytande restfetter per k varav ungefZir halften
kommer Win den egna verksamheten och halften kijps in. Tillgbgen ar begrhsad.[25]
restauranger, storkak och
Det flytande vegetabiliska restfett som samlas in &f
industrier skulle kunna anviindas fir energiproduktion men i dagsltiget & det mer
lonsamt att hervinna fettet som teknisk rilvara. Av de 4 000-5 000 ton insamlade
restfetter som Tefac tar emot fi&nhela norden per &roch processar bildas 200-250 ton
flytande restprodukt som inte gilr att anvbda fdr energiproduktion p i grund av fdr hog
nickelhalt.[36]
Idag sker endast en mycket liten svensk produktion av RME (rapsmetylester).
F o r b d i n g e n av FWE iir cirka 10 000 m3/&r,fkamfor allt som additiv i drivmedel [4].
Svenska Ecobrbsle AB utvecklar, tillverkar och marknadsfir RME som drivmedel fir
dieselmotorer i miljoklass 1. Dessutom marknadsfdrs biprodukter sisom vegetabiliska
oljor och estrar till industrifiretag av Svenska Ecobrhsles underleverantor Norups
G k d AB. Nar det inte finns avsiittning fir att sSllja vegetabiliska oljor fir tekniska
fdr energiiindamil. Av de totalt
bdamhl i industrin saljs en del aven till v-everk
500 m3 vegetabiliskt fett som uppkommer som en biprodukt vid RME-tillverkningen
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g h 150-200 m3 till fdrbrhning i v h e v e r k . Detta motsvarar 135-180 ton per Ar dA
densiteten Zir 0,9 t0n/m3. Cirka 30 m3 (27 ton) vegetabiliskt fett eldas aven i Norups
Ghds egen bgpanna. Hur biprodukten anvhds tir en ekonomisk fiBga.[35]

4.2 Import/export
Det flytande animaliska SRM-fett som tas in i Sverige kommer idag uteslutande fib
danska DAKA. Importen sker till Sverige via Konvex sorn ags av DAKA. Cirka 20 000
ton SRM-fett importeras per h fdr att saljas vidare till svenska
fdrbrihningsanliigpingar. Konvex uppskattar att det maximalt tir misjligt att producera
30000-40000 ton flytande animaliska restprodukter per Ar i Sverige och Danmark
tillsammans. Mer rAvaror frnns inte att tillgh[40]
Bioenergi Skandinavien AB importerar cirka 10000 ton flytande animaliskt och
vegetabiliskt fett per &r varav merparten (omkring 95 procent) tir av animaliskt
ursprung. Fettet, som ar SRM-fritt och klassat som l&iskavfall, kommer fr;sn Tyskland
och Danmark och siiljs sedan vidare till svenska fdrbriinningsanlaggningar. Bioenergi
Skandinavien AB menar att det efterfittgas mer flytande animaliskahegetabiliska
restprodukter till fdrbriiming fdr energiproduktion iin vad som finns tillghgligt i
Sverige idag.[42]
Aven Extraco har importerat SRM-fritt animaliskt restfett fib Tyskland till forbrzinning
i en egen panna. Importen har dock upphort pB grund av att fettet hade fdr dilig kvalitet.
Extraco ska eventuellt boja importera tyskt vegetabiliskt fett istallet.[3 13
Trollhattan Energi har planer pB att borja elda flytande animaliskt fett for
energiproduktion under den kommande eldningssasongen. Totalt kommer cirka 2 000
ton fett fi%ne l l att importeras. Ur f"ar1l fiamstalls en rBvara till t.ex. handkramer och
i processen f i r detta uppkommer en fettrestprodukt sorn kan eldas.[24]
Karlshamns AB koper in totalt 3000 ton vegetabiliskt fett till fdrbriiming per Br Wmst
genom import. Fettet som kops in klassas inte som farligt avfall. Karlshamn har lager
och mottagningskapacitet fdr att ta emot bhlaster som i princip kan komma fib hela
v&lden.[25] Idag sker import av vegetabiliskt restfett till forbranning Wmst fih stora
oljefabriker i Tyskland och Holland. En del fiskolja importeras aven fib Norge.[36]

I tabell 4 sammanfattas den m h g d importerat animaliskt och vegetabiliskt fett som
inventerats till firbrhning fir energiproduktion i Sverige per ilr.
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Extraco AI3
Konvex AI3
Karlshamns AB
Bioenergi Skandinavien AB
Trollhattan Energi AB
Totalt

Table 4.

Import animaliskt fett
(ton/&-)

Import vegetabiliskt
fett (ton/&-)

O*

O*

20 000

-

9500
2 000""
31 500

-

3 000
500
3 500

Imported amount of animal and vegetable based liquid waste products for
incineration in Sweden (tonnedyear).

Export av flytande animaliska och vegetabiliska restprodukter iir idag obeftntlig
eftersom tillghgen i Sverige iir begriinsad. Daremot exporteras kadaver sorn det inte
finns kapacitet att destruera i Sverige till Danmark och en del slaktbiprodukter gAr aven
till Finland. Fram till i maj &- 2000 exporterades kadaver framst till Norge [6]. I
Danmark omhbdertas det svenska djuravfallet framst av DAKA, vilket tir det enda
danska fdretag som tar hand om SRM. Efter behandling av djuravfallet exporterar
DAKA tillbaka flytande animaliskt fett till Sverige f i r energiandamA1.

4.3 Tillghg pa vegetabiliska oljor
I Sverige iir raps och rybs de enda oljeviixter som kan odlas PA grund av klimatet. Den
totala svenska skorden av raps och rybs var omkring 119 000 ton Ar 2000 [ 151. Som
tidigare namnts anvzinds enbart drygt 3 000 ton flytande vegetabiliskt fett frb Sverige
till forbriinning per &r.Detta ger en indikation om att den st6rsta mangden vegetabiliska
fetter som produceras i Sverige anvzinds fdr andra tindarn51 t.ex. till livsmedel, foder
eller som teknisk rAvara. Endast d&kvaliteten pB de vegetabiliska fetterna iir fdr 1Ag for
dessa applikationer anvhds de till fdrbrhning fdr energiproduktion.

I EU iir de fiiimsta oljeviktfroerna som odlas sojafro (49 %), rapsfro (33 %) och
solrosfrti (cirka 18 %). Den totala miingden krossade oljevaxtfroer i EU:s femton
medlemsstater uppgick till 30,9 miboner ton 1999/2000. EU zlr dessutom nettoimportor
av oljevaxtfrtier, vegetabiliska oljor och oljekakor. Den totala importen av oljevaxtii-oer
uppgick till 18,4 miljoner ton 1999 varav huvuddelen (80 %) bestod av sojafio.[7] I
figur 1 jamfirs rnZingden oljeviixtfitjer i EU och importen av oljeviixtfroer till EU med
den svenska produktionen av raps och rybs.
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Figur I .
Figure 1.

Total mdngd oljevMt?der i EU och import till EU regleringsAret 1999/2000
totala skorden av oljevi3xter (raps och rybs) i Sverige Br 2000 1151.

samt

Total amount of oil seed in E U and imports fo EU year 1999/2000 PI, and the oil
seed harvest in Sweden year 2000 [15].

Oljeviixter anvhds fiiimst fdr att producera olja avsedd som livsmedel och oljekakor
fdr djurfoder. Den totala oljeviixtproduktionen i EU 1999/2000 var n2ista.n 16,l miljoner
ton varav 13,4 miljoner ton anvhdes till livsmedel och foder och 2,7 miljoner ton
anvhdes fdr andra hdamAl.[7]
Vikldens produktion av olivolja uppgfir i genomsnitt till cirka 2,2 miljoner ton per Ar
varav mellan 70 och 80 % produceras i EU (omkring 1,75 miljoner ton 1999/2000).
Ovriga stora producenter iir Tunisien (200 000 ton), Turkiet (70 000 ton), Syrien
(81 000 ton) och Marocko (40 000 ton). Produktionen varierar mycket kraftigt fib fir
till Ar men viirldsmarknaden fluktuerar i direkt fdrhdllande till EU:s marknad.[7] I
figw 2 visas de storsta producenterna av olivolja i valden.
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Figur 2. Arlig produktion av olivolja [7].
Figure 2. Annually production of olive oil

r].

Som tidigare namnts samlas cirka 4 000-5 000 ton flytande vegetabiliskt restfett idag in
per &r friin restauranger, stork6k och industrier i de nordiska llinderna for hewinning
som teknisk rhara. Motsvarande siffra fdr hela EU overskrider 500 000 ton [l], vilket
indikerar att potentialen fdr import av flytande vegetabiliskt restfett borde vara relativt
stor.

4.4 Tillgbng pb animaliskt restfett
Figur 3 visas hur mycket animaliska biprodukter Win kottindustrin som samlades in i
olika EU-lander &r 2000. Totalt samlades omkring 16,24 miljoner ton animaliska
biprodukter in i EU k 2000 varav enbart 182 000 ton i Sverige [14]. De stora
miingderna animaliska biprodukter i andra EU-lhder indikerar att det efker bearbetning
borde uppkomma betydande mlingder flytande animaliskt restfett som kan anvhdas till
fdrbriiming fdr energiproduktion.
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Figur 3.

lnsamlade animaliska biprodukter i Europa Br 2000 [14].

Figure 3.

Collected animal bi-products in Europe year 2000 [74].

I tabell 5 sammadattas den uppkomna mbgden animaliskt restfett som anvbds till
fdrbrlinning i nAgra europeiska lbder. Mbgderna zir avseviirt mycket st6rre b de dry@
10 000 ton animaliskt fett som uppkommer till fdrb-ing
i Sverige per &I-.

Frankrike
Storbritannien
Tyskland

Animaliskt restfett till
f d r b m i n g (todsr)
340 000
70 000
100 000

Tabell 5.

Mangd animaliskt resffeti till forbrtinning i Frankrike [14], Tyskland [l l ] och
Storbritannien [19].

Table 5.

Amount of animal based waste products for incineration in France [14], Germany
[l l ] and the United Kingdom[l9].

4.4.2

Frankrike

I Frankrike behandlades 2,75 miljoner ton animaliska biprodukter Ar 2000. Av det
animaliska avfallet fiamstiilldes 460 000 ton fett och 670 000 ton kott- och benmj61.
280 000 av det animaliska fettet aavlindes sedan till forbriinning.[l4]
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Forutom de animaliska biprodukterna behandlades 6 10 000 ton kadaver och SRM-avfall
i speciella anlaggningar. Ur detta uppkom 60 000 ton animaliskt fett som anvandes som
brhsle i forbrSinningsanl2iggningar.[ 141
Totalt eldades alltsA 340 000 ton flytande animaliskt restfett frh bearbetning av
kadaver och animaliska biprodukter i Frankrike &I- 2000.[14]

4.4.2 Storbrlhnnlen
I Storbritannien finns 25 anlaggningar fdr behandling av animaliskt avfall fi-An
kiittindustrin. Totalt bearbetas 1,75 miljoner ton animaliska biprodukter per &I- som inte
g&I-att anvhda i livsmedelsindustrin. Av det animaliska avfallet fi-amstalls 250 000 ton
fett och 400000 ton kott- och benmjol per ik.En liten del av dessa produkter kan
fortfarande anvandas till djurfoderframstiillning men det mesta fdrbrsinns i
forbrhningsanlaggningar. Dessutom deponeras cirka 200 000 ton kott- och benmjol
varje &.[ 191
Det animaliska restfettet anvhds till olika andamA1 beroende ppi kvaliteten. En del gAr
till djurfoderframstiillningmen det mesta anvhds fdr att producera kemiska derivat som
i sin tur anvhds b1.a. i Brgindustrin och vid dackframstlillning. Den flytande
animaliska restprodukt som klassas som SRM anviinds sorn bransle i
forbrhningsanlaggningar. M h g a av anlaggningarna som behandlar animaliskt avfall
har under flera fir anvht animaliskt restfett som briinsle. Av de totalt 250 000 ton
animaliskt fett som framstalls i Storbritannien per k sir cirka 70 000 ton klassat som
S R M och anvhds till fdrbrhning.[ 191

4.4.3

Tyskland

I Tyskland behandlades omkring 2,8 miljoner ton kadaver och animaliska biprodukter
Ar 2001 varav cirka 850 000 ton klassades som SRM-avfall. Drygt 300 000 ton fett
uppkom i processerna vid bearbetningen av det animaliska avfallet. Det mesta av fettet
(63 %) anvhdes i den kemiska industrin och drygt 100000 ton (35 %) gick till
firbrtinning. Endast en liten del av fettet (1,7 'YO) anvandes for
djurfoderfi.amstallnining.[113
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5 Drifterfarenheter
Vid fdrbrzinning av flytande animaliskt fett miste en del fdrsiktighetsitgarderbeaktas.
Dessa sir W s t [ 121:

0

Animaliskt fett miste forviirmas till en temperatur n h 65 "C utan lokal
overhettning. Overhettning kan leda till nedbrytning av fettets komponenter,
vilket kan orsaka belaggningsbildning pii de viirmeoverfdrandeytorna.
Traditionella kugghjulspumpar som anviinds for eldningsolja ar inte resistenta
mot animaliskt fett.
Omfattande fdrsiktighetsitgiirder miiste tillgripas fdr att undvika lackage och
obehaglig lukt.
Det ar nodvhdigt att undvika avlagringar i lagringstanken fdr animaliskt fett.
Traditionella flodesmatare fdr eldningsolja ar inte resistenta mot animaliskt fett
och d s t e bytas ut mot utvalda modeller.

5.1 Branslets egenskaper
De flytande restfetter som uppkommer vid Cradling av vegetabiliska produkter eller
behandling av animaliskt avfall fdrekommer i minga olika kvaliteter vilket giir att
egenskaperna som briinsle varierar.
Viirmevkdet fdr den flytande vegetabiliska restprodukten fidn Karlshamns tillverhing
ar 35-38 MJkg och askhalten k cirka 0,05 procent [25]. Den vegetabiliska olja som
uppkommer som biprodukt hos Svenska Biobrihsle har ett v-evarde
p i cirka
34 MJkg och en viskositet pi3 10-14 mm2/s vid 40 "C. Oljan innehiller inga partiklar
och kvaliteten iir relativt konstant.[35]
Konvex animaliska restfett har ett vihnevarde p i cirka 37 MJkg och en viskositet pii
omkring 12 mm2/s vid 80 "C. De animaliska restfetter som uppkommer vid
gelatintillverkningen hos Extraco bestir av svinfett, d.v.s. organiska syror som
palmitinfett, stearinsyra, oljesyra m.fl. och har ett vkneviirde pii nknare 40 MJkg.
Innan fdrbrhningen maste de animaliska fetterna fdrviirmas till en temperatur p i
60-70°C SA att fettet smalter. Viskositeten sanks aven kraftigt fdr smalta organiska
amnen vid okande temperatur.[21] Det bor noteras att Extracos animaliska fett inte
eldas i dagslaget eftersom det k mer lonsamt att siilja det fdr andra hdamil.

I tabell 6 sammanfattas egenskaper fdr olika typer av flytande vegetabiliskt och
animaliskt restfett. Som referens visas ocksd vanliga data fdr eldningsolja.
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Few
Vmevarde
MJkg
Kvavehalt,
Vi&-%
Svavelhalt,
vikt-%
Kin.viskositet
vid 80°C,
pnm2/s,=cSt]
Flampunkt, "C
Askhalt,
vikt-%

Sv, Eco- Extraco Konvex
briinsle (animal. (animal.
(veg.) foderfett) restfett)
34
39,6
37,l
(ka1.w)
0,07
i.u.
i.u.

Karlshamns
(veg.)
35-38
i.u.

i*u.
i.u.
i.u.
0,05

I
I

i.u10-14
(vid
40°C)
i.u.
i.u.

I
I

i.u.

I

0,02

I

Goteborg
Energi*
(animal.)
37

Eo5

Eo1

40-42

43

0,l %

092

<0,05

0,28

<o, 1
3

<0,03

I

i.u.

11,8

i.u.

40-48

244
i.u.

200
0,03

200
0,05

< 65 <70
<0,01 0,005

I

1

1

' Genomsnitt f i r a~ maliskt fett med okht ursprung som eldats av Gateborg Energi.

Tabell 6.

Sammanstallning av egenskaper for flytande vegetabiliska fetter [25],[35],
flytande animaliska fetter PO],1281 samt eldningsolja [20].

Table 6.

Tabulation of propetties for vegetable based liquid fats [25],[35], animal based
liquid fats [20], [28] and fuel oil [20].

En jamforelse mellan fettema och eldningsolja visar att:
0
0

0
0

0

0

Fetterna har nlgot lagre varmevarde an olja (cirka 10 procent).
Kvavehalten i Konvex animaliska fett och det animaliska fett som eldats av
Goteborg Energi ligger nlgot hogre iin fir Eo1 men mycket lagre an for Eo5.
Inga uppgifier finns om kvavehalten fir ovriga fetter.
Svavelhalten ar llg i animaliskt fett.
Konvex animaliska fett iir mer trogflytande och har hogre viskositet an Eo1 men
lagre iin Eo5 vid 80 "C.
Flampunkten lir betydligt hogre for fetterna gin for eldningsolja, d.v.s. oljan &mer liittflyktig och mer liittantiindlig i niirheten av en oppen llga.
Fettema har en hogre askhalt an blde Eo1 och Eo5.

5.2 Logistik
Transport, lagring och hantering av flytande animaliska och vegetabiliska restprodukter
iir likartad som for tung eldningsolja @os). Brihslet kraver i de flesta fall varmhlllning
vid transporter.[30] Detta galler dock inte fdr alla vegetabiliska fetter utan beror pi%
viskositeten. Varmhlllning kravs t.ex. inte fdr den biprodukt som uppkommer hos
Svenska Ecobransle vid fiamstallning av RME [35].
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5.3 Svenska drifterfarenheter

I tabell 7 sammadattas mtingden flytande animaliskt och vegetabiliskt restfett som
inventerats till fdrbrhning fdr energiproduktion i Sverige b e t 2001/2002. VOPAK AB,
Scan Foods i Visby och Trollhiittan Energi iir iiven exempel pii fdretag som ska borja
eller precis har borjat elda flytande animaliska restprodukter fdr energiproduktion. Den
hliga fdrbrhingen fdr dessa tre fdretag tillsammans fdrvbtas bli cirka 3 700 ton.
Animaliskt fett
(ton/&)

-

Karlshamns AB
Norups GArd AB
Extraco AB
Birka Energi AB
Tekniska Verken AB
Gsteborg Energi AB
Totalt

I

7 000
i.u.
16 400
4 000
27 400"

Vegetabiliskt fett
(ton/&)
6 000
27

-

i.u.

-

6 027"

*ExklusiveBrbriinningen hos Birka Energi AB.
Tabell 7.

Total mangd t7ytande animaliskahegetabiliska restprodukter som inventerats till
fonbrdnning i Sverige under 8ret 2001/2002.

Table 7.

Total amount of animal and vegetable based liquid waste products that were
incinerated in Sweden during the year 2001/2002.

I Sverige eldas flytande restprodukter fiamfdrallt i storre anliiggningar hos t.ex.
energibolag. Respektive anliiggning har giort anpassningar i den befintliga pannan f i r
att klara av att elda denna typ av br$i.de. I Sverige l i n n s idag ingen efterfiiigan pii nya
mindre brihnare f i r fdrbriinning av flytande restprodukter. Vanliga standardbrhare
fdr olja kan i princip anvbdas om rostfiia material valjs till vissa delar. B r h a r e n kan
vara hgautomatiserad eller en rotationsbrhare. De viktigaste parametrarna vid
fdrbrbing iir viirmevsirde och viskositet, vilket inte brukar vara niigot problem fdr
flytande fetter.[26]

53.2 Kadshamns AB
Karlshamns AB har totalt tre pannor i vilka de idag kan elda flytande restprodukter.
Totalt eldar Karlshamn cirka 6 000 ton flytande restfetter per h.Fiir att kunna elda
denna typ av briinsle har det kravts ganska stora anpassningar av pannor och
brihslefdrs6rjningssystem. B r h l e t eldas kampanjvis. Detta beror pti att det
uppkommer olika kvaliteter som har olika egenskaper vid fdrbriinningen. Det sir fdr det
mesta biist att l&a sig varje typs egenskaper och elda den kvaliteten optimalt isttillet fdr
att blanda. En del kvaliteter avsttir Karlshamn iiven fi-h att elda.[25]
Det iir en he1 del att lzira sig om man ska elda flytande restprodukter. Om man gor fel
vid fdrbriimingen okar haltema av NO, och stof€, aven om det g h att f3 en bra
f6rbr;dnning. Att notera sir att det sir sviirt att se om man har bra forbriinning. Man d s t e
ha bra instrumentering och 1 h sig hur de olika parametrama ska vara stiillda. Hos
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Karlshamn miiter man 02,NOx, CO och temperatur p i olika sullen i rokgassystemet.
Man har aven haft mattehiker pi? plats och matt stoft, svavel m.m. Erfarenhet g6r att
man till slut kommer fiam till hm de olika kvaliteterna ska eidas.[25]
Karlshamn har periodvis haft dSilig f6rbriinning vilket har givit kraftiga avlagringar i
den ena pannan. Detta ledde till kostsamma reparationer. Briinslena ger upphov till
korrosion och slitage p i briinslefdrs6rjningssystemoch brhnare. Vatten i branslet kan
&en ge problem, vilket gar att ett annat bransle kan behovas som stodbransle.[25]
Karlshamn b6rjar nu f3 hyfsad rutin pi? att elda flytande restprodukter. Genom att de
slipper kvittblivningskostnader pi? restprodukterna s i iir det hyfsad ekonomi i att elda
restprodukterna fdr energiproduktion.[25]

5.3.2 ExfracoAB
Extraco AB eldar idag inkopt animaliskt restfett i en panna f6r att producera &ngatill
gelatintillverkningen. Totalt fdrbrhns cirka 7 000 ton fett per Ar. Tidigare anvandes
naturgas som briinsle men eftersom pannan har kombinationsbrhnare finns mojlighet
att elda bi?de Eo1 (for beredskap) och flytande fett. Det flytande fettet eldas idag
kontinuerligt &retom och inte tillsammans med andra brhslen.[3 13
Vid byte till animaliskt fett skulle det behovas stone genomslapplighet i ekonomisern.
DZiremot behovde inte pannan modifieras namnvart i Svrigt eftersom den redan var
fdrberedd fdr olja [3 13.
Fettet forviirms till cirka 60 "C, varvid det forviintas vara smalt, och brhns sedan i tvi?
stycken hgautomatiserade Credfeld-briinnare. Det smalta fettet filtreras genom ett
nylonfilter, maskstorlek 500 pm, iman det nir brhnaren. Pannans normala tryck iir 12
bar. Det imebar att panntubernas temperatur vid produktion av i stort sett mattad h g a
ligger vid cirka 190 "C.[21] Maximalt Zir pannan byggd fdr att producera 30 ton h g a
per timme [31].
Extraco har hafi en del problem med svarta, kletiga beliiggningar pti pannans
sidovaggar. Aven i sjlilva brbnarna har beliiggningar start spridningsbilden for det
insprutade smalta fettet. P i tubgittret &r riikgasen g& ut har det ocksi bildats ljusa
belaggningar i mindre omfattning. Belgggningarna forutsatts inte kunna orsaka nigon
korrosion av betydelse pi? tuberna eftersom tubvgggstemperaturerna iir li?ga och
belaggningarna ar kemiskt sett ganska neutrala.[21]

Vid fdrbranning av animaliskt fett har halterna av NO, i rokgasen 6kat. Anledningen till
att NO,-emissionerna blir hogre vid fetteldning jamfort med naturgaseldning och
speciellt
naturgaseldning
med
vatteninsprutning,
bedoms
vara
att
forbrhningstemperaturen och diirmed den termiska NO,-bildningen' blir hogre vid
fetteldning. Kvavehalten i brhslet kan ocksi ha betydelse. Vid ren naturgaseldning har

'

Termisk NO, bildas vid hoga fdrbribingstemperaturergenom att kvavet i forbranningsluften reagerar
med syre. Vid temperaturer over 1500 OC okar produktionen av termisk NO, kraftigt [2].
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NO,-halten legat p l cirka 30-35 mg/MJ och med vatteninsprutning p l 15-20 mg/MJ. I
januari 2001 uppmiittes NO,-emissionerna vid eldning av animaliskt fett fifm Konvex
till cirka 38 mg/MJ. N k aven tyskt animaliskt fett har eldats har NO,-halten legat over
Lhsstyrelsens griinsvtirde p l 40 mg/MJ.[20]
Andra driftproblem som fdrekommit vid fdrbriinning av animaliskt fett iir igensatta och
eroderande brharmunstycken samt en igensatt ekonomiser [3 11.

5.3.3 Birka EnergiAB
Birka Energi har inlett fdrsok med att elda flytande vegetabiliska och animaliska
restprodukter i Hammarbyverket och h t a v h e v e r k i Stockholm. Hammarbyverket
har tvl stycken 80 MW pannor & tillsthd f m s fdr att elda blde tallbecksolja och
andra biobriinsleoljor [29]. En relativt stor m b g d har eldats under eldningssiisongen
2001/2002 men nlgra niirmare uppgifter kring detta vi11 Birka Energi inte
rapportera [23], [34].

5.3.4 Tekniska Verken i Linkoping AB
Tekniska Verken i Linkoping har under eldningssasongen September 2001 till april
2002 f i r firsta ghgen anvant flytande animaliska restprodukter som brhsle. Under
denna period har 16 400 ton flytande animaliska restprodukter eldats. Brhslet har kopts
in friin olika leverantorer varav det mesta har varit importerat, eftersom dessa
kvantiteter inte f m s att tillgi i Sverige. Det importerade fettet har best& av blde
SRM-klassat och SRM-fkitt animaliskt fett.[30]
Forbriinningen av det flytande animaliska fettet har skett kampanjvis i en 150 M W
panna med 4 stycken hgautomatiserade briinnare Mn SAACKE. Man har aven
proveldat i en liten hetvattenpanna med rotationsbr&mare.[30]
De driftproblem som har fdrekommit tir igensattningar i filter, fiamfdr allt med en
mindre mbgd fiskolja som har proveldats. Man har aven Gtt okat slitage p l
reglerventiler, pumpar mm. I ovrigt tir driftedarenheterna goda. Inga signifkanta
okningar av NO,-halten i rtikgasen har h a t uppmatas och inga problem med
belaggningar eller korrosion har upptiickts. Under sommaren 2002 giordes en revision
for att battre kunna identifiera eventuella belaggnings- och korrosionsbildningar.
Belaggnings- och korrosionsnivtierna visade sig inte vara hogre h fir fossil
eldningsolja.[30]
For att h a elda det flytande animaliska fettet har det kravts en ombyggnad av
hanteringen. Dessutom har lukt och arbetsmiljiiproblem behovt h a s . [30]

5.3.5 Goteborg Energi A 5
Goteborg Energi AB har under eldningssasongen 200 1/2002 genomfdrt en proveldning
med importerat flytande animaliskt restfett, vilken omfattade 4000 ton. Om fortsatt
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fdrbriiming av denna typ av brZinsle kommer att ske beror p l en rad faktorer slsom pris,
tillglng, teknisk losning samt om tillsthd fdr det medges.[28]
Det flytande animaliska fettet har eldats enskilt i rotationsbrannareoch inte tillsammans
med andra brihslen. Forhojda NO,-halter har uppmsitts vid fdrbriinningen. I ovrigt har
man inte haft dgra driftproblem. Eftersom proveldningen skedde under en begransad
tidsperiod kan dock Goteborg Energi inte med all sakerhet garantera att de erfarenheter
som erholls motsvarar de erfarenheter som erhllls om eldningen sker p l permanent
basis.[28]
Eftersom de flytande animaliska restprodukterna som Goteborg Energi f o r b r h e r lyder
under EU:s avfallsfdrbribningsdirektiv (2000/76/EG) stiills krav p l uppehdllstid i
pannan, temperatur pd rokgaserna m.m. vid fdrbriiming. For att kunna elda de flytande
restprodukterna bor dessutom briimarutmstningen vara av syrafast stll eftersom
brhslet iir korrosivt. Filter maste aven finnas fdr att avskilja partiklar innan
briimaren.[28]

5.3.6 Scan Foods AB iSkara
For ndgra dr sedan provade Scan Foods i Skara att elda flytande animaliskt fett f i r
energiproduktion. Drifterfarenheterna iir att fdrbrzinningen med flytande restprodukter
kravde hogre fdrbriimingstemperatur och det var aven noga med att hllla
f2irvhmingstemperaturen sd hog att inte briinslet stelnade. Pumpar, ror mm. behovde
bytas ut fdr att kunna anvihda det animaliska fettet som bransle.[22]

5.3.7 Norups G8rd A 0
Norups Ghd AB (underleverantor till Svenska Ecobrhsle AB) eldar relativt ofta sin
iih RME-tillverkningen i form av flytande vegetabilisk olja. Tack vare
egen biprodukt f
ett fdrdelaktigt avtal med en elleverantor anvhds billig el i processerna, men Norups
G h d har aven en oljepanna diir blde vegetabilisk olja och fossil eldningsolja kan
fdrbriimas. Pannan iir pA 1 M W och firsedd med Bentone-brhare. Omkring 30 m3 (27
ton) vegetabilisk olja eldas per 9rr. Vegetabiliskt fett kops inte in fr&nandra leverantorer
utan den egenproduceradeoljan kompletteras enbart med fossil eldningsolja.[35]
Drifterfarenheterna f d n fdrbriimingen ar goda. Norups Gdrd fir lagre NO,-halter med
den vegetabiliska oljan jzimfdrt med fossil eldningsolja. Det enda anlaggningskravetfdr
att elda det vegetabiliska fettet iir att metallerfiegeringar sdsom koppar eller miissing
inte f3r fdrekomma i ledningarna. Brhslet oxideras av koppar och massing varpd det
kan polymeriseras. Den vegetabiliska oljan kraver iiven lite andra fdrutssittningar i
pannan jamfdrt med Eol, b1.a. pdverkas briinsleledningstrycket av att den vegetabiliska
oljan har hogre viskositet.[35]
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5.3.8 VOFAKAB i Goteborg
VOPAK iir ett internationellt fzsretag som tillhandahiller tankfcirvaring och logistik till
olje- och kemiindustrier. I tankterminalen i Goteborg eldades tidigare tallbecksolja for
att producera hetvatten fzsr uppvhnning av cisternerna. Driftproblem giorde dock att
man i v h s valde att konvertera till fzsrbr5inning av flytande animaliskt fett. I terminalen
fdrbriinns i genomsnitt cirka 100 ton per m h a d vilket kommer att ge en hlig
produktion p i 1 200 ton. Det flytande animaliska fettet iir importerat SRM-fiitt fett som
kops in via ett svenskt fzsretag.[39]
Bytet f r h tallbecksolja till flytande animaliskt fett har resulterat i mindre driftproblem.
Forbriinningen av det nya briinslet har dock pggitt f i r kort tid fzsr att man ska kunna
avgora problem med beliiggningsbildning, korrosion m.m.[39]

5.4 Internationella erfarenheter
5.4.2 SAACKE

SAACKE iir ett tyskt fdretag som tillverkar olika typer av br2innare. I borjan p i 90-talet
borjade SAACKE gora utredningar om ekonomisk fzsrbrhning av animaliskt fett och
1993 idriftsatte de en fzsrbrihingsanliiggning fir animaliskt fett, som installerats vid en
panna i Bielefeld. Sedan dess har SAACKE installerat 26 anlaggningar fdr fdrbrsinning
av flytande animaliskt fett, f r h t i andra lhder i Europa. Nagra av dessa visas i
tabell 8.[13]
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FLEISCHMEHL- Jagel, Tyskland SKVG 100
FABRIKJAGEL
VTF Mering
VTF Mering,
SKV 100
Tyskland
DDCC
William Forrest &Mothemell,
Son
blasgow, GB
S320
United Plantation Malaysia
SKV110
John Pointon Sons Cheddleton,
SKV 60
Liverpool, GB

Hughes Sons
Premier Foods

9,2
10
13
11.2
6.2

I

kellingthorpe, SKV 50
hefield, GB
Irland
SKVlOO

John Pointon SonsCheddleton,

SKV 50

11

5.5
10.8

5.5

I

200 1
animaliskt fett
naturgas
latt eldningsolja
2001
animaliskt fett
animaliskt fett Konverterin
1999
animaliskt fett
1999
animaliskt fett
1997
processgas
1997
animaliskt fett
Drocessgas
1997
animaliskt fett
animaliskt fett
processgas
animaliskt fett

1997
1997

1997
1998
1998
1998
P. Waddington

Aberdeen, GB
Bradford

SKV 70

6.8

processgas
animaliskt fett

1998

Tabell 8.

Anlijggningar med forbrijnning av tlytande animaliskt feft som installerats av det
tyska fdrefaget SAACKE [731.

Table 8.

Incineration plants, with animal based liquid fat as a fuel, installed by the German
company SAACKE [73].
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Drifterfarenhetema fi9in fdrbr3mingsanlaggningar har anvzints f i r utveckling av
avancerad firbribnhgsteknik. Man har kommit fkam till att en finfdrdelning av brhslet
zir mycket viktigt vid fdrb-ingen
samt att anpassning av tiindningssystemet, ventiler,
fdrvihmingssystern och pumpar zir nodvhdigt.

SAACKEs briinuare fdr fett zir lamplig for fdrbriinuing av flytande vegetabiliska och
animaliska fetter. Briinuaren ik en modifierad rotationsbriinuare. For att erhilla en siiker
och miljomedveten f6rb-g
b(ir briinslet ha fdljande egenskaper [131:
Vhneutvecklingshastighet i briinuaren liknande den for Iatt eldningsolja.
Vhnevikde (animaliskt fett) cirka 36 MJkg.
Vhnevikdesvariation mindre zin 10 %.
Viskositet mindre h 40 m 2 / s .
Innehill av fast material mindre h 0,l vikt-%.
Partikelstorlek mindre zin 250 pm.
Vatteninnehill mindre tin 0,l vikt-%.
Askhalt mindre h 0,03 vikt-%.
Kviive i fettet mindre h 500 mgkg.

5X2 Stork merineq och Rendac
Stork Thermeq ik ett hollhdskt fdretag som utvecklar och tillverkar b r h a r e . I
november 200 1 installerade Stork Thermeq en miljovanlig naturgadfett-brhare i t
Rendac i Belgien. Rendac samlar in animaliska biprodukter och producerar Amaterial
till livsmedelsindustrin. SRM-material avlagsnas i processen och destrueras genom
fdrbribning. Tidigare eldades SRM-avfallet som ett tillsatsbrhsle till andra briinslen
hos energibolag men idag eldar Rendac SRM-avfallet sjalva. Detta ger ekonomiska
fdrdelar eftersom naturgaskonsumtionen minskas och transport av SRM-materialet
undviks. Vmevardet fdr 1 kg animaliskt fett motsvarar varmevzirdet fdr 1 m3
naturgas.[ 161
Redan 1998 gav Rendac i uppdrag lit Stork Thermeq att studera verkningsgraden och
fdljderna av att elda animaliskt fett i en testinstallation i Hengelo. Testresultaten visade
att fettforbrhing med en specie11 spridare for fettet gav ren och bra fdrbr&ming.[l6]
Rendacs tvibriinslebr&mare har en vhnekapacitet som ar anpassad till pannan p i
1400kg fett per timme, 1400 Nm3 naturgas per timme och 14 M W brhsle vid
forbrzinning av bida briinslena. Det animaliska fettet fdrvhns till 90 "C och finfordelas
sedan med hjalp av (iverhettad h g a s i att en fett- och hgblandning bildas. Nik bgan
expanderar bildas en mycket finfdrdelad fettspray.[ 161
Systemet ar utrustat med r(ikgasrecirku1ation fdr att reducera NO, utslappen. Darmed
begrhsas NO,-emissionema till 200 mg/Nm3 fib fettet och 150 mg/Nm3 Em
naturgasen vid 3 procent syretjverskott. Pannan ik h e n utrustad med en ekonomiser
vilket ger en t h i n g av verkningsgraden p i 8,5 procent.[l6]
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6 Ekonomi
Marknadspriset f i r flytande animaliska och vegetabiliska restprodukter som br-le iir i
storleksordningen 2000 kronor per ton [30], [3 11. Detta motsvarar 200 kr/MWh bdnsle
om viirmevhdet iir 36 MJkg. I tabell 9 sammanfattas de lopande kommersiella priserna
fir Eol, Eo5, naturgas, skogsflis samt fdriidlade tradbriinslen (briketter och pellets) till
viirmeverk &r1998-2000.

I
Eo1
Eo5
Naturgas
Skogsflis
FCiradlade
tradbrhslen

1998
kr/MWh
147
79
144
115
161

1999
kr/MWh
160
92
110
115
164

2000

kr/MWh
264
171
157
112
168

Tabell 9.

Lopande kommersiella priser for olika briinslen i Sverige 7998-2000 [3], [5].

Table 9.

Actual commercial prices for different fuels in Sweden 7998-2000[3], [5].

Flytande restprodukter ersgtter fi-amfijrallt forbranning av Eo5 eller naturgas. Priset for
dessa briinslen har de senaste firen legat under priset for flytande restfett (se tabell 9),
men efiersom olja och naturgas beskattas blir det totalt sett mer ekonomiskt att elda
flytande animaliska eller vegetabiliska restprodukter. Den sammanlagda skatten, i form
av energi-, koldioxid- och svavelskatt, som tillkommer vid fdrbrming av olika
briinslen fdr vilrmeproduktion visas i tabell 10. Avgifien fijr NO,-utslapp som mBste
betalas f i r bide fossila och firnyelsebara branslen iir i stort sett fdrsumbar jiimfirt med
skatterna pB fossila brhslen. Dessutom Aterbetalas den inbetalda avgifien till
anlaggningarna i proportion till respektive anltiggnings energiproduktion och utslapp,
och diirmed blir firmodligen inte NOx-avgiften en nettoavgift. (Skatter och avgifter
behandlas nilrmare i kapitel2.4.)
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Skatt fir industrin
k r m

Eo1
Eo5
Naturgas
Skogsflis
Foradlade tradbrhslen
AnimalisWvegetabiliskt fett

60
60
42

-

-

Skatt f6r iivriga
anviindare
kr/MWh
259
242
162

-

-

-

Tabell 10.

Skatter (energi-, COT och svave1skatt)fdr olika branslenj Z n 2002-01-01 [5].

Table 10.

Tares (energy, COz and sulphur tax)for di~erentfirelsfiom2002-01-01 [5].

Den storsta fdrdelen fdr en anlaggning sorn konverterar fiin olja eller naturgas till
flytande animaliska eller vegetabiliska restprodukter tir att ett fossilt briinsle ersatts med
ett fdrnyelsebart och att man &genom slipper betala energi- och koldioxidskatt. h d r a
ekonomiska fdrdelar for anlaggningar som eldar de flytande restprodukter som
uppkommer i den egna tillverkningsprocessen zir att kostnader fdr transport och
destruktion av restproduktema undviks.
Skatterna p i bmslen &&as fib hr till fir vilket piverkar fdrbriidngsanlaggningarnas
Val av briinslen. Ett forslag till ny krafhhnebeskattning finns och det ilr mojligt att den
kommer att borja galla redan f r h och med i r 2003. Den nya kraftvhnebeskattningen
kan ha stor betydelse fdr ekonomin i att elda flytande animaliska och vegetabiliska
restprodukter. En man viktig ekonomisk aspekt isr att flytande animaliska och
vegetabiliska restprodukter kan komma att bli brhslen fdr grona certifikat.
Som tidigare namnts i kapitel 2.2 kommer det nya avfallsforbriinningsdirektivet
(EU-direktiv 2000/76/EG) fdrmodligen att galla flytande animaliska restprodukter.
Detta innebar att anlaggningar som idag inte eldar avfallsklassat bransle fir en
merkostnad vid konvertering till flytande animaliska restprodukter.
Tillghgen p i animaliska och vegetabiliska fetter for energiproduktion iir aven till stor
del Zir en ekonomisk Mga. Hogkvalitativa fetter anvhds Mmst inom
livsmedelsindustrin och fdr tekniska hdamil p i grund av hogre lonsamhet.
Livsmedelsoljor, RME eller oljor som anvands som teknisk nlvara skulle i princip
kunna anvhdas som briinsle men detta fir inte rimligt med dagens fdrhillandevis ldga
energipriser. Som exempel p i detta kan en jiimfdrelse goras med dagens marknadspris
pd RME fdr fordonsdrift. Priset fdr RME ligger i princip p i samma nivi som priset fdr
diesel [35]. Snittpriset pd diesel fdr lagerfdrsaljning via tankbil till storkunder i Sverige
var 5,66 kronor per liter Ar 2001 (exkl. moms) [18]. Energiinuehdllet i RME ilr
33,3MJ/l [17], vilket betyder att priset fdr att anvhda RME som briinsle i
forbrhningsanlaggningar skulle bli cirka 612 kr/MWh. Detta ilr avsev2b-t mycket hogre
&I marknadspriset p i flytande animaliska och vegetabiliska restfetter, vilket ar cirka
200 krMWh.
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7 Diskussion och slutsatser
7.1 Myndighetsaspekter
Klassningen av animaliska och vegetabiliska restprodukter tir till viss del oklar eflersom
flera olika fdreskrifier och fdrordningarberors och dessa P inte entydiga. Aven reglerna
fdr t.ex. hantering och forbriiming av dessa restprodukter ar inte helt sjalvklara
eflersom kvalitet och ursprung varierar i hog grad. Olika additiv kan bland annat avgora
om en flytande restprodukt ska klassas som farligt avfall eller inte enligt
avfallsfdrordningen(SFS 2001:1063).
Ntir det galler fdrbrzinning av flytande animaliska och vegetabiliska restprodukter tir det
till viss del oklart vad som kommer att galla framover. Det nya
avfallsfdrbriimingsdirektivet (2000/76/EG) galler uttryckligen inte vid fdrbriiming av
djurkroppar eller vegetabiliska restprodukter fib livsmedelsindustrin. Direktivet kan
dock tolkas galla fdr flytande animaliska restprodukter. Detta innebar att anlaggningar
som idag inte eldar avfallsklassade brlinslen kommer att f3 en merkostnad vid
konvertering till flytande animaliska restprodukter. Denna ekonomiska aspekt betyder
att klassificeringen har betydelse fdr utvecklingen av flytande animaliska restprodukter
som briinsle.

En annan viktig myndighetsaspekt fdr den framtida potentialen fdr flytande animaliska
och vegetabiliska restprodukter som bransle ar reglerna fdr importlexport. I dagslaget
finns det inga hinder mot import/export av avfall (fiansett SRM-avfall) fdr ateminning
fdruhatt att mottagaranlaggningenifiaga ar godkiind. For import av animaliskt SRMfett till Sverige kravs dock ett speciellt tillsthd som idag enbart finns fdr infdrsel fihn
Danmark. Om tillsand skulle ges fdr import av SRM-fett fib fler lander skulle
potentialen fdr flytande animaliska restprodukter som bransle oka markant.

7.2 Tillgdng och potential
TillgAngen p i flytande vegetabiliska och animaliska restprodukter f6r energiandamil i
Sverige iir idag begribsad. I stort sett allt svenskt flytande animaliskt restfett som frnns
tillgangligt fdr fdrbriiming (cirka 10 000 ton/&) uppkommer hos Konvex AB vid
tillverkningen av kcitt- och benmjol. Efiersom kott- och benmjol inte llingre Tar
anvhdas till foder kommer den svenska tillverkningen till viss del att minska i
framtiden och istallet for att direkt separera k6ttmjtil och fett kommer dA djuravfallet att
malas ned till kottfbs som kan anvlindas som briinsle vid fdrbr2inning.
Hos Karlshamns AB uppkommer den storsta miingden av flytande vegetabiliska
restprodukter till fdrbranning i Sverige (cirka 3 000 ton/&-).Karlshamns restprodukter
finns dock i dagslilget inte tillglingliga pa den kommersiella marknaden eftersom de
sjalva anviinder restfettet som brSinsle for energiproduktion.
Potentialen fdr import av flytande animaliska och vegetabiliska restprodukter iir svhr att
uppskatta. Aven om mangderna flytande animaliskt fett i andra europeiska lander idag

27

VARMEFORSK

lir stora kommer trolighris fdrbudet mot att anvhda kott- och benmjol som djurfoder,
precis som i Sverige, att bidra till en minskad uppkomst av flytande animaliskt restfett.
SRM-klassat fett f3r dessutom inte importeras fih andra lhder h Danmark i
dagslaget. Potentialen fdr att importera garanterat SRM-fitt flytande animaliskt fett
Mn europeiska lhder borde dock vara relativt stor. Redan idag importeras denna typ av
fett i mindre mhgder till svenska fiiretag frstn fiamfdrallt Tyskland. Tillghgen lir till
viss del en ekonomisk Mga eftersom det mbste lona sig for utlhdska fettleverantorer
att salja det flytande restfettet som brhsle till Sverige istallet fiir att utnyttja det i
hemlandet. Ekonomiska aspekter har Wen en mycket stor betydelse fdr potentialen fdr
import av flytande vegetabiliska fetter till fijrbriinning. Stora mhgder livsmedelsoljor
eller oljor som anviinds som teknisk rbvara skulle i princip h a importeras for att
anvhdas som brtinsle men detta Zir inte rimligt med dagens fdrhbllandevis lbga
energipriser.

Anvhdningsoddet fdr flytande animaliskahegetabiliska fetter styrs alltsh till stor del
av den ekonomiska lonsamheten fiir fettproducenterna. Hogkvalitativa fetter anvhds
Wmst inom livsmedelsindustrin eftersom vlirldsmarknadspriset pb livsmedel lir hogre
h det svenska energipriset Om priset ocldeller skatterna fdr andra brihslen hojs skulle
potentialen fdr animaliskdvegetabiliska fetter till fdrbrbning aka. Alternativa
anvandningar f i r olika animaliska och vegetabiliska fetter iir dock inte enbart en
ekonomisk fibga utan iiven en etisk Mga. Utover ekonomiska aspekter bor aven
potentiella kunders installning till produkten tas i beaktning. Aven om
vlirldsmarknadspriset pb livsmedel skulle bli lagre zin det svenska energipriset Zir det
inte s&ert att tillverkama av livsmedelsfett valjer att salja sina produkter som brbsle
fdr energihdamhl. Problemet ar att har man val borjat anvhda fettet sorn brhsle
tappar det status och det blir dA sv&t att gb tillbaka till livsmedelstillverkning.
Cirka 4 000-5 000 ton flytande vegetabiliskt restfett samlas idag in Mn restauranger,
storkok och industrier per Ar i de nordiska lhderna och skickas till Tefac AB i Sverige
fdr htervinning som teknisk rAvara. Motsvarande m h g d restfett fdr Atervinning i hela
EU lir over 500 000 ton. Aven biprodukter fib tillverkningen av t.ex. livsmedelsfetter
eller RME har ofla tilkiickligt hog kvalitet fdr att de ska h a anvhdas till tekniska
hdambl i industrin. I dagslaget lir detta mer lonsamt h att anvhda de flytande
vegetabiliska fetterna till fdrb-ing
fdr energiproduktion.

7.3 Drifterfarenheter
Totalt har i denna studie inventerats att over 27 400 ton flytande animaliska
restprodukter och drygt 6000 ton flytande vegetabiliska restprodukter eldades i Sverige
fdr energiproduktion under b e t 200 1/2002. Restprodukterna eldades ffamforallt i storre
anlaggningar hos t.ex. energibolag dar man har gjort anpassningar i den befintliga
pannan och bytt ut en del kringutrustning fdr att klara av att elda denna typ av brhsle.
Vhnevlirde och viskositet Zir de viktigaste parametrama vid fdrbriinnng och eftersom
dessa ar i samma storleksordning fir flytande animaliskdvegetabiliska fetter och fossil
olja kan i princip vanliga oljebrzinnare anvbdas, fdrutsatt att rostfiia material valjs till
vissa delar.
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Drifterfarenheterna vid fdrbriinning av flytande animaliskt eller vegetabiliskt fett i
Sverige & over lag goda men en del problem har fdrekommit, t.ex. har bide Extraco
och KarlhamnsAB haft problem med belaggningsbildningar i pannan och fdrhiijda
NO,-nivler. For att undvika detta zir det viktigt att ha bra instrumentering och l&a sig
hur de olika parametrama ska vara stiillda s i att en jamn och bra fdrbrzinning kan
uppnh. Andra driftproblem som har fdrekommit ar t.ex. korrosion och slitage pi3
brhslefdrsorjningssystem, problem med vatten i brbslet, (ikat slitage p i b1.a.
reglerventiler och pumpar, igensatta munstycken och filter samt en igensatt ekonomiser.

I Europa har det tyska fdretaget SAACKE sedan i borjan av 90-talet installerat 26
anlaggningar fdr fdrbriiming av flytande animaliskt fett. Drifterfarenheterna fib dessa
forbriinningsanlaggningar har anvhts fdr utveckling av avancerad fdrbriinningsteknik.
Man har kommit fiam till att en finfdrdelning av branslet & mycket viktigt vid
forbrZinningen samt att anpassning av tiindningssystemet, ventiler, forvarmningssystem
och pumpar & nodvhdigt. SAACKEs briinnare marknadsfdrs och saljs aven i Sverige
och *a iingautomatiserade briinnare for animaliskt fett finns idag installerade hos
Tekniska Verken i Linkoping
Aven om drifterfarenheterna ar goda fdr d n g a av de anlaggningar som anviinder
flytande animaliskahegetabiliska restprodukter som brhsle firms en viss
n&
det
galler
belaggningsoch
utvecklingspotential.
Framfdrallt
korrosionsproblematiken samt for att uppni reducerade NO,-nivler kan tekniken
ytterligare utvecklas.
N& det galler logistik haver animaliska och vegetabiliska restprodukter i de flesta fall
varrnhlllning vid transporter och lagring. Detta innebar dock inga storre problem
eftersom det idag redan f m s teknik avsedd fdr tung eldningsolja (Eo5).
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8 Nomenklatur
SRM = specified risk matexad(hjiima, tigon, tonsiller, ryggmiirg, ryggkotpelarenmm.)
TSE = transmissible spongiform encefalopati. Inkluderar bland annat sjukdomarna
scrapie hos ffir och get, BSE (savin spongiform encefalopati; "galnakosjukan") hos ntit
och Creutzfeldt-Jakobs syndrom (CJD)hos m2inniska.

RME = rapsmetylester
NO, = kvaveoxider
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