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Sammanfattning

FÖRSLAGET PÅ IMPLEMENTERING AV ILUC-

DIREKTIVET RISKERAR ATT KLASSA OM PFAD 

SOM SAMPRODUKT

Regeringen har för att implementera ILUC-direktivet kommit med 

ett förslag på hur restprodukter ska definieras. Definitionen utgår 

från att en restprodukt inte ska vara huvudsyftet av 

produktionsprocessen. Detta ska bland annat bedömas utifrån det 

ekonomiska värdet på de produkter som kommer ur 

framställningen. Det ekonomiska värdet på en produkt måste vara 

lågt i förhållande till huvudprodukten för att kunna räknas som en 

restprodukt. 

Konsekvensen är att PFAD, en restprodukt från framställningen 

av ätbar palmolja, troligtvis klassas om från restprodukt till 

samprodukt vilket skulle ställa högre krav vad gäller spårbarhet 

som idag inte går att möta. Detsamma kan komma att gälla, enligt 

Energimyndigheten, till andra råvaror som fria fettsyror (FFA) 

och teknisk majsolja (TCO). Därmed riskerar förslaget att ta bort 

en råvara som utgör en betydande del av produktionen av 

förnybardiesel från marknaden. Detta kan komma att försvåra för 

Sverige att kunna nå målen för minskade utsläpp av växthusgaser 

från transporter till 2030 och framåt.

MARKNADSDATA TYDER PÅ ATT PFAD INTE 

ÄR HUVUDSYFTET MED 

PRODUKTIONSPROCESSEN

Om PFAD inte var en restprodukt, skulle palmoljeproducenter 

förväntas öka mängden PFAD när priset ökar. Detta sker dock 

inte. Mängden PFAD som produceras påverkas inte av priset på 

PFAD. Andelen PFAD som produceras ligger ungefär jämt runt 4-

5 %, även när prisrabatten för PFAD, i förhållande till ätbar 

palmolja, är låg. 

Data visar att variationen i förekomsten av PFAD snarare beror på 

väderleksförhållanden. Under perioder med kraftig nederbörd 

bryts frukten ner fortare och mer FFA bildas, som sedan blir till 

PFAD.

PFAD ÄR EN RESTPRODUKT

PFAD kan inte anses vara ett huvudsyfte av 

produktionsprocessen, varken från ett tekniskt eller ekonomiskt 

perspektiv. 

Ur produktionsteknisk synvinkel är PFAD en restprodukt. PFAD 

produceras av fria fettsyror (FFA) som förekommer naturligt i rå 

palmolja. När den råa palmoljan raffineras destilleras de fria 

fettsyrorna, som utgör 4-5 % av oljan, bort. Huvuddelen av den 

råa palmoljan blir till ätbar palmolja, vilken används för till 

livsmedelproduktion och för att framställa tvål och andra 

oleokemiska produkter. 

Palmoljeproducenter försöker minimera halten av FFA, vilket 

minskar mängden PFAD som kan produceras. Produktionen av 

ätbar palmolja fördyras då den råa palmoljan innehåller högre 

halter av FFA på grund av den högre surheten. Om FFA-halten är 

för hög i den råa palmoljan påverkas dessutom den ätbara 

palmoljan negativt. 

Även ur ett ekonomiskt perspektiv har PFAD marginell betydelse 

för produktionsprocessen. För en palmoljeproducent utgör 

intäkterna från för försäljning av PFAD ca. 4  % av intäkterna från 

försäljning av raffinerade palmoljeprodukter.

Det är alltså varken tekniskt eller ekonomiskt fördelaktigt att öka 

produktionen av PFAD till förmån för ätbar palmolja. Det enda 

sättet att göra så är att låta palmfrukterna vänta längre innan de 

pressas, vilket höjer förekomsten av fria fettsyror i oljan. Detta 

skulle leda till högre processkostnader och lägre intäkter för 

palmoljeproducenten.

BEDÖMNINGEN BÖR UTGÅ FRÅN DET 

SAMMANLAGDA EKONOMISKA VÄRDET

Kriteriet som föreslås i den svenska implementeringen av 

lagstiftningen riskerar att leda fel. Enbart nivån på 

marknadspriset på en produkt i förhållande till huvudprodukten 

är inte tillräckligt för att att avgöra vad huvudsyftet med 

produktionsprocessen 

För att tolka vad huvudsyftet med en produktionsprocess utifrån 

det ekonomiska värdet av produkten, bör ett kriterium istället 

utgå från vilket bidrag en intäktsström ger till producenten. Detta 

är också vad som styr incitamenten för en palmoljeproducent att 

ändra sin produktion.

Att enbart titta på marknadspriset skulle dessutom ha märkliga 

principiella konsekvenser. En restprodukt blir värdefull först om 

den kan användas till ett produktivt ändamål. Om värdet på 

produkten stiger så pass mycket att den anses vara en samprodukt 

skulle dess efterfrågan kunna hämmas så pass mycket att den 

tappar sitt ekonomiska värde och därmed förvandlas till en 

restprodukt igen.

Ett sådant cirkelresonemang kan omöjligen vara syftet bakom 

klassificeringen. Den föreslagna klassificeringen skulle rent av 

hämma en konsekvent definiering av produkten. 
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KAPITEL 1

RESTPRODUKTER I ILUC-DIREKTIVET OCH 
DEN SVENSKA IMPLEMENTERINGEN



Sveriges implementering av ILUC-direktivet

PFAD – EN RESTPRODUKT VID FRAMSTÄLLNING AV ÄTBAR 

PALMOLJA

PFAD, palm fatty acid distillate, är en restprodukt som uppstår vid framställningen av 
ätbar palmolja (förkortat RBD PO, eller refined, bleached, and deodorized palm oil). 
Ätbar palmolja framställs från oljepalmens frukter. När frukterna skördas bildas oätliga 
fettsyror (FFA, free fatty acids) som måste destilleras bort från den råa palmoljan (CPO, 
crude palm oil) som pressas från palmfrukterna. Rå palmolja består till ca. 4-5 % av fria 
fettsyror.

VARFÖR PRATAR VI OM REST- OCH SAMPRODUKTER?

PFAD används för att framställa HVO (hydrogenated vegetable oil) diesel, en 
högkvalitativ förnybar diesel som kemiskt sätt är i princip identisk med fossil diesel. Den 
kan därmed blandas in i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. 

Beroende på om PFAD räknas som en restprodukt, eller en samprodukt, får det 
konsekvenser för dess användning som källa till HVO. Detta får ett antal konsekvenser. 
Biodrivmedel som görs på restprodukter har lägre krav på sig vad gäller spårbarhet:
• Hållbarhetskrav sträcker sig till utsläpp av växthusgaser
• Utsläpp av växthusgaser från produktionsprocessen före insamling räknas inte med 

(för PFAD utsläpp från skördeprocessen och raffinering av rå palm olja)
• Spårbarhet måste vara möjlig till den industriella framställningen av PFAD

VAD SÄGER DIREKTIVET?

I ILUC-direktivet tillkommer en definition av vad som utgör en restprodukt från 
bearbetningsprocessen till Förnybarhetsdirektivet. Kortfattat innebär tillägget att ett 
ämne definieras som restprodukt om dess produktion inte utgör huvudsyftet med en 
produktionsprocess och produktionsprocessen inte medvetet har modifierats för att 
producera den. I annat fall definieras ämnet som en samprodukt. Klassificering av ett 
ämne som restprodukt respektive samprodukt har betydelse för hållbarhetskriterier och 
krav på spårbarhet. 

Ett syfte med denna definition var att undvika incitament för en avsiktligt ökad 
produktion av restprodukter från bearbetning på bekostnad av huvudprodukten 
(anledning 6 i Förnybarhetsdirektivet).

Konsekvenser av att PFAD klassificeras som 

rest- eller biprodukt

Källor: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Ny-
klassifisering-av-PFAD-fra-1-januar-2017; Zero & Regnskogsfondet (2016), 
PFAD in biofuels/; http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/hvo-
hydrogenated-vegetable-oil/

Restprodukt

•Växthusgasutsläpp 
beräknas från 
insamlingspunkt. 
Utsläpp från odling 
av palmer räknas 
inte med.

•Spårbarhet måste 
vara möjlig till den 
industriella 
framställningen av 
PFAD

Samprodukt

•Växthusgasutsläpp 
från odling räknas 
med.

•Spårbarhet måste 
vara möjlig till det 
geografiska 
område där 
palmerna odlades
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Sveriges implementering av ILUC-direktivet riskerar att ändra 

klassificeringen av PFAD från restprodukt till samprodukt

SVERIGES IMPLEMENTERING

Sverige håller på att implementera ILUC-direktivet. I direktivet finns inga 
detaljerade riktlinjer för hur definitionen av ämnen som sam- respektive 
restprodukter bör gå till. Det är istället upp till varje medlemsstat.

Inför implementeringen av ILUC-direktivet har Sverige utarbetat ett förslag för 
hur restprodukter ska definieras. Förslaget består av två steg:
1. De ämnen som “man på EU nivå [sic] har tagit ställning till […] är att 

betrakta som restprodukter”. Detta innebär dels den lista på ämnen som 
enligt ILUC-direktivet får dubbelräknas vid medlemsstaternas 
rapportering. Regeringens PM om implementering av ILUC-direktivet lutar 
sig också mot andra unionsdokument såsom tolkningsmeddelanden. 

2. För andra ämnen föreslås att en bedömning görs från fall till fall om vad 
som utgör huvudsyftet med produktionsprocessen. ”Mot bakgrund  av att 
det är huvudsyftet med processen som ska bedömas bör ämnet endast 
anses vara en restprodukt om det ekonomiska värdet liksom utfallet i 
mängd är lågt i förhållande till huvudproduktionen”.

ENLIGT DE FÖRESLAGNA KRITERIERNA RISKERAR 

PFAD ATT OMKLASSIFICERAS TILL SAMPRODUKT

PFAD klassificeras idag av Energimyndigheten som en restprodukt. I 
Hållbarhetslagen (1 kap. 2 § HBL) definieras restprodukter som ”material som 
kvarstår efter en slutförd process, vars huvudsyfte inte är att producera detta 
material och där processen inte avsiktligt ändrats för att producera materialet”. 

I och med förslaget på implementering av ILUC-direktivet riskerar PFAD att 
omklassificeras till en samprodukt. Eftersom  PFAD inte finns med i unionens 
skrivelser över restprodukter måste det ekonomiska kriteriet tillämpas. Vad 
gäller PFAD är utfallet i mängd lågt i förhållande till  huvudprodukten (ätbar 
palmolja), då enbart 4-5 % av CPO:n blir till PFAD. Däremot riskerar den 
relativt låga prisrabatten för PFAD, i förhållande till RBD PO, att leda till att 
PFAD omklassificeras som  samprodukt istället för restprodukt. Även andra 
råvaror skulle med denna bedömning riskera att klassificeras om till 
samprodukt, exempelvis teknisk majsolja och fria fettsyror som används för att 
producera förnybar diesel.

Klassificering av rest- och samprodukter enligt 

regeringen förslag

Källa: Copenhagen Economics baserat på Regeringen (2017), Genomförande av ändringar I 
direktivet om förnybar energy – ILUC. Promemoria.
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Källa: Copenhagen Economics

CIRKELRESONEMANG

När en restprodukt används i en produktionsprocess 
får den ett ekonomiskt värde. Enligt en prisbaserad 
klassificerings innebär det att restprodukten 
kommer att omdefinieras till en samprodukt. 

Vanligtvis är regelverket för samprodukter strängare 
än för restprodukter. Om en produkts omdefinieras 
från rest- till samprodukt kan de hårdare kraven 
medföra att användningen av produkten blir 
oanvändbar eller olönsam. 

Om användningen av produkten upphör förlorar 
produkten sitt ekonomiska värde. Genom 
konsekvent tillämpning av den prisbaserade 
klassificeringen omdefinieras då samprodukten till 
restprodukt. 

Detta kommer att leda till ett cirkelresonemang om 
definitionen av sam- och restprodukter, illustrerat i 
bilden till höger. 

LOGIKEN BRISTER

Ett sådant cirkelresonemang kan omöjligen vara 
avsikten bakom klassificeringen. Den tillämpade 
klassificeringen hämmar rent av en konsekvent 
definition av produkten /materialet. 

Prisbaserad klassificering leder till ett cirkelresonemang om definitionen 

av sam- och restprodukter

Cirkelresonemang om definition av sam- och restprodukter

Utgångspunkt: 
Materialet M är en 

(outnyttjad) restprodukt 
från produktionen av 
varan A. M har inget 
signifikant ekonomiskt 

värde;
pM = 0. 

Teknikutveckling 
möjliggör att M 

utnyttjas i produktion.

M utnyttjas i 
produktionen av 

varan B.

M får ett 
ekonomiskt värde; 

pM > 0

M definieras som 
samprodukt, istället 

för restprodukt, till följd 
av det positiva 

ekonomiska värdet. 

Strängare 
reglering/krav 
appliceras för 

användandet av 
M.

Utnyttjandet av M 
i produktionen av 

varan B är inte 
längre möjligt 
eller lönsamt. 

M utnyttjas inte 
längre, dess 

ekonomiska värde 
faller till noll:

pM = 0

M definieras som en 
restprodukt, eftersom 

det inte har något 
signifikant ekonomiskt 

värde. 
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MARKNADSDATA TYDER PÅ ATT PFAD ÄR 
EN RESTPRODUKT



Marknadsdata stödjer att PFAD är en restprodukt

VAD FÖRVÄNTAR VI OSS OM PFAD 

INTE VORE EN RESTPRODUKT?

Om PFAD inte är en restprodukt, det vill säga att 
framställningen av PFAD är ett huvudsyfte med 
produktionsprocessen av palmolja, skulle vi förvänta 
oss att produktionen av PFAD skulle påverkas då 
priset på PFAD ändras.

Palmoljeproducenterna skulle, om PFAD inte var en 
restprodukt, försöka ställa om produktionen för att 
öka mängden PFAD om priset på PFAD var högt i 
förhållande till priset på ätbar palmolja. 

Det enda sättet att göra så på kort sikt är att öka 
mängden fria fettsyror i den råa palmoljan genom att 
vänta längre med att processa frukterna. Då skulle 
även mängden ätbar palmolja som framställs sjunka.

DATA TYDER PÅ ATT 

PALMOLJEPRODUCENTER INTE 

ÖKAR PRODUKTIONEN AV PFAD 

NÄR PRISET ÄR HÖGT

Data på priser och produktionsvolymer av PFAD, i 
förhållande till ätbar palmolja, tyder på att det inte 
finns något samband dessa emellan. 

Palmoljeproducent inte ser produktionen av PFAD 
som ett huvudsyfte med produktionsprocessen då 
det ger små intäkter i förhållande till produktion av 
ätbar palmolja.

NATURLIG FÖRKLARING TILL ATT 

FÖREKOMSTEN AV PFAD 

VARIERAR

Andelen PFAD i den råa palmoljan är inget som 

palmoljeföretagen medvetet ändrar, utan beror 
snarare på naturlig variation. Allra mest beror det på 
mängden nederbörd. Under perioder med kraftiga 
regn bryts frukten ner fortare och mer FFA bildas, 
som sedan blir till PFAD. Det är således vädret som 
påverkar andelen PFAD som produceras, och inte 
priset.
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Framställningen av PFAD är fallande och beror på naturliga förhållanden, 

framförallt nederbörd

PFAD-FRAMSTÄLLNINGEN 

VARIERAR MEN HAR MINSKAT 

ÖVER TID

Produktionen av PFAD varierar mellan 3,7 % och 5,2 
% av ätbar palmolja. Sedan 2008 har den utvunna 
mängden PFAD mätt som andel av ätbar palmolja 
haft en nedåtgående trend. 

PFAD-FRAMSTÄLLNING BEROR PÅ 

REGNMÄNGD

Variationen i PFAD-utvinning beror kan till stor del 
tillskrivas variation i nederbörd. Det finns ett tydligt 
samband mellan framställningen av PFAD och 
mängden nederbörd i Malaysia. Ju mer det regnar, 
desto mer PFAD produceras. 

Sambandet beror på att palmoljefrukt ruttnar fortare 
i fuktigt klimat, vilket leder till att mer fria fettsyror 
(FFA) hinner bildas i den färska palmfrukten innan 
den processas. Produktionen av PFAD, som 
framställs av FFA, ökar därmed

Samband mellan nederbörd och framställning av PFAD i Malaysia, april 

2017

Källa: Data över PFAD-production från Malaysian Palm Oil Board, Economics and Industry Development Division, Statistics. Data 
över nederbörd från Reuters.

Not: Förklaringsgraden (R2) av nederbörd på PFAD-produktion är 0,12, jämfört med priset som har en förklaringgrad på PFAD-
produktion på mindre än 0,01.
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Högre priser på PFAD leder inte till ökad produktion av PFAD

ETT HÖGRE PRIS PÅ PFAD LEDER INTE 

TILL ÖKAD PRODUKTION AV PFAD

En palmoljeproducent skulle kunna öka mängden PFAD 

från produktionsprocessen genom att låta palmfrukterna 

vila längre innan de pressas. De skulle därmed få en högre 

halt fria fettsyror och mer PFAD skulle kunna produceras. 

Marknadsdata tyder dock på att detta inte sker. Priset på 

PFAD varierade  mellan 67 procent och 97 procent procent 

av priset på ätbar palmolja (RBD PO) mellan januari 2015 

och april 2017. Förändringar i detta pris verkar dock inte ha 

någon effekt på produktionsvolymen av PFAD, som varierar 

mellan 4,5 och 5,5 procent av produktionen av RBD PO. 

Detta stödjer beräkningarna som visar att produktionen av 

PFAD ger små intäkter till produktionen av palmolja. 

Företagen har varken intresse eller möjlighet att ändra 

produktionen av PFAD som en reaktion på förändringar i 

priset på PFAD. Den exakta korrelationen skulle kräva en 

detaljerad ekonometrisk analys men data tyder starkt på att 

det inte finns ett kausalt förhållande. 

PRODUKTIONEN AV PFAD FÖLJER 

INTE PRISERNA

Utvecklingen över tid av priser och produktion av PFAD 

målar upp samma bild. Produktionen av PFAD verkar vara 

oberoende av priset på PFAD. Medan priset har ökat över 

tiden följer inte produktionen samma trend. 

Vid tolkning av figuren är det viktigt att vara medveten om 

att priser reagerar omedelbart på efterfråga och utbud. 

Anpassning av produktionsvolym sker däremot, i den 

utsträckning det är möjligt, något fördröjt. Även när hänsyn 

tas till detta verkar PFAD-produktionen inte korrelera med 

priset.

Inget samband mellan pris och produktion av PFAD, 2015-april 2017

Utvecklingen av pris och produktion av PFAD som andel av RDP PO, 

2015-april 2017

Källa: Malaysian Palm Oil Board, Economics & Industry Development Division, Statistics
(http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/statistics/production.html)

Not: R2 mäter hur stor andel av variationen i den beroende variablen (i det här fallet produktion av PFAD) som förklaras av variation 
i förklaringsvariabeln (priset).  Ett värde på 1 anger att all variation i den beroende variabeln förklaras av förklaringsvariabeln. Ett 

värde på mindre än 0,01, som i figuren ovan, tyder på att produktionen i princip är helt oberoende av priset.  

Källa: Malaysian Palm Oil Board, Economics & Industry Development Division, Statistics
(http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/statistics/production.html)
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KAPITEL 3

RAFFINADERIÄGARE OCH INVESTERINGAR 
BEHANDLAR PFAD SOM EN RESTPRODUKT



En djupgående granskning av produktionsprocessen visar: ingen 

substitution mellan RBD PO (huvudprodukten) and PFAD (restprodukten)

FRÅN FÄRSKT FRUKT TILL ÄTBAR 

PALMOLJA OCH PFAD

Beskrivning av produktionsprocessen:

• Färsk frukt (FFB) skördas på plantagen. Under skörden

tar fria fettsyror (FFA) form när fettet från frukterna 

börjar brytas ner. Mängden FFA som bildas beror till stor 

del på väderleksförhållandena och mer FFA bildas under 

perioder med kraftig nederbörd.

• Efter skörden transporteras frukten till en kvarn. Detta 

bör ske inom 24 timmar och högst 48 timmar. Vid denna 

tidpunkt upphör nedbrytningen då frukten upphettas. Ju 

längre tid frukten förblir obearbetad, desto högre blir 

koncentrationen av FFA.

• På kvarnen pressas oljan från palmfrukterna. Rå 

palmolja (CPO) utvinns, som kan användas direkt 

(exempelvis till biobränsle), eller skickas till ett 

raffinaderi för vidare bearbetning. 

• CPO:n innehåller vid denna tidpunkt runt 4-5 % FFA. 

FFA påverkar oljans smak, färg och lukt negativt och ses 

därför som en förorening. 

• På raffinaderiet destilleras FFA:n bort för att utvinna 

ätbar palmolja, även kallad raffinerad, blekt och 

deodoriserad palmolja (RBD PO). FFA omvandlas till 

palmfettsyredestillat (PFAD) genom 

destillationsprocessen. 

• Palmoljeproducenter försöker minimera mängden 

PFAD, eftersom det är den minst värdefulla produkten. 

Nyare, mer effektiva raffinaderier använder tekniker där 

mer PFAD destilleras bort. Äldre raffinaderier 

producerar PFAD med en FFA-koncentration på >85 % 

medan PFAD från nyare raffinaderier har en FFA-

koncentrationer på >90 %. För varje ton FFA som 

utvinns är produktionen av PFAD lägre i de nyare, mer 

effektiva raffinaderierna. 

• RBD PO kan i raffinaderiet bearbetas ytterligare till RBD 

olein (80 %) och RBD stearin (20 %) i en process som 

kallas fraktionering. RBD olein används vanligtvis i 

livsmedelsindustrin medan RBD stearin främst används 

för att tillverka margarin och i den oleokemiska

industrin. 

FASTA PROPORTIONER: INGEN 

SUBSTITUTION MELLAN PFAD OCH 

HUVUDPRODUKTEN

• Förhållandet mellan huvudprodukten RBD PO och 

restprodukten PFAD är fastställt till ca 95 procent RBD 

PO och 5 procent PFAD. Med andra ord resulterar 

produktionsprocessen i fasta andelar RBD PO och PFAD. 

• Det finns ingen substitution mellan de två produkterna. 

Produktionsprocessen kan inte ändras för att öka 

andelen PFAD eller RBD PO. Teoretiskt sett hade det 

varit möjligt men endast i en mycket begränsad 

omfattning och till en avsevärd kostnad (d.v.s. praktiskt 

taget omöjligt). 

Stegen i produktionsprocessen:

• På plantagen: Palmplantan kan inte förändras för att 

öka FFA-koncentrationen i CPO:n som produceras. 

• På kvarnen: Längre lagring av FFB leder till högre 

koncentration av FFA i frukterna. Dock leder längre 

lagring även till försämrad kvalitet på CPO:n och RBD 

PO:n som produceras (försämrad smak, färg och lukt), 

vilket gör att huvudprodukten inte kan användas. 

Dessutom är CPO med högre FFA-koncentration dyrare 

att raffinera och PFAD är dyrare att lagra på grund av 

den högre surheten. 

• På raffinaderiet: I destillationsprocessen omvandlas 

FFA till PFAD baserat på ett fast förhållande som beror 

på halten av FFA i den råa palmoljan. 

Produktionsprocessen för palmoljetillverkning 
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Palmolja har olika användningsområden, det mesta används i 

livsmedelsindustri 

KVARN

2015 producerades ungefär 61 miljoner ton rå 
palmolja (crude palm oil, CPO). CPO kan användas 
direkt, främst för att tillverka biobränsle.

RAFFINERING

En stor del av den råa palmoljan raffineras. 2015 
raffinerades ungefär 52 miljoner ton av all CPO. Vid 
raffineringen blir ungefär 4-5 %, eller 2,5 miljoner 
ton, PFAD.

PFAD kan användas för att framställa biobränsle. 
Något mindre än 1 miljon ton, eller 40 % av all 
PFAD, användes för att framställa biobränsle. Resten 
används för att tillverka tvål, djurfoder och annan 
oleokemisk industri.

FRAKTIONERING

Den största delen av den raffinerade palmoljan 
(refined, bleached and deodorized palm oil, RBD 
PO) behandlas vidare i en process som kallas 
fraktionering (fractionation).

Genom fraktionering framställs RBD olein (80 %) 
och RBD stearin (20 %). Palmolein, som har en lägre 
halt mättat fett än palmstearin, används framförallt 
som matlagningsolja och industriell stekning av 
processad mat. 

Palmstearin används mest för at producera margarin 
och andra så kallade specialfetter för användning i 
exempelvis glass och bakverk, och i oleokemiska
produkter såsom tvål. 

Produktion av olika palmoljeprodukter 2015, miljoner ton

Källor: Neste; Wilmar International (http://www.wilmar-international.com/our-business/tropical-oils/manufacturing/tropical-
oils-products/edible-oils/)
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För ett palmoljeraffinaderi utgör intäkterna från PFAD endast 3-4% av 

sammanlagda intäkter 

PFAD utgör en liten del av den sammanlagda 
produktionen av palmolja från ett 
palmoljeraffinaderi. Ett normalstort 
palmoljeraffinaderi tillverkar ca 2 000 ton palmolja 
varje dag. Av detta utgör PFAD ungefär 3-4 procent 
av den sammanlagda produktionen. 

Priset på PFAD varierade från början av 2015 till 
april 2017 mellan 67 och 97 procent av priset på RDB 
PO. Då marknadspriset på PFAD är relativt lågt (67 
procent), utgör det drygt 3 procent av intäkterna för 
en palmoljeproducent. Då priset är högt (97 
procent), utgör det drygt 4 procent av intäkterna.

OM PRISET PÅ PFAD STIGER

Exemplet ovan gäller under förutsättningen att 
produktionen av PFAD utgör ca 5 procent av den 
sammanlagda produktionen. Men även om priset på 
PFAD skulle stiga så att palmoljeföretaget skulle få 
incitament att öka PFAD på bekostnad av RBD PO är 
det osannolikt att så skulle ske.

Det enda sättet att öka mängden PFAD till förmån 
för RBD PO är att låta palmfrukterna vänta längre 
innan de pressas till rå palmolja för att öka mängden 
fria fettsyror i frukten. Det som också händer då är 
att smaken och färgen på den ätbara palmoljan (RBD 
PO) ändras. Den riskerar då att bli mindre värd då 
stora importländer som Kina kontrollerar bl.a. färg 
vid import. Dessutom är produktionskostnaden 
högre för palmolja med högre halter av fria fettsyror 
på grund av surheten, vilket ställer högre krav på rör 
och tankar i raffinaderiet. 

Fördelning av intäkter från produktion av palmolja från ett 

palmoljeraffinaderi

Not: Stor prisskillnad = Priset för PFAD utgör 67% av priset på RBD PO. Liten prisskillnad = Priset på PFAD utgör 97% av priset på
RDB PO. Beräkningarna baseras på  CPO med 5 % FFA. Den största prisskillnaden mellan PFAD och RBD sedan 2015 uppmättes i 

oktober 2015 och den lägsta i mars 2017.
Källa: Prisdata från Malaysian Palm Oil Board (se Appendix för utförlig källa)
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KAPITEL 4

SLUTSATS: EN ALTERNATIV LÖSNING



Det ‘ekonomiska värdet’ bör bedömas som sammanlagda intäkter från 

produktionsprocessen, inte marknadspriset på varan

VIKTIGT ATT TA HÄNSYN TILL DEN TOTALA 

INTÄKTSSTRÖMMEN 

Regleringen har till syfte att avgöra vad huvudsyftet med 
produktionsprocessen är. Att då enbart titta på marknadspris stämmer inte 
överens med hur en investerare eller palmoljeproducent betraktar PFAD:s
ekonomiska värde. 

För producenterna av huvudprodukten är storleken på intäkterna från 
försäljning av sam- eller restprodukter den avgörande faktorn, d.v.s. priset 
multiplicerat med den sålda kvantiteten. Priset per enhet av restprodukten 
är förhållandevis ointressant om hänsyn inte tas till den kvantitet som säljs.

DE OLIKA KRITERIERNAS BETYDELSE FÖR DET 

TOTALA VÄRDETESTET 

Om det totala ekonomiska värdet av PFAD i förhållande till 
huvudprodukten ätbar palmolja skulle användas skulle PFAD räknas som 
en restprodukt. 

Anledningen till detta beror framförallt på två saker:
• Ration mellan huvudprodukt och restprodukt: Situationen skiljer sig 

(incitamentsmässigt) beroende på om det vid produktionen bildas små 
mängder av huvudprodukten och stora mängder restprodukter. Då skulle 
även små förändringar i priset kunna påverka incitamenten att öka 
produktionen av restprodukten. Detta är inte fallet för PFAD. 

• Produktionsprocessens flexibilitet: Betydelsen av flexibla 
produktionsprocesser, d.v.s. huruvida produktionsprocessen kan 
förändras så att mer restprodukter produceras, spelar en viktig roll. Detta 
är inte heller fallet för PFAD.

Sammantaget gäller att ätbar palmolja skulle tillverkas även utan intäkterna 
från PFAD. Däremot skulle PFAD inte tillverkas utan intäkterna från ätbar 
palmolja. 
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APPENDIX

DATA OCH ANTAGANDEN BAKOM
BERÄKNINGAR



Appendix: Calculations 

The calculation of revenues and costs are based on 
the following assumptions: 

We make the assumption that CPO with 4.5 % FFA 
content is used in the production process. 1 tonne 
CPO would hence contain 45 kg PFAD.

From 1 ton CPO, 945 kg RBD PO can be refined, 
which can be sold for USD 673 (USD 712 per tonne). 
The raw material cost is USD 601 and processing cost 
for 945 kg RBD PO is USD 68 (USD 72 per tonne).

In addition, 45 kg PFAD can be extracted, which can 
be sold for USD 30 (USD 676 per tonne). 

Total revenues amount to 703 and total costs 
amounts to 673, resulting in a profit of USD 30 per 
ton CPO. 

Input values

Variable Input value Source

Price PFAD
(USD/ton)

676 (average jan
– apr 2017)

Harga Ekspot Bulanan Minyak Sawit Proses 
(accessed 31 May 2017)
http://econ.mpob.gov.my/upk/monthly/bh_m
thrppo_17.htm

Price RBD
(USD/ton)

712 (average jan
– apr 2017)

Harga Ekspot Bulanan Minyak Sawit Proses 
(accessed 31 May 2017)
http://econ.mpob.gov.my/upk/monthly/bh_m
thrppo_17.htm

Process cost RBD PO 
and PFAD
(USD/ton RBD)

72
Tryana Sembiring et al (2015), Biodiesel 
Production Cost Assessment from Different 
Palm Oil Raw Material as Feedstock
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http://econ.mpob.gov.my/upk/monthly/bh_mthrppo_17.htm
http://econ.mpob.gov.my/upk/monthly/bh_mthrppo_17.htm
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