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Lag
om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

(446/2007) lagens rubrik, 1–3 och 5 §, 5 a § 1 mom., 5 b, 6 och 7 §, 8 § 1 mom., 10 och
11 §, 13 § 1 mom. och bilagan,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1420/2010, 2 § sådan den lyder delvis
ändrad i lagarna 1420/2010, 394/2013 och 387/2017, 5 § sådan den lyder i lagarna
1420/2010, 394/2013, 387/2017 och 419/2019, 5 a § 1 mom. och bilagan sådana de lyder
i lag 387/2017, 5 b § sådan den lyder lag 419/2019, 6 § och 13 § 1 mom. sådana de lyder
i lag 802/2020, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 387/2017 och 802/2020, 10 §
sådan den lyder i lagarna 1420/2010, 419/2019 och 802/2020 samt 11 § sådan den lyder i
lagarna 419/2019 och 802/2020, samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

Lag
om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja användningen av förnybara drivmedel för att motor-
bensin, dieselolja och naturgas ska kunna ersättas i trafiken.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) biodrivmedel biodrivmedel enligt 4 § 5 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande

biobränslen och biomassabränslen (393/2013),
2) biogas biogas enligt 4 § 8 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen

och biomassabränslen,
3) förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung drivme-

del enligt 4 § 16 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassa-
bränslen,

4) förnybara drivmedel biodrivmedel, biogas och förnybara flytande och gasformiga
drivmedel av icke-biologiskt ursprung,
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5) motorbensin de flyktiga mineraloljor tillhörande varukod 2710 i tulltariffen som av-
ses i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och som är avsedda att användas
som drivmedel i motordrivna fordon med ottomotor,

6) dieselolja de dieseloljor tillhörande varukod 2710 i tulltariffen som avses i lagen om
accis på flytande bränslen och som är avsedda att användas som drivmedel i motordrivna
fordon med dieselmotor,

7) naturgas den naturgas i gasform tillhörande varukod 2711 21 00 i tulltariffen och
den kondenserade naturgas tillhörande varukod 2711 11 00 i tulltariffen som avses i lagen
om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996),

8) distributör av flytande drivmedel en sådan distributör av flytande drivmedel som en-
ligt 12 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i punktskattelagen (182/2010) är skyldig att betala
punktskatt,

9) distributör av gasformiga drivmedel en sådan distributör av gasformiga drivmedel
som via en eller flera gastankningspunkter levererar gasformiga drivmedel till konsumtion
i komprimerad eller kondenserad form,

10) distributör en distributör av flytande eller gasformiga drivmedel,
11) leverans till konsumtion sådant frisläppande av flytande drivmedel för konsumtion

som avses i 8 § 1 punkten i punktskattelagen och leverans av gasformiga drivmedel till
konsumtion via en eller flera tankningspunkter,

12) avfall avfall enligt 4 § 1 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen
och biomassabränslen,

13) restprodukt restprodukt enligt 4 § 2 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande bio-
bränslen och biomassabränslen,

14) livsmedels- och fodergrödor stärkelserika grödor samt sockergrödor och oljegrö-
dor som produceras på jordbruksmark som huvudgrödor, dock inte restprodukter eller av-
fall, material som innehåller både cellulosa och lignin eller sådana mellangrödor som inte
kräver att ytterligare mark tas i anspråk,

15) energiinnehåll ett drivmedels nedre värmevärde; när energiinnehållet bestäms an-
ses drivmedlet vara levererat vid en temperatur av 15 grader Celsius.

De i 1 mom. 15 punkten avsedda värmevärdena för drivmedel är följande:
1) motorbensin 32 megajoule per liter,
2) samprocessad olja som har biomassa eller pyrolyserad biomassa som ursprung och

som används som ersättning för bensin, 32 megajoule per liter,
3) dieselolja 36 megajoule per liter,
4) samprocessad olja som har biomassa eller pyrolyserad biomassa som ursprung och

som används som ersättning för diesel, 36 megajoule per liter,
5) naturgas och kondenserad naturgas 50 megajoule per kilogram,
6) biobensin 32 megajoule per liter,
7) bioetanol 21 megajoule per liter,
8) biodiesel (FAME) 33 megajoule per liter,
9) syntetisk biodiesel (BTL) och motsvarande 34 megajoule per liter,
10) bio-ETBE 27 megajoule per liter, varav biodrivmedlets andel anses vara 37 pro-

cent,
11) bio-MTBE 26 megajoule per liter, varav biodrivmedlets andel anses vara 22 pro-

cent,
12) bio-TAEE 29 megajoule per liter, varav biodrivmedlets andel anses vara 29 pro-

cent,
13) bio-TAME 28 megajoule per liter, varav biodrivmedlets andel anses vara 18 pro-

cent,
14) biometanol 16 megajoule per liter,
15) biogas 50 megajoule per kilogram,
16) bioflytgas 46 megajoule per kilogram.
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När ett förnybart drivmedel för vilket det nedre värmevärdet inte angetts i 2 mom. le-
vereras till konsumtion ska distributören i samband med den anmälan som avses i 7 § ange
värmevärdet för det förnybara drivmedlet i fråga och den standard enligt vilken värmevär-
det bestämts.

3 §

Distributionsskyldighet och lagens tillämpningsområde

En distributör av flytande drivmedel som under ett kalenderår levererar mer än en mil-
jon liter motorbensin, dieselolja, biodrivmedel och förnybara flytande drivmedel av icke-
biologiskt ursprung till konsumtion ska leverera förnybara drivmedel till konsumtion i en-
lighet med vad som föreskrivs i denna lag.

Detsamma gäller en distributör av gasformiga drivmedel som under ett kalenderår le-
vererar mer än 9 gigawattimmar naturgas, biogas och förnybara gasformiga drivmedel av
icke-biologiskt ursprung till konsumtion.

Lagen tillämpas också på distributörer av flytande drivmedel som under ett kalenderår
levererar minst 100000 liter men högst en miljon liter drivmedel som nämns i 1 mom. till
konsumtion och på distributörer av gasformiga drivmedel som under ett kalenderår leve-
rerar minst 1 gigawattimme men högst 9 gigawattimmar drivmedel som nämns i 2 mom.
till konsumtion, om

1) distributören framställer en i 3 a § avsedd begäran om fastställande, och
2) Energimyndigheten genom ett beslut fastställer att distributören ska omfattas av

distributionsskyldigheten.
Lagen tillämpas inte på sådana statliga säkerhetsupplag som avses i lagen om tryggande

av försörjningsberedskapen (1390/1992).

3 a §

Begäran om fastställande samt fastställande

En distributör som avses i 3 § 3 mom. ska framställa en begäran hos Energimyndighe-
ten för fastställande av att distributören omfattas av distributionsskyldigheten.

Begäran om fastställande ska framställas senast tre månader före ingången av det år då
distributören önskar bli omfattad av distributionsskyldigheten.

Begäran om fastställande ska innehålla för myndighetsprövningen nödvändiga uppgif-
ter om distributörens affärsverksamhet, en uppskattning av den mängd drivmedel som le-
vereras till konsumtion samt en beskrivning av hur hållbarheten hos de förnybara drivme-
dlen visas.

Energimyndigheten fastställer genom ett beslut att en distributör omfattas av distribu-
tionsskyldigheten, om det i begäran om fastställande har visats att de förutsättningar som
anges i denna lag är uppfyllda och att det inte finns något i denna lag avsett hinder för fast-
ställandet. Beslutet om fastställande gäller tills vidare.

Energimyndigheten kan återkalla ett beslut om fastställande, om
1) det i begäran om fastställande eller i bilagorna till den har lämnats felaktiga eller

bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat beslutet om fastställande eller i öv-
rigt påverkat prövningen av begäran, eller

2) distributören inte längre uppfyller förutsättningarna i 3 § 3 mom.
Energimyndigheten ska besluta att ett beslut om fastställande återkallas, om en distri-

butör som avses i 3 § 3 mom. ansöker om detta. Återkallandet av ett beslut om fastställan-
de träder dock i kraft tidigast det kalenderår som följer efter den tidpunkt då ansökan läm-
nades in.
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5 §

Leverans av förnybara drivmedel till konsumtion

Distributörer är skyldiga att leverera förnybara drivmedel till konsumtion. Av det totala
energiinnehållet i den mängd motorbensin, dieselolja, naturgas, biodrivmedel, biogas och
förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung som distributö-
ren levererat till konsumtion (distributionsskyldighet) ska de förnybara drivmedlens andel
vara minst

1) 20,0 procent år 2020,
2) 18,0 procent år 2021,
3) 19,5 procent år 2022,
4) 21,0 procent år 2023,
5) 22,5 procent år 2024,
6) 24,0 procent år 2025,
7) 25,5 procent år 2026,
8) 27,0 procent år 2027,
9) 28,5 procent år 2028,
10) 30,0 procent år 2029 och därefter.
Energiinnehållet i ett biodrivmedel ska räknas dubbelt vid uppfyllandet av distribu-

tionsskyldigheten år 2020, om drivmedlet har framställts av råvaror som avses i bilagan.
Distributören ska i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om biodrivmedel, flytande

biobränslen och biomassabränslen visa att de biodrivmedel, den biogas och de förnybara
flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung som avses i 1 mom. upp-
fyller de hållbarhetskriterier som anges i den lagen. Även råvaror som avses i 2 mom. ska
uppfylla i den lagen föreskrivna krav.

Av distributionsskyldigheten ska följande andelar uppfyllas med biodrivmedel eller
biogas som producerats eller framställts av råvaror som avses i del A i bilagan eller med
förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung (tilläggsskyl-
dighet):

1) 2,0 procentenheter åren 2021–2023,
2) 4,0 procentenheter åren 2024 och 2025,
3) 6,0 procentenheter åren 2026 och 2027,
4) 8,0 procentenheter år 2028,
5) 9,0 procentenheter år 2029,
6) 10,0 procentenheter år 2030 och därefter.
Andelen biodrivmedel och biogas som producerats eller framställts av råvaror som av-

ses i del A i bilagan ska dock vara minst (skyldighet att uppfylla minimiandelen)
1) 0,2 procentenheter åren 2022–2024,
2) 1,0 procentenheter åren 2025–2029,
3) 3,5 procentenheter år 2030 och därefter.
Fullgörande av skyldigheten enligt 5 mom. att uppfylla minimiandelen krävs dock inte

av en distributör som levererar endast förnybara flytande och gasformiga drivmedel av
icke-biologiskt ursprung till konsumtion.

Andelen biodrivmedel och biogas som framställts av livsmedels- och fodergrödor får
vara högst en procentenhet högre än deras andel av drivmedel som levererades till kon-
sumtion år 2020, dock högst 7 procentenheter av distributionsskyldigheten. Energimyn-
digheten fastställer den maximala andelen biodrivmedel och biogas som framställts av
livsmedels- och fodergrödor den 30 juni 2021.

Den andel som biodrivmedel och biogas som framställts av livsmedels- och fodergrö-
dor med hög risk för indirekt ändrad markanvändning utgör av distributionsskyldigheten
får inte överskrida dessa drivmedels andel av det totala energiinnehållet i biodrivmedel
och biogas som konsumerats år 2019. Begränsningen tillämpas dock inte om det aktuella
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partiet biodrivmedel eller biogas är certifierat som biodrivmedel eller biogas med låg risk
för indirekt ändrad markanvändning.

5 a §

Förhandsbesked

Energimyndigheten kan på ansökan besluta ge ett förhandsbesked om huruvida det är
fråga om en råvara som avses i 5 §. Ansökan kan göras av en distributör som fullgör eller
ämnar fullgöra sin distributionsskyldighet med sådana biodrivmedel eller sådan biogas
som producerats eller framställts av råvarorna i fråga, eller av en i 4 § 13 punkten i lagen
om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen avsedd verksamhetsutövare
som använder eller ämnar använda råvarorna i fråga vid produktionen eller framställning-
en av biodrivmedel eller biogas.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 b §

Överskridande av distributionsskyldigheten

Om en distributör under ett kalenderår har levererat mer förnybara drivmedel till kon-
sumtion än vad som föreskrivs i 5 § 1 mom., får distributören beakta den överskjutande
delen vid beräkningen av distributionsskyldigheten för det följande kalenderåret och vid
beräkningen av distributionsskyldigheten enligt lagen om främjande av användningen av
biobrännolja (418/2019) för det kalenderår då överskridandet skedde. Den mängd som
överförs får dock vara högst 30 procent av den energimängd som motsvarar distributions-
skyldigheten för det kalenderår då överskridandet skedde och med den mängd som över-
förs får högst 30  procent  av distributionsskyldigheten enligt lagen om främjande av an-
vändningen av biobrännolja fullgöras.

Om en distributör under ett kalenderår har levererat mer biodrivmedel, biogas eller för-
nybara flytande eller gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung till konsumtion än
vad som föreskrivs i 5 § 4 mom., får distributören beakta den överskjutande delen vid be-
räkningen av tilläggsskyldigheten för det följande kalenderåret. Den mängd som överförs
får dock vara högst 30 procent av den energimängd som motsvarar tilläggsskyldigheten
för det kalenderår då överskridandet skedde.

6 §

Avtal mellan distributörer

För att fullgöra sin distributionsskyldighet, tilläggsskyldighet eller skyldighet att upp-
fylla minimiandelen kan en distributör avtala om att helt eller delvis överföra skyldigheten
till en annan distributör. Distributören kan också avtala om att de råvarubegränsningsan-
delar som avses i 5 § 7 och 8 mom. helt eller delvis ska överföras för att utnyttjas av en
annan distributör. Vid avtalstvist eller om distributionsskyldigheten av någon annan orsak
som anknyter till avtalet inte fullgörs, ansvarar varje distributör för fullgörandet av sin
egen distributionsskyldighet och för de påföljder som denna lag föreskriver. En kopia av
avtalet ska lämnas till Energimyndigheten i samband med den anmälan som avses i 7 §.

7 §

Anmälningsskyldighet

En distributör ska varje år genom en anmälan produktvis redovisa de mängder motor-
bensin, dieselolja, naturgas, biodrivmedel, biogas och förnybara flytande och gasformiga
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drivmedel av icke-biologiskt ursprung som distributören levererat till konsumtion under
det föregående kalenderåret.

En distributör som levererar biodrivmedel, biogas eller förnybara flytande eller gasfor-
miga drivmedel av icke-biologiskt ursprung till konsumtion på grundval av ett i 6 § avsett
avtal ska i sin anmälan specificera deras i avtalet angivna mängder.

Anmälan ska dessutom innehålla information om hur det har visats att biodrivme-
delspartierna, biogaspartierna och partierna med förnybara flytande och gasformiga driv-
medel av icke-biologiskt ursprung uppfyller hållbarhetskriterierna samt om andelarna så-
dana biodrivmedel, sådan biogas och sådana förnybara flytande och gasformiga drivmedel
av icke-biologiskt ursprung som avses i 5 § 2, 4, 5, 7 och 8 mom.

Anmälan ska lämnas till Energimyndigheten senast under mars månad året efter det år
som anmälan avser.

Distributören ska utan dröjsmål registrera följande uppgifter i kommissionens databas:
1) transaktioner med förnybara drivmedel,
2) drivmedlens hållbarhetsegenskaper.

8 §

Bokföringsskyldighet

Av distributörens bokföring ska framgå de mängder motorbensin, dieselolja, naturgas,
biodrivmedel, biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt
ursprung som levererats till konsumtion liksom energiinnehållet i biodrivmedlen, bioga-
sen och de förnybara flytande och gasformiga drivmedlen av icke-biologiskt ursprung och
övriga uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 §

Force majeure

Om en distributör på grund av exceptionella och oförutsedda förändringar i tillgången
på förnybara drivmedel eller av något annat liknande skäl som kan anses utgöra ett oöver-
stigligt hinder inte kan fullgöra sin distributionsskyldighet, kan arbets- och näringsminis-
teriet på ansökan av distributören antingen sänka den procentuella andel som avses i 5 §
1 mom. eller slopa distributionsskyldigheten för det kalenderår som ansökan avser.

En ansökan om lindring eller slopande av distributionsskyldigheten ska lämnas till ar-
bets- och näringsministeriet inom den tid som anges i 7 § 4 mom. och en kopia av ansökan
ska lämnas till Energimyndigheten i samband med den anmälan som avses i den paragra-
fen.

Om en distributör på grund av exceptionella och oförutsedda förändringar i tillgången
på sådana biodrivmedel, sådan biogas och sådana förnybara flytande och gasformiga driv-
medel av icke-biologiskt ursprung som avses i 5 § 4 mom. eller av något annat liknande
skäl som kan anses utgöra ett oöverstigligt hinder inte kan fullgöra sin tilläggsskyldighet,
kan arbets- och näringsministeriet på ansökan av distributören antingen sänka den pro-
centenhet som avses i 5 § 4 mom. eller slopa tilläggsskyldigheten för det kalenderår som
ansökan avser. På ansökan tillämpas vad som i 2 mom. föreskrivs om en ansökan om lind-
ring eller slopande av distributionsskyldigheten.

11 §

Påföljdsavgifter

Om en distributör inte har levererat förnybara drivmedel till konsumtion i enlighet med
vad som föreskrivs i 5 § 1–3 mom., ska Energimyndigheten påföra distributören en på-
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följdsavgift för underlåtenhet att fullgöra distributionsskyldigheten. Avgiften är 0,04 euro
per megajoule. Om en distributör inte har levererat biodrivmedel, biogas och förnybara
flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung till konsumtion i enlighet
med vad som föreskrivs i 5 § 4 mom., ska Energimyndigheten påföra distributören en på-
följdsavgift för underlåtenhet att fullgöra tilläggsskyldigheten. Avgiften är 0,03 euro per
megajoule.

Påföljdsavgiften för underlåtenhet att fullgöra distributionsskyldigheten beräknas på
den mängd förnybara drivmedel som distributören enligt 5 § 1–3 mom. är skyldig att le-
verera till konsumtion till den del distributören enligt den anmälan som denna lämnat i en-
lighet med 7 § 1 mom. inte har fullgjort sin distributionsskyldighet. Påföljdsavgiften för
underlåtenhet att fullgöra tilläggsskyldigheten beräknas på den mängd biodrivmedel, bio-
gas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung som
distributören enligt 5 § 4 mom. är skyldig att leverera till konsumtion till den del distribu-
tören enligt den anmälan som denna lämnat i enlighet med 7 § 1 mom. inte har fullgjort
sin tilläggsskyldighet.

Påföljdsavgifterna ska påföras under det kalenderår då den anmälan som avses i 7 §
1 mom. har lämnats eller borde ha lämnats. Om påföljdsavgifterna, på grund av att en dist-
ributör helt eller delvis försummat sin redovisningsskyldighet eller lämnat en bristfällig,
vilseledande eller felaktig anmälan, inte alls blivit påförda eller påförts till ett för lågt be-
lopp, ska Energimyndigheten påföra distributören de påföljdsavgifter som tidigare inte på-
förts distributören. Påföljdsavgifterna ska påföras inom de tre år som följer på det kalen-
derår som avses ovan.

Påföljdsavgifterna påförs även när en i 10 § avsedd ansökan om lindring eller slopande
av distributionsskyldigheten eller tilläggsskyldigheten har lämnats. Påföljdsavgifterna ska
återbetalas till den del distributionsskyldigheten eller tilläggsskyldigheten lindras.

13 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som arbets- och näringsministeriet har fattat med stöd av den-
na lag och av Energimyndighetens beslut som avses i 3 a, 5 a och 12 § får begäras. Be-
stämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2021. Bestämmelserna i 3 § 2 och 3 mom. i denna
lag träder dock i kraft den 1 januari 2022.

Distributörer som avses i 3 § 3 mom. kan i enlighet med 3 a § begära att Energimyndig-
heten fastställer att de omfattas av distributionsskyldigheten redan kalenderåret 2022.

I fråga om biogas som levererats till konsumtion tillämpas denna lag först från och med
den 1 januari 2022.

I fråga om förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung
som levererats till konsumtion tillämpas denna lag först från och med den 1 januari 2023.

Trots vad som föreskrivs i 7 § i denna lag ska distributören anmäla de andelar som bi-
odrivmedel enligt 5 § 7 och 8 mom. i denna lag utgör av distributionsskyldigheten från la-
gens ikraftträdande till och med den 31 december 2021 på basis av energimängderna i de
drivmedel som levererats till konsumtion under perioden i fråga. På motsvarande sätt ska
den andel av distributionsskyldigheten som biodrivmedel enligt det vid ikraftträdandet av
denna lag gällande 5 § 5 mom. utgör anmälas på basis av energimängderna i de drivmedel
som levererats till konsumtion under perioden den 1 januari till den 29 juni 2021.

Distributörens skyldighet enligt 7 § 5 mom. i denna lag att registrera de uppgifter som
avses i det momentet i kommissionens databas tillämpas först från och med ibruktagandet
av databasen i fråga.
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Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Näringsminister Mika Lintilä
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Bilaga

RÅVAROR TILL BIODRIVMEDEL OCH BIOGAS

Del A. De råvaror vars bidrag till uppfyllandet av målet för distributionsskyldighet med
stöd av 5 § 2 mom. anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll och de råvaror
av vilka sådana biodrivmedel eller sådan biogas produceras eller framställs som anses bi-
dra till uppfyllandet av tilläggsskyldigheten med stöd av 5 § 4 mom. och skyldigheten att
uppfylla minimiandelen med stöd av 5 § 5 mom. är följande:

a) alger, om de odlas på land i dammar eller fotobioreaktorer,
b) biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall, dock inte sådant källsorterat hushålls-
avfall som omfattas av de skyldigheter som gäller separat insamling och återvinning av
kommunalt avfall,
c) biologiskt avfall från privata hushåll och motsvarande avfall som omfattas av separat
insamlingsskyldighet enligt 6 § 1 mom. 10 a-punkten i avfallslagen (646/2011),
d) biomassafraktioner av industriellt avfall som inte lämpar sig för användning i livsmed-
els- och foderkedjan, inbegripet råmaterial från detalj- och partihandeln, den jordbruksba-
serade livsmedelsindustrin samt fiske- och vattenbruksnäringen, och med undantag för de
råvaror som nämns i del B i denna bilaga,
e) halm,
f) stallgödsel och avloppsslam,
g) avloppsslam från palmoljeframställning och tomma palmfruktsklasar,
h) tallbeck,
i) råglycerin,
j) bagass,
k) press- och jäsningsrester från vinframställning,
l) nötskal,
m) agnar,
n) kolvar som rensats från majsgroddarna,
o) biomassafraktioner av avfall och rester från skogsbruk och skogsbaserad industri, så-
som bark, grenar, förkommersiell gallring, blad, barr, trädtoppar, sågspån, kutterspån,
svartlut, brunlut, fiberslam, lignin och tallolja,
p) cellulosa från icke-livsmedel, dvs. huvudsakligen sådan råvara bestående av cellulosa
och hemicellulosa som har en lägre ligninhalt än material som innehåller både cellulosa och
lignin, inklusive restprodukter från livsmedels- och fodergrödor, gräsartade energigrödor
med lågt stärkelseinnehåll, industriella restprodukter och material från biologiskt avfall,
q) annat material som innehåller både cellulosa och lignin, dvs. råvara som består av lig-
nin, cellulosa och hemicellulosa, såsom biomassa från skog, vedartade energigrödor samt
restprodukter och avfall från skogsindustri, exklusive sågtimmer och fanerstockar.

Del B. De råvaror vars bidrag till uppfyllandet av målet för distributionsskyldighet med
stöd av 5 § 2 mom. anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll:

a) använd matolja,
b) animaliska fetter som klassificeras enligt kategori 1 som avses i artikel 8 eller kategori
2 som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är
avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002
(förordning om animaliska biprodukter).
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