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REMISSYTTRANDE	   	   	   	   	  
	  
Till	  
Miljö-‐	  och	  energidepartementet	  
103	  33	  Stockholm	  	  
	  
	  
	  
Remissvar	  angående	  förordning	  om	  ändring	  av	  förordningen	  (2011:1088)	  om	  
hållbarhetsbesked	  om	  biodrivmedel	  och	  flytande	  biobränslen.	  	  
	  
Förordningen	  innebär	  en	  direkt	  tillämpning	  av	  det	  regelverk	  som	  införts	  i	  
Hållbarhetslagen	  i	  enlighet	  med	  den	  promemoria	  om	  anläggningsbesked	  som	  Svebio	  
tidigare	  gett	  synpunkter	  på	  genom	  ett	  remissvar	  den	  21	  september.	  	  
Vår	  kritik	  av	  det	  nya	  regelverket	  kvarstår.	  Det	  innebär	  ökad	  byråkrati	  och	  ökade	  
administrativa	  kostnader	  för	  företagen	  och	  därmed	  en	  försämrad	  konkurrenskraft	  för	  
de	  berörda	  biodrivmedlen,	  förutom	  den	  generella	  begränsningen	  av	  användning	  av	  
biodrivmedel	  från	  åkergrödor	  från	  nya	  anläggningar	  och	  helt	  avskrivna	  anläggningar.	  
Slutresultatet	  av	  dessa	  försämrade	  villkor	  är	  större	  utsläpp	  av	  växthusgaser.	  	  	  
	  
När	  det	  gäller	  förordningen	  vill	  vi	  framföra	  följande:	  	  
	  
Det	  är	  angeläget	  att	  den	  oberoende	  revisorn	  kan	  anses	  vara	  produktionsföretagets	  egen	  
revisor,	  för	  att	  undvika	  ytterligare	  administrativa	  kostnader.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  man	  gör	  en	  avvägning	  mellan	  lagens	  specifika	  krav	  och	  behovet	  av	  
affärssekretess.	  Det	  kan	  ske	  genom	  att	  den	  rapporteringsskyldige	  intygar	  att	  
kontrollsystem	  finns	  på	  plats	  och	  att	  intyg	  finns,	  men	  att	  dessa	  endast	  redovisas	  på	  
anmodan,	  vid	  kontroll	  av	  myndigheten	  eller	  EU-‐kommissionen.	  Den	  exakta	  rutinen	  kan	  
fastställas	  av	  Energimyndigheten.	  	  
	  
Den	  praktiska	  utformningen	  av	  regelverket	  kan	  ske	  genom	  samråd	  mellan	  
Energimyndigheten	  och	  branschen	  inom	  ramen	  för	  Användarrådet	  för	  
hållbarhetskriterier	  och	  genom	  samråd	  om	  de	  anvisningar	  myndigheten	  utfärdar.	  	  
	  
Vi	  vill	  i	  övrigt	  åter	  protestera	  mot	  att	  regelverket	  är	  retroaktivt,	  eftersom	  företagen	  
redan	  har	  köpt	  eller	  kontrakterat	  volymer	  som	  omfattas	  av	  de	  nya	  kraven.	  	  
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