
 
Mall för feedback på taxonomin 
 
(obs! texten får vara max 4000 tecken)  
 
. Inledning, förslag: 
We are a supplier of sustainable and climate-friendly heat and electricity using bioenergy and 
would like to comment on the proposal for taxonomy.  
. Presentera er: 
(namn på bolaget, ort, storlek, verksamhet kort, produktion el/värme/kyla, hur många 
hushåll och övriga kunder ni försörjer) 
. Kort om energianvändningen, med betoning på biobränsle och biogent avfall. Beskriv gärna 
vad det är för bränslen ni använder. Betona att de biobränslen ni använder är ”sustainable”. 
Förslag på formulering: 
The fuels we use will meet the new sustainability criteria in the Renewable energy directive 
(EU 2018/2001) that are yet to be implemented in Sweden.  
Lägg gärna till något om var bränslet kommer från, t ex om det är ”locally sourced”, vilket 
ger arbetstillfällen på landsbygden.   
. Budskap till kommissionen. Förslag till kommissionen, hitta gärna egna formuleringar: 
We see our use of bioenergy as a long-term stable renewable energy source. We strongly 
oppose the description of our energy use as a “transitional activity” as it is done in the draft 
taxonomy. Our activity gives a substantial contribution to climate change mitigation, in 
accordance with article 10.1 in the regulation (EU) 2020/852.  
. Utveckla gärna tankegången mer. Berätta t ex om hur ni bytt bränsle från fossilt till 
biobränslen, vilka investeringsplaner som finns för framtiden, eller annat som kan vara av 
värde. Budskapet behöver inte vara långt. Huvudsaken är att ni visar att användningen av 
bioenergi är miljövänlig och långsiktig. 
 
Informera också om att era bränsleköp bidrar till den lokala ekonomin och ger arbetstillfällen 
på landsbygden där det annars är ont om arbeten. Det är viktiga argument. 
 
Det behövs ingen rubrik – namnet på ert företag kommer att bli rubrik. Pricka inte i 
”anonymous” eftersom ni vill att man ska veta vilka ni är. Ni kan skriva på svenska, men det 
är bättre att skriva på engelska för att nå en bredare publik och dessutom innebär en 
översättning att ert budskap till EU-kommissionen försenas.  
 


