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Remissvar på promemorian Tidsfrister och kontaktpunkter för att främja 
produktionen av förnybar energi 
 
Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
promemoria och vill framföra följande:  
 
Sverige har skyldighet att implementera Förnybartdirektivet och det förslag som presenteras 
uppfyller de krav som ställs i direktivets artikel 16. Vi stödjer förslaget om att införa en 
separat lagstiftning för att tillämpa direktivet. 
Huvudsyftet med direktivet är att förhindra att onödig byråkrati fördröjer omställningen av 
energisystemet och att särskilt mindre projekt ska tillförsäkras en snabb handläggning, samt 
att de sökande ska få hjälp med relevant lagstiftning genom att införa en enda kontaktpunkt. 
Vi stödjer den inriktningen.  
 
EU-direktivet och den föreslagna svenska lagstiftningen utgår enbart från 
elproduktionsläggningar. Det ges inga motiv till varför man gör denna begränsning. Korta 
handläggningstider och förenklad byråkrati är lika angeläget för anläggningar för produktion 
av värme och förnybara bränslen, som biodrivmedel och fasta och gasformiga biobränslen.  
Även om direktivet endast förskriver tidsgränser för elproduktion kan den svenska 
lagstiftningen utformas till att omfatta all förnybar energiproduktion. Det kan lättast ske 
genom att man i lagen och i författningen ersätter formuleringen ”förnybar el” 
med ”förnybar energi” och gör nödvändiga följdförändringar.  
 
Direktivets utgångspunkt att alla anläggningar för förnybar elproduktion ska behandlas 
likvärdigt, med undantag för de allra minsta, är inte helt logisk. Mycket stora projekt som har 
stor inverkan på det totala energisystemets funktion och betydande påverkan på miljö och 
landskapsbild, som exempelvis stora vindkraftsparker, kräver mer omfattande underlag och 
analys, vilket kan kräva längre handläggningstider. Vi utgår från att de formuleringar som 
finns om ”särskilda omständigheter”, möjligheten att förlänga tidsfristen, samt att de fasta 
tidsfristerna inte gäller prövningar i domstol kommer att säkerställa att en grundlig prövning 
kan ske av sådana större projekt. Fasta tidsfrister får inte leda till att man ger avkall på 
miljöhänsyn och övergripande systemeffekter eller kör över motstående intressen.  
 



Projekt för utbyggnad av biokraftproduktion berörs av förslaget. Dessa anläggningar placeras 
i allmänhet i nära anslutning till användare av den producerade elen: i städer, tätorter och 
vid industrier. Det innebär att det sällan ställs krav på utbyggnad av nya nät. Ofta kan 
utbyggnad dessutom ske på befintliga tomter. Motstående intressen är därför inte lika 
starka som för vissa andra projekt, som stora vindkraftsparker och kraftledningsbyggen.  
Det är värdefullt om de nya tidsfristerna kan påskynda handläggningsprocesser kring 
utbyggnad av biokraftanläggningar, särskilt som vi idag behöver en utbyggnad av lokal 
elproduktion på många orter för att lösa lokala kapacitetsbrister.   
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