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Svar på Remiss av Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen 
samt åtföljande konsekvensutredning 
 
Svebio. Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till 
föreskrifter och vill framhålla följande: 
. Det är angeläget att Energimyndighetens krav på rapportering och kontrollsystem inte 
utformas så att de ger onödigt höga kostnader för producenterna av förnybar el, värme/kyla 
och bränslen från biomassa. Onödigt höga administrativa kostnader försämrar 
konkurrenskraften och fördröjer omställningen av energisystemet med negativa 
klimateffekter som följd.  
. Mot den här bakgrunden vädjar vi till Energimyndigheten att man gör en översyn av 
förslaget till föreskrifter i syfte att åstadkomma ett förenklat system.  
. Det kvarstår oklarheter när det gäller rapporteringen av biomassa som varken kommer från 
skogsmark eller från jordbruksmark.  
. Energimyndigheten bör tydligare precisera vilka krav som ställs på oberoende granskare.  
. Under en övergångsperiod bör man acceptera FSC- och PEFC-certifierat bränsle, trots att 
certifieringen inte omfattar växthusgasbalans. Men detta krav gäller mycket få, nya 
anläggningar.  
. Det är angeläget att Energimyndigheten snarast publicerar vägledande dokument och 
genomför informationsinsatser till berörda företag.  
 
Allmänna synpunkter 
 
Svenska kraftvärme- och värmeverk använder till allra största delen inhemska bränslen i 
form av restprodukter från skogsindustrin, avverkningsrester från skogsbruket, samt 
avfallsprodukter som returträ och avfall (hushållsavfall och verksamhetsavfall). En stor del av 
bränsleförsörjningen sker lokalt eller regionalt, med relativt korta transportavstånd. 
Skogslagstiftningen och miljölagstiftningen garanterar att biomassan klarar de krav som 
ställs i förnybartdirektivet och regeringen bedömning är att Sverige är ett A-land. Mot den 
här bakgrunden är det angeläget att Sverige kan tillämpa hållbarhetskriterierna med minsta 
möjliga byråkrati och till lägsta möjliga kostnad. Detta för att inte försämra 
konkurrenskraften för biobaserad fjärrvärme och kunna ge leverantörerna av biobränslen ett 



bra pris, vilket stimulerar utvinningen av biobränslen. Vi är oroade av de relativt höga 
kostnadsuppskattningar som görs i konsekvensanalysen och vädjar till energimyndigheten 
att göra en ytterligare genomgång av förslaget till föreskrifter för att identifiera möjligheter 
till förenkling av rapporterings- och kontrollsystem.  
Höga administrativa kostnader och byråkratiska krav slår hårdast på mindre företag och kan 
bli ett konkurrenshinder.  
 
Oklarheter kring vissa typer av biomassa 
 
Vi har i vårt remissvar till regeringen angående förordningen om hållbarhetskriterierna pekat 
på några oklarheter. Det gäller särskilt sådan biomassa som kommer från mark som varken 
kan klassificeras som skogsmark eller som åkermark. Exempel på sådana oklarheter är 
biomassor från byggprojekt, från underhåll av infrastruktur, från tätortsmark, från 
betesmarker och från naturskyddad mark. Den här typen av marginella biomassaresurser ger 
ett betydande tillskott av bränsle på många orter i landet och hanteras ofta av mindre 
företag. Det finns en stor potential att öka produktionen av sådan marginell biomassa, och 
det är därför viktigt att regelverket inte motverkar utnyttjandet.  
 
Kraven på oberoende granskare  
 
Kostnaderna för hållbarhetsredovisningen gäller dels upprättandet av ett rapporterings- och 
kontrollsystem, dels löpande underhåll och dels kostnader för den oberoende granskningen. 
Det är en fördel om man för granskningen kan använda sig av befintliga resurser, exempelvis 
ordinarie revisorer, och kan undvika en dyr överbyggnad av certifieringsföretag och 
konsulter. Man har redan idag genom Biometria mycket bra kontroll på ursprung och 
bränsletyper. Kontroller, exempelvis stickprovskontroller, borde kunna hållas på en 
miniminivå. Vi menar att de krav som ställs på oberoende granskning och oberoende 
granskare kan förenklas betydligt åtminstone när det gäller fasta skogliga biobränslen.  
 
FSC och PEFC 
 
Många biobränsleleverantörer i Sverige är certifierade enligt FSC och PEFC. Dessa 
certifieringar uppfyller kraven på markkriterierna, men saknar krav och metoder för 
beräkning och rapportering av växthusgasreduktion. Det är emellertid få aktörer som till en 
börja kommer att behöva redovisa beräkningar av växthusgasreduktion. 
Mot den bakgrunden borde Energimyndigheten kunna godkänna att certifiering enligt FSC 
eller PEFC är tillräcklig under en övergångsperiod, tills EU-kommissionen beslutar om 
godkända certifieringssystem. Det skulle underlätta rapporteringen för många företag.  
 
Stort behov av information 
 
Den svenska tillämpningen av hållbarhetskriterierna sker med mycket kort framförhållning. 
Det finns ett stort antal nya företag och aktörer som berörs av kriterierna. Många av dessa är 
mindre företag med begränsad administrativ kapacitet. Informationsbehoven är därför 
stora. Det råder också oklarhet om vilka företag som kommer att vara rapporteringsskyldiga 
eftersom regelverket kring anläggning ännu inte är på plats. De berörda företagen behöver 
snabbt få tillgång till vägledande dokument och informationsmaterial.  
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