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Promemoria Hållbarhetskriterier – genomförande av det 
omarbetade förnybartdirektivet 
Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerade promemoria och lämnar i första 
hand synpunkter på de förslag som berör biodrivmedel och biobränslen som 
framställs av skogsbiomassa. Skogsstyrelsen bifaller förslagen i dessa delar 
men har följande synpunkter och kommentarer.  
Promemorian föreslår att en definition av biobränslen införs i 1 kap. 2 § i lag 
om hållbarhetskriterier. ”Biobränslen” föreslås där utgöras av fasta, 
gasformiga eller flytande bränslen som framställs av biomassa och som 
används för andra energiändamål än transporter. Samtidigt föreslås en 
definition av ”Biodrivmedel” där biodrivmedel utgör flytande eller 
gasformiga bränslen som framställs av biomassa och som används för 
transportändamål och i mobila arbetsmaskiner.  
Förslaget innebär således att biobränslen särskiljs från biodrivmedel utifrån 
ändamålet förutom den del som används i mobila arbetsmaskiner. Denna 
avgränsning mellan begreppen är inte vedertagen i det svenska språkbruket. 
Med biobränsle avses i det svenska språkbruket oftast fasta, gasformiga eller 
flytande bränslen som framställs av biomassa oavsett för vilket ändamål 
bränslet används. Skogsstyrelsen förstår att termer och begrepp behöver väljas 
och definieras men då begreppet biobränslen varken i direktivet eller i det 
svenska språkbruket används på det sätt som promemorian föreslår anser 
Skogsstyrelsen att begreppet i den svenska implementeringen bör ersättas med 
något annat. I möjligaste mån bör den svenska lagtexten använda sig av 
direktivets definitioner. En följdeffekt är att den föreslagna ändrade lydelsen 
på lagen ”Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen” 
behöver ändras. 
I avsnitt 9.2 finns förslag om kontrollsystem. Under skälen för förslaget anges 
att det för svensk skogsbiomassa bör finnas en generell analys och bedömning 
av en myndighet som innebär att kriterierna för A-länder bedöms vara 
uppfyllda. Denna ska ges tillräcklig status för att kunna användas av aktörer 
och tillsynsmyndigheter. Utgångspunkten i promemorian är att Skogsstyrelsen 
ska ges ett återrapporteringskrav i sitt regleringsbrev om att följa upp 
huruvida lagstiftningen har utvecklats på ett sätt som påverkar bedömningen 
att Sverige är ett A-land.  
Skogsstyrelsen anser att statusen på en sådan återrapportering bör klargöras 
efter att EU Kommissionen har presenterat sina riktlinjer. En möjlig tolkning 
är att återrapporteringskrav i regleringsbrevet enbart ska betraktas som ett 
underlag till regeringen som återkommande ansvarar för slutliga 
bedömningen.  
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Vidare bör det framgå i återrapporteringskravet att bedömningen och analysen 
enbart ska omfatta skogsbiomassa och inte restprodukter och avfall från 
jordbruksmark.    
I syfte att underlätta både för svenska och internationella aktörer att verifiera 
hållbarheten för svensk skogsbiomassa vill Skogsstyrelsen också betona 
vikten av att regeringens bedömning om att Sverige är ett A-land finns 
dokumenterat och lätt tillgängligt för berörda svenska och internationella 
aktörer. 
I ärendet har generaldirektör Herman Sundqvist beslutat och handläggare 
Stefan Karlsson varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
deltagit enhetschef Peter Blombäck och miljöekonom Jörgen Pettersson. 
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