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Yttrande på remiss av Energimyndighetens rapport ”Första, 
andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för 
bio-CCS”. 
Skogsstyrelsen stöder Energimyndighetens förslag att införa ett stödsystem i 
nämnd omfattning för bio-CCS. Vi bedömer att utformningen av stödsystemet 
är väl genomtänkt. 

De regeländringar som krävs nationellt bör genomföras snarast, så att den 
aviserade tidplanen blir möjlig. Man behöver också verka för god 
internationell acceptans av bio-CCS, dels för att det ska bli tillåtet med 
”koldioxidexport” för lagringssyfte, dels för att den producerade klimatnyttan 
ska få tillgodoräknas enligt EU. I analyser av hur Sverige ska nå sina 
klimatmål till 2030, 2040 och 2045 är dessa osäkerheter, tills vidare, viktiga 
att beakta. 

Skogsstyrelsen stöder förslaget att lämna biokol utanför detta system. 
Skogsstyrelsen delar Energimyndighetens bedömning att fortsatt utredning 
krävs kring om biokol kan bidra till klimatmålen och hur i så fall ett lämpligt 
stödsystem utformas. 

Vid CCS har aktörerna i lägre grad än vid annan gashantering ett eget 
ekonomiskt intresse av att undvika läckage, såvida inte särskilda 
kontrollsystem införs. Det är således angeläget att man inte underskattar 
behovet av kontroll- och säkerhetssystem för transport- och injektionsstegen i 
processen och tar höjd för kostnaderna för desamma tidigt i processen. 

I ärendet har generaldirektör Herman Sundqvist beslutat och klimat- och 
bioenergispecialist Hillevi Eriksson varit föredragande. I den slutliga 
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handläggningen har också avdelningschef Göran Rune, enhetschef Magnus 
Viklund, samt policyrådgivare Jörgen Pettersson deltagit.  
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