
Bioekonomiutredningen 

En nationell bioekonomistrategi 
 - ett verktyg för den gröna industriella 
omställningen (N2022:07) 
 



Utredningens två huvudsakliga inriktningar 

 Ta fram förslag till en nationell strategi för en hållbar, 

konkurrenskraftig och växande bioekonomi 

 Slutbetänkandet 31/10, 2023 

 

 Föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av 

flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i 

Sverige 

 Delbetänkande 15/2, 2023 



Utredningens utgångspunkter och 

bakgrund 

 Klimatomställning 

 Ekonomisk tillväxt och sysselsättning i hela landet 

 Försörjningsförmåga och beredskap 

 

 Två tillkännagivande från riksdagen 

 Klimathandlingsplan 

 Regeringskansliets dialogprocess  

 FN:s globala hållbarhetsmål 

 

 



Delbetänkande: Uppdrag om långsiktigt produktionsstöd 

för produktion av flytande biodrivmedel  

Utredaren ska: 
 Analysera vilken roll svensk produktion av förnybara drivmedel kan ha för att 

nå energi- och klimatpolitiska mål samt bidra till tillväxt och sysselsättning i 

hela landet och stärkt försörjningstrygghet  

 Analysera genomförbarheten i och, om utredaren bedömer att det är 

lämpligt, föreslå ett eller flera alternativa produktionsstöd för flytande 

hållbara förnybara drivmedel och dess mellanprodukter som på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt bidrar till målen ovan  

 Analysera om, och i sådant fall hur, ett produktionsstöd kan ersätta nuvarande 

skattenedsättningar som medel för att främja svenskproducerade flytande 

rena och höginblandade biodrivmedel. 



Expertgruppen 

 22 personer 

 Regeringskansliet:  N-dep, M-dep, Fi-dep, I-dep 

 Myndigheter:   Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Energimyndigheten,  

      Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket. 

 Forskning:    Formas, RISE, Bioinnovation 

 Fackförbund:  GS-facket 

 Branscher:   LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Fiskbranschens  

      riksförbund, IKEM, Drivkraft Sverige, Svebio 



Kontakter och redovisning 

 Utredaren ska samråda med Energimyndigheten.  

 Utredaren ska även inhämta kunskap och synpunkter från andra utredningar, 
berörda myndigheter, lärosäten och aktörer.  

 Utredaren ska beakta tidigare och pågående arbete kring bioekonomin inom 
EU och i det nordiska samarbetet.  

 Utredaren ska även beakta existerande strategier och program som avgränsar 
eller berör bioekonomi samt relevant arbete som pågår inom 
Regeringskansliet, exempelvis inom klimat, energi, näringsliv och 
landsbygdsutveckling inklusive de areella näringarna. 

 Uppdraget om produktion av biodrivmedel ska redovisas senast den 15 
februari 2023.  

 Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2023.  



Tack! 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Utredare:   Lena Ek     lena.ek@regeringskansliet.se 

Huvudsekreterare:  Karin Tormalm   karin.tormalm@regeringskansliet.se 

Sekreterare:   Henry Hammarström henry.hammarstrom@regeringskansliet.se 

Sekreterare:   Erik Eriksson   erik.eriksson@regeringskansliet.se 
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