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För att Sverige ska kunna möta den ökande efterfrågan på förnybara drivmedel på 

ett hållbart sätt och vara ett föregångsland inom området behöver tillverkningen av 

inhemskt producerade biodrivmedel öka, liksom produktionen av förnybar el och 

elfordonsbatterier 

EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är 

miljömässigt hållbara eller ej. Det kommer att få långtgående konsekvenser för 

både energisektorn som för näringslivet i stort. 

BiodrivMitt välkomnar EU: s ansträngningar att engagera finanssektorn för att 

investera i övergången till en koldioxidneutral ekonomi.  

BiodrivMitt anser det vara viktigt att kombinera en hög miljöambition med 

förutsägbara regler för förnybar elproduktion, undvikande av överlappande 

lagstiftning samt att taxonomin ska användas för alla finansiella produkter och inte 

enbart skapa extra rapporteringskrav för dem som redan jobbar med hållbarhet. 

BiodrivMitt stöder fullt ut ambitiösa klimatmål och en snabb övergång av det 

europeiska energisystemet. Den finansiella sektorn kommer att spela en central roll 

i denna förändring. Enligt vår uppfattning bör EU använda allmänna incitament, 

främst koldioxidpriser, för att nå dessa mål, stärka utsläppshandelssystemet och 

införa koldioxidskatter i alla medlemsstater och alla sektorer av ekonomin, 

kombinerat med rättvisa kriterier för hållbarhet. Detta kommer att leda till den 

mest kostnadseffektiva övergången och vara i överensstämmelse med Europeiska 

unionens grundläggande idé, att skapa en fri och öppen gemensam marknad där 

olika lösningar kan konkurrera. 

Svensk vattenkraft och svenska biobränslen skulle kraftigt missgynnas med det 

framlagda förslaget till taxonomi. Stora delar av svenskt skogsbruk riskerar också 

att betraktas som icke hållbart, liksom exempelvis vår kärnkraft, gruvindustri, 

stålproduktion och fordonsindustri. Frågan om kärnkraften kan anses vara hållbar 

är dock ännu inte avgjord. Den utreds för närvarande av kommissionens 

gemensamma forskningscenter. 

Energiföretagen i Sverige menar, att de krav som föreslås på energiområdet, 

innebär ett stort hot mot Sveriges klimatomställning. Bland annat riskerar 87 

procent av svensk elproduktion att falla utanför regelverket, trots att den praktiskt 

taget är fossilfri. Grönt kapital kommer därmed inte att till fullo stötta utvecklingen 

av det svenska kraftsystemet när det svenska samhället och den svenska industrin 
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står inför en enorm elektrifiering. Det skulle då medföra en högre kostnad för 

omställningen. 

Bioenergi svarar för 38 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. Precis 

som i EU som helhet är bioenergi den ledande förnybara energikällan och kommer 

att vara en viktig bidragsgivare till att minska klimatförändringen under de 

kommande decennierna. Utan användning av bioenergi kan klimatmålen inte 

uppnås! 

Baserat på detta är vi starkt oense med kategoriseringen av bioenergi som 

en ”övergångsaktivitet” i taxonomin! Bioenergi är en förnybar energikälla i nivå 

med alla andra förnybara energikällor. Det är i grunden solenergi som fångas upp 

av träd och andra växter, som producerar kemiskt lagrad energi som kan användas 

både för fasta, flytande och gasformiga förnybara bränslen för att ersätta fossila 

bränslen och spela en strategisk roll i ett helt kolfritt och 100 procent förnybart 

energisystem . Bioenergi är kolneutralt!  

Taxonomin har inte fångat den enorma potentialen hos de landbaserade 

sektorerna; jordbruk, skogsbruk och vattenbruk, för att bidra till 

klimatreducering. Europa har stora outnyttjade resurser av underutnyttjad och 

övergiven jordbruksmark och underutvecklat skogsbruk. Att använda dessa 

resurser på ett optimalt sätt kommer att minska utsläppen från fossila bränslen, 

förbättra energisäkerheten och skapa jobb och ekonomisk utveckling i 

landsbygdsområden och perifera regioner i EU och i grannländerna. 

Begränsningarna mot jordbruksenergigrödor är onödiga. 

Hållbarhetskriterierna som överenskommits i RED II är tillräckliga för att garantera 

hållbarhet för biomassa och biodrivmedel. 

EU har istället valt att formulera mer och mer detaljerade regler i ett antal direktiv 

och rättsakter. Taxonomin, statligt stöd-förordning, direktiven om förnybar energi 

och energieffektivitet innehåller onödigt detaljerade regler, där EU gynnar vissa 

lösningar framför andra, helt i strid med principen om teknikneutralitet, som borde 

vara en vägledning för rättvis lagstiftning .. 

Förslaget till taxonomi är inte i linje med den övergripande politiska och rättsliga 

ramen som erkänner biogasens viktiga roll i sektorintegration, cirkulär ekonomi, 

avkolning av transporter och andra sektorer, vilket minskar metanutsläpp i 

jordbruket och avfallshantering. 

 

 

 



 

Kriterier som föreslås i särskilt bilaga 1 innehåller ett antal tveksamheter/problem: 

Biogas och andra former av bioenergi (4.8, 4.13, 4.20 och 4.24) 

I utkastet betecknas biogas och andra former av bioenergi som 

”övergångsaktivitet” utan hänsyn till hela värdekedjan och utan vederbörliga 

vetenskapliga förklaringar. Detta står i skarp kontrast till REDII (2018/2001) - 

antagen av EU: s ordinarie lagstiftningsförfarande och för närvarande under 

genomförande i medlemsstaterna - där specifika kriterier ställs för att bioenergi ska 

vara hållbar. 

Särskilt biogas erbjuder lösningar på flera långsiktiga utmaningar: klimat, markens 

fertilitet, rent vatten och god luftkvalitet. Biogas förvandlar ett avfallsproblem till 

en resurs. Vetenskapliga resultat visar att biogas bidrar direkt eller indirekt till var 

och en av FN: s 17 mål för hållbar utveckling (http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1161103/FULLTEXT01.pdf). 

Att kvalificera hållbar biogas som en ”övergångsaktivitet”, även om den uppfyller 

hållbarhetskriterierna i RED II, är verkligen inte motiverad. Det skulle allvarligt 

hämma investeringar i hållbara biogaslösningar med flera fördelar, vilket strider 

mot målen för EU: s Green Deal. 

 

BiodrivMitts rekommendationer: 

Ta bort ordet ”övergång” i alla referenser till biogas och andra former av bioenergi 

som uppfyller hållbarhetskriterierna i REDII. Hållbar biogas bör uppmuntras och 

betraktas som möjliggörande aktivitet, oavsett slutanvändning. 

Aktiviteter relaterade till transport, fordon och fartyg (3.3, 6.3, 6.5-6.12 och 6.15-

6.16) 

Frånvaron av livscykelanalys av transportrelaterade aktiviteter ger inte den verkliga 

prestandan hos mobilitetslösningar när det gäller minskning av växthusgasutsläpp. 

Detta skapar ojämna villkor där så kallade alternativ för nollutsläpp systematiskt 

anses vara hållbara, oberoende av ursprunget till energin och utsläppen i samband 

med batteriproduktion. 

Använd konsekvent en livscykelanalys för att ställa in Technical Screening Criteria 

(TSC) för alla transportaktiviteter för att skapa enhetligt lika villkor som stöder alla 

tillgängliga lösningar för att minska koldioxidutsläppen. TSC för aktiviteter 

kopplade till transport, fordon och fartyg bör anpassas till bilaga IX till REDII så 

att den inbegriper biometan som används vid transport i 

klimatförändringsaktiviteterna. 

 


