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Yttrande över Remiss av Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen SOU 2020:73  
 

Trädbränsle har en stor betydelse för landets energiförsörjning och som enligt klimat- och 
energipolitiken måste bli ännu mer betydelsefull i framtiden. Svenska Trädbränsleföreningen är en 
branschförening för svenska producenter av trädbränsle till energiproduktion och som råvara till 
förädlade bränslen såsom briketter, pellets och pulver. Trädbränsleföreningens medlemmar1 är alltså 
bioenergins basindustri som producerar och levererar ungefär 80 procent av det trädbränsle som 
säljs på den svenska kommersiella marknaden. Trädbränsleföreningen stod inte med över 
remissinstanser men vill gärna lämna synpunkter på utredningen eftersom förslagen kommer ha stor 
påverkan på våra medlemmars verksamhet.  

Svenska Trädbränsleföreningen tycker det är olyckligt att implementeringen av det uppdaterade 
Förnybartdirektivet har dröjt så länge så att processen nu måste ske i stort hast i regeringskansli och 
myndigheter. Det ökar risken för att misstag görs och med de korta remisstider är det inte alltid som 
branschföreningarna hinner med att inhämta synpunkter från alla sina medlemmar.  

Vi delar bedömningen som gjorts av myndigheterna att Sverige är ett A-land. Med det kan 
administrationen förenklas för marknadens aktörer. Merparten av det fasta oförädlade biobränslet 
som används i Sverige är också producerat inom landets gränser. 2019 rapporterades 98 % av de 
sönderdelade och oförädlade trädbränslena ha svenskt ursprung. Kontrollsystemet bör vara utformat 
utifrån detta och därför vara så enkelt som möjligt. Kraven på kontrollsystem och massbalanssystem 
bör vara utformat utifrån varifrån bränslet härrör.  

I och med att implementeringen kommer gå snabbt måste det finnas övergångsregler för hur 
bränslet som finns i lager respektive avtalats innan lagen träder i kraft. Detta bör hanteras genom 
föreskrifter eller vägledning.  

Definitionen av odikad torvmark behöver förtydligas. Som det ser ut nu är 13,5 % av Sveriges klassad 
som icke-hållbar. Det är en överimplementering av direktivet och behöver ses över. 

 
1 Medlemmar i Svenska Trädbränsleföreningen är skogsbolag, skogsägarföreningar, Sveaskog, köpsågverk och 
andra biobränsleaktörer. Fullständig förteckning finns på vår hemsida, www.tradbransle.se.  
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Fast biomassa från mark som inte är skogsmark måste också omfattas på ett enkelt sätt av direktivet. 
Den här biomassan uppkommer exempelvis vid infrastrukturobjekt, röjning av betesmark, 
naturvårdande skötsel i naturvårdsområden som inte är skogsmark.  
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