
 
KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 

 

 

Adress 
Box 6806 
(Besök: Drottninggatan 95 B) 
113 86  STOCKHOLM 

Telefon 
08-54 54 77 00 
Telefax 
08-54 54 77010 

E-post 
akademien@ksla.se 
Hemsida 
www.ksla.se 

Fakturaadress 
Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien 
Box 821 05150 
833 26  STRÖMSUND 

Organisationsnr 
262000-1145 
Bankgiro 
5954-1318 

 

 

 

 

Näringsdepartementet 

n.registrator@regeringskansliet.se 

Martin.palm@regeringskansliet.se 

 

Stockholm den 20 februari 2013 

  

 

Yttrande över Kommissionens förslag till ändring i Förnybarhets- och 

bränslekvalitetsdirektiven 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den 

fortsatta hanteringen av Europeiska Kommissionens Förslag till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteteten på bensin och dieselbränslen och om 

ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara 

energikällor. 

 

KSLA anser att vetenskapliga metoder och kriterier bör användas när mål, medel och regelverk på 

biodrivmedelsområdet utformas.  

 

KSLA är av åsikten att alla hållbara alternativ till den fossila oljan behövs, inklusive biodrivmedel 

från skog, avfall och jordbruk. KSLA stödjer Kommissionens föresats att öka utvecklingstakten 

för nya biodrivmedel och öka klimatnyttan för befintliga biodrivmedel. Förslaget innehåller dock 

delar som inte är de mest effektiva sätten att nå dessa mål och andra övergripande mål på energi- 

och klimatområdet. KSLA:s remissvar behandlar därför främst förslagen om ett införande av ett 

tak på fem procent grödbaserade biodrivmedel, multipelberäkningarna samt ILUC-faktorerna.  

 

KSLA anser att en uppdelning av biodrivmedel i olika kategorier är tveksam om den inte sker 

utifrån en vetenskaplig eller annan vedertagen grund. Benämningen ”avancerade biodrivmedel” är 

tveksam att använda av detta skäl, men används ändå nedan på grund av att begreppet används i 

Kommissionens förslag. 

 

Oavsett det nu aktuella förslagets innehåll så är KSLA:s  uppfattning att man bör utgå från 

generella förutsättningar hur mål, medel och regelverk bör utformas på biodrivmedelsområdet.  

 

Lämpliga utgångspunkter för regleringar och styrmedel för biodrivmedel: 

• Alla biodrivmedel ska vara hållbara ur ett klimatperspektiv och kraven behöver skärpas 

successivt.  

• Avancerade biodrivmedel ger inte per automatik lägre koldioxidutsläpp.  

• Syftet med biodrivmedel är främst att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Mål, 

styrmedel och regelverk bör därför utformas med hänsyn till biodrivmedlens klimatnytta. 

• Hållbarhetskriterier, och då framförallt ILUC, ska vara baserade på vetenskaplig grund. 
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• Direkta åtgärder som skyddar mark med högt kolförråd och stor biodiversitet är betydligt 

effektivare och mer legitima än ILUC-faktorer. Både i Sverige och i övriga EU finns överskott 

av odlingsbar mark som kan utnyttjas utan risk för ILUC.  

• Nuvarande mål på tio procent förnybar energi för transporter bör räknas upp för att nå optimal 

effekt för att nå en fossilfri fordonsflotta på lång sikt. 

• Regelverk och styrmedel behöver vara teknikneutrala. Multipelberäkningar baserade på specifik 

råvara är inte teknikneutrala. Att premiera enskilda restprodukter kan leda till minskad 

klimatnytta beroende på hur dessa råvaror redan utnyttjas idag.  

• Utveckling, kommersialisering och produktion av biodrivmedel från avfalls- och skogsråvara 

bör stödjas i högre utsträckning, både i Sverige och i övriga EU. Det är dock inte rimligt att 

detta sker genom att begränsa utveckling, produktion och användning av grödbaserade 

biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterier genom att sänka möjliga volymer till fem 

procent. Begränsande åtgärder behöver snarare riktas mot fossila drivmedel.  

• Långsiktiga regelverk är avgörande för utvecklingen av biodrivmedel. Det innebär att befintliga 

investeringar inte bör missgynnas genom plötsliga förändringar av regelverken.  

 

Tak på fem procent för grödbaserade biodrivmedel  

Kommissionen vill införa ett tak på fem procent grödbaserade biodrivmedel. Någon vetenskaplig 

grund för att välja just fem procent som gräns återfinns inte i förslaget. Med tanke på att olika 

typer av egenskaper, klimatprestanda mm skiljer sig betydligt mellan olika grödbaserade 

biodrivmedel förefaller det som en trubbig åtgärd att dra alla dessa biodrivmedel över en kam. 

Någon tydlig eller direkt koppling till viljan att minska eventuell ILUC för olika biodrivmedel blir 

inte heller konsekvensen av taket. Taket har således väldigt svag bäring på det Kommissionen 

påstår sig vilja begränsa, nämligen ILUC.  

 

Utifrån dessa utgångspunker är det svårt att förstå hur direktivet ska leda till målen för CO2-

reduktion för transporter när Kommissionen vill begränsa användandet av dagens biodrivmedel. 

Avancerade biodrivmedel kommer inte att finnas i tillräckliga volymer på marknaden till 2020 för 

att kunna fylla målen som satts upp. Dessutom frångår förslaget det tidigare utgångsläget att öka 

inhemsk produktion av biodrivmedel och därmed öka energisäkerheten inom EU.  

 

Nyodling på kolrika marker begränsas via bilaterala avtal, inte med ILUC-faktorer 

Idag råder en stor oenighet mellan forskare om hur ILUC ska beräknas och vilken effekt det kan 

få. Om EU introducerar ILUC-faktorer behöver samordning av befintliga direktiv göras för att 

relationerna mellan medlemsstater och marknadens aktörer ska fungera. Så som förslaget är skrivet 

kommer det att negativt påverka investeringar som har en längre avskrivningstid än till 2020 vilket 

gör att målen 2020 blir omöjliga att nå. KSLA föreslår därför att kolrika marker undantas från 

odling genom bilaterala avtal mellan Kommissionen och de länder som är aktuella för ökad 

produktion av grödor. Det är betydligt mer effektivt än att använda teoretiska globala ILUC-

faktorer. 

 

Dubbel- och kvadrupelräkning ger minskade volymer biodrivmedel 

Att använda denna typ av beräkning för vissa råvaror gör att totala mängden biodrivmedel som 

behövs för att nå målet på tio procent minskar. Det övergripande målet att få ned utsläppen av 

växthusgaser motverkas därmed. Det är bättre att låta biodrivmedlens växthusgasreduktion i ett 

livscykelperspektiv vara styrande vid konstruktionen av styrmedlen. Avgörande för framgång är 

dessutom att samma principer gäller för såväl medlemsland som för aktören på marknaden. 

 

Listor med olika råvaror som får olika beräkningsgrunder är för detaljerade och icke 

teknikneutrala. Det bidrar till att marknadskrafterna slås ut och därmed blir det svårt att få till 
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investeringar. Klimatnyttan i ett livscykelperspektiv ska vara avgörande för teknik och råvaruval. 

Förslaget om dubbel- och kvadrupelberäkning leder också till att användningen av fossila 

drivmedel ökar genom att denna fiktiva uppräkning av volymerna biodrivmedel de facto leder till 

att de fysiska volymerna av biodrivmedel blir betydligt mindre än eljest. Denna negativa effekt är 

så pass fundamental och i strid mot alla ambitioner att fasa ut oljan och minska klimatpåverkan att 

det är förvånande att Kommissionen har lagt fram ett sådant förslag.  

 

Energieffektivisering saknas i förslaget 

Det är viktigt att i direktivet för energieffektivisering också ta med transporter. KSLA anser att det 

behövs standarder för beräkning av CO2-utsläpp från alla typer av fordon för att säkra framtida 

energieffektivisering i alla typer av framdrivningssystem. 

 

Slutsatser  

Livscykelperspektiv bör styra hållbarhetsbedömningar  

KSLA anser att ökad hållbarhet och resurseffektivitet är viktigt för såväl befintliga som för nya 

biodrivmedel. Att använda ett klimatinriktat livscykelperspektiv för varje drivmedel, inklusive 

fossila, på marknaden bör vara avgörande. Men det går inte att sätta mål hur mycket drivmedel 

som ska finnas på marknaden år 2020 och samtidigt halvera användningen av traditionella 

biodrivmedel när de avancerade biodrivmedlen inte finns eller kommer att finnas i tillräckliga 

volymer.  

 

Beräkningsmetoderna får inte motverka syften och klimatnytta 

KSLA anser att räkna dubbelt eller kvadrupelt för minskning av CO2 vid användning av vissa 

råvaror inte kommer att driva framtagandet av avancerade drivmedel. Istället kommer det att 

innebära att efterfrågade totalvolymer drivmedel på marknaden minskar. Utvecklingen av 

avancerade drivmedel styrs av långsiktiga spelregeler kring olika styrmedel som i sin tur bidrar till 

en positiv marknadspotential och då kommer investeringarna i tekniken. 

 

Ryckighet i regelverken ger inga långsiktiga investeringar i storskalig produktion av biodrivmedel 

Det till vissa delar radikala förslaget från Kommissionen kommer endast tre år efter att mål och 

styrmedel för användning av biodrivmedel antogs på högsta nivå i EU. KSLA anser att det är upp 

till investerarna och företagen att hantera risker inom marknad och teknologi, men att politiker och 

lagstiftare måste se till att regelverken blir rimligt långsiktiga så att företag vågar investera i 

förnybar energi.  

 

Energieffektivisering och ändrade transportsätt 

Energieffektivisering inom transporter är ett viktigt fokusområde för att minska den totala 

användningen av drivmedel. Biodrivmedel kan aldrig helt ersätta de stora mängder fossila 

drivmedel som används, utan den viktigaste åtgärden är att minska energiåtgången genom 

effektiviseringar och överflyttning till andra och mer hållbara transportsätt. KSLA efterlyser 

kraftfullare åtgärder på detta område.  

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

 

 

 

  

Kerstin Niblaeus  

Preses 

Carl-Anders Helander 

Akademisekreterare och VD 

 


