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Yttrande över promemorian Hållbarhetskriterier – genomförande av det
omarbetade förnybartdirektivet (I2021/00533)
Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i promemorian. Vi bedömer att de
föreslagna lagändringarna kommer att främja användningen av energi från
förnybara energikällor och tydliggöra vilka krav som ställs för att biobränslen
ska anses vara hållbara, vilket är positivt för arbetet med klimatomställning och
att minska utsläpp av växthusgaser.
Naturvårdsverket välkomnar förslaget att det ska införas möjlighet enligt 3 kap.
1 § 5 hållbarhetslagen (2010:598) att frivilligt ansöka om hållbarhetsbesked. Det
har betydelse för de fall när det ställs krav på att hållbarhetskriterierna uppfylls
inom EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Sådana krav gäller när en
verksamhetsutövare vill tillgodoräkna sig nollutsläpp för förbränning av
biomassa. Vissa verksamhetsutövare inom EU ETS kommer inte att vara
rapporteringsskyldiga enligt de föreslagna kriterierna i 3 kap 1 § 1—4
hållbarhetslagen. Det är viktigt att det blir tydligt även för dessa
verksamhetsutövare hur de ska visa att de når upp till kraven om
hållbarhetskriterier som ställs inom EU ETS. Naturvårdsverket bedömer att
hållbarhetsbesked är ett lämpligt sätt att visa detta. Det är viktigt även för
Naturvårdsverket och de oberoende kontrollörerna att det blir enkelt att
kontrollera att en anläggning når upp till kraven inom EU ETS.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Maria
Ohlman, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed och handläggarna Emil
Lindgren och Dag Lestander.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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