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Yttrande över remiss av Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) 

om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen 

(I2021/01346) 

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl 

Naturvårdsverket har inga invändningar mot att förordningen utformas enligt det 

remitterade förslaget. Vi vill emellertid uppmärksamma 

Infrastrukturdepartementet på nedanstående synpunkter vad gäller 

sammanräkningsregler (enligt flera regelverk) samt definitioner av begreppet 

anläggning. 

Naturvårdsverket konstaterar att den föreslagna 3 d § i förordningen bland annat 

kommer behöva tillämpas av många förbränningsanläggningar som redan 

omfattas av en eller flera av följande regelverk: 

• Förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar,  

• förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar,  

• BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (genomförandebeslut 

2017/1442), samt 

• lag (2020:1173) samt förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av 

växthusgaser.  

Ovanstående regelverk innehåller delvis olika sammanräkningsregler avseende 

installerad tillförd effekt. I detta fall (i den remitterade förordningen) tycks det 

inte vara en sammanräkningsregel som direkt bygger på EU-bestämmelser. Det 

kan då, i den mån det är möjligt, vara lämpligt att använda motsvarande 

formuleringar som redan används sedan tidigare för att underlätta för 

verksamhetsutövarna. 

Liknande definitioner av begreppet anläggning används i såväl 

industriutsläppsdirektivet som inom regelverket för EU:s system för handel med 

utsläppsrätter. Naturvårdsverket noterar att det vid tillämpningen av dessa 

regelverk uppstår en del frågor kring avgränsningen av en anläggning. Den 

aktuella definitionen skiljer sig dock från dessa på vissa sätt. Det framstår som 

att verksamheter som omfattas av nämnda regelverk även kan behöva tillämpa 3 
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c § i förordningen. Naturvårdsverket anser att det finns en risk för ytterligare 

tillämpningsfrågor när flera snarlika definitioner ska tillämpas.  

 

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 Dag 

Lestander och Linda Sjöö. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

För Naturvårdsverket 

Björn Risinger 

   Maria Ohlman 

Kopia till: 

Miljödepartementet 
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