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Vad är nytt

Processen framöver



Transport

• Krav på drivmedelsleverantörer att nå en förnybartandel om 
minst 14 % år 2030 inom transportsektorn.

• Det finns även krav på en viss andel så kallade avancerade 
biodrivmedel, minst 0.2% år 2022, 1% 2025 och minst 3.5% år 
2030.

• Nya bränslen lyfts in och ska användas mot 14%-målet, tex 
elektrobränslen från el och CO2.

• Det sätts restriktioner för andel biodrivmedel från grödor till 
max 7% (eller lägre om användningen i landet var lägre 2020).



• Dessutom införs begreppen högrisk resp. lågrisk ILUC grödor, 

där högrisk ILUC grödor är sådana grödor för vilka en betydande 

expansion till mark med höga kolförråd kan observeras. 

Användningen av sådana högrisk ILUC grödor får inte överskrida 

2019 års nivå (såvida de inte är certifierade) och ska gradvis 

minskas till noll 2030.

• Kommissionen ska se till att en databas kommer på plats som 

möjliggör spårning av flytande och gasformiga 

transportbränslen. 



Hållbarhetskriterier

• Hållbarhetskriterier har tidigare funnits för flytande biobränslen 

och  biodrivmedel (inkl. gas i transport) men nu kommer krav även 

för fasta och gasformiga biobränslen. 

• Kraven gäller endast förbränningsanläggningar för fasta 

biobränslen större än 20 MW samt för biogas större än 2 MW.



• Nya hållbarhetskriterier för skoglig biomassa, en riskbaserad 

approach används där man gör en bedömning av landet i fråga 

där den skogliga biomassan skördas och huruvida landet har 

lagar samt övervaknings- och kontrollsystem på plats som 

säkerställer att ett antal kriterier är uppfyllda. 

• Växthusgasreduktion - krav på fasta och gasformiga bränslen 

för el och värme, 70% i anläggningar som tas i drift from 2021 

och 80% för anläggningar som tas i drift from 2026. 



Processen framöver

• Ordförande Österrike är angelägna om att beslut tas innan 

årsskiftet.

• När rättsakterna publiceras i EU:s officiella tidning vinner de laga 

kraft efter 20 dagar.

• Vissa delar kommer hanteras i delegerade akter.

• Förnybartdirektivet ska vara implementerat 30 juni 2021.



• Departementet arbetar med juridisk och språklig granskning av 

rättsakterna. De identifierar vad som ska göras, av vem och när i 

tiden.

• Uppdrag till Energimyndigheten.

• Nya regelverk.
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