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Remitter-ing av Europeiska kornmissionens förslag COM (2015) 614/2 till
rneddelaride Ont cirkulär ekonomi. Dnr: M2015/o4155/Mlll

SPBI har fått rubricerade remiss för synpunkter och lämnar följande synpunkter:

SPBI delar slutsatserna att det är viktigt att använda resurser effektivt och sträva
efter att minska avfall.
När det gäller biomassa och biobaserade produkter pekar Kommunikationen
(COM(201S) 614/2) på att de olika användningarna kommer att leda till konkurrens
om råvaran. Normalt kommer biomassan att styras till den sektor som har störst
betalningsförmåga. Här bedömer SPBI att det finns konflikter i bl.a. målen för
förnybart ibl.a. transportsektorn och det som kallas kaskadanvändning av biomassa.
Innan man sätter nya mål för användningen för biomassa är det viktigt att se över
konsekvenserna av potentiella målkonflikter som kan uppstå genom reglering i flera
direktiv.
Inför förhandlingarna av ändringen av förnybartdirektivet och
bränslekvalitetsdirektivet, det s.k. ILue direktivet (2015/1513/EU) diskuterades om
kaskadanvändning skulle inarbetas i detta direktiv. Av olika skäl kom det inte med i
detta direktiv. Om man nu avser att inarbeta detta idirektivet för cirkulär ekonomi så
måste man förstå vilken inverkan det får på andra direktivoch möjligheterna att
uppfylla andra mål som fastställts. För Sverige som dessutom har en än högre
ambitionsnivå som med fossiloberoende fordonsflotta liksom fossilfri nation är det
viktigt att fundera på vilken inverkan förslagen till cirkulär ekonomi kan ha för att
möjligheterna att nå målen.

Minska avfall
SPBI är positiva till att minska avfallsförbränningen till förmån för att ta hand om
industriell spillvärme. Ett exempel där industriell spillvärme tvingas kylas bort mot
havsvatten är från Preem iLysekil där det närliggande Uddevalla väljer att elda sopor
istället för att ta emot industriell spillvärme från Preem Lysekil
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