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 Miljö- och energidepartementet 
103 33 Stockholm 

 

Yttrande över remiss av utkast till förordning om 
ändring i förordningen (2011:1088) om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 
biobränslen 

 

Ert dnr M2018/00348/R 
 

Förvaltningsrätten lämnar följande yttrande. 

 

Enligt 1 kap. 2 a § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 

flytande biobränslen får regeringen meddela föreskrifter om vad som avses med 

ett ämne som inte är den eller de slutprodukter som en produktionsprocess 

direkt ska producera, eller huvudsyftet med processen. De föreslagna 

bestämmelserna i 3 a och 3 b §§  föreskriver vidare endast indirekt något om 

restprodukter. Den föreslagna rubriken före 3 a § är därför något missvisande 

och bör ges en annan lydelse. 

 

I 3 a § i det remitterade förslaget anges felaktigt SFS-nummer vid hänvisningen 

till lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 

biobränslen. Vidare noterar förvaltningsrätten att det i 1 kap. 2 a § lagen inte 

anges vad som avses med en slutprodukt eller vad som avses med huvudsyftet 

med en produktionsprocess. Hänvisningen till den paragrafen framstår därför 

som missvisande. 

 

Enligt 3 kap. 1 b § lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 

biobränslen gäller hållbarhetsbesked tills vidare men ska omprövas. Regeringen 

får enligt samma bestämmelse meddela föreskrifter om bl.a. fastställande och 

omprövning av hållbarhetsbesked. Det kan därför ifrågasättas om regeringen har 

stöd för att föreskriva att hållbarhetsbesked ska kunna ges för en avgränsad 

tidsperiod. Även rubriken närmast före 17 § i det remitterade förslaget blir 

därför något missvisande. Slutligen bör punkt 2 i den föreslagna bestämmelsen 

förtydligas, t.ex. på följande sätt: ”detta har kontrollerats enligt ett kontrollsystem 

som uppfyller kraven i 14 § i denna förordning.”.  
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Förvaltningsrätten har i övrigt, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att 

beakta, inget att erinra mot det remitterade förslaget. 

 
_____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Ronny Idstrand efter föredrag-
ning av förvaltningsrättsnotarien Louise Kroon. Rådmannen Ulf Jonare har 
deltagit i beredningen. 

 

 

 

Ronny Idstrand   


