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Remiss av föreskrifter om rapportering och beräkning av 

växthusgasutsläpp från drivmedel 
 

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss 

och anför följande; 

 

Allmänt 

Det förslag till föreskrifter som Energimyndigheten presenterar uppfattar NNR primärt beröra 

vilka uppgifter som ska rapporteras av berörda företag i enlighet med Drivmedelslagen 

(2011:319) samt hur en minskning av växthusgasutsläpp från drivmedel ska beräknas i 

relation till minskningsmålet om sex procent till 2020. 

 

NNRs synpunkter 

NNR anser det vara svårt att utifrån underlaget kunna bilda sig en tydlig uppfattning om vad 

de förändringar som förslaget innehåller får för konsekvenser för berörda företag, både på en 

enskild och aggregerad nivå. I konsekvensutredningen finns vissa tidsangivelser för 

rapportering angivna, men dessa uppfattar NNR snarast vara en uppskattning av befintliga 

rapporteringsförhållanden. För olika typer av kostnader hänvisas till hållbarhetslagen. 

 

Energimyndigheten anger att det svenska genomförandet kommer att skilja sig på några 

punkter jämfört med andra europeiska länder. Den föreslår att Sverige ”går ett steg längre 
genom att även möjliggöra köp av specificerad el. Det innebär även att en residualmix används 
för de som inte köper specificerad el. Skälet är att de som redan använder el som drivmedel 
anser att de inte har några utsläpp överhuvudtaget. Så är inte fallet, men det skulle kunna 
möjliggöras genom att köpa el med ursprungsgarantier för sådan el som orsakar låga eller inga 
koldioxidutsläpp.” NNR har svårt att förstå skälets innebörd och hur detta kommer att förhålla 
sig till övriga länders rapportering, givet att dessa ska kunna gå att jämföra med varandra. Vad 
den föreslagna åtgärden rent konkret innebär för berörda företag går inte heller att utläsa. 
 
NNR vill framhålla betydelsen av att rapporteringen följer av den beräkningsmetodik som anges 
i direktivet och dess bilagor, för att på så sätt säkerställa jämförbarhet i data och 
”konkurrensneutralitet” mellan rapporterande företag i Sverige och övriga europeiska länder. 
 
NNR menar att konsekvensutredningen bör kompletteras och förtydligas i de avseenden som 
ovan nämns innan beslut fattas i ärendet. 
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