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Remiss av Energimyndighetens rapport ”Första, 

andra, tredje…Förslag på utformning av ett 

stödsystem för bio-CCS” 
 

I den Klimatpolitiska vägvalsutredningen, som lämnades in till 

Regeringen i januari 2020, föreslås mål om utsläppsminskningar och 

kompletterande åtgärder för att nå dessa. Energimyndigheten fick i 

uppdrag att föreslå en utformning av ett stödsystem för inlagring av 

biogena utsläpp (bio-CSS) i Sverige.  

Energimyndigheten föreslår i förslaget en utformning av ett 

stödsystem för avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från 

förnybara källor (bio-CSS), som består av omvända auktioner.  

SCB har inga synpunkter på själva stödsystemet i sig och välkomnar 

att Energimyndigheten tagit fram ett system som kan bidra till att 

Sverige minskar sina utsläpp och även möjliggör att det 

klimatpolitiska målet om nettonollutsläpp till 2045 och därefter 

negativa utsläpp nås.  

SCB har dock två kommentarer som berör produktionen av officiell 

statistik av utsläpp till luft samt värdering av lagrad koldioxid för 

framställning av ekonomisk statistik. 

1 6.2 Angränsande stödsystem att beakta 

vid införande av ett stödsystem 
 

1.1 Utsläpp till luft 
Ett stöd till att implementera bio-CSS kommer att påverka 

statistiken över utsläppen till luft och rapporteringen av GHG-

utsläppen till FN och EU. Det framkommer i förslaget att det är tänkt 

att Energimyndigheten ska ansvara för inrapportering av utsläppen i 

samband med återrapportering från de anläggningar som får stöd.  

För att SCB (genom SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket) ska 

kunna inkludera negativa utsläpp som uppstår i samband med bio-

CSS i framställning av den officiella statistiken är det av stor vikt att 

denna inrapportering är förenlig med FN:s internationella 

rapportering av GHG.  
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2 Övriga synpunkter från SCB 
Det föreslagna ekonomiska stödet förväntas påverka ekonomin 

(främst i form av skatter) och därmed den ekonomiska statistiken. 

Dessutom kan det komma att påverka till exempel 

nationalräkenskaperna, beroende på hur den lagrade koldioxiden 

kommer att värderas, vilket inte går att svara på då detta är oklart i 

förslaget. Det skulle bland annat behöva förtydligas om koldioxiden 

kommer att vara en resurs, vems den resursen blir om lagringen sker 

utanför Sverige, hur länge den ska lagras samt om den kommer att 

ingå i produktionen framöver. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i 

närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, Petra Nilsson 

(Enhetschef), Karin Berglind (Sektionschef) samt Carina Josefsson 

Ortiz, föredragande. 
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