
 

 
 

Fördjupning: EU:s klimattaxonomi – en viktig fråga för Värmland 
 
De senaste sex månaderna har ett ämne varit särskilt diskuterat i EU kretsar – EU:s 
klimattaxonomi. Som en del av EU:s gröna giv och ambitionen att uppfylla klimatmålen i 
Parisavtalet har EU-kommissionen arbetat på ett flertal förordningar, direktiv och strategier 
som ska se till att EU håller vad de har lovat. Ett av de mest omdiskuterade förslagen är 
klimattaxonomin, ett regelverk som definierar vilka verksamheter, tekniker och metoder 
som kan klassas som hållbara. För att förstå varför taxonomin är särskilt viktigt för Sverige i 
allmänhet och Värmland i synnerhet är syftet med detta dokument att ge en bakgrund till 
lagstiftningsprocessen, ta upp de viktigaste delarna i debatten och förklara de viktigaste 
punkterna för Värmland i taxonomin. 
 
Vad är klimattaxonomin?  
 
I korthet är taxonomin en bindande lagstiftning som innehåller regelverk som definierar 
standarder för vad som får klassas som en grön och hållbar verksamhet1. Klimattaxonomin är 
en del av den gröna given som EU-kommissionen har presenterat för att Europa ska nå upp 
till de klimatmål som är uppsatta i Parisavtalet samt nå det egna målet att vara 
koldioxidneutralt 2050. Taxonomin är också en del av ett åtgärdspaket för hållbara 
investeringar som EU-kommissionen har presenterat med syfte att leda investeringar mot 
mer hållbara verksamheter. Rent tekniskt är lagen för klimattaxonomin redan på plats. 
Europaparlamentet och Ministerrådet etablerade EU:s taxonomiförordning den 12 juni 
20202. Det som diskuteras nu är det regelverk och definitioner för hållbara verksamheter 
som tillhör lagstiftningen. Detta är kärnan i debatten om klimattaxonomin. 
 
En anledning till att klimattaxonomin har uppmärksammats så mycket är för att regelverket 
kring taxonomin inte är fast utan är designat för att kunna ändras genom en så kallad 
delegerad rättsakt, ett verktyg som endast EU-kommissionen kan använda sig av. Detta är 
viktigt att ha i minnet. 
 
Vad innebär en delegerad rättsakt? 
 
En delegerad akt är ett verktyg som används av EU-kommissionen för att uppdatera ett 
existerande regelverk med syfte att hänga med i utvecklingen av en sektor3. En delegerad 
akt förändrar inte lagstiftningen utan bara de regelverk och standarder som är kopplade till 
lagstiftningen. Taxonomiförordningen, och alla andra regelverk som kan förändras genom en 
delegerad akt, är uppbyggd för att fungera som ett levande dokument för att regelbundet 
kunna uppdateras. Det betyder att regelverket för klimattaxonomin inte alltid förhandlas i 
EU:s lagstiftande institutioner, utan bara inom EU-kommissionen för att sedan röstas igenom 
eller förkastas i sin helhet av Ministerrådet och Europaparlamentet. Taxonomiförordningen 

 
1 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-
sustainable-activities_en  
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852  
3 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_en  
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till exempel består av två delar: en lagtext och ett regelverk. Lagtexten är relativt kort och 
består endast av ett par artiklar som i korthet legitimerar det regelverk som kommer med 
taxonomi. Regelverket består av nära 500 sidor av tekniska och juridiska specifikationer som 
definierar vilka aktiviteter som klassas som hållbara. Om EU-kommissionen skulle vilja ändra 
lagstiftningen, alltså några av de kortare artiklarna, kommer Europaparlamentet och 
Ministerrådet involveras för att lägga fram sina synpunkter och förändringar till 
lagstiftningen och sedan rösta om förslaget. Däremot, om EU-kommissionen vill förändra 
regelverket måste det inte förhandlas i vare sig Europaparlamentet eller Ministerrådet utan 
kan bara godkännas i sin helhet.  
 
Hur kan man påverka en delegerad akt? 
 
För att ge intresserade aktörer möjlighet att påverka utformningen av den delegerade 
rättsakten öppnade EU-kommissionen ett samråd om taxonomin för att få in synpunkter. En 
första version av taxonomin presenterades av EU-kommissionen i november 2020. EU-
kommissionen arbetar generellt för att deras förslag ska röstas igenom i Europaparlamentet 
och Ministerrådet. Det betyder att delegerade akter med stor sannolikhet debatteras 
internt, utsätts för kraftig lobbying samt påtryckningar från Europaparlamentet och 
Ministerrådet vilket formar förslaget innan det hamnar på de lagstiftande institutionernas 
bord.  
 
Samrådet kring klimattaxonomin var inget undantag. Förslaget skapade stor uppståndelse 
och över 40 000 synpunkter från civilsamhället, intresseorganisationer samt offentliga och 
privata aktörer lämnades in till EU-kommissionen. Under våren har även Sveriges regering, 
tillsammans med Finland och flera östeuropeiska medlemsstater4, lämnat in krav till EU-
kommissionen om att till exempel biobränslen bör klassas som hållbara i den nya taxonomin.  
 
Varför har det blivit så mycket uppståndelse runt taxonomin? 
 
Taxonomin har blivit en politiserad fråga på grund av de standarder som har föreslagits 
genom de bindande regelverken. En standard som var särskilt viktig för Sveriges och 
Värmlands del var den gällande bioenergi. I det första förslaget som presenterades i 
november 2020 var inställningen från EU-kommissionen att bioenergi är en ”transitional 
activity”, alltså något som tillåts i en övergångsperiod för att sedan fasas ut. Bioenergi 
klassades alltså inte som en hållbar energikälla. 
 
Sveriges regering har reagerat på definitionen av bioenergi som en övergångsaktivitet. 
Under våren lämnade Sveriges regering tillsammans med nio andra medlemsländer in ett 
gemensamt yttrande där de framförde att de inte står bakom definitionen av bioenergi i 
taxonomin. I det yttrandet menade regeringen att förslaget till ny taxonomi inte fångar upp 
hur biomassa kan bidra till att bromsa klimatförändringarna genom att vara en 
koldioxidneutral råvara. Svebio, en intresseorganisation för bioenergi, lyfte också kritik mot 
taxonomin och menar att begränsningarna i den nya taxonomin gör det svårare för Sverige 
att nå fossilfrihet. Andra menar att det vore fel att inkludera bioenergi i klimattaxonomin, 

 
4 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/sverige-kraver-andring-i-eus-taxonomi/  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/sverige-kraver-andring-i-eus-taxonomi/


 

 

bland andra Greenpeace5 som menar att avverkning av träd och användningen av hela träd 
som bioenergi bidrar till ökade koldioxidutsläpp. 
 
Det kan dock konstateras att det första förslaget till klimattaxonomin skulle påverka Sverige   
negativt eftersom Sveriges energimix består av 9 % biobränsle och biomassa är centralt för 
Sveriges hållbarhetsstrategi. Dessutom är skogsindustrin en mycket viktig exportindustri.  
 
Vad tycker Region Värmland att EU-kommissionen missade i sitt första förslag och vad har 
Värmland gjort? 
 
Det är inte bara nationella regeringar som har arbetat för att försöka påverka regelverket. I 
samband med att EU-kommissionen presenterade sitt första taxonomiförslag i november så 
svarade Region Värmland också på det öppna samrådet och hade mycket att bidra med då 
bioekonomi är en av Värmlands strategiskt prioriterade områden.  
 
I sitt svar under vintern 2020 skrev Region Värmland ett positionspapper som svar på 
taxonomin. Som svar menade regionen att Sveriges energiförsörjning förlitar sig på tillgång 
till biomassa. Dessutom lyfte regionen speciellt att det inte är hela träd som används till 
bioenergi, utan att det är restprodukterna som används. Produkter som spån, flis och bark 
som uppstår vid produktion av timmer går annars till spillo. För att ytterligare stärka skogens 
roll i den cirkulära och fossilfria ekonomin menar Region Värmland att råvarorna från skogen 
i stort kan ersätta de fossila källor som nu används. Att klassa bioenergi som en 
”övergångsaktivitet”, vilket klimattaxonomin gjorde, är också att klassa de produkter som 
produceras av skogen som övergångsprodukter, alltså kartong och papper. Region 
Värmlands huvudargument var att biomassa och biobränslen från skogen inte bör ses som 
övergångsaktiviteter utan är hållbara och nödvändiga för att EU ska nå koldioxidneutralitet 
2050. 
 
Vad blev resultatet? 
 
På grund av den stora mängden svar på samrådet försenades klimattaxonomin. Den 21 april 
ungefär fyra månader efter samrådet stängde presenterade EU-kommissionen ett reviderat 
förslag på taxonomin6. De tidigare krav som ställts på bioenergi och skogliga produkter är nu 
borttaga, och enligt taxonomin definieras nu biomassa som förnybar. För Värmland och 
Sverige betyder den nya taxonomin att bioenergi och skogens resurser klassas som 
förnybara vilket är positivt då investeringar kan fortsätta riktas till bioekonomin. EU-
kommissionen kommer dock att fortsätta arbeta med andra verktyg som kan komma att 
påverka skogen, t.ex. genom en revidering av Förnyelsebarhetsdirektivet, den nya 
Skogsstrategin och Strategin för biologisk mångfald. Regelverket kring taxonomin är som 
sagt en levande text och allt eftersom teknik uppgraderas kan regelverket komma att 
förändras.  
 
 

 
5 https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climate-energy/45577/eu-taxonomy-commission-backs-green-
investments-for-burning-trees/ 
 
6 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800_en.pdf  
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Vad händer nu?  
 
För att regelverket ska träda i kraft måste det godkännas i Ministerrådet och 
Europaparlamentet. Regelverket kan endast godkännas eller förkastas i sin helhet. 
Europaparlamentet och Ministerrådet har nu tre månader (plus eventuellt tre månaders 
förlängning) innan de måste rösta om förslaget. Om förslaget godkänns så träder den nya 
taxonomin i kraft 12 månader efter godkännandet. 
 
Vi har tidigare rapporterat om EU:s klimattaxonomi, läs den artikeln här. 
 
Läs mer om EU:s klimattaxonomi här.  
 
Läs frågor och svar om EU:s klimattaxonomi här. 
 
 

https://regionvarmlandeuropeanoffice.wordpress.com/2020/12/03/svensk-vattenkraft-och-bioenergi-riskerar-att-inte-klassas-som-hallbar/
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1805

