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Hållbarhetskriterier
för biodrivmedel och
flytande biobränsle
Lagen om hållbarhetskriterier gäller för
biodrivmedel och
flytande biobränslen.
För att bränslen
ska betraktas som
hållbara ska det i hela
produktionskedjan, från
råvaruproduktion till
slutanvändning, kunna
styrkas att hållbarheten
är uppfylld.
Version 2, 2011

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att säkerställa att
produktionen av förnybara bränslen
inte har förstört områden med höga
biologiska värden och att utsläpp av
växthusgaser minskar. Bakgrunden
till hållbarhetskriterierna finns i ett
EU-direktiv om främjande av förnybar energi, som innehåller obligatoriska krav på 10 procent förnybar energi
inom transportsektorn till 2020.

Hållbarhetskriterierna omfattar:
•	krav på minskning av växthus
gasutsläpp med minst 35 procent
jämfört med en fossil motsvarighet.
•	krav på att inte avverka naturskog.
•	krav på råvaror från områden med
höga naturvärden.
•	krav på råvaror från gräsmarker
med hög biologisk mångfald.
•	krav på råvaror från våtmarker och
torvmarker samt från mark med
höga kollager.

Berörda aktörer
Rapporteringsskyldiga
företag som levererar eller använder
biodrivmedel och flytande biobränslen
ska från den 1 januari rapportera
mängder för vilka hållbarhetskriterierna är uppfyllda till Energimyndigheten senast 1 april med
start 2012.
Rapporteringsskyldigheten1 kan
omfatta både en enskild lantbrukare
som använder egentillverkat flytande
biobränsle eller ett oljebolag som
levererar biodrivmedel från flera

Det svenska systemet för uppfyllande
Den rapporteringsskyldiges kontrollsystem (blå pil)
säkerställer spårbarhet och växthusgasminskning i
hela produktionskedjan (gröna pilar).

Råvara får inte
hämtas från
markområden
med hög biologisk
mångf ald och
stora kollager.

depåer till hundratals tankställen.
Regelverket kommer även att påverka
många f öretag som inte är rapporteringsskyldiga, eftersom spårbarhet
krävs i hela produktionskedjan från
odling av råvara till slutanvändning
av biodrivmedlet eller det
flytande biobränslet.
Den rapporteringsskyldige ska ha
ett kontrollsystem som kan visa att
hållbarhetskriterierna är uppfyllda.
Systemet ska omfatta hela produktionskedjan och vara anpassad efter
verksamhetens art och komplexitet.

En oberoende granskare ska årligen
kontrollera att kriterierna uppfyllts.
För att rapportera hållbara mängder
till Energimyndigheten ska rapporteringsskyldiga företag ansöka om ett
hållbarhetsbesked 2. Detta besked
gäller som bevis för att de biobränslen
som rapporteringsskyldiga levererar
eller använder är att anse som
hållbara. Beskedet ska även kunna
åberopas vid deklaration för energiskatt och koldioxidskatt och vid
deklaration för elcertifikat.

Exempel på biodrivmedel
och flytande biobränslen
• Etanol: E5, E85, ED95, ETBE
• Biodiesel: B5, B100,
RME, FAME
• Fordonsgas:
biogas till transport
• B
 iooljor: tallolja, rapsolja,
palmolja, avfallsoljor

1) Knyts fr.o.m. 1 nov 2011 till skattskyldigheten, se Prop. 2010/11:152
2) Möjliggörs genom lagändring fr.o.m.
1 nov 2011, se Prop. 2010/11:152

av hållbarhetskriterierna

EU har ett övergripande
mål om 20 procent förnybar energi till år 2020.
Rapporterna om hållbara
biodrivmedel och bio
bränslen utgör underlag
till Sveriges måluppfyllelse om 10 procent
förnybart i transport
sektorn och 49 procent
förnybar energi till 2020.

1.	Ansökan om hållbarhetsbesked till Energimyndigheten innehåller
bland annat uppgifter
om kontrollsystemets
utformning, produktionskedjor, växthusgasminskning jämfört
med fossil motsvarighet, samt ett utlåtande
om kontrollsystemet
från en oberoende
granskare.

2.	Energimyndigheten 3.	Den rapporteringsfattar beslut om
hållbarhetsbesked,
som innebär att
kontrollsystemet kan
anses säkerställa att
de biodrivmedel eller
flytande biobränslen
som den rapporteringsskyldige
levererar eller
använder är hållbara.

skyldige aktören som
har ett hållbarhetsbesked rapporterar
årligen hållbara
mängder biodrivmedel eller flytande
biobränsle till
Energimyndigheten.
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Mer information om hållbarhetskriterier finns på www.energimyndigheten.se/hbk.
Om du har frågor, kontakta oss gärna per e-post till hbk@energimyndigheten.se.

