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Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets
föreskrifter (STEMFS 2011:2) om hållbarhets
kriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle;
beslutade den 31 mars 2021.
Statens energimyndighet beslutar med stöd av 14 §, 17 § och 23 § i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle (hållbarhetsförordningen) att Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2011:2) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska ändras på följande sätt:
dels att rubriken närmast före 2 kap. 3 § och rubriken närmast före 4 kap. 9 §
ska ha följande lydelse,
dels att 2 kap. 3–5 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 § och 9–10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas nya paragrafer 2 kap. 4 a §, 5 a § och 3 kap. 1 a § av
följande lydelse.

Kapitel 2 Hållbarhetsbesked och anläggningsbesked
Hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod
3 § En rapporteringsskyldig som ansöker om hållbarhetsbesked för en avgränsad
tidsperiod ska kunna styrka hållbarhet för mängderna. Ansökan ska innehålla ett
utlåtande från en oberoende granskare, inklusive underlag som styrker dennes
kompetens och oberoende, samt en rapport för de specifika mängderna inne
hållande beskrivningar av produktionskedjorna och beskrivningar av de underlag som använts för styrkande av hållbarhet.
Anläggningsbesked
4 § En rapporteringsskyldig som ansöker om anläggningsbesked ska i den
beskrivning av kontrollsystemet som lämnas särskilt ange om biodrivmedel
framställt av livsmedels- eller fodergrödor hanteras och hur kontrollsystemet
säkerställer att krav i 3 a kap. 2 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) är uppfyllda.
4 a § En skattskyldig för ett annat motorbränsle som framställs av biomassa
eller en skattskyldig för ett gasformigt biobränsle som ansöker om anläggningsbesked ska i den beskrivning av kontrollsystemet som lämnas särskilt ange om
bränsle framställt av livsmedels- eller fodergrödor hanteras och hur kontroll
systemet säkerställer att krav i 3 a kap. 2 § respektive 3 a kap. 2 a § hållbarhetslagen är uppfyllda.

STEMFS
2021:6
Utkom från trycket
den 16 april 2021

STEMFS
2021:6

Anläggningsbesked som avser en viss avgränsad tidsperiod
5 § En rapporteringsskyldig som ansöker om anläggningsbesked som avser
en viss avgränsad tidsperiod ska i ansökan särskilt ange om biodrivmedels
volymer framställda av livsmedels- eller fodergrödor hanteras och hur kontrollsystemet utformats för att säkerställa att krav i 3 a kap. 2 § hållbarhetslagen
är uppfyllda.
5 a § En skattskyldig för ett annat motorbränsle som framställs av biomassa
eller en skattskyldig för ett gasformigt biobränsle som ansöker om anläggnings
besked som avser en viss avgränsad tidsperiod ska i ansökan särskilt ange om
bränslevolymer framställda av livsmedels- eller fodergrödor hanteras och hur
kontrollsystemet utformats för att säkerställa att krav i 3 a kap. 2 § respektive
3 a kap. 2 a § hållbarhetslagen är uppfyllda.

Kapitel 3 Kontrollsystem
1 § Den rapporteringsskyldiges kontrollsystem ska vara utformat utifrån en
riskbedömning av verksamheten och minst
a. innehålla skriftliga riktlinjer och rutiner,
b. omfatta verksamhet och produktionskedjor för hållbara biodrivmedel och
flytande biobränslen,
c. vara utformat med hänsyn till hur minskning av utsläpp av växthusgaser
beräknas,
d. vara granskningsbart med avseende på de underlag som är hänförliga till
försäkran för uppfyllande av hållbarhetskrav,
e. innefatta metod och rutiner som tillser att kontrollsystemet fungerar med
hög tillförlitlighet, inbegripet metod och rutiner för stickprov,
f. handhas med tydlig ansvarsfördelning och rollfördelning inom organisationen, och
g. innehålla ett särskilt avvikelsehanteringssystem som har uttalad ansvarig.
Stora avvikelser som identifierats ska rapporteras till Statens energimyndighet
löpande då dessa uppstår. Rapporten om avvikelser ska innehålla en beskrivning
av avvikelsen samt en åtgärdsplan.
1 a § Den skattskyldiges kontrollsystem för ett annat motorbränsle som framställs av biomassa ska vara utformat utifrån en riskbedömning av verksamheten
och minst
a. innehålla skriftliga riktlinjer och rutiner,
b. omfatta verksamhet och produktionskedjor för annat motorbränsle som
framställs av biomassa,
c. vara granskningsbart med avseende på det underlag som är hänförliga till
försäkran för uppfyllnad att bränslen inte var framställda av livsmedelseller fodergrödor,
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d. innefatta metod och rutiner som tillser att kontrollsystemet fungerar med
hög tillförlitlighet, inbegriper metod och rutin för stickprov,
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e. innefatta tydlig ansvarsfördelning och rollfördelning inom organisationen,
och
f. innehålla ett särskilt avvikelsehanteringssystem som har uttalad ansvarig.
Stora avvikelser som identifierats ska rapporteras till Statens energimyndighet
löpande då dessa uppstår. Rapporten om avvikelser ska innehålla en beskrivning av avvikelsen samt en åtgärdsplan.

Kapitel 4 Oberoende granskning
1 § En oberoende granskare ska granska den rapporteringsskyldiges kontrollsystem vid ansökan om hållbarhetsbesked, omprövning av hållbarhetsbesked
och ansökan om hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod. Granskningen
ska resultera i ett utlåtande. I 5–10 §§ anges vad utlåtandet ska innehålla.
Oberoende granskning vid hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod
9 § Vid ansökan om hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod ska ett
urval av de mängder som omfattas av ansökan granskas. Urvalet ska bestämmas utifrån en riskbedömning och i de fall icke hållbara mängder upptäcks
ska urvalet utökas och omfatta samtliga mängder som omfattas av ansökan.
Den oberoende granskaren ska kontrollera att urvalet av mängder uppfyller
kriterierna i 2 kap. 1–5 §§ hållbarhetslagen, massbalanskravet i 14 § hållbarhetsförordningen samt 3 kap. 2–4 §§ dessa föreskrifter.
10 § Utlåtandet från oberoende granskare ska vid ansökan om hållbarhets
besked för en avgränsad tidsperiod innehålla
a. en beskrivning av det urval av mängder för berörd tidsperiod som granskats,
b. en bedömning av tillförlitligheten hos underlaget som styrker hållbarhet
som åtföljt mängderna,
c. en beskrivning av hur växthusgasberäkningar har kontrollerats när faktiska
värden har använts, och
d. en bedömning av om samtliga mängder som omfattas av ansökan kan anses
vara hållbara utifrån det urval av mängder som har kontrollerats.
Ikraftträdande– och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den 10 maj 2021.
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