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Nya regler för biogas från 
1 januari 2022:
Innebär möjlighet att tillgodoräkna köpt biogas 
från gasnät

• Utsläpp för biogas som köpts men inte fysiskt 
levererats får dras av i utsläppsberäkningen. 

• Särskilda kriterier ska vara uppfyllda

Naturvårdsverkets vägledning syftar till att ge stöd vid 
upprättande av rutiner, inlämnande av ÖP och vid 
verifiering mm
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Tillgodoräkna köpt biogas från gasnät:
• Biogasproducenten och användaren ska vara ansluten 

till samma gasnät
• Dubbelräkning av biogasen får inte förekomma
• Hållbarhetsbesked ska finnas för biogasen

Endast köpeavtal får användas som metod!

Om kriterierna inte är uppfyllda ska utsläpp från gasen 
redovisas som fossilt. 

Vilka kriterier gäller
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Hållbarhetskrav (art 38.5, MRR):
• Gäller för biogas som för övriga biobränslen
• Förslag om senareläggning av ikraftträdandet till 1 jan 2023

Begreppet ansluten:
• Vägledning från Kommissionen väntas (oklart om ”ansluten” 

kommer definieras)
• Naturvårdsverkets ståndpunkt: anslutning kan vara både fysisk 

och indirekt genom spårbar leverans till/från samma gasnät
• Inledningsvis får ovanstående tolkning gälla!

Några frågetecken:

Obs! Naturvårdsverkets tolkning kan behöva anpassas efter 
EU-kommissionens!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vid publicering av denna vägledning inväntar Naturvårdsverket närmare vägledning från EU-kommissionen avseende hur begreppet ”ansluten” ska tolkas. Naturvårdsverkets ståndpunkt är att begreppet ska kunna tolkas som både fysiskt ansluten och som en indirekt anslutning där biogasen har injicerats i samma gasnät från vilken användarens gas hämtas. Detta skulle exempelvis kunna innebära att en biogasproducent och användare kan anses vara anslutna även i följande fall: - Biogasproducenten är inte fysiskt ansluten men levererar förvätskad biogas till gasnätet genom spårbara leveranser.- Användaren får förvätskad gas genom spårbara leveranser från ett gasnät utan att vara fysiskt ansluten till nätet. I avsaknad av vägledning från EU-kommissionen avser Naturvårdsverket inledningsvis att göra denna ”breda” tolkning av begreppet ansluten. Observera dock att Naturvårdsverket kan komma att behöva anpassa sin tolkning och eventuellt tolka begreppet snävare om kommissionen genom sin vägledning gör en annan definition.  
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Bevis genom annullering i register
Om biogasen produceras och injiceras i ett land där ett 
biogasregister har upprättats: 
Inköpshandlingar:
• Energimängd (MWh) biogas inkl intyg på annullering 
• Hållbarhetcertifikat 
• Plats/punkt för injicering av biogas samt gasnät
• Datum/tidperiod för injektion

Levererad gas från gasnätet:
• Energimängd (MWh) natur-/mixgas (aldrig lägre än mängd biogas!)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om biogasen produceras och injiceras i ett gasnät i ett land där det ett biogasregister (exempelvis ett register med ursprungsgarantier för biogas) har upprättats ska dokumentation från detta register användas som bevis vid verifiering av utsläppet. Som bevis vid verifiering ska verksamhetsutövaren kunna uppvisa nedanstående dokumentation. Inköpshandlingar med dokumentation om annullerad mängd biogas:  Energimängd (MWh) biogas som inhandlats och annulleratsHållbarhetsbesked/-certifikat i enlighet med artikel 38, MRR finns för biogasenPlats/punkt för injicering av biogasen och på vilket gasnätDatum/tidperiod för injektion (biogasen bör ha injicerats på gasnätet under utsläppsåret eller tidigast 12 månader innan utsläppsårets början). Dokumentation om levererad gas:Energimängd (MWh) av natur-/mixgas som fysiskt levererats till anläggningen (Obs! kan aldrig underskrida den köpta biogasmängden) 
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Bevis när biogasregister saknas
Metod är biogasregister saknas (under en övergångsperiod):
Samma som ovan:
• Inköpshandlingar (exkl. annulleringsbevis) (se föregående slide)
• Information om levererad gasmix (se föregående slide)

Intyg från/avtal med biogasproducenten om:
• Interna rutiner och kontrollsystem för att förhindra dubbelräkning 
• Sålda energimängder biogas injiceras på samma gasnät från vilket köparen 

får sin gas
• Hållbarhetsbesked finns för såld biogas
• Om relevant, även mellanleverantörens intyg/avtal med biogasproducenten

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om den köpta biogasmängden inte har registrerats och kan annulleras i ett register enligt punkt 3.1 ovan bedömer Naturvårdsverket att det (i särskilda fall och) under en begränsad period är tillräckligt att uppvisa annan dokumentation än den som anges ovan vid verifiering och rapportering av utsläppet. En sådan situation är när biogas producerats och injicerats i ett gasnät i Sverige och biogasproducenten samt eventuella mellanleverantörer kan garantera att särskilda kriterier är uppfyllda.   Intyg från/eller avtal med biogasproducenten om att:Interna rutiner eller kontrollsystem har upprättats som säkerställer att varje energimängd biogas bara säljs en enda gång Sålda energimängder biogas injiceras på det gasnät från vilken köparen får sin gas Hållbarhetsbesked/-certifikat i enlighet med artikel 38, MRR finns för biogasenOm relevant istället, mellanleverantörens avtal med biogasproducenten om ovanstående samt även köparens avtal med/intyg från mellanleverantören gällande samma punkter ovan  Inköpshandlingar med uppgift om:Energimängd (MWh) biogas som inhandlatsPlats/punkt för injicering och på vilket gasnätDatum/tidperiod för injektion (biogasen bör ha injicerats på gasnätet under utsläppsåret eller tidigast 12 månader innan utsläppsårets början) Dokumentation om levererad gas:Energimängd (MWh) av natur-/mixgas som fysiskt levererats till anläggningen (Obs! kan aldrig underskrida den köpta biogasmängden)
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När ska ÖP ändras?

Uppdatering av ÖP så snart som möjligt efter årsskiftet, (1 januari 
2022 inte ett måste)

Men maila Naturvårdsverket senast den dag ÖP:n ska börja gälla:
• Anmäl er avsikt att tillgodoräkna biogas från gasnät

• Uppge NAP-nr, anläggningsnamn och företagsnamn

• Ange från vilken leverantör och vilket land ni tänker köpa biogasen

• Ange vilket gasnät som anläggningen är knuten till 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vilka ändringar i övervakningsplanen krävs och när behöver det vara gjort?�Se avsnitt 4.1 för närmare anvisning om hur övervakningsmetoden ska redovisas i övervakningsplanen. ��Övervakningsplanen behöver inte vara uppdaterad innan 1 januari 2022, utan kan uppdateras så snart som möjligt efter årsskiftet om verksamhetsutövaren vill tillgodoräkna sig biogas från 1 januari 2021. Observera att Naturvårdsverket begär att ett mejl med följande uppgifter skickas till EUETS@naturvardsverket.se: Anmäl er avsikt att tillgodoräkna biogas från gasnätUppge NAP-nr, anläggningsnamn och företagsnamnAnge från vilken leverantör och vilket land ni tänker köpa biogasenAnge vilket gasnät som anläggningen är knuten till.  Det viktiga är att rutinerna är på plats till 1 januari 2022 och att giltig dokumentation för avsedd utsläppsperiod kan uppvisas vid en senare verifiering. 
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Kontakter och länkar

Energimyndigheten:
Kontakt hållbarhetsbesked: hbk@energimyndigheten.se
Kontakt ursprungsgarantier: elcertifikat@energimyndigheten.se

Naturvårdsverket:
Vägledning om biogas från gasnät inom EU ETS
Vägledning om hållbarhetsbesked för biobränslen inom EU ETS 
Kontakt: EUETS@naturvardsverket.se

mailto:hbk@energimyndigheten.se
mailto:elcertifikat@naturvardsverket.se
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a297c98454f243918a0258839bceb26a/nv-vagledning-biogas-fran-gasnat-inom-eu-ets-version-1-2021-12-16.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/utslappshandel/vagledning-om-hallbarhetsbesked-for-biobranslen-inom-eu-ets.pdf
mailto:EUETS@naturvardsverket.se


Frågor?
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