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Vägledning om hållbarhetsbesked för 
biobränslen inom EU ETS 

Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet inom systemet för handel 

med utsläppsrätter (EU ETS). Detta innebär att vi prövar frågor som 

rör tillstånd till utsläpp av växthusgaser och hur utsläppen ska 

övervakas för de verksamheter som är skyldiga att ingå i systemet. 

 

Denna vägledning riktar sig till verksamhetsutövare för stationära 

anläggningar och oberoende ackrediterade kontrollörer.  

 

Från 1 januari 2022 gäller ändringar av artikel 38 i MRR1 som syftar 

till att anpassa regelverket till det omarbetade förnybartdirektivet2. 

Ändringarna innebär att anläggningar som använder biobränslen 

och inte uppfyller de nya kriterierna på det sätt som beskrivs i 

denna vägledning måste räkna utsläppen från biobränslet som 

fossila utsläpp. Denna vägledning är ett komplement till 

kommissionens vägledning 3 om biomassa och syftar till att: 

- Förklara hur anläggningar visar att de lever upp till kraven 

enligt artikel 38.5 i MRR genom hållbarhetsbesked enligt 

hållbarhetslagen3. 

- Besvara vanliga frågor kring hållbarhetsbesked inom EU ETS. 

 

Observera att detta är ett föränderligt dokument och att nya versioner 

kan publiceras på Naturvårdsverkets webbplats. 

  

 

 
1
 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering 

av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG. 
2
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om 

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. 
3
 Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. 
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1 Hållbarhetsbesked inom EU ETS 

Alla anläggningar inom EU ETS som vill rapportera utsläppen från 

biobränslen som biogena utsläpp kommer behöva visa att 

hållbarhetskriterier enligt det omarbetade förnybartdirektivet är uppfyllda 

enligt nya regler som gäller inom EU ETS från 1 januari 2022. 

Naturvårdsverket kommer kräva att verksamhetsutövare för berörda 

anläggningar har ett hållbarhetsbesked utfärdat av Energimyndigheten i 

enlighet med hållbarhetslagen som bevis på att hållbarhetskriterierna är 

uppfyllda. Ett hållbarhetsbesked kommer att krävas för varje biobränsle där 

verksamhetsutövaren vill kunna rapportera utsläppen som biogena. Vad 

detta innebär i praktiken för en specifik anläggning beror på vilka regler i 

hållbarhetslagen som gäller för den anläggningen: 

• Många anläggningar i EU ETS är redan rapporteringsskyldiga enligt 

3 kap. 1 § 1-4 hållbarhetslagen. Det hållbarhetsbesked som sådana 

rapporteringsskyldiga anläggningar får om de uppfyller kraven i 

hållbarhetslagen gäller också för kraven i EU ETS.  

• Anläggningar som inte omfattas av ovanstående kommer behöva 

ansöka om s.k. frivilliga hållbarhetsbesked hos Energimyndigheten. 

Detta gäller t.ex. anläggningar som förbränner fasta biobränslen men 

har en installerad tillförd effekt lägre än 20 MW och därmed inte är 

rapporteringsskyldiga enligt 3 kap. 1 § 1-4 hållbarhetslagen.  

 

1.1 Anmäla rapporteringsskyldighet 

Anläggningar som är skyldiga att inneha hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 § 

1-4 hållbarhetslagen eller som behöver ansöka om ett frivilligt 

hållbarhetsbesked ska anmäla rapporteringsskyldighet till 

Energimyndigheten. Mer information om hur anmälan går till finns på 

Energimyndighetens webbplats - Hållbarhetslagen (energimyndigheten.se). 

 

För anläggningar som är rapporteringsskyldiga enligt 3 kap. 1 § 1-4 

hållbarhetslagen ska anmälan göras senast två veckor efter det att 

rapporteringsskyldigheten har inträtt. 

 

För anläggningar som behöver ansöka om ett frivilligt hållbarhetsbesked för 

att uppfylla kraven inom EU ETS är det först den 1 januari 2022 som 

skyldigheten att inneha hållbarhetsbesked infinner sig. Ett frivilligt 

hållbarhetsbesked kan som tidigast börja gälla vid det datum en komplett 

ansökan har lämnats in. Anläggningar som behöver inneha 

hållbarhetsbesked från och med 1 januari 2022 behöver därmed ansöka om 

hållbarhetsbesked senast det datumet. 

 

Det finns även en möjlighet att ansöka om hållbarhetsbesked i efterhand för 

en avgränsad tidsperiod. I ett sådant hållbarhetsbesked specificeras både 

tidsperioden och mängderna som har hanterats. Detta kan vara aktuellt om 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/
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en anläggning till exempel ansökt om hållbarhetsbesked den 10 januari 2022 

men egentligen behöver ha ett hållbarhetsbesked som gäller från den 1 

januari 2022. Då kan en separat ansökan om hållbarhetsbesked för den 

avgränsade perioden 1 januari till 9 januari göras i efterhand. Det kan även 

vara relevant om det visar sig att den inlämnade ansökan inte är komplett 

och Energimyndigheten behöver begära om komplettering. 

Hållbarhetsbeskedet kan i så fall utfärdas först från det datum som en 

komplett anmälan har lämnats in och anläggningen kan därför behöva 

ansöka om ett tillfälligt hållbarhetsbesked för perioden fram till dess. 

 

För mer vägledning kring hållbarhetslagen och rapporteringsskyldighet 

rekommenderas Energimyndighetens publicerade vägledningsdokument 

Grundläggande information till rapporteringsskyldiga 

(energimyndigheten.se). 

 

Energimyndigheten har även en webbplats med frågor och svar om 

hållbarhetskriterier som kan ge ytterligare vägledning – Frågor och svar om 

hållbarhetskriterier (energimyndigheten.se). 

 

1.2 Frågor och svar om hållbarhetsbesked inom EU 

ETS 

 

1. Vilken slags biomassa omfattas av kraven? 

Förnybartdirektivet gäller för förnybar energi och därmed gäller 

kriterierna i förnybartdirektivet enbart för biomassa som används för 

energiändamål. I praktiken innebär detta främst biomassa som 

används till förbränning, vilket också är hur det definieras i artikel 

38.5 MRR. Detta kommer att definieras närmare i kommissionens 

kommande uppdatering av vägledning 3 om biomassa. 

 

Alla bränslen som helt eller delvis består av biomassa och som 

används för energiändamål omfattas av kraven. Anläggningen 

behöver därför kunna uppvisa ett hållbarhetsbesked för dessa 

bränslen. Det enda egentliga undantagen är kommunalt fast avfall 

som inte omfattas av kraven i artikel 38.5. Den uppdaterade 

versionen av kommissionens vägledning 3 om biomassa kommer att 

innehålla ytterligare vägledning kring hur en verksamhetsutövare 

kan avgöra om ett biobränsle omfattas av kraven. 

 

För mer information om vilka bränslen som omfattas av 

hållbarhetslagen, se även avsnitt 1.4 i Grundläggande information 

till rapporteringsskyldiga (energimyndigheten.se) 

 

Frågor gällande specifika biobränslen och hur de omfattas av 

hållbarhetslagen hänvisas i första hand till Energimyndighetens 

funktionsbrevlåda hbk@energimyndigheten.se, men det går även bra 

att ställa frågor till Naturvårdsverket via 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=198042
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=198042
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/fragor-och-svar/kontrollsystem/
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/fragor-och-svar/kontrollsystem/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=198042
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=198042
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EUETS@naturvardsverket.se. 

 

2. Vad behöver en ansökan om hållbarhetsbesked till 

Energimyndigheten innehålla för att den ska vara komplett? 

Utöver ansökan om hållbarhetsbesked som görs till 

Energimyndigheten behöver anläggningen även skicka in en 

beskrivning av anläggningens kontrollsystem och hur det säkerställer 

att de biobränslen som omfattas av hållbarhetsbeskedet uppfyller 

regelverkets krav om hållbarhetskriterier. Till ansökan ska även ett 

utlåtande från den oberoende granskaren som granskat 

kontrollsystemet bifogas tillsammans med ett intyg som styrker 

granskarens kompetens och oberoende. 

 

Ansökan behöver vara komplett för att Energimyndigheten ska 

kunna utfärda hållbarhetsbeskedet från ansökningsdatumet. Om 

ansökan inte är komplett kommer Energimyndigheten att begära en 

komplettering och hållbarhetsbeskedet kan då utfärdas först från det 

datum som ansökan är komplett. 

 

För mer information, se avsnitt 2.4 i Grundläggande information till 

rapporteringsskyldiga (energimyndigheten.se). 

 

3. Vilka anläggningar behöver inneha ett hållbarhetsbesked? 

Alla anläggningar som ingår i EU ETS och förbränner biobränslen 

behöver kunna visa upp ett hållbarhetsbesked för att utsläppen från 

bränslet ska räknas som biogena.  

 

4. När ska hållbarhetsbeskedet visas upp? 

Hållbarhetsbeskedet behöver visas upp vid verifieringen av den 

årliga utsläppsrapporteringen för att utsläppen från biobränslet ska få 

räknas som biogena. 

 

5. Vad händer om ett hållbarhetsbesked inte kan visas upp vid 

verifieringen? 

Om ett en anläggning inte innehar hållbarhetsbesked för ett 

biobränsle så ska det behandlas som ett fossilt bränsle och en fossil 

fraktion på 100% ska tillämpas vid utsläppsberäkningen. 

 

6. Kan vi använda oss av leverantörens hållbarhetsbesked? 

En anläggning som enbart köper biobränslen från en leverantör som 

innehar hållbarhetsbesked behöver enbart ha ett kontrollsystem som 

omfattar de delar av produktionskedjan som inte omfattas av 

leverantörens hållbarhetsbesked. Anläggningen behöver även ha 

rutiner för att hålla koll på om leverantören förlorar sitt 

hållbarhetsbesked eller, vid byte av leverantör, att den nya 

leverantören innehar hållbarhetsbesked. Mer information om detta 

finns på Energimyndighetens webbplats. 

 

Anläggningen behöver därför ändå anmäla sig som 

rapporteringsskyldig eller ansöka om frivilligt hållbarhetsbesked 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=198042
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=198042
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/fragor-och-svar/kontrollsystem/
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även om leverantören innehar hållbarhetsbesked. Energimyndigheten 

bedömer då om anläggningen har nödvändiga kontrollsystem och 

rutiner på plats. 

 

7. Vad gäller för biobränslen som fanns i lager eller redan var 

avtalade om innan reglerna trädde i kraft? 

För biobränslen som fanns i lager före den 1 juli 2021 eller som har 

avtalats om före detta datum och som ska levereras före den 1 juli 

2022 så krävs inget hållbarhetsbesked. Enligt 

övergångsbestämmelserna till hållbarhetslagen så anses sådana 

biobränslen uppfylla hållbarhetskriterierna och anläggningen 

behöver därför inte ansöka om hållbarhetsbesked för dessa. 

 

8. Vilka ändringar i övervakningsplanen krävs och när behöver 

det vara gjort? 

Under flik D, avsnitt 7 (k) i övervakningsplanen ska 

verksamhetsutövaren beskriva det förfarande som används för att se 

till att anläggningens biobränslen lever upp till kraven i artikel 38.5 

MRR, dvs. innehar hållbarhetsbesked.  

 

Övervakningsplanen behöver inte vara uppdaterad med denna 

beskrivning innan 1 januari 2022. Det viktiga är att rutinerna är på 

plats till dess. Övervakningsplanen kan sedan uppdateras i samband 

med att det uppstår behov av att anmäla andra ändringar. 

 

9. Vi hinner inte lämna in en komplett ansökan om 

hållbarhetsbesked före den 1 januari 2022. Hur ska vi göra? 

I så fall behöver ni i efterhand ansöka om ett tillfälligt 

hållbarhetsbesked för att täcka in perioden före ni lämnat in den 

kompletta ansökan för det ordinarie hållbarhetsbeskedet. Se avsnitt 

1.1 i denna vägledning. 

 

10. Vad innebär det att fast kommunalt avfall inte omfattas av 

kraven i artikel 38.5? 

Det innebär att anläggningar som inte redan är rapporteringsskyldiga 

enligt hållbarhetslagen inte behöver ansöka om ett frivilligt 

hållbarhetsbesked för fast kommunalt avfall. Anläggningar som är 

rapporteringsskyldiga enligt hållbarhetslagen behöver ha 

hållbarhetsbesked för fast kommunalt avfall Det går även att ansöka 

om frivilligt hållbarhetsbesked för fast kommunalt avfall, men det är 

inget krav för att leva upp till artikel 38.5 MRR. 

 

För vägledning kring vad som räknas som fast kommunalt avfall 

rekommenderar vi att ni kontaktar Energimyndigheten. 

 

11. Måste vi kräva av våra leverantörer att de ska ansöka om 

frivilligt hållbarhetsbesked? 

Nej, det är anläggningen som använder biobränslet som behöver ha 

ett hållbarhetsbesked för att visa att bränslet lever upp till kraven i 

artikel 38.5 MRR. Om leverantören har hållbarhetsbesked för 
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bränslet så behöver det egna kontrollsystemet bara omfatta de delar 

som inte redan omfattas av leverantörens kontrollsystem. 

 

12. Behöver aktörer som förbrukar i genomsnitt mindre än 200 m3 

bioolja per år sett över de tre senaste åren inneha ett 

hållbarhetsbesked?  

Ja, det finns inget sådant tröskelvärde inom EU ETS. 

 

13. Om det uppstår en brist på hållbara bränslen på marknaden 

kan vi snabbt behöva ersätta med ett annat bränsle. Hur ska det 

hanteras för att bränslet inte ska anses som icke hållbart? 

Sådana ändringar ska anmälas till Naturvårdsverket skyndsamt. Så 

länge det finns hållbarhetsbesked för ersättningsbränslet så kan även 

det rapporteras som biogena utsläpp. 

 

14. Hur ställer sig Naturvårdsverket till möjligheten att senarelägga 

införandet av hållbarhetskriterier till 2023? 

Naturvårdsverket kommer inte att utnyttja möjligheten att 

senarelägga införandet av hållbarhetskriterier inom EU ETS till 

2023. Från och med den 1 januari 2022 ska således 

hållbarhetskriterier vara uppfyllda för att få 0-räkna biobränslen. 

 

1.3 Ytterligare vägledning 

Energimyndigheten är den myndighet som ansvarar för att utfärda 

hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. Frågor gällande hållbarhetsbesked 

och vilka krav som ställs på specifika bränslen hänvisas därför i första hand 

till Energimyndigheten. En bra ingång är deras funktionsbrevlåda 

hbk@energimyndigheten.se. 

 

På Energimyndighetens webbplats finns information och vägledning kring 

hållbarhetslagen: 

• Övergripande sida för hållbarhetslagen - Hållbarhetslagen 

(energimyndigheten.se). 

• Grundläggande information till rapporteringsskyldiga 

(energimyndigheten.se). 

• Frågor och svar om hållbarhetskriterier (energimyndigheten.se). 

 

För vägledning gällande kraven i ETS-regelverket går det som vanligt bra 

att kontakta Naturvårdsverket.  

mailto:hbk@energimyndigheten.se
Hållbarhetslagen%20(energimyndigheten.se)
Hållbarhetslagen%20(energimyndigheten.se)
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=198042
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=198042
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/fragor-och-svar/kontrollsystem/
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2 Kontakt 

Frågor kan skickas till vår funktionsbrevlåda: EUETS@naturvardsverket.se. 

 

Det går också bra att ringa vår växel (010-698 10 00) för att komma i 

kontakt med handläggare. Vi som jobbar med dessa frågor är placerade på 

utsläppshandelsenheten. 

 

Frågor om Unionsregistret och överlämnande av utsläppsrätter besvaras av  

Energimyndigheten: utslappshandel@energimyndigheten.se. 

 

För frågor om hållbarhetskriterier och hållbarhetsbesked går det även att 

kontakta Energimyndigheten via: hbk@energimyndigheten.se. 

 

mailto:EUETS@naturvardsverket.se
mailto:utslappshandel@energimyndigheten.se

