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Beslut om hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen
Beslut

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) beslutar att Setra Trävaror AB,
org.nr 556035-2196, (bolaget) meddelas hållbarhetsbesked avseende nedan
uppräknade biobränslen i tabell 1.
Tabell 1.
Bränslekategori enligt STEMFS
2021:7 bilaga 1

Bränslenamn

Bark

Bark

Flis

Flis

Sågspån

Sågspån

Briketter/Pellets

Briketter/Pellets

Kommentar (t.ex. KN-nr,
avfallskod)

Hållbarhetsbeskedet gäller från och med den 2021-07-01 och tillsvidare men ska
omprövas på Energimyndighetens begäran.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten, se bilaga.
Ansökan

Bolaget har den 2021-07-13 kommit in med en ansökan om hållbarhetsbesked
enligt 3 kap. 1 § 5 lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
biobränslen (hållbarhetslagen).
I ansökan har bolaget beskrivit sitt kontrollsystem. Bolaget har även bifogat ett
utlåtande från den oberoende granskare som granskat kontrollsystemet.
Ansökan omfattar biobränslena i tabell 1.
Bolaget omfattas inte av krav på minskade växthusgasutsläpp.
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Bolagets kontrollsystem säkerställer att markkriterierna är uppfyllda genom att
biomassan som används utgörs av sådan biomassa som inte omfattas av
markkriterier.
Skäl för beslutet

Enligt 3 kap. 1 § 5 hållbarhetslagen är den som inte omfattas av 1-4 men ansöker
om hållbarhetsbesked av något annat skäl rapporteringsskyldig.
Av 3 kap. 1 a § hållbarhetslagen framgår att den som är rapporteringsskyldig ska
genom ett kontrollsystem säkerställa att de biodrivmedel och biobränslen som
ska rapporteras är att anse som hållbara. Den rapporteringsskyldige ska genom
överenskommelser, direkt eller indirekt, med samtliga aktörer i hela
produktionskedjan och genom stickprov hos dessa aktörer säkerställa att kravet
uppfylls. Av bestämmelsen framgår även att kontrollsystemet ska granskas av en
oberoende granskare som ska avge ett utlåtande om kontrollsystemet i ett intyg.
Enligt 3 kap. 1 b § hållbarhetslagen ska den som är rapporteringsskyldig ge in en
beskrivning av sitt kontrollsystem till tillsynsmyndigheten (Energimyndigheten)
tillsammans med den oberoende granskarens intyg. Energimyndigheten ska i ett
särskilt beslut fastställa om den rapporteringsskyldiges kontrollsystem uppfyller
kraven enligt 3 kap. 1 a § (hållbarhetsbesked). Ett hållbarhetsbesked gäller tills
vidare men ska omprövas.
Bolaget har ansökt om hållbarhetsbesked och har därför inrättat ett kontrollsystem
som ska säkerställa att de biobränslen enligt tabell 1 är att anse som hållbara enligt
hållbarhetslagen.
Kontrollsystemet har granskats av LRQA Sverige AB (granskaren). Granskarens
oberoende i förhållande till bolaget har intygats. Energimyndigheten bedömer det
även visat att granskarens kompetens är tillräcklig i förhållande till
kontrollsystemets art och omfattning.
Av granskarens utlåtande framgår det att bolagets kontrollsystem uppfyller kraven
i 3 kap. 1 a § hållbarhetslagen då bolaget genom sitt kontrollsystem säkerställer att
biobränslen i tabell 1 är att anse som hållbara enligt hållbarhetslagen.
Mot denna bakgrund bedömer Energimyndigheten att det finns skäl att meddela
bolaget hållbarhetsbesked avseende biobränslen i tabell 1 i enlighet med 3 kap. 1
b § hållbarhetslagen.
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Sara Sundberg. Föredragande har
varit handläggaren David Helsing.
Sara Sundberg
David Helsing
Beslutet har undertecknats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia: Skatteverket

BILAGA

Överklagande till förvaltningsrätten
Den som vill överklaga Statens energimyndighets beslut ska skriva till Förvaltningsrätten i Linköping. Skrivelsen ska dock skickas till Statens energimyndighet.
Adressen är:

Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna

Överklagandet ska ha kommit till Statens energimyndighet inom tre (3) veckor
från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Den som överklagar ska ange vilket beslut som överklagandet gäller genom att
ange diarienummer. Klaganden ska också redogöra på vilket sätt Statens energimyndighets beslut anses felaktigt och vilken ändring som begärs. Om handlingar
eller annat finns som klaganden anser ha betydelse för ärendet bör det bifogas.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om
klaganden anlitar ett ombud ska denne sända in en fullmakt och uppge sitt namn,
adress och telefonnummer.
Statens energimyndighet överlämnar skrivelsen och övriga handlingar i ärendet
till Förvaltningsrätten i Linköping som prövar överklagandet.
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