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Svensk författningssamling 

 

Förordning 
om ändring i förordningen (2011:1088) om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 
biobränslen; 

utfärdad xx 2018. 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1088) om hållbar-
hetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen 

dels att 17 § och rubriken närmast före 17 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, och närmast 

före 3 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Lagens bestämmelser om restprodukter 
 

3 a §    Ett ämne ska anses vara en sådan slutprodukt eller ett sådant huvud-
syfte med en produktionsprocess som avses i 1 kap. 2 a § lagen (2011:1088) 
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, om pro-
cessen normalt är optimerad för att producera ämnet.  

Även ett sådant ämne som en produktionsprocess normalt inte är optime-
rad för att producera ska anses vara en slutprodukt eller huvudsyftet med 
processen, om ämnet 

1. har ett annat användningsområde än energiändamål, och  
2. under den senaste tvåårsperioden, eller den kortare del av tiden som 

ämnet funnits på marknaden, har haft ett genomsnittligt försäljningspris per 
kilo som under samma tid överstiger 40 procent av det genomsnittliga för-
säljningspriset per kilo av det ämne som processen normalt är optimerad för. 

Andra stycket gäller inte ämnen som har uppkommit direkt i jordbruks-, 
vattenbruks-, fiske- eller skogsbruksverksamhet. 

 
3 b §    De ämnen som anges i bilaga IX punkterna e, f och h–o i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjan-
de av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring 
och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i ly-
delsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513, ska 
inte anses vara slutprodukter som en produktionsprocess direkt ska produ-
cera eller huvudsyftet med processen. 

 
Hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod 
 

17 §    Statens energimyndighet får ge ett hållbarhetsbesked för en avgränsad 
tidsperiod, om den rapporteringsskyldige kan styrka att  

SFS  
Utkom från trycket 
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SFS       1.  kraven för hållbarhetsbesked är uppfyllda för de biodrivmedel som under 
den perioden läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om 
skatt på energi, och 

2. detta har kontrollerats på det sätt som sägs i 14 §. 
Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om vad som 

krävs för att styrka hållbarheten hos biodrivmedel och flytande biobränslen i 
samband med beviljande av hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod. 
                      

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 
 

På regeringens vägnar 
 
UNDERSKRIFT1 
   Underskrift2 
   (Miljö- och energidepartementet) 
 

 
 


