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Beslut om hållbarhetsbesked efter anmälan om väsentlig
ändring enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och biobränslen
Beslut

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) beslutar att Wibax Biofuels AB,
org.nr 556729-0894, (bolaget) meddelas hållbarhetsbesked avseende nedan
uppräknade biobränslen i tabell 1 och tabell 2.
Tabell 1.
Bränslekategori enligt STEMFS
2021:7 bilaga 1

Bränslenamn

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

Övriga flytande

Bioolja

KN-nr 3824

Bolaget har sedan tidigare meddelats hållbarhetsbesked för nedan uppräknade
biobränslen i tabell 2.
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Tabell 2.
Bränslekategori enligt STEMFS
2021:7 bilaga 1

Bränslenamn

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

Biodiesel

FAME

KN-nr 3824

Övriga flytande

Bioolja

KN-nr 3823

Övriga flytande

Bioolja

KN-nr 3807

Övriga flytande

Bioolja

KN-nr 3803

Övriga flytande

Bioolja

KN-nr 1522

Övriga flytande

Bioolja

KN-nr 3826

Övriga flytande

Bioolja

KN-nr 3806
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Hållbarhetsbeskedet gäller från och med den 7 juli 2022 och tillsvidare men ska
omprövas på Energimyndighetens begäran.
Detta beslut ersätter tidigare beslut om hållbarhetsbesked den 8 mars 2018 i
ärende 2018-002653.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten, se bilaga.
Anmälan om väsentlig ändring

Bolaget har den 2022-07-07 kommit in med en anmälan om väsentlig ändring i
sitt kontrollsystem till Energimyndigheten.
Ändringen utgörs av ett tillägg i kontrollsystemet avseende biobränslet som anges
i tabell 1, vilket innebär att bolagets kontrollsystem även ska säkerställa att det
biobränsle som anges i tabell 1 är att anse som hållbara enligt lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (hållbarhetslagen). Av
anmälan framgår det att bolaget är rapporteringsskyldigt enligt 3 kap. 1 § första
stycket 5. enligt hållbarhetslagen.
Bolaget omfattas inte av krav på minskade växthusgasutsläpp.
Bolagets kontrollsystem säkerställer att markkriterierna är uppfyllda genom att
biomassan som används utgörs av sådan biomassa som inte omfattas av
markkriterier eller genom att biomassan som används hanteras i rutiner för att
säkerställa att kriterierna uppfylls.
Skäl för beslutet

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.
Den som har beviljats ett hållbarhetsbesked ska enligt 3 kap. 1 c §
hållbarhetslagen utan dröjsmål anmäla väsentliga ändringar i sitt kontrollsystem
till Energimyndigheten.
Enligt 3 kap. 8 § Statens energimyndighets föreskrifter (2021:7) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (STEMFS 2021:7) ska en
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anmälan om väsentlig ändring innehålla en beskrivning av ändringen och dess
omfattning.
Då kontrollsystemet inte ändrats i och med att risker inte tillkommit i och med
tillägget har Energimyndigheten bedömt att en ny oberoende granskning inte
krävs.
Kontrollsystemet uppfyller kraven i 3 kap. 1 a § hållbarhetslagen då bolaget
genom sitt kontrollsystem säkerställer att det biobränsle som anges i tabell 1 är
att anse som hållbart enligt hållbarhetslagen.
Mot denna bakgrund bedömer Energimyndigheten att det finns skäl att meddela
bolaget hållbarhetsbesked för biobränslent 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 Elin Löfroth.
Sara Sundberg
Elin Löfroth
Beslutet har undertecknats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia: Skatteverket

BILAGA

Så här gör du för att överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten i
Linköping. Överklagandet ska vara skriftligt.
Senaste dag för att överklaga

Inom tre (3) veckor från den dag då du tog emot beslutet måste ditt överklagande
ha kommit in till Statens energimyndighet (Energimyndigheten).
I ditt överklagande ska du

1 Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer,
2 redogöra för vad du tycker är fel i beslutet, varför du vill att beslutet ska
ändras och på vilket sätt du vill att beslutet ändras,
3 om du hänvisar till handlingar eller uppgifter behöver du bifoga dessa
handlingar till ditt överklagande,
4 uppge dina kontaktuppgifter så att förvaltningsrätten kan nå dig: namn,
personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och
telefonnummer.
Om du anlitar ett ombud ska fullmakt för ombudet bifogas överklagandet. En
sådan fullmakt ska innehålla uppgift om ombudets namn och kontaktuppgifter
samt uppdragets omfattning. Om ombudet får sätta någon annan i sitt ställe, ska
även detta framgå av fullmakten.
Vem tar emot överklagandet?

Du ska skriva att du vill överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping,
men du ska ändå skicka överklagandet till Energimyndigheten.
E-postadress

registrator@energimyndigheten.se
Postadress

Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Vad händer sedan?

EM1004 W-4.0, 2010-11-22

Energimyndigheten prövar först om ditt överklagande har kommit in i rätt tid. Om
det har kommit in för sent kan överklagandet avvisas. Annars överlämnar
Energimyndigheten överklagandet och övriga handlingar i ärendet till
Förvaltningsrätten i Linköping som prövar överklagandet. I vissa fall kan
Energimyndigheten själv ompröva det överklagade beslutet men överklagandet
kommer fortfarande att överlämnas till Förvaltningsrätten i Linköping.
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