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Ändringar i bränsledeklarationen i från 
årsskiftet 
Från 1 januari 2022 krävs hållbarhetsbesked även för fasta och gasformiga 
bränslen som används för elproduktion, för att få tilldelning av elcertifikat. 
Kravet gäller för anläggningar över en viss storlek. Bakgrunden till ändringarna 
är de nya kraven för hållbarhetskriterier för biobränslen som trädde ikraft 1 juli 
2021. 

Läs mer om hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade 
förnybarhetdirektivet - Regeringen.se 

Förändringar i lagen om elcertifikat från och med 1 januari 2022 
Med anledning av de nya hållbarhetskriterierna har ändringar införts i lagen om 
elcertifikat. Från och med 1 januari 2022 gäller följande: 

• El som produceras med flytande, fasta eller gasformiga biobränslen, får 
tilldelning av elcertifikat endast om biobränslena omfattas av ett 
hållbarhetsbesked enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel 
och biobränslen (2010:598).  

 

För fasta och gasformiga biobränslen gäller detta endast för anläggningar av en 
viss storlek:  

• Fasta biobränslen: Bränslena används i anläggningar med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt. 

• Gasformiga biobränslen: Bränslena används i anläggningar med en 
sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 2 megawatt.  

 

Ändringarna i lagen om elcertifikat har medfört att bränsledeklarationen har 
anpassats. Den nya bränsledeklarationen ska användas för el som produceras av 
biobränsle från och med 1 januari 2022.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/04/prop.-202021185/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/04/prop.-202021185/
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Vägledning och förklaring av olika poster i bränsledeklarationen  
Bränsledeklarationen är uppbyggd så att varje biobränsle 
(fasta/flytande/gasformiga) har tre kategorier (en per bränslekod): 

• Biobränslen som omfattas av hållbarhetslagen  
Här deklareras biobränslen som omfattas av hållbarhetslagen och har fått 
hållbarhetsbesked.  

• Biobränslen som inte omfattas av hållbarhetslagen  
Här deklareras biobränslen som inte omfattas av hållbarhetslagen och 
behöver inte ha hållbarhetsbesked. Det gäller anläggningar för fasta 
bränslen under 20 MW och gasformiga bränslen under 2 MW.  

• Biobränslen som omfattas av hållbarhetslagen, men som inte har fått 
hållbarhetsbesked  
Här deklareras biobränslen som omfattas av hållbarhetslagen men har 
inte fått hållbarhetsbesked på grund av att hållbarhetskriterierna inte 
uppfylls.  

Hållbarhetslagen påverkar endast tilldelningen av elcertifikat och inte märkning 
eller tilldelning av ursprungsgarantier. Märkningen på ursprungsgarantierna blir 
densamma oavsett vilken av de tre kategorierna som deklareras. 

• I denna Excel-fil finns exempel på bränsledeklaration. Där beskrivs även 
posten för elcertifikat/ursprungsgarantier och om bränslet omfattas av 
hållbarhetslagen.  

• För att veta exakt vad bränslekoden har för betydelse – ladda ner detta 
faktablad:  

FS05: Types of Energy Inputs and Technologies - Release 7.7 v5 

Du hittar det i listan av faktablad på AIB:s webbplats. Faktabladet är på 
engelska. 

• Här hittar ni en manual om hur ni gör en bränsledeklaration.  

Har du ansökt om hållbarhetsbesked men inte hunnit få ett beslut? 
Om du har ansökt om hållbarhetsbesked men inte fått ett beslut än så ska du 
deklarera som du gjorde innan dessa ändringar trädde i kraft. Det innebär att om 
du inte har fått hållbarhetsbesked för det bränsle du har ansökt för, inte kommer 
att få tilldelning av elcertifikat.  

När du har fått ett hållbarhetsbesked ska du kontakta Energimyndigheten på 
elcertifikat@energimyndigheten.se för att i efterhand få retroaktivt korrekt antal 
elcertifikat tilldelade, enligt beslut om hållbarhetslagen.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.energimyndigheten.se%2Fcontentassets%2F72317f11633d4b79b0a84e943009f6f2%2Fbransledeklarationen-olika-poster---webb.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.aib-net.org/eecs/fact-sheets#info
https://cesar.energimyndigheten.se/PublicDocuments/Br%C3%A4nsledeklaration.pdf
mailto:elcertifikat@energimyndigheten.se
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