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Beslut om godkännande av verksamhetsutövarens
hållbarhetssystem
Part
Ab Stormossen Oy, FO-nummer: 0586634-8

Aktualiseringsdatum
2.6.2017

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) kan Energimyndigheten godkänna en verksamhetsutövares hållbarhetssystem som är förenligt
med lagen.
Ab Stormossen Oy (nedan Stormossen) har genom en ansökan inlämnad den 2 juni
2017 ansökt om godkännande av sitt hållbarhetssystem hos Energimyndigheten.
Energimyndigheten har genom en kompletteringsbegäran den 5 september 2017
bett Stormossen komplettera ansökan. Stormossen lämnade den kompletterade
ansökan till Energimyndigheten den 19 september 2017.

Avgörande
Godkännande av hållbarhetssystemet
Energimyndigheten godkänner Stormossens hållbarhetssystem som är förenligt
med 12 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen. Det godkända systemet
beskrivs i följande dokument (inom parentes anges datum i det aktuella dokumentet):
1. Verksamhetsutövarens ansökan om godkännande av hållbarhetssystemet inklusive bilagorna (2.6.2017)
2. Kontrollörs utlåtande till verksamhetsutövarens ansökan om godkännande av
hållbarhetssystem (30.5.2017)
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3. Bemötande till Energimyndighetens kompletteringsbegäran inklusive bilagorna
(18.9.2017)

Bilagorna till dokument 1 samt dokumenten 2 3 är sekretessbelagda utifrån 24 §
20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Biodrivmedel och flytande biobränslen som ingår i hållbarhetssystemet
Stormossens hållbarhetssystem, som Energimyndigheten har godkänt, omfattar
följande biodrivmedel och flytande biobränslen:
-

Biometan

Biodrivmedel som produceras av avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel
eller material som innehåller både cellulosa och lignin
Följande råvaror ska räknas som avfall vid tillämpning av lagen om främjande av
användningen av biodrivmedel för transport (446/2007) och lagen om punktskatt
på flytande bränslen (1472/1994):
-

Slammet från avloppsvattenreningsverk

-

Bioavfall från hushåll och affärer

-

Använda fetter från kök och restauranger.

Hållbarhetssystemets giltighetstid
Beslutet är i kraft fem år efter det att det vunnit laga kraft.
Granskning av att hållbarhetssystemet tillämpas
Stormossen ska ge kontrollören i uppdrag att per kalenderår granska att hållbarhetssystemet tillämpas. Den första granskningen ska röra det år som systemet
godkändes, dvs. 2017.
Kontrollörens granskningsrapport om tillämpningen av hållbarhetssystemet ska bifogas rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna, som i sin tur ska lämnas
till Energimyndigheten före utgången av mars året efter kalenderåret.
Övriga bestämmelser om hållbarhetssystem
I den verksamhet som omfattas av hållbarhetssystemet ska Stormossen följa lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen och de anvisningar som Energimyndigheten har utfärdat med stöd av den lagen.
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Relevant lagstiftning
Lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013)
4 § 1 3 punkten
I denna lag avses med
1) avfall avfall enligt 5 § i avfallslagen (646/2011), med undantag av ämnen som
avsiktligt har ändrats för att räknas som avfall
2) restprodukt från bearbetning ett ämne som uppstår i en produktionsprocess eller
är slutprodukten i en sådan produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera ämnet och som inte avsiktligt har ändrats för att producera det
3) restprodukt restprodukter från bearbetning samt restprodukter från jordbruk,
vattenbruk, fiske och skogsbruk.
12 § 1 4 mom.
En verksamhetsutövare ska ha ett system för kontroll av att hållbarhetskriterierna
iakttas (verksamhetsutövares hållbarhetssystem), om inte uppfyllandet av hållbarhetskriterierna visas på det sätt som avses i 24 §.
Utifrån verksamhetsutövares hållbarhetssystem
1) beräknas den minskning av växthusgasutsläpp som användning av partiet med
biodrivmedel eller flytande biobränsle medför och visas att partiet uppfyller hållbarhetskriteriet i 6 §, eller beräknas växthusgasutsläppen för råvarupartiet,
2) visas att råvarupartiet till sitt ursprung uppfyller hållbarhetskriterierna i 7 9 §,
3) fås omedelbar information av den som producerar en sådan råvara som avses i
10 §, om den behöriga tillsynsmyndigheten konstaterar brister i fråga om uppfyllandet av kraven i den paragrafen, samt vidtas behövliga åtgärder för att säkerställa att partiet uppfyller hållbarhetskriterierna eller, om råvaran inte omfattas av
tillsyn över sådana direktstöd som avses i den paragrafen, visas att råvaran i fråga
om sitt ursprung uppfyller hållbarhetskriteriet i den paragrafen.
I verksamhetsutövares hållbarhetssystem ingår en massbalans. I den bokförs alla
uppgifter om sådana partier biodrivmedel, flytande biobränslen eller råvaror med
avvikande egenskaper som kan påverka tillämpningen av hållbarhetskriterierna
(hållbarhetsegenskaper) och som tas från eller tillförs blandningen. I massbalansen
ska hållbarhetsegenskaperna hos och mängderna av de partier som tas från eller
tillförs blandningen motsvara varandra.
De förfaranden som avses i 2 mom. och den massbalans som avses i 3 mom. ska
vara korrekta, tillförlitliga och skyddade mot bedrägerier.
Närmare bestämmelser om de förfaranden som ska tillämpas i fråga om verksamhetsutövares hållbarhetssystem och om massbalansen får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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13 § 1 2 mom.
Verksamhetsutövaren ska ansöka om godkännande av sitt hållbarhetssystem hos
Energimyndigheten.
Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs om verksamhetsutövaren och hållbarhetssystemet. Till ansökan ska det fogas ett utlåtande av en kontrollör som avses i 4 kap. om hållbarhetssystemets överensstämmelse med kraven.
14 §
Energimyndigheten ska godkänna en verksamhetsutövares hållbarhetssystem, om
det av ansökan framgår att förutsättningarna enligt denna lag är uppfyllda och det
enligt denna lag inte finns några hinder för att godkänna hållbarhetssystemet.
Beslutet om godkännande ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren och
bestämmelser om
1) hur det ska säkerställas att verksamhetsutövarens hållbarhetssystem är korrekt,
tillförlitligt och skyddat mot bedrägerier,
2) hur det ska säkerställas att verksamhetsutövaren tillämpar hållbarhetssystemet,
samt
3) andra faktorer som är nödvändiga med tanke på ett allmänt eller enskilt intresse
och som hänför sig till att villkoren för beslutet ska uppfyllas.
15 §
Ett beslut om godkännande är i kraft fem år efter det att det vunnit laga kraft.
Giltighetstiden för ett beslut om godkännande kan förlängas med fem år i sänder.
En förutsättning för att giltighetstiden ska förlängas är att verksamhetsutövaren
har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i denna lag och har följt bestämmelserna i beslutet om godkännande.
20 § 1 2 mom.
Verksamhetsutövaren ska regelbundet och i enlighet med vad som närmare bestäms i beslutet om godkännande ge en kontrollör i uppdrag att granska att verksamhetsutövarens hållbarhetssystem tillämpas i enlighet med beslutet.
Vid granskningen ska det systematiskt och i tillräcklig omfattning bedömas hur
hållbarhetssystemet tillämpas samt fastställas att inga nämndvärda avvikelser från
hållbarhetssystemet förekommer.
22 § 1 mom.
En verksamhetsutövare ska utan dröjsmål anmäla följande omständigheter till
Energimyndigheten:
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1) varaktiga förändringar i förutsättningarna för godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem eller i grunderna för en bestämmelse i beslutet om godkännande,
2) de korrigerande åtgärder som krävs enligt utlåtandet i kontrollörens granskningsrapport,
3) sådana med tanke på hållbarhetssystemet väsentliga ändringar som gäller verksamhetsutövaren eller verksamhetsutövarens organisation
4) avbrott som pågår längre än ett år i produktionen, framställningen, importen,
frisläppandet för konsumtion eller användningen av i hållbarhetssystemet avsedda
biodrivmedel, flytande biobränslen eller råvaror eller bränslen som innehåller sådana.
23 § 1 mom.
En verksamhetsutövare vars hållbarhetssystem är godkänt på det sätt som anges
i detta kapitel och som iakttar kraven i detta kapitel och bestämmelserna i beslutet
om godkännande, får utfärda ett hållbarhetsintyg för ett parti biodrivmedel, flytande biobränsle eller råvara som bevis på att partiet uppfyller hållbarhetskriterierna.
31 § 1 2 mom.
Verksamhetsutövaren ska sammanställa en rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna i fråga om de partier med biodrivmedel och flytande biobränsle som
verksamhetsutövaren har frisläppt för konsumtion under ett kalenderår (rapport
om uppfyllande av hållbarhetskriterierna) och lämna den till Energimyndigheten
före utgången av februari året efter kalenderåret.
Rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ska innehålla information om
råvarorna i de partier med biodrivmedel och flytande biobränslen som frisläppts för
konsumtion, uppgift om mängderna biodrivmedel och flytande biobränslen i de partier som frisläppts för konsumtion och uppgift om hur det har visats att hållbarhetskriterierna för partierna är uppfyllda. En kopia av granskningsrapporten eller motsvarande uppgifter om granskningen ska fogas till rapporten.

Motiveringar
Godkännande av hållbarhetssystemet
Stormossen är en sådan verksamhetsutövare som avses i 4 § 9 punkten i lagen om
biodrivmedel och flytande biobränslen.
Stormossen har till Energimyndigheten lämnat en ansökan som uppfyller kraven i
13 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen och i de anvisningar som
Energimyndigheten har utfärdat med stöd av den lagen. Till ansökan har Stormossen fogat ett utlåtande om hållbarhetssystemets överensstämmelse med kraven
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avgivet av en kontrollör som uppfyller kraven i lagen om biodrivmedel och flytande
biobränslen.
Energimyndigheten har granskat Stormossens ansökan inklusive bilagorna. Energimyndigheten anser att ansökan uppfyller kraven i 12 § i lagen om biodrivmedel
och flytande biobränslen och att det enligt denna lag inte finns några hinder för att
godkänna hållbarhetssystemet.
Biodrivmedel och flytande biobränslen som ingår i hållbarhetssystemet
I ansökan har Stormossen uppgett att hållbarhetssystemet omfattar de biodrivmedel och flytande biobränslen som anges i avgörandeavsnittet. Energimyndigheten
har granskat ärendet och anser utifrån den inlämnade dokumentationen, uppgifterna i ansökan och kontrollörens utlåtande att hållbarhetssystemet omfattar de
biodrivmedel och flytande biobränslen som anges i ansökan.
Biodrivmedel som produceras av avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel
eller material som innehåller både cellulosa och lignin
I ansökan anser Stormossen att de råvaror som anges i avgörandeavsnittet ska
räknas som avfall.
Energimyndigheten har granskat ärendet och anser att följande är klart:
Slammet från avloppsreningsverk, bioavfall från hushåll och affärer och använda
fetter från kök och restauranger är ämnen som innehavaren är skyldig att kassera.
De angivna råvarorna kan inte heller räknas som sådana bioprodukter som avses i
5 § 2 mom. i avfallslagen. Slammet från avloppsreningsverk, bioavfall från hushåll
och affärer och använda fetter från kök och restauranger kan på så sätt räknas som
sådant avfall som avses i 5 § 1 mom. i avfallslagen.
Med hänvisning till definitionen i 4 § 1 punkten i hållbarhetslagen konstaterar Energimyndigheten att ovan nämnda råvaror ska räknas som avfall under förutsättning
att råvaran inte avsiktligt har ändrats för att räknas som avfall.
Utifrån motiveringarna ovan anser Energimyndigheten att de råvaror som anges i
avgörandeavsnittet ska räknas som avfall vid tillämning av lagen om främjande av
användningen av biodrivmedel för transport och lagen om punktskatt på flytande
bränslen.

Hållbarhetssystemets giltighetstid
Utifrån 15 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen är beslutet om godkännande i kraft fem år efter det att det vunnit laga kraft.
Beslutet upphör att gälla efter ovan nämnda tidsperiod. Beslutet fortsätter att gälla
om dess giltighetstid har förlängts med stöd av 15 § 2 mom. före utgången av den
aktuella femårsperioden.
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Granskning av att hållbarhetssystemet tillämpas
För att Energimyndigheten ska kunna säkerställa att hållbarhetssystemet tillämpas
och att systemet är korrekt, tillförlitligt och skyddat mot bedrägerier, är det enligt
Energimyndigheten ändamålsenligt att en gång per kalenderår ska granska att hållbarhetssystemet tillämpas.
Därför ska Stormossen varje kalenderår ge kontrollören i uppdrag att granska att
Stormossens hållbarhetssystem tillämpas i enlighet med beslutet om godkännande.
Den första granskningen ska röra det år hållbarhetssystemet godkändes, dvs.
2017.
Vid bedömningen av granskningsintervallet har Energimyndigheten beaktat hållbarhetssystemets omfattning och särdrag.
Övriga bestämmelser om hållbarhetssystem
I egenskap av verkställande myndighet enligt lagen om biodrivmedel och flytande
biobränslen har Energimyndigheten publicerat anvisningar som preciserar bestämmelserna i den nämnda lagen. Det är nödvändigt för verksamhetsutövaren att följa
Energimyndighetens anvisningar så att det är möjligt att säkerställa att biobränslena är hållbara och verksamhetsutövarens hållbarhetssystem korrekt, tillförlitligt
och skyddat mot bedrägerier.

Information till verksamhetsutövaren
Verksamhetsutövares anmälningsskyldighet
Enligt 22 § 1 mom. i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen ska en verksamhetsutövare utan dröjsmål anmäla följande omständigheter till Energimyndigheten:
1) varaktiga förändringar i förutsättningarna för godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem eller i grunderna för en bestämmelse i beslutet om godkännande,
2) de korrigerande åtgärder som krävs enligt utlåtandet i kontrollörens granskningsrapport,
3) sådana med tanke på hållbarhetssystemet väsentliga ändringar som gäller verksamhetsutövaren eller verksamhetsutövarens organisation
4) avbrott som pågår längre än ett år i produktionen, framställningen, importen,
frisläppandet för konsumtion eller användningen av i hållbarhetssystemet avsedda
biodrivmedel, flytande biobränslen eller råvaror eller bränslen som innehåller sådana.
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Utfärdande av hållbarhetsintyg
Enligt 23 § 1 mom. i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen får en verksamhetsutövare, som iakttar kraven i 3 kap. och bestämmelserna i beslutet om
godkännande, utfärda ett hållbarhetsintyg för ett parti biodrivmedel, flytande
biobränsle eller råvara som bevis på att partiet uppfyller hållbarhetskriterierna. Ett
hållbarhetsintyg godkänns som bevis på att hållbarhetskriterierna är uppfyllda, om
verksamhetsutövaren följer kraven i 25 § i hållbarhetslagen på bevarande av uppgifter.
Bevarande av uppgifter
Enligt 25 § 1 mom. i hållbarhetslagen godkänns ett hållbarhetsintyg som bevis på
att hållbarhetskriterierna är uppfyllda, om verksamhetsutövaren bevarar
1) det material om partier med biodrivmedel, flytande biobränsle och råvaror som
hänför sig till verksamhetsutövarens hållbarhetssystem samt de uppgifter som gäller utfärdade hållbarhetsintyg till dess att fem år förflutit från det att partiet med
biodrivmedel eller flytande biobränsle användes eller frisläpptes för konsumtion eller från det att råvarupartiet överläts, samt
2) det material som gäller granskning av hållbarhetssystemet till dess att fem år
har förflutit från det att beslutet om godkännande upphörde att gälla eller återkallades.
Rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna
Verksamhetsutövaren ska sammanställa en sådan rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna som avses i 31 § i hållbarhetslagen i fråga om de partier med
biodrivmedel och flytande biobränsle som verksamhetsutövaren har frisläppt för
konsumtion under ett kalenderår och lämna den till Energimyndigheten före utgången av februari året efter kalenderåret.
Rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ska innehålla information om
råvarorna i de partier med biodrivmedel och flytande biobränslen som frisläppts för
konsumtion, uppgift om mängderna biodrivmedel och flytande biobränslen i de partier som frisläppts för konsumtion och uppgift om hur det har visats att hållbarhetskriterierna för partierna är uppfyllda. En kopia av granskningsrapporten eller motsvarande uppgifter om granskningen ska fogas till rapporten.
Förlängning av hållbarhetssystemets giltighetstid
Enligt 15 § 2 mom. i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen kan giltighetstiden för ett beslut om godkännande förlängas med fem år i sänder. En förut-
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sättning för att giltighetstiden ska förlängas är att verksamhetsutövaren har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i denna lag och har följt bestämmelserna i
beslutet om godkännande.
Verksamhetsutövaren ska ansöka om förlängning av giltighetstiden för beslutet om
godkännande i enlighet med Energimyndighetens anvisningar. Ansökan ska lämnas
in tillräckligt tidigt innan beslutet upphör att gälla, så att Energimyndigheten hinner
behandla ärendet.

ILUC-direktivet
Enligt skäl 16 i ILUC-direktivet1 bör minimitröskeln för växthusgasutsläppsminskningar för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i nya anläggningar
höjas för att förbättra dessas samlade växthusgasbalans samt avskräcka från ytterligare investeringar i anläggningar med låg prestanda vad gäller minskade växthusgasutsläpp. De lagar, förordningar och administrativa föreskrifter som ILUCdirektivet förutsätter införlivades i den nationella lagstiftningen den 3 juli 2017 (RP
17/2017 rd).
ILUC-direktivet förutsätter att minskningen av växthusgasutsläppen under hela
livscykeln för biodrivmedel och flytande biobränslen ska vara minst 60 % för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som tas i drift
efter den 5 oktober 2015. Enligt direktivet ska en anläggning anses vara i drift så
snart det har förekommit fysisk produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen.

Tillämpade bestämmelser
Lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) 4 § 1 3 punkten, 12
§ 1 4 mom., 13 § 1 2 mom., 14 §, 15 §, 20 § 1 2 mom., 22 § 1 mom., 23 § 1
mom., 31 § 1 2 mom., 39 § 1 mom.
Förvaltningslagen (434/2003) 22 §

Sökande av ändring
Enligt 39 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen får omprövning av
beslutet begäras hos Energimyndigheten på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen.
Anvisningen om begäran om omprövning finns bifogad.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1513 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av
användningen av energi från förnybara energikällor
1
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Ytterligare information
Mer information om beslutet lämnas av överinspektör Harri Haavisto, tfn 029 5050
067, harri.haavisto@energiavirasto.fi.

Bilagor

Anvisning om hur man begär omprövning

Distribution Ab Stormossen Oy
För kännedom
Avgift

Pekka Grönlund (ANM)
2

ENERGIAVIRASTO
ENERGIMYNDIGHETEN

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Rätt att begära omprövning
Omprövning av Energimyndighetens beslut får begäras av Energimyndigheten i den ordning som
föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).
Den vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller har besvärsrätt.
Bestämd tid
Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delgivningsdatumet för beslutet. Dagen för
delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av bestämd tid infaller på helgdag, lördag,
självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen, omfattar den bestämda tiden ännu
söckendagen därefter.
Innehåll i begäran om omprövning
Besväret ska anföras skriftligen. Begäran om omprövning ska innehålla följande uppgifter:
namn och hemkommun för den som begär omprövning
postadress och telefonnummer dit meddelanden om ärendet till den som begär omprövning
kan skickas
det beslut i vilket omprövning begärs
till vilka delar omprövning söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
de grunder på vilka ändringar yrkas.
Den som begär omprövning, hans lagliga företrädare eller ombud ska underteckna begäran om
omprövning. Om talan för den som begär omprövning förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller
om någon annan har uppgjort begäran om omprövning, ska i begäran om omprövning även uppges namn
och hemkommun för denna person.
Bilagor till begäran om omprövning
Följande ska bifogas begäran om omprövning:
det beslut i original eller kopia i vilket omprövning begärs,
intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när den bestämda
tiden har börjat, samt
de handlingar som den som begär omprövning åberopar till stöd för sitt yrkande, om dessa
inte redan tidigare har tillställts Energimyndigheten.
Ombudet ska foga en fullmakt till begäran om omprövning, om inte huvudmannen har befullmäktigat
ombudet muntligen hos myndigheten av vilken omprövning begärs. En advokat eller ett offentligt
rättsbiträde ska förete fullmakt endast om den berörda myndighete bestämmer så.
Tillställande av begäran om omprövning
Begäran om omprövning ska tillställas Energimyndigheten före besvärstidens utgång på adressen
Energimyndigheten
Fågelviksgränden 4
00530 HELSINGFORS
fax: 09 6221 911
e-post: kirjaamo@energiavirasto.fi
De härvid angivna bestämmelserna för begäran om omprövning ska följas vid äventyr att begäran om
omprövning inte tas upp, om inte det inom den bestämda tiden visas lagenliga hinder.

ENERGIAVIRASTO
ENERGIMYNDIGHETEN

ANVISNING OM ÄNDRINGSSÖKANDE GÄLLANDE AVGIFTEN
Enligt 11 b i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) kan en betalningsskyldig, som anser att det har skett
fel i fastställandet av en avgift för en prestation, inom sex månader från fastställandet av avgiften begära omprövning av
avgiften av den myndighet som har påfört avgiften.

