
   
 
 

 
 
 1 2021-10-25 

Översikt av krav på anläggningsbesked, 
hållbarhetsbesked och rapportering vid hantering av 
gasformiga biobränslen. 
Nedanstående sammanställning ger en översikt över vad som gäller för olika aktörer som 

producerar, distribuerar och använder gasformiga bränslen. Vem ska inneha anläggningsbesked 

respektive hållbarhetsbesked och vem är skyldig att lämna uppgifter (årlig rapportering till 

Energimyndigheten). Observera att detta endast är en icke uttömmande snabbguide och att 

lagstiftningen alltid ska konsulteras. För undantag etc. som kan gälla i det enskilda fallet hänvisas 

till Energimyndighetens föreskrift och vägledning. 

Carl-Magnus Pettersson, Tekniksupport och Linus Klackenberg, Energigas Sverige 
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Aktör Anläggningsbesked 

(skattskyldighet) 

Hållbarhetsbesked Skyldighet att 

lämna uppgift 

till 

Energimyndigh

eten 

Krav Kontrollsystem 

för 

anläggningsbe

sked 

Kontrollsyste

m El & värme 

Kontrollsyst

em 

Drivmedel 

Producent av 

ej 

uppgraderad 

biogas, intern 

användning 

Ja Ja, för 

anläggningar 

med installerad 

effekt < 2 MW  

Ja, för 

anläggningar 

med installerad 

effekt > 2 MW 

(kontrollsystem

et täcker även 

krav för 

anläggningsbes

ked) 

Nej Ja för el, värme, 

kyla producerad 

i anläggningar 

med installerad 

effekt > 2 MW 

Producent av 

ej 

uppgraderad 

biogas, 

extern 

användning 

Ja, (om inte 

köparen är 

skattskyldig) 

Ja, (om inte 

köparen är 

skattskyldig) 

Nej Nej, om inte 

köparen av 

gasen kräver 

det 

Nej 

Producent av 

uppgraderad 

biogas till 

slutkund (Inkl. 

LBG) 

Ja Nej, omfattas av 

kontrollsystem 

för drivmedel 

Nej Ja Ja 

Producent av 

uppgraderad 

biogas till 

distributör 

(Inkl. LBG) 

Nej Nej, omfattas av 

kontrollsystem 

för drivmedel om 

distributören 

kräver det. 

Nej Ja, om 

distributör 

kräver det 

Nej 



   
 
 

 
 
 2 2021-10-25 

Aktör Anläggningsbesked 

(skattskyldighet) 

Hållbarhetsbesked Skyldighet att 

lämna uppgift 

till 

Energimyndigh

eten 

Krav Kontrollsystem 

för 

anläggningsbe

sked 

Kontrollsyste

m El & värme 

Kontrollsyst

em 

Drivmedel 

Producent av 

deponigas för 

intern 

användning 

Ja Ja för 

anläggningar 

med installerad 

effekt < 2 MW  

Ja, för el, 

värme, kyla 

producerad i 

anläggningar 

med installerad 

effekt > 2 MW 

(kontrollsystem

et täcker även 

krav för 

anläggningsbes

ked) 

Nej Ja för el, värme, 

kyla producerad 

i anläggningar 

med installerad 

effekt > 2 MW 

Producent av 

deponigas för 

extern 

användning 

Ja (om inte 

köparen är 

skattskyldig) 

Ja (om inte 

köparen är 

skattskyldig) 

Nej Nej Nej 

Distributör av 

uppgraderad 

biogas för 

transportända

mål (inkl. 

LBG) 

Ja (om 

skattskyldig) 

Nej, omfattas av 

kontrollsystem 

för drivmedel 

Nej Ja, om 

aktören för 

drivmedlet 

över 

skattepunkt, 

se 3 kap. 1 § 

HBL punkt 1.  

Ja (om 

skattskyldig) 

Importör och 

distributör av 

biogas för el 

& värme 

Ja (om 

skattskyldig) 

Nej, omfattas av 

kontrollsystem 

för drivmedel 

Nej  Ja (frivilligt) Nej 

Importör av 

uppgraderad 

biogas för 

transportända

mål  

Ja (om 

skattskyldig) 

Nej, omfattas av 

kontrollsystem 

för drivmedel 

Nej Ja om 

drivmedlet 

förs över 

skattepunkt 

(se 3 kap 1§ 

HBL punkt 

1), annars 

frivilligt 

Ja om gas säljs 

till slutkund 

Användare av 

biogas, 

deponigas 

och andra 

gasformiga 

bränslen för 

produktion av 

el, värme och 

kyla 

Ja (men det är 

skattskyldig 

som ska ha 

anläggningsbes

ked) 

Ja för 

anläggningar 

med installerad 

effekt < 2 MW 

och i de fall 

användaren är 

skattskyldig 

Ja, ja för 

anläggningar 

med installerad 

effekt > 2 MW 

Nej Ja om 

anläggningen 

har installerad 

effekt > 2 MW 

 


