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1. Mål för detta tillägg gällande inköp av biomassa
Adven använder i ökande utsträckning biomassa för energiproduktion och utjämnar på så sätt
användandet av kol och andra icke förnybara resurser.
Biomassa definieras som ett icke-fossilt och biologiskt nedbrytbart material som har sitt
ursprung i träd, växter, djur och mikroorganismer. Detta inkluderar även produkter,
biprodukter, rester och avfall från jord- och skogsbruk samt relaterade industrier såväl som
icke-fossila och biologiskt nedbrytbara organiska fraktioner av industriavfall och kommunalt
avfall. Biomassa inkluderar även gaser och vätskor utvunna vid nedbrytning av icke-fossila
och biologiskt nedbrytbara organiska material (Definition Biomass of UNFCCC).
Adven använder biomassa i särskilda anläggningar för energiproduktion av biomassa samt för
att producera biogas vilken kan uppgraderas till biometan som kvalitetsmässigt är jämförbar
med naturgas.
Detta policytillägg syftar till att styra inköp av biomassa i linje med vår överordnade agenda
för ansvarsfullt agerande. Samtidigt som biomassa som bränsle ger tydliga affärsmöjligheter
ser vi ett behov av att hantera de sociala och miljömässiga riskerna som är förknippade med
upphandling av och handel med biomassa.
2. Tillämpningsområde och kontext
Detta tillägg gällande inköp av biomassa rör Adven. Det inkluderar alla nationella och
internationella majoritetsaktieäganden där Adven är ansvarigt för företagets förvaltning och
verksamhet. Det är riktat mot verksamheten i dessa företag och mot de avdelningar som
deltar i att skapa och stödja affärsprocesser.
Detta dokument anger riktlinjer för upphandling av dessa alternativa bränslen och råvaror
med målet att skydda:

•
•
•

Miljökvalitet och biologisk mångfald
Mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter
Levnadsvillkor för samhällen och människor vilka påverkas av
produktionen av dessa biomassabränslen.

Detta tillägg gällande inköp av biomassa är en specifikation enligt policyn för ansvarsfull
upphandling och är dessutom tydligt kopplat till Adven genom:

•
•

Koncernens miljöpolicy och
Policy för mänskliga rättigheter

3. Inköpsvillkor
Advenkoncernen kommer att upphandla biomassa i linje med de villkor som ges i detta
dokument.
Produktion, transport och användning av biomassa kommer att utföras
på ett sätt som tydligt minskar koldioxidutsläppen i förhållande till kol(och gas-) kraftproduktion.
Projekt för produktion av biomassa ska vara transparenta med en rådgivande process som
bygger på medverkan och inbegriper relevanta aktörer.
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Produktion av biomassa ska utföras på ett sådant sätt att den bidrar till
social och ekonomisk utveckling för människor och samhällen lokalt, på
landsbygden och inhemskt.
Livsmedel kommer inte att användas som biomassabränsle.
Djurfoder, grödor odlade för energianvändning och restprodukter från
jordbruk får användas som biomassabränsle enbart under förutsättning:
a) att användningen av sådan biomassa ligger i linje med
respektive regerings (och / eller EU:s) förordningar och program
och
b) att livsmedelspriser och livsmedelsförsörjningen inte snedvrids
lokalt eller globalt på grund av utnyttjandet av sådan biomassa.
Jungfrulig skog (inklusive skogsrestprodukter) som används som
biomassa kommer att hanteras i enlighet med FSC, PEFC eller likvärdig
global standard alternativt produceras i enlighet med nationella lagar och
förordningar som fastställer principer för hållbart skogsbruk liknande de
krav som anges i de ovan nämnda accepterade globala standarderna.
Om rättsligt uppfyllande av dessa krav inte kan motiveras, eller om
sådana krav inte finns, ska en hållbarhetsrevision utföras av en
oberoende och ackrediterad revisor.
Vid produktion av biomassa ska negativ påverkan på biologisk mångfald,
ekosystem och områden med högt bevarandevärde undvikas.
Vid produktion av biomassa ska användningen av ytor och
grundvattenresurser optimeras, förorening och utarmning av dessa
resurser ska minimeras och brott får ej begås mot existerande formell
eller sedvanlig vattenrätt.
Biomassa från genmodifierade grödor kommer enbart att användas när
riskerna för spridning av genmodifierat material till närliggande miljö
under transport eller på Advens energiproduktionsanläggningar kan
begränsas. Genmodifierat material får användas enbart om det
överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar.
Produktion av biomassa får inte bryta mot miljölagstiftning gällande
mark.

Detta tillägg för inköp av biomassa utgör en del av ”villkor och bestämmelser” i kontrakten
med våra leverantörer.
Bristande efterlevnad av detta tillägg för inköp av biomassa från våra leverantörers sida kan
leda till sanktioner.

