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Med Sustainable Biomass Program (SBP) viser du din indsats og dit engagement i at levere og indkøbe lovlig og ansvarlig 

træbaseret biomasse. 

 

SBP-certificering dækker træbaseret råmateriale fra skoven gennem 

biomasseproducenten til det endelige energiselskab. Den fokuserer på 

bæredygtighedskrav i skoven, indsamling af energi- og klimadata og 

kontrol af chain of custody. Hvor det er muligt, bygger SBP på 

standarder og processer, der er udviklet af FSC® og PEFC™ ordninger 

for certificering af ansvarlig skovdrift. 

 

Bemærk: For at opnå SBP-certificering, skal du have et FSC eller 

PEFC-certifikat. Du kan få FSC eller PEFC-certificering og SBP 

certificering gennem en dobbelt revision. 

 

Hvem står bag SBP-systemet? 

Sustainable Biomass Program (SBP) er en non-profit organisation, der er etableret af de store europæiske elselskaber, som 

anvender biomasse til deres kraftværker. Formålet er at udvikle standarder og processer, der gør det muligt for virksomheder i 

sektoren at påvise, at de overholder alle lovgivningsmæssige krav samt krav til bæredygtighed. SBP godkender de 

certificeringsorganer, der certificerer virksomhederne i sektoren. SBP-certificeringsorganer skal have enten FSC eller PEFC 

akkreditering. NEPCon er et godkendt SBP-certificeringsorgan. Læs mere på https://sbp-cert.org/.  

 

Hvilken certificeringsstandard gælder for min virksomhed? 

For SBP-certifikatholdere findes der fem SBP-standarder, der kan gøre sig gældende afhængigt af, hvilken type virksomhed, der er 

tale om. Følgende to standarder er relevante for alle SBP-certificerede biomasseproducenter og handelsvirksomheder: 

• SBP Standard 4 Chain of Custody kontrollerer flowet af certificeret materiale i leverandørkæden  

• SBP Standard 5 Collection and Communication of Data hjælper dig med at indsamle de krævede data. Kun en 

delmængde af standardens kriterier gælder for handelsvirksomheder. Der er også et instruktionsdokument (5E), der 

definerer kravene og mulighederne for indsamling af energidata samt brugen af SBP Data Transfer System (DTS) 

 

Følgende standarder er kun relevante for biomasseproducenter: 

• SBP Standard 1 Feedstock Compliance Standard opstiller kriterier for Supply Base Evalueringer (SBE). 

Biomasseproducenter skal gennemføre SBE, med mindre at materialet bærer en af følgende betegnelser: FSC eller 

PEFC, FSC Controlled Wood eller PEFC Controlled Sources, eller genbrugsmateriale under FSC, PEFC eller SBP-

systemerne.  

• SBP Standard 2 Verification of SBP-compliant Feedstock omfatter krav til etablering af et ledelsessystem, registrering af 

hugststeder, udarbejdelse af en Supply Base rapport om foranstaltninger, der befæster troværdighed, og oprettelse af et 

system til at håndtere kommentarer og klager. Den fastsætter også krav til udførelse af en Supply Base Evaluation (SBE), 

som kan være nødvendig afhængigt af det materiale, du indkøber. SBE omfatter normalt risikovurdering, verifikation af 

leverandør og risikovurdering. 

• SBP Standard 5 Collection and Communication of Data beskriver hvordan man indsamler data om energiforbrug og 

kulstofudledninger. 

 

Følgende standarder er kun relevante for energiselskaber: 

• SBP Standard 6 Energy and Carbon Balance Calculation beskriver, hvordan energiselskaberne skal anvende data 

modtaget fra deres leverandører til at beregne den endelige energi- og kulstofbalance af materialet. 
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Hvilke betegnelser og varemærker kan jeg bruge? 
Som SBP-certifikatindehaver må du bruge betegnelserne SBP-compliant biomass eller SBP-controlled 

biomass for SBP-certificeret materiale. Du kan bruge denne betegnelse business-to-business på salgs-  

og transportdokumenter. Når du har underskrevet en logo-aftale med SBP, må du bruge SBP-logoet i 

salgsøjemed. On-produkt mærkning er ikke tilladt.  

 

Hvad er omkostningerne? 
Du betaler for udgifterne i forbindelse med revision, hvilket afhænger af omfanget eller dit certifikat. Ydermere opkræver SBP et 

gebyr baseret på mængden af materiale, der sælges med SBP-betegnelse. Læs mere om SBP gebyr på https://sbp-

cert.org/documents/fee-schedule/ 
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Hvad med fortrolighed? 
Vi bruger sikre systemer og opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt. Dog vil grundlæggende oplysninger om SBP certifikater 

være tilgængelig på SBP’s hjemmeside. Derudover vil et resumé af SBP certificeringsrapporten være tilgængelig på NEPCons 

hjemmeside. Dette resumé indeholder ikke fortrolige oplysninger. 

Hvordan opretholder jeg mit certifikat? 

For at forblive certificeret, skal du opfylde certificeringskravene. Det bliver kontrolleret gennem årlige audits. Du skal behandle 

eventuelle afvigelser. Afvigelser gradueres som væsentlige eller mindre. Vi vil normalt bekræfte din overholdelse af mindre 

afvigelser under det næste årlige audit. Mindre afvigelser, der ikke er behandlet tilstrækkeligt, bliver opgraderet til en væsentlig 

afvigelse. Du skal behandle væsentlige afvigelser inden for højst tre måneder, og det kræver et ekstra audit. Manglende behandling 

af væsentlige afvigelser medfører suspension af dit certifikat. I tilfælde af alvorlige afvigelser, kan certifikatet suspenderes med 

øjeblikkelig virkning. Bemærk: et suspenderet certifikat kan blive genetableret, når afvigelserne er blevet behandlet.   

Pre-assessment er især relevant for biomasseproducenter. Det indebærer en indledende 

gennemgang af dit SBP system. Du kan vælge dette for at identificere større mangler i dit system, 

hvilket vil lette din forberedelse til certificering.  

Du sikrer overensstemmelse med de relevante SBP standarder. Bl.a. skal I indsamle energi- og 

kulstofdata og implementere SBP’s chain of custody krav. Biomasseproducenter, der indkøber 

råmateriale, som kræver Supply Base Evaluering, skal også gennemføre høring af interessenter og 

risikovurdering, oprette et leverandør-verifikationsprogram samt implementere risikobegrænsende 

foranstaltninger. 

Du indsender dine dokumenterede procedurer til NEPCon senest fem dage før hovedevalueringen. 

NEPCon gennemgår dokumenterne og informerer dig om evt. større mangler. Vi anbefaler, at du 

løser disse forud for evalueringen, da det reducerer risikoen for at finde større afvigelser under 

evalueringen. 

 

SBP audits foregår normalt on-site. Vores auditor vil typisk foretage interviews, gennemgå 

dokumenter og gennemgå dit system inden for volumenregnskab. Auditoren vil også besigtige dine 

faciliteter og kontrollere kvaliteten af dit leverandør-verifikationsprogram, herunder besøg i skoven, 

hvorfra træet stammer.  

 

Efter on-site evalueringen, forbereder vi en rapport med resultaterne, herunder eventueller afvigelser. 

Væsentlige afvigelser skal korrigeres, før vi kan udstede et certifikat. Når vores erfarne eksperter har 

gennemgået rapportens udkast, får I lejlighed til at kommentere den, før den bliver afsluttet. 

 

Hvis evalueringen er positiv, udsteder vi et certifikat, der er gældende i fem år. Du skal dog have et 

årligt audit for at bevare dit certifikat. Dit certifikat vil være tilgængeligt på SBP’s hjemmeside. 
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