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Til ledelsen i Preem Norge AS 

 

Uavhengig verifikasjon av rapportering av bærekraftskriterier for biodrivstoff 
og flytende biobrensel, i perioden fra 1. januar til 31. desember 2021 
 
 
Hva vi har vurdert 
Vi har på oppdrag fra Preem Norge AS (Preem) foretatt en uavhengig vurdering av selskapets 
rapportering (ID: 2021.0242) av bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel 
(Rapporten) for perioden 1. januar til 31. desember 2021 (Saksforholdet). Preems ledelse har 
rapportert til Miljødirektoratet og Rapporten har deretter blitt videresendt til oss gjennom 
Miljødirektoratets system i Altinn. 
 
Vi har ikke foretatt noen vurderinger knyttet til omsatt anleggsdiesel eller biogass. Anleggsdiesel og 
biogass inngår ikke som del av rapportering av bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende 
biobrensel i produktforskriften kapittel 3, i perioden fra 1. januar til 31. desember 2021. 
 
Hva vi har vurdert opp mot 
Vi har foretatt en vurdering av saksforholdets overensstemmelse med kriteriene i Forskrift nr 922 av 
01. juni 2004 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter 
(produktforskriften), kapittel 3 - Omsetningskrav for biodrivstoff og bærekraftskriterier for 
biodrivstoff og flytende biobrensel, samt Miljødirektoratets veileder til produktforskriften § 2-21 og 
kapittel 3, M10 versjon 9, desember 2021. 
 
Ledelsens ansvar 
Preems ledelse er ansvarlig for selskapets rapportering av bærekraftskriterier for biodrivstoff og 
flytende biobrensel til Miljødirektoratet, og følgelig er de ansvarlig for rapportens innhold. Ledelsen 
har også ansvar for å fremlegge relevant underlag og annen dokumentasjon for Rapporten, og plikter å 
tilgjengeliggjøre relevant personell for å imøtekomme eventuelle endringer før Rapporten og revisors 
beretning sendes inn til Miljødirektoratet.  
 
Videre er ledelsen ansvarlig for at selskapet har implementert et massebalansesystem i henhold til 
bærekraftskriteriene i produktforskriften. Dette ansvaret inkluderer interne kontroller for å kunne 
etterfølge bærekraftskriteriene. 
 
Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å uttrykke en formening om hvorvidt Preems rapportering av bærekraftskriterier for 
biodrivstoff og flytende biobrensel, for perioden 1. januar til 31. desember 2021, er i henhold til 
bærekraftskriteriene i norsk lovgivning. Dette inkluderer gjennomgang av relevant underlag og 
dokumentasjon, samt å kommunisere eventuelle avvik og mangler. 
 
Vi har utført vårt arbeid i overensstemmelse med International Standard on Assurance Engagements 
(ISAE) 3000 - Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon. Innenfor rammene av denne standarden har vi planlagt og utført 
kontrollhandlinger for å kunne avgi en attestasjonsuttalelse med begrenset sikkerhet. 
Attestasjonsuttalelsen dekker hvorvidt Rapporten er utarbeidet i overensstemmelse med kriteriene og 
at den ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 
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Beskrivelse av vurderingen 
 
Arbeidet har omfattet følgende kontrollhandlinger:  

● Intervjuer med ansvarlig for rapportering i Preem. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, 
gjennomgang av selskapets massebalansesystem og system for håndtering av dokumenter og 
opplysninger om bærekraftsegenskaper. 

● Gjennomgang av relevant dokumentasjon som er grunnlag for innholdet i Rapporten. Dette 
inkluderer, men er ikke begrenset til, sertifikater på leveranser av biodrivstoff med godkjent 
frivillig ordning, omsetning av drivstoff, inngående beholdning 1.1.2021, utgående beholdning 
31.12.2021 og Rapporten. 

● Vurdering av Rapportens kvalitet, herunder sporbarhet, fullstendighet, pålitelighet og 
nøyaktighet. 

 
Etter vår oppfatning er det innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår 
uttalelse.  
 
 
Konklusjon  
Vi har ved utførelsen av våre kontroller ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at: 

● Rapportens innhold ikke er i henhold til kriteriene i Forskrift om begrensning i bruk av helse- 
og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), kapittel 3 - 
Omsetningskrav for biodrivstoff og bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel. 

● Rapporten i all vesentlighet ikke er utarbeidet i overenstemmelse med kriteriene i Forskrift 
om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter 
(produktforskriften), kapittel 3 - Omsetningskrav for biodrivstoff og bærekraftskriterier for 
biodrivstoff og flytende biobrensel. 

● Preems massebalansesystem ikke er i henhold til kriteriene i Forskrift om begrensning i bruk 
av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), kapittel 3 - 
Omsetningskrav for biodrivstoff og bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel. 

● Preems system for håndtering av dokumenter og opplysninger om bærekraftsegenskaper ikke 
er i henhold til kriteriene i Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige 
kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), kapittel 3 - Omsetningskrav for 
biodrivstoff og bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel 

 
 
Oslo, 29. mars 2022 
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Statsautorisert revisor  


