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Høring over udkast til syv bekendtgørelser vedr. bæredygtighed m.v. for biomasse-

brændsler og flydende biobrændsler (delvis implementering af direktiv om fremme af 

anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder). 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til syv bekendtgørelser i høring:  

• Dele af udkast til bekendtgørelse om håndbog om opfyldelse af bæredygtigheds-

krav og krav til besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til ener-

giformål (HB 2021) (Fornyet høring) 

 

• Dele af udkast til bekendtgørelse om  bæredygtighed og besparelse af drivhusgas-

emissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v. 

(Fornyet høring) 

 

• Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af 

biomasse i henhold til § 45 b i lov om fremme af vedvarende energi 

 

• Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af 

biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi 

 

• Udkast til bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, el-

ler anvendes til procesformål i virksomheder eller til varmeproduktion 

 

• Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammen-

koblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet 

 

• Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af 

biogas eller af forgasningsgas fremstillet ved biomasse 

 

 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar:  

 

senest mandag den 10. maj 2021, kl. 12.00 

 

Høringssvar bedes sendt til tor@ens.dk med kopi til jsju@ens.dk med angivelse af journal-

nummer 2020-5896.  

 

Til høringsparterne på vedlagte liste 

 

 

 

 

Center i Energistyrelsen 

Center for VE 

 

Dato 

13. april 2021 

 

J nr. 2020 - 5896 

 

/kfe  
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Baggrund  

Den 30. juni 2021 skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. decem-

ber 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning), 

herefter benævnt VE II-direktivet, være implementeret i national ret.  

 

VE II-direktivet indeholder bl.a. bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhus-

gasemissioner for flydende biobrændstoffer og biomassebrændsler (direktivets artikel 29-

31). Opfyldelse af disse kriterier er en forudsætning for, at de anvendte biomassebrændsler 

og flydende biobrændsler kan indgå i Danmarks opfyldelse af direktivets nationale mål for 

Danmark og som bidrag til direktivets fælles EU-mål for andele af vedvarende energi i brutto-

energiproduktionen, såfremt produktionen sker på anlæg over en vis størrelse.  

 

Bekendtgørelse om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgas-

emissioner for biomassebrændsler til energiformål og bekendtgørelse om håndbog om opfyl-

delse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomasse-

brændsler til energiformål har været i høring i perioden 9. december 2020 til 15. januar 2021, 

men på baggrund af større ændringer vedrørende bl.a. rammerne for opfyldelse af krav til 

jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord og forlængelse af energiafgrødegrænse for biogas, 

sendes bekendtgørelserne i fornyet høring. De relevante dele af bekendtgørelserne er mar-

keret.  

 

Energistyrelsen har i forbindelse med den første høring modtaget mange høringssvar og er 

ved at udarbejde et høringsnotat, der senere vil blive tilgængeligt på Høringsportalen. Fore-

løbigt kan de modtagne høringssvar findes på www.ens.dk på denne side: Link.      

 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at der fortsat kan ske ændringer i bekendtgørelserne 

fsa. angår træbiomasse, bl.a. som følge af supplerende retsakter fra Europa-Kommissionen, 

såkaldte ”Implementing Acts”, som lige nu er i høring, og kan findes her: draft Implementing 

Act. 

 

Indhold 

De dele af udkast til bekendtgørelse om Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og 

krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål (HB 2021), 

der sendes i høring, har til formål, at fastsætte rammerne for opfyldelsen af bæredygtigheds-

krav for jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord hvad angår brugen af affald og restproduk-

ter fra landbrugsarealer til energiformål. De relevante dele er markeret i vedlagte udkast til 

bekendtgørelse.  

 

De dele af udkast til bekendtgørelse om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduk-

tion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål, der sendes i høring for-

længer de nuværende krav til anvendelse af energiafgrøder for støttet biogas. Kravet frem-

går af bekendtgørelsesudkastets § 9. Herudover er bekendtgørelsens bestemmelser om ind-

beretning præciseret. De relevante dele er markeret i vedlagte udkast til bekendtgørelse.  
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Ændringerne i de tre bekendtgørelser der omhandler støtte til biogas og de to bekendtgørel-

ser der omhandler støtte til biomasse, har til formål at tilpasse bekendtgørelserne til indførel-

sen af VE II-direktivets bæredygtighedskriterier og kriterier for drivhusgasemissionsbesparel-

ser. For støtteordningerne vil det blive en forudsætning for støtte, at de krav, der følger af 

bekendtgørelse om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til besparelse af drivhusgas-

emissioner for biomassebrændsler til energiformål, opfyldes. For dokumentation i relation til 

udbetaling af støtte vil dette skulle ske ved årlig indsendelse af en tro og love-erklæring. De 

relevante dele er markeret i vedlagte udkast til bekendtgørelser. 

Herudover er der foretaget ændringer vedrørende § 20 i kapitel 6 om overdragelse i be-
kendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, eller anvendes til proces-
formål i virksomheder eller til varmeproduktion. Ændringen omfatter overdragelse af tilsagn 
om tilskud til biogas. Energistyrelsen indfører nye og supplerende oplysnings- og dokumen-
tationskrav, som ansøgerne skal indsende og leve op til i forbindelse med ansøgning om 
overdragelse. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:  

 

For håndbogen og bæredygtighedsbekendtgørelsen:  

 

• Jonas Jürgens, 33 92 68 87, jsju@ens.dk, og 

• Trine Østergaard, 33 9275 40, tor@ens.dk  

For de fem støttebekendtgørelser:  

• Signe Marie Søgaard-Hansen, 33 92 75 33, smsh@ens.dk, og  

• Trine Østergaard, 33 9275 40, tor@ens.dk  

 

Bekendtgørelserne er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsli-

ste. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af hø-

ringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mail-

adresse.  

 

Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 

OBR’s (Erhvervsstyrelsen) præhøringssvar er vedlagt.  

 

Vurdering af principper for agil erhvervsrettet regulering  

Energistyrelsen vurderer ikke, at de fem principper for agil erhvervsrettet regulering er rele-

vant for ændringerne i syv vedlagte bekendtgørelser.  

 

Ikrafttrædelsesdato 
Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft d. 30. juni 2021.  
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Med venlig hilsen 

Katrine Pilmark Elkjær  


