
Præhøringssvar fra OBR, Erhvervsstyrelsen 
 

 

Præhøringssvar vedrørende 2 bekendtgørelser om bæredygtighedskrav og 5 bekendtgørelser om 

biomasse og biogas 

 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastene i 

præhøring.  

 

OBR’s vurdering af udkastenes administrative konsekvenser for erhvervslivet samt bemærkninger til 

Energistyrelsens vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering fremgår individuelt for hvert 

bekendtgørelsesudkast nedenfor. Ændres udkastene, kan nedenstående vurdering og bemærkninger ikke 

bruges i forbindelse med den offentlige høring. 

 

Bekendtgørelse om bæredygtighed og besparelse af drivhusgas-emissioner for biomassebrændsler og 

flydende biobrændsler til energiformål, m.v. og bekendtgørelse om Håndbog om opfyldelse af 

bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål 

 

Administrative konsekvenser 

OBR har tidligere vurderet, at bekendtgørelsesudkastene samlet vil medføre administrative konsekvenser 

for erhvervslivet over 4 mio. kr. Konkret forventes bekendtgørelsesudkastene samlet forventes at medføre 

løbende administrative byrder på ca. 28,3 mio. kr. årligt. 

 

Energistyrelsen har oplyst, at alle konsekvenser vil følge af bekendtgørelse om bæredygtighed og reduktion 

af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål m.v., da 

håndbogens formål er at uddybe hvordan kravene i bekendtgørelsen kan opfyldes. OBR har derfor vurderet 

de administrative konsekvenser for bekendtgørelse om bæredygtighed og reduktion af 

drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål m.v., hvilket også 

dækker de administrative konsekvenser for håndbogen. 

 

Energistyrelsen har oplyst, at ændringerne i bekendtgørelsesudkastene, der er foretaget siden sidste 

præhøring, ikke medfører nye eller ændrede krav med betydning for antal omfattede virksomheder eller 

forventet tidsforbrug. Ændringerne er præciseringer af bestemmelser. OBR fastholder på den baggrund 

den tidligere vurdering af de administrative konsekvenser. 

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

OBR har i forbindelse med den tidligere præhøring af bekendtgørelsesudkastet afgivet bemærkninger til 

Energistyrelsens vurdering af, at et eller flere af principperne for agil erhvervsrettet regulering er relevante 

for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen yderligere bemærkninger hertil.  

 

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov 

om fremme af vedvarende energi 

Administrative konsekvenser 

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse 

konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 



 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

Energistyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de 

konkrete ændringer bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen bemærkninger hertil. 

 

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til § 45 b i  

lov om fremme af vedvarende energi 

Administrative konsekvenser 

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse 

konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

Energistyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de 

konkrete ændringer bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen bemærkninger hertil. 

 

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller af forgasningsgas 

fremstillet ved biomasse 

Administrative konsekvenser 

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse 

konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

Energistyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de 

konkrete ændringer bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen bemærkninger hertil. 

 

Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset 

biogas leveret til et bygasnet 

Administrative konsekvenser 

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse 

konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

Energistyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de 

konkrete ændringer bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen bemærkninger hertil. 

 

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, eller anvendes til procesformål i 

virksomheder eller til varmeproduktion 

Administrative konsekvenser 

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

 



OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse 

konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

Energistyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de 

konkrete ændringer bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen bemærkninger hertil. 
 


