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Energistyrelsen har modtaget en ansøgning om godkendelse af biobrændstof 
baseret på forskellige typer af fødevareaffald fra detailhandel, bagerier og 
kartoffelchip-fabrikker som dobbelttællende i forhold til opfyldelsen af 
kravet om iblanding af biobrændstoffer i henhold til lov om bæredygtige 
biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser, § 3. Ansøger henviser til 
VE-direktivets bilag IX A, litra d. Bilaget er optaget i dansk lovgivning som 
bilag 5 i bekendtgørelse nr. 1044 af 7. september 2019 om biobrændstoffers 
bæredygtighed.  
  
De råmaterialer, som er omfattet af ansøgningen, er brød, korn, 
morgenmadsprodukter på korn (”cereals”) og kartoffelchips. De omfattede 
råvarer er karakteriseret ved, at de er produceret med henblik på at blive 
anvendt som fødevarer, men de kan af forskellige grunde ikke længere 
sælges til dette formål. De grunde, som anføres, er, at udløbsdatoen er 
overskredet, eller at det pga. en fejl i produktionsprocessen ikke er muligt at 
sælge produkterne (f.eks. at bagetemperaturen har været for høj, eller at der 
er anvendt for meget krydderi), eller at produkterne er mugnede eller 
forurenede. 
 
Ansøgerne har endvidere oplyst, at de omtalte produkter som følge af 
foderlovgivning og/eller lovgivningen om animalske biprodukter ikke 
umiddelbart kan afsættes som foder. I henhold til disse lovgivninger vil det 
være nødvendigt at underkaste produkterne en viderebehandling, herunder 
udpakning og i tilfælde af, at produkterne er om fattet af lovgivningen om 
animalske biprodukter, også hygiejnisering. En anvendelse som foder kan 
derfor ikke økonomisk svare sig. 

 

Inden Energistyrelsen træffer afgørelse, foretager Energistyrelsen 
nærværende høring af relevante parter vedrørende ansøgningen. 
Kommentarer til ansøgningen om godkendelse af de omtalte produkter som 
dobbelttællende skal være modtaget hos Energistyrelsen senest mandag den 
1. april 2019 og sendes til cpo@ens.dk med kopi (cc) til Peter Willumsen 
pwi@ens.dk. 
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