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Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg 

og lossepladser   

 
I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til § 23 i finansloven for 2015 fastsættes: 

 

Kapitel 1  

 

Bekendtgørelsens område og definitioner  

 

 § 1. Bekendtgørelsen fastsætter rammerne for tildeling af tilskud fra tilskudsordningen til etablering af 

biocover på deponeringsanlæg og lossepladser. 

 

 § 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:  

 

1) Ansøger: Ejer af deponeringsanlæg eller en region med forureningsansvar for en losseplads, for hvilke 

der ansøges om tilskud til etablering af biocover. 

2) Baselineundersøgelse: En undersøgelse, som udføres på deponeringsanlægget eller lossepladsen inden 

etablering af biocover, og som fastlægger den samlede metanemission via to totalmålinger samt 

emissionsmønstret via en overfladescreening, og som derudover indeholder en udarbejdelse af et 

overblik over gasspredning og emission ved hjælp af for eksempel kortmateriale. 

3) Biocover: System til reduktion af metanemission fra et deponeringsanlæg eller en losseplads som 

baserer sig på biologisk metanoxidation ved hjælp af kompost eller tilsvarende materiale, der 

understøtter metanoxiderende mikroorganismer. 

4) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 

5) Losseplads: En samlebetegnelse for lossepladser, deponier, fyldpladser, affaldsdepoter eller lignende 

anlæg, som ikke er omfattet at definitionen af deponeringsanlæg. 

6) Metanoxidationsmateriale: Materialet, for eksempel kompost, der skal understøtte metanoxidation i 

biocoversystemet. Metanoxidationspotentialet skal analyseres og dokumenteres via tests, for eksempel 

via batchtests, og skal være minimum 20 µg oxideret CH4/g tørvægt/time. 

7) Metanoxidationspotentiale: Metanoxidationsmaterialets potentiale til at understøtte mikrobiel 

metanoxidation.  

8) Monitering: Bestemmelse af den samlede metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen, 

ved udførelse af en totalmåling.  

9) Overfladescreening: En kortlægning af deponeringsanlæggets eller lossepladsens metanemission med 

en metode, som måler den relative metanemission fordelt over deponeringsanlæggets eller lossepladsens 

overflade og installationer, og hvor resultatet præsenteres grafisk, for eksempel med en farvegraduering, 

der illustrerer spændet fra laveste til højeste værdier. 

10) Totalmåling: Måling af den totale metanemission fra den relevante del af deponeringsanlægget eller 

lossepladsen med en metode, som fra afstand integrerer det samlede metanemission fra 

deponeringsanlægget eller lossepladsen, med en måleusikkerhed på maksimalt ± 20 %. 

11) Udbedring: Fysisk efterbehandling af områder med forhøjede metanemissioner, der er identificeret efter 

etablering af biocover, med henblik på at nedbringe metanemissionen fra disse områder.  

 

Kapitel 2  

 

Generelle bestemmelser for tilskudsordningen  

 

 § 3. Tilskud kan gives til private og offentlige ejere af deponeringsanlæg, samt til regionerne. 
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 § 4 Tilskud kan gives til etablering af biocovers på deponeringsanlæg eller lossepladser, hvor 

deponeringsaktiviteten er ophørt, eller på nedlukkede dele af deponeringsanlæg i drift. 

 

 § 5.  Tilsagn om tilskud efter tilskudsordningen foregår i trin, jf. stk. 2. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om 

tilsagn for hvert trin. 

 Stk. 2. Tilskudsordningen er inddelt i følgende trin: 

1) Ansøgning om tilskud til baselineundersøgelse med henblik på biocoveretablering og tilskud til 

udarbejdelse af projektansøgning jf. kapitel 3. 

2) Ansøgning om tilskud til biocoveretablering (inklusiv monitering og vedligeholdelse), jf. kapitel 5. 

  

 § 6. Tilskuddet dækker 100 % af de i stk. 2 nævnte aktiviteter og materialer i det samlede biocoverprojekt jf. 

kapitel 3-9. 

 Stk. 2. Tilskud dækker ansøgers omkostninger til 

1. Baselineundersøgelse, 

2. udarbejdelse af projektansøgning, 

3. ansøgers omkostninger til administration i forbindelse med etableringen biocover, 

4. entreprenøromkostninger,  

5. materialer,  

6. obligatorisk kompostanalyse,  

7. nødvendig afdækning,  

8. udgifter til revisor i forbindelse med aflæggelse af regnskab for biocoveretablering 

9. opfølgende måling, ca. 2 måneder efter etablering, 

10. eventuel udbedring af biocoveret på baggrund af opfølgende måling, 

11. monitering 2 gange om året i 2 år og 

12. vedligeholdelse frem mod 2020. 

 Stk. 3. Tilskud dækker ikke afdækning eller etablering af andre fysiske foranstaltninger, som er påkrævet 

efter anden lovgivning.  

 

 

Kapitel 3  

 

Ansøgning om tilskud til baselineundersøgelse og udarbejdelse af projektansøgning 

 

 § 7. Ansøgning indsendes via skema til ansøgning om tilskud til baselineundersøgelse med henblik på 

biocoveretablering og tilskud til udarbejdelse af projektansøgning, som findes på www.mst.dk/biocover.  

 Stk. 2 Ansøgningen skal indeholde 

1) stamdata for det deponeringsanlæg eller den losseplads, der søges om tilskud til baselineundersøgelse 

af, 

2) fysiske data for den del af deponeringsanlægget eller lossepladsen, der er relevant med hensyn til 

eventuel biocoveretablering, 

3) opsummering af nyeste resultater fra eventuelt tidligere udførte gasmålinger, 

4) opsummering af nyeste resultater fra eventuelle modelleringer af metanemission, 

5) forventet fremgangsmåde for baselineundersøgelsen, 

6) forventet fremgangsmåde ved udarbejdelse af projektansøgning, 

7) underskrift fra lodsejer på tilladelse til adgang til deponeringsanlægget eller lossepladsen i de tilfælde, 

hvor regionen er ansøger, 

8) underskrift fra ansøger på ansøgning om tilskud til baselineundersøgelse med henblik på 

biocoveretablering og tilskud til udarbejdelse af projektansøgning og 

9) eventuel yderligere information, som fremgår af skemaet til ansøgning om tilskud til 

baselineundersøgelse med henblik på biocoveretablering og tilskud til udarbejdelse af projektansøgning. 

 Stk. 3. Miljøstyrelsen kan forlange yderligere oplysninger. 

 

 § 8. Miljøstyrelsen giver tilsagn om tilskud til baselineundersøgelse samt eventuel projektansøgning, såfremt 
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1) historiske data for affaldsmængder og -sammensætning indikerer væsentlig forekomst af organisk stof i 

affaldet fra deponeringsanlægget eller lossepladsen, 

2) tidligere undersøgelser (herunder gasmodelleringer og/eller gasmonitering) har vist tegn på væsentlig 

metanemission fra affaldet på deponeringsanlægget eller lossepladsen, eller 

3) tidligere målinger af den samlede metanemission har vist væsentlig metanemission fra 

deponeringsanlægget eller lossepladsen. 

 Stk. 2. Der kan maksimalt ydes sammenlagt 300.000 kr. til baselineundersøgelse og udarbejdelse af 

projektansøgning, pr. deponeringsanlæg eller losseplads. 

 Stk. 3. Miljøstyrelsen godkender ansøgninger under hensyn til det indsendte materiale og foretager en 

prioritering inden for finanslovens rammer for etablering af biocovers på affaldsdeponier. 

 

Kapitel 4  

 

Afrapportering af baselineundersøgelse og udbetaling af tilskud 

 

 § 9. Resultaterne af baselineundersøgelsen og regnskabet for udførelsen af baselineundersøgelsen 

afrapporteres til Miljøstyrelsen. 

 

 § 10. Afrapportering skal ske i skema til afrapportering af baselineundersøgelse, som findes på 

www.mst.dk/biocover. Afrapporteringen skal indeholde 

1. oplysninger om deponeringsanlæggets eller lossepladsens stamdata, 

2. opsummering af resultater og måleforhold, 

3. rapport over baselineundersøgelse med de specifikationer, som fremgår af skemaet til afrapportering af 

baselineundersøgelse og 

4. regnskab, jf. § 13, stk. 1-3. 

 

 § 11. Hvis baselineundersøgelsen viser en metanemission på under 6 kg CH4/time, er ansøgeren ikke 

berettiget til at afholde udgifter til udarbejdelse af projektansøgningen inden for tilsagnet, jf. § 8, jf. dog stk. 2.  

 Stk. 2. Miljøstyrelsen kan tage træffe beslutning om, at en ansøger, hvis baselineundersøgelsen viser en 

metanemission på under 6 kg CH4/time, kan gå videre med udarbejdelse af projektansøgningen inden for 

tilsagnet, jf. § 9, såfremt ansøger har tilkendegivet ønske herom i afrapporteringen. 

 Stk. 3. Miljøstyrelsens beslutning, jf. stk. 2, træffes senest 31. december 2017 på baggrund af en prioritering i 

forhold til øvrige ansøgninger. 

 

 § 12. Hvis baselineundersøgelsen viser en metanemission, der overstiger 6 kg CH4/time, er ansøgeren 

berettiget til at afholde omkostninger til udarbejdelse af projektansøgning. 

 

Udbetaling af tilskud til baselineundersøgelse 

 

 § 13. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter og ansøgers egne omkostninger i forbindelse 

med baselineundersøgelsen, når ansøger via et regnskab dokumenterer, at baselineundersøgelsen er gennemført i 

overensstemmelse med tilsagnet, og alle udgifter er afholdt. 

 Stk. 2. Regnskabet skal angive samtlige udgifter og indtægter ved projektet i form af en specificeret oversigt, 

der som minimum viser de enkelte udgiftsposter, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter. 

 Stk. 3. Regnskabet for baselineundersøgelsen skal attesteres af ansøgeren. 

  

 

Kapitel 5  

 

Projektansøgning  

 

 § 14. Ansøgning om tilskud til biocover (projektansøgning) skal ske i skema, som kan findes på 

www.mst.dk/biocover. 
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 Stk. 2 Ansøgningen skal indeholde 

1) oplysninger om stamdata for deponeringsanlægget eller lossepladsen, 

2) angivelse af, hvilken type af biocover, der søges tilskud til, 

3) opsummerede forventninger til det ansøgte biocoversystems effektivitet til reduktion af metanemission,  

4) opsummerede forventninger til økonomi og forventet etableringsperiode, 

5) projektbeskrivelse for etablering af biocover, med de specifikationer, der fremgår af skemaet til 

ansøgning om tilskud til biocoveretablering (projektansøgning), 

6) eventuel yderligere information, som fremgår af skemaet til ansøgning om tilskud til biocoveretablering 

(projektansøgning), og 

7) regnskab for udarbejdelse af projektansøgning, jf. § 15. 

 Stk. 3. Miljøstyrelsen kan forlange yderligere oplysninger. 

 

 § 15. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter til udarbejdelse af projektansøgningen, når 

ansøger dokumenterer de afholdte udgifter via et regnskab. 

 Stk. 2. Regnskabet skal angive samtlige udgifter og indtægter ved projektet i form af en specificeret oversigt, 

der som minimum viser de enkelte udgiftsposter, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter. 

 Stk. 3. Regnskabet for udarbejdelse af projektansøgning skal attesteres af ansøgeren. 

 Stk. 4. Miljøstyrelsen kan bestemme, at tilskud udbetales i rater, der modsvarer de faktisk afholdte udgifter. 

 

Kapitel 6 

 

Tilsagn om tilskud til etablering af biocover 

 

 §16. Miljøstyrelsen giver tilsagn om tilskud til biocoveretablering, efter en prioritering inden for den 

samlede pulje og under hensyn til blandt andre følgende kriterier: 
1) Forventet samlet og relativ reduktion af den totale metanemission fra deponeringsanlægget eller 

lossepladsen. 
2) Opfyldelse af krav til design af biocover herunder test af materialers egnethed, håndtering af 

gastransport, infiltrerende nedbør og overfladevand mm. 

3) Prisen på anlægget.  

 Stk. 2. Tilsagnet, jf. stk. 1, dækker også omkostninger til eventuel senere udbedring og monitering, jf. kapitel 

8 og 9. 

 

Kapitel 7 

 

Dokumentation for det etablerede biocover og udbetaling af tilskud til etableringen  

 

 § 17. Efter etablering af biocover skal der fremsendes dokumentation for det udførte biocover via skema for 

afrapportering af biocoverprojektets etablering, som findes på www.mst.dk/biocover.  

  

 § 18. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter til etableringen af biocoveret og til ansøgers 

egne omkostninger i forbindelse med etableringen af biocoveret, når ansøger via et regnskab dokumenterer, at 

biocoveret er etableret i overensstemmelse med ansøgning, og alle udgifter er afholdt. 

 Stk. 2. Regnskabet skal angive samtlige udgifter og indtægter ved projektet i form af en specificeret oversigt, 

der som minimum viser de enkelte udgiftsposter, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter 

samt udgifter til materialer. 

 Stk. 3. Regnskabet for etableringen af biocoveret skal attesteres af ansøgeren og påtegnes af en revisor. 

  

  

Kapitel 8 
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Opfølgende totalmåling, overfladescreening og eventuel udbedring  

 

 § 19. 2-4 måneder efter etableringen af biocover er afsluttet skal ansøger udfører en totalmåling af 

metanemission suppleret med en overfladescreening af metanemissionen. Hvis målingerne viser, at biocoveret 

ikke medfører en reduktion i metanemission, svarende til den forventede reduktion angivet i ansøgning om 

tilskud til biocoveretablering, eller der ses betydelige punktudslip af metan, skal ansøger foretage udbedring af 

biocoveret.   

 

§ 20. Efter opfølgende totalmåling, overfladescreening og eventuel udbedring skal ansøger fremsende 

dokumentation for det udførte arbejde via skema for afrapportering af opfølgende totalmåling, 

overfladescreening og eventuel udbedring, som findes på www.mst.dk/biocover. 

  
 § 21. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter og til ansøgers egne omkostninger i forbindelse 

med totalmåling, overfladescreening samt eventuel udbedring af biocoveret, når ansøger via et regnskab 

dokumenterer, at udgifter forbundet hermed er afholdt. 

 Stk. 2. Regnskabet skal angive samtlige udgifter og indtægter i form af en specificeret oversigt, der som 

minimum viser de enkelte udgiftsposter, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter samt 

eventuelle udgifter til materialer. 

 Stk. 3. Regnskabet skal attesteres af ansøgeren. 

  

 

Kapitel 9 

Monitering  

 

 

 § 22. Ansøgeren skal foretage monitering hvert halve år i to år efter etablering af biocoveret. Første 

monitering skal foretages ca. et halvt år efter den endelige etablering af biocoveret eller den endelige udbedring 

af biocoveret.  

 Stk. 2. Resultaterne skal indberettes til Miljøstyrelsen, så snart målingerne er foretaget og måledata er 

bearbejdet. Måleresultaterne indberettes via www.mst.dk/biocover. 

 Stk. 3. For anlæg med miljøgodkendelse skal resultaterne endvidere indgå i den almindelige årsrapport. 

 

 § 23. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter til moniteringen efter modtagelse af 

dokumentation herfor. 

 

Kapitel 10  

Administrative bestemmelser mm. 

 

 

  

 

 § 24. Miljøstyrelsen kan forlange at blive gjort bekendt med regnskaber, og øvrig dokumentation, som 

vedrører de tilskudsberettigede projekter efter denne bekendtgørelse. 

 

 § 25. Afgørelser efter finansloven for 2015 § 23.27.07., tekstanmærkning nr. 106, stk. 4 og 5, og efter denne 

bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 

 

Kapitel 11  

Ikrafttræden 

 

 § 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2015. 


