
 

 

Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder 
og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven1  

I medfør af § 3, stk. 9, § 3b, stk. 5 og 6, § 3e, stk. 2, § 4, § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, § 7, stk. 2, § 8, stk. 2 og 3 og § 9, stk. 2 i lov 
om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 21. 
juni 2011, som ændret ved lov nr. 1754 af 27. december 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i 
bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser: 

§ 1. EU-direktiv nr. 2015/652/EU om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (metodedirektivet) træder i kraft den 21. april 
2017. Direktivet er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.  
 
§ 2. Med henblik på overholdelse af biobrændstoflovens § 3b skal virksomheder anvende den beregningsmetode, der er anført i 
bilag I til metodedirektivet, til at bestemme drivhusgasintensiteten for de brændstoffer, som de leverer. 
 
§ 3. Med henblik på artikel 7a, stk. 1, andet afsnit i direktiv 98/70/EF, og ved dokumentation for overholdelsen af 
biobrændstoflovens § 3b, skal virksomheder indberette data til Energistyrelsen under anvendelse af de definitioner og den 
beregningsmetode, der er beskrevet i bilag I til metodedirektivet. Dog vil der ikke skulle foretages indberetninger efter 
metodedirektivets bilag 1, del 2, punkt 2 og 3. Data indberettes årligt i det format, der er anført i bilag IV til metodedirektivet. 
 
§ 4. Med henblik på overholdelse af biobrændstoflovens § 3b skal virksomheden foretage en sammenligning af de opnåede 
reduktioner af vugge til grav-emissioner af drivhusgasser fra brændstoffer og fra elektricitet med minimumsstandarderne for 
brændstoffer som anført i bilag II til metodedirektivet.   

 
Straf 

 
§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 2-4, eller ikke 
rapporterer i overensstemmelse med direktivets retningslinjer.  

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.  
 

Ikrafttræden m.v. 

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. april 2017. 
 
 

Energistyrelsen, den xx. xxxx 2017  

Martin Hansen 

/Jane Glindvad Kristensen  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 2015/652/EU af 20. april 2015 om 

fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om 
kvaliteten af benzin og dieselolie, EU-Tidende 2015, L 107, side 26. 



 

 

 

Bilag  

Rådets direktiv (EU) 2015/652 af 20. april 2015 om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie 

”HER SKAL BILAGET (2015/652) INDSÆTTES”  

 

 

 


