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I 2020 skal 50% af den strøm og varme DONG Energy’s kraftværker 

producerer komme fra biomasse 
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Bæredygtig biomasse erstatter kul 

Brændselsforbrug – Mio. tons pr. år 
Centrale kraftvarmeværker 
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Igangværende konverteringer 

100% biomasse i dag  

 Efter konverteringerne forventer DONG Energy at kunne reducere 

kulforbruget med ca. 65% 

Avedøre 2  



….men vi og resten af branchen møder udfordringer: 

DONG Energy ønsker kun at anvende bæredygtig biomasse… 
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Der findes god og dårlig biomasse 

Der eksisterer ikke fælles EU-kriterier for, hvornår fast biomasse kan 

defineres som bæredygtig 

Manglende EU-kriterier fører til forskellige nationale krav – det udfordrer 

markedet 

Eksisterende standarder fx FSC er ikke velegnet til certificering af 

mindre skovejere 

Behov for identiske 

krav om 

bæredygtighed på 

tværs af markeder 



Andele af DONG Energy's biomasse, som er certificeret og 

auditeret af tredjepart 

DONG Energy bruger SBP-standard til at efterleve den danske 

brancheaftale 

Dansk brancheaftale kan dokumenteres basseret på SBP-

kriterier 
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KILDE: SBP; DONG Energy Programme for Sustainable Biomass Sourcing 

 Tredjeparts auditører står for certificeringen: 

 Kontrollerer leverandører efterlever SPB-krav 

 Årligt kontrolbesøg 

 Re-certificering hvert femte år 

100% 

2019 

25% 

100% 100% 

2018 

75% 

100% 

60% 

2016 

40% 

40% 

60% 

2017 

100% 

 SBP udvikler standard og proces for kontrol af 

biomasseleverandører 

-  Bygger på eksisterende certificeringsordninger og 

regulering for bæredygtighed i Europa 

 SBP faciliterer bæredygtigt indkøb på globalt plan 

− Uafhængig auditering af biomasse, skovforvaltning og 

CO2-udslip i værdikæde 

− Muliggør marked for vedvarende bæredygtig biomasse 

Certificeret og auditeret af tredjepart 

Verificeret af DONG Energy 



DONG Energy’s program for bæredygtig biomasse 
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DONG Energy køber kun træpiller og flis fra 

leverandører, der sikrer: 
 

 

 Løbende genplantning 

 

 Økosystemet og biodiversiteten i skovene 

beskyttes 

 

 Særligt udsatte og bevaringsværdige 

områder beskyttes 

 

 Sociale og arbejdsrelaterede rettigheder 

respekteres 

 

 Efterlevelse af DONG Energy's overordnede 

Responsible Sourcing Programme 

(etiske, sociale og miljømæssige krav) 

 

 
 



 

Appendix 
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DONG Energy køber biomasse i ind- og udland og sikrer en 

betydelig CO2-reduktion ift. kul 
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Livscyklus CO2-udledning fra biomasse er begrænset  

gCO2 / KWh 

 

DONG Energy's forbrug af træpiller i 2014, oprindelsesland 

 I dag er vores bæredygtige biomasse hovedsageligt fra EU, men 

fremadrettet vil f.eks. Nordamerika spille en større rolle 

− I det sydøstlige USA er der stor tilgængelighed af bæredygtigt 

biomasse pga. nedgangen i papirproduktionen 

~100 

~90% 
~800 

Træpiller 

~50 
~50 

Kul 

~925 

~115 
~10 

Produktion 

Afbrænding 

Transport 

 Varme- og elproduktion baseret på bæredygtig biomasse er 

CO2-neutral 

 Selv hvis vi inkluderer CO2-udledning fra produktion og 

transport, reduceres udledningen med ~90% sammenlignet 

med kul 

1. Estland og Holland 

SOURCE: DONG Energy; Life cycle assessment of wood pellets for energy applications - A Background 

Report for the Large-Scale Utilisation of Bio-pellets for Energy Applications (LUBA) Project – WP1, 2014 
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