
 

 

Spørgsmål og svar om bæredygtighedskrav til biomasse 

 
Generelle spørgsmål 

 

Er det kun certificeret biomasse, som kan opfylde kravene? 

Nej, certificering er en hjælp til dokumentation, men alle krav kan også dokumenteres opfyldt på anden vis, 

enten på A-niveau (efter national lovgivning) eller B-niveau (kildeområdeniveau). Håndbogen beskriver nærmere, 

hvordan kravene opfyldes og dokumenteres.  

  

Hvilke certificeringsordninger/claims er godkendt som dokumentation? 

For dokumentation af bæredygtighedskrav til landbrugsbiomasse: 

 REDcert 

 ISCC 

 

For dokumentation af VE-direktivets bæredygtighedskrav til skovbiomasse, jf. Håndbogen 5.3.1: 

EU-Kommissionen har endnu ikke godkendt nogle såkaldte frivillige ordninger. Energistyrelsen har midlertidigt 

godkendt følgende ordninger (claims) for 2021: 

 FSC: FSC 100 % og FSC Mix Credit 

 PEFC: 100 % PEFC Origin og 100 % PEFC Certified 
 SBP: SBP Compliant 

 

For dokumentation af det ekstra biodiversitetskrav til skovbiomasse, jf. Håndbogen 5.4.2: 

 FSC: FSC 100 % og FSC Mix Credit 

 PEFC: 100 % PEFC Origin og 100 % PEFC Certified 
 SBP: SBP Compliant 

 

For dokumentation af det ekstra klimakrav til skovbiomasse, jf. Håndbogen 5.4.2: 

 FSC: FSC 100 % og FSC Mix Credit 

 PEFC: 100 % PEFC Origin og 100 % PEFC Certified 
 

 

Er der en bagatelgrænse for små anlæg?  

Ja. Biomasse anvendt i anlæg under bestemte størrelser skal ikke overholde bæredygtighedskrav. Grænserne 

afhænger af biomassekategorien.  

 

For biomasse fra skov, affald og restprodukter fra træindustri er grænserne i 2021: 

- 5 MW for anlæg, der leverer el, varme eller køling til offentlige net, og  

- 20 MW for anlæg, der leverer energi i virksomheder.  

 

For landbrugsbiomasse er grænserne hhv.  

- 20 MW for anlæg, der bruger biomasse til afbrænding og  



 

 

- 2 MW for anlæg der bruger biogas eller forgasningsgas. 

 

Er der planer om at sænke grænserne for hvilke anlægsstørrelser, der er omfattet af krav? 

For skovbiomasse sænkes anlægsgrænse for anlæg til produktion af el, varme og køling fra 5 MW i 2021 til 2,5 

MW i 2023. For industrianlæg sænkes grænsen fra 20 MW i 2021 til 2,5 MW i 2023. Der er planlagt en evaluering 

af kravene i 2023, som evt. kan blive fuldt op af en politisk drøftelse af om anlægsgrænserne skal sænkes 

yderligere. 

 

Der er pt. ikke konkrete planer om at sænke anlægsgrænserne for landbrugsbiomasse på hhv. 20 MW for anlæg, 

der bruger biomasse til afbrænding og 2 MW for anlæg der bruger biogas eller forgasningsgas. 

 

Skal biomasse indkøbt før 30. juni 2021 også overholde kravene? 

Biomasse indkøbt inden 30. juni og forbrugt i perioden 1. juli – 31. december 2021 skal alene dokumentere 

mængde og type, samt at biomassen var indkøbt eller at der var indgået købsaftale før den pågældende dato. 

Biomasse forbrugt efter 1. januar 2022 skal opfylde de relevante bæredygtighedskrav, uanset hvornår den er 

købt. 

 

Er anlæg er også omfattet, hvis de kun bruger f.eks. 10 % biomasse? 

Det er anlæggets kapacitet (indfyret termisk effekt), der afgør, om den biomasse, der bruges i anlægget, skal 

opfylde kravene. Biomassen skal opfylde kravene, hvis anlægget er på eller over de fastsatte grænser, også i 

situationer, hvor der også anvendes andre brændsler i anlægget.  

 

Udarbejder Energistyrelsen en "positivliste" over lande, der overholder kravene via lovgivning? 

Energistyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen lavet en oversigt over hvilke af kravene til ”Biomasse fra 

skov”, der er overholdt via dansk lovgivning. Denne oversigt kan bruges for biomasse af dansk oprindelse, og kan 

findes her: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/opfyldelse_af_baeredygtighedskrav_for_dansk_traebiomasse9jun2021fi

nal.pdf 

Energistyrelsen laver generelt ikke positivlister over hvilke andre lande, som opfylder hvilke krav. Det forventes, at 

der vil blive udarbejdet sådanne lister af aktører i markedet f.eks. af verifikatorer.  
 

Hvornår er en poppelmark til energitræ ”landbrugsbiomasse”? 

Energitræ med et stævnings- eller omdriftsinterval på maximalt 10 år kategoriseres som ”Biomasse fra landbrug”. 

Er poppelmarken ældre og opfylder definitionen på ”skov”, vil den generelt høre under ”Biomasse fra skov”. Også 

træ fra et FSC- eller PEFC-areal med et stævnings- eller omdriftsinterval på maximalt 10 år kan rapporteres som 

under ”Biomasse fra skov” (Energitræ fra skov). 

 

Definitionen på ”skov” lyder: ”Et areal på mere end 0,5 hektar og en minimumsbredde pa 20 meter med træer 

højere end 5 meter og en kronedækningsgrad på mere end 10 pct.; eller med træer, som er i stand til at nå disse 

grænseværdier på stedet jf. FAO’s definition af skov. Som skov regnes desuden områder, der af den 
kompetente myndighed i landet er defineret som skov. I Danmark anses således blandt andet træbevoksede 
arealer, der er pålagt fredsskovspligt, for skov. Dette gælder også, når de er mindre end 0,5 hektar, og når de 
indeholder skovlysninger, der ikke er træbevoksede.” 

 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/opfyldelse_af_baeredygtighedskrav_for_dansk_traebiomasse9jun2021final.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/opfyldelse_af_baeredygtighedskrav_for_dansk_traebiomasse9jun2021final.pdf


 

 

Reglerne gælder biomasse fra hele verden. Energistyrelsen kan ved behov tage stilling til konkrete afvigende 

tilfælde. 

 

Hvilken biomassetype er juletræer (uden for fredskov), som ikke bliver høstet og vokser op til 

store træer? 

Efter 10 år vil juletræer (også uden for fredskov) generelt blive betragtet som biomasse fra skov. 

  

Hvad skal drivhusgasbesparelsen ses i forhold til? 

Drivhusgasbesparelse beregnes for hvert anlæg på årsbasis i forhold til EU's fossile reference, som er angivet i 

VE-direktivet. De fossile emissionsfaktorer fremgår af Håndbogens bilag B, pkt. 19, men vil normalt være 183 

gram CO2e/MJ for elproduktion og 80 g CO2e/MJ for varme. 

  

Skal man oplyse GHG-intensitet, hvis man bruger standardværdier for 

drivhusgasemissionsbesparelser? 

Hvis man som omfattet virksomhed bruger standardværdier for drivhusgasbesparelsen kan man undlade at 

oplyse GHG-intensiteten for de pågældende biomasser i indberetningsskemaet. 

 

Man skal som leverandør være i stand til at oplyse GHG-intensitet (dvs. g CO2e pr. MJ) i tilfælde af, at aftager 

ønsker at beregne den faktiske drivhusgasbesparelse i stedet for at bruge standardværdier.  

 

Skal der indberettes oplysninger for hver lastvogn med f.eks. flis, som et værk modtager? 

Flere vognlæs kan samles til et ”parti” og indberettes på én linje i indberetningsskemaet, hvis biomassen har de 

samme karakteristika for alle kolonnerne i indberetningsskemaet, herunder oprindelsesland, evt. certificering, 

biomassetype, procesudledning m.m. 

 

Hvilke verifikatorer kan virksomhederne anvende til at kontrollere deres dokumentation? 

På Energistyrelsens hjemmeside (link til https://ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi/baeredygtighedskrav-til-

biomasse) vil det fremgå, hvilke firmaer, som Energistyrelsen har vurderet opfylder kravene til verifikatorer 

beskrevet i Håndbogen afsnit 10.3. Andre firmaer kan også benyttes, hvis de lever op til kravene. 

 

Findes Håndbogen om opfyldelse af bæredygtighedskravene på engelsk? 

Nej, der findes ikke en officiel oversættelse af den danske lovgivning. 

 

Hvilken kategori tilhører olivenkerner og skaller fra nødder? 

Olivenkerner og nøddeskaller hører til i kategorien "affald og restprodukter fra anden produktion". Se det 

vejledende skema over biomassetyper 

(https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/biomassetyper_overblik_vs15.xlsx). 

 

 

Spørgsmål om biomasse til direkte afbrænding (træ, halm m.m.) 

 



 

 

Skal kriterierne kun opfyldes for 90 % af mængden? 

Denne regel gælder kun for ”rent affald og restprodukter fra træindustri” og måles på det enkelte anlægs 

forbrug af denne biomassetype ud fra energiindhold. 

 

Skal besparelsen af drivhusgasser (GHG) regnes fra skoven eller savværket? 

For biomassekategorierne ”affald og rester fra træindustri” samt ”affald og rester fra anden produktion” regnes 

GHG-besparelsen fra og med savværket eller et andet produktionsanlæg fx et slagteri. Savsmuld som laves til 

træpiller ”bærer” altså ikke på en opstrøms emission inden træet blev til savsmuld. 

 

Kan ordningen ”Godkendt Biomasseproducent/Ansvarlig biomasse/Alternativ 

Dokumentation” anvendes som overgangsordning eller som en certificeringsordning? 

Energistyrelsen forstår spørgsmålet sådan, at der henvises til den ordning, som er etableret af Preferred by 

Nature (tidl. NEPCon). Ordningen er udarbejdet i regi af den frivillige brancheaftale.  

 

PbN/NEPCon kan tilpasse deres system vedr. ”Godkendt Biomasseproducent/Ansvarlig biomasse/Alternativ 

Dokumentation” fra brancheaftalen til de nye krav. Brug af ordningen kan i så fald være en hjælp til aktørernes 

arbejde med at dokumentere overholdelse af lovgivningens krav overfor verifikator, særligt når biomassen ikke 

er certificeret efter godkendte certificeringsordninger, se spørgsmålet om disse ovenfor.  

 

Energistyrelsen ser ”Godkendt Biomasseproducent/Ansvarlig biomasse/Alternativ Dokumentation”, som en måde 

Preferred by Nature kan løse deres opgave som verifikatorer og ikke et myndighedsgodkendt 

certificeringssystem.  

 

Hvilke krav stilles der til anlæg, som oparbejder haveparkaffald til energibrændsel? 

Kravene stilles til de virksomheder, som afbrænder biomassen. For haveparkaffald skal alene mængde, type 

(haveparkaffald) og oprindelsesland kunne dokumenteres.  

 

Hvilke krav stilles der til savværker og andre træindustrier? 

Kravene stilles til de virksomheder, som afbrænder biomassen eller som aftager biomassen til brug for 

træpilleproduktion. For rester fra træindustri skal alene mængde, type (rent affald og restprodukter fra 

træindustri) og oprindelsesland kunne dokumenteres.  

 

Gælder krav om ikke at bruge rødder og stød også for affaldsforbrændingsanlæg? 

Nej, rødder og stubbe kan indgå i "træaffald og kommunalt fast affald". 

 

Hvordan skal man forholde sig, hvis der er tale om stormfald. Gælder kravene også for 

stormfaldstræ? 

Der er undtagelser for stormfald, omfattende skadedyrsangreb med mere flere steder i reglerne, f. eks. i kravet 

om at den langsigtede produktionskapacitet skal opretholdes ved at hugsten ikke overstiger tilvæksten. 

 



 

 

Skal levende hegn genetableres? 

Ja, fra 1. januar 2022, skal levende hegn generelt genetableres, hvis træet skal afsættes til virksomheder, som er 

omfattet af bæredygtighedskrav. Kravet om genetablering anses for opfyldt, hvis der kun sker beskæring, 

herunder stævning, udtynding eller hvis der aktivt genplantes buske eller træer. Kravet om genetablering kan 

fraviges, hvis der foreligger en skriftlig vurdering, der viser, at permanent rydning af bevoksningen tilgodeser 

natur og biodiversitet bedre end genetablering, eller hvis der er dokumentation for, at et tilsvarende levende 

hegn eller anden lille bevoksning med tilsvarende eller større biodiversitetsmæssig omfang og værdi etableres et 

andet sted. Med et andet sted, forstås et andet sted på samme ejendom, og ved første mulige egnede tid på 

året.   

 

Opfylder de kommende EU-godkendte frivillige ordninger også de skærpede danske krav til 

skovbiomasse? 

Ikke nødvendigvis.  

Visse ordninger (FSC, PEFC og SBP) vil dog kunne opfylde det ekstra danske biodiversitetskrav til skovbiomasse. 

Visse ordninger (FSC og PEFC) kan bruges til at opfylde det ekstra danske klimakrav til skovbiomasse.  
  
Det fremgår af håndbogen hvilke specifikke claims, der er godkendt til hvilke krav, eftersom ”controlled wood” 

og tilsvarende som udgangspunkt ikke anses opfylde kravene. Se også et andet spørgsmål om godkendte 

ordninger/claims. 

 

Hvad sker der, hvis EU's gennemførelsesretsakt om skovbiomasse bliver vedtaget?  

 

EU-Kommissionens udkast til gennemførelsesretsakt (Implementing Act), som Kommissionen sendte i høring i 

april2021, indeholdt forslag til bindende regler for hvordan direktivets bæredygtighedskrav til biomasse fra skov 

skulle opfyldes. Denne version af retsakten er ikke vedtaget.  

 

Hvis en ny version af gennemførelsesretsakten bliver vedtaget, skal denne ”tages i betragtning”, i opfyldelsen af 

bæredygtighedskravene. Dette fremgår af håndbogen. 

 

Hvis EU-Kommissionen reviderer retsakten således, at den får en vejledende karakter vil akten kunne bruges som 

vejledning på linje med de vejledende dele af Håndbogen. 

 

Hvis retsakten bliver vedtaget i en bindende form, med et indhold, der adskiller sig fra Håndbogens, kan det 

blive nødvendigt at revidere bekendtgørelse og håndbogsbekendtgørelse.  

 
  
   



 

 

Spørgsmål om biomasse fra landbrug 

 

Hvordan håndteres kravet vedr. kulstofindhold i jord, når landbrugsbiomasse ikke kommer fra 

Danmark? 

Der skal være indført tilsvarende regler i det pågældende land. Alternativt skal biomassen være certificeret under 

en godkendt ordning. 

 

Kan man overholde kravet vedr. kulstofindhold i jord for restbiomasse fra landbrug ved at 

henvise til f.eks. at man har 20 % efterafgrøder på bedriften? 

Ja, det vil være muligt at henvise til, at man har f.eks. efterafgrøder på bedriften til at overholde kravet. Det 

centrale ift. at overholde kravet er at henvise til, at der er indført ”overvågnings- eller håndteringsplaner”, så hvis 

systemet er på plads, vil kravet ses som overholdt. 

   

Hvordan kan man dokumentere, at et areal ikke var ”primær skov” eller havde et ”stort 

kulstoflager” i 2008?  

I Danmark antages det, at dette krav er opfyldt. Det skyldes, at bl.a. Naturbeskyttelsesloven har beskyttet de 

arealer siden før 2008, og det forventes, at naturbeskyttelseslovgivningen er overholdt, med mindre andet er 

kendt.  

 

I andre lande kan det blive nødvendigt at tjekke luftfotos for det pågældende areal tilbage i tiden, hvis der ikke 

findes anden dokumentation (eller tilstrækkelig lovgivning). 

 

Spørgsmål om biomasse til produktion af biogas 

Jeg leverer biogas til et fjernvarmeværk, som anvender gassen. Skal mit anlæg 

certificeres/verificeres? 

Nej, indberetningspligten, og dermed kravet om 3. parts kontrol, ligger på det anlæg, som anvender biogassen. 

Det vil hovedsagligt være to muligheder for anvendelse: 1) el/varme og 2) opgradering. 

Som leverandør af biogas skal man dog kunne viderelevere relevante informationer om de anvendte biomasser, 

således at det er muligt for anlægget at leve op til indberetningspligten. 
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