
 

 

Ændringer af MR-forordningens artikel 38 og 39 fra 2022 - biomasse og 

bionaturgas  
MR-forordningen (2018/2066) er blevet ændret af forordning 2020/2085. Nogle af disse bestemmelser er 

gældende fra 2021 (blå tekst) mens andre først er gældende fra 2022 (lilla tekst).  

Dette er en uofficiel gengivelse af artikel 38 og 39 i MR-forordningen, som de er gældende i 2021, samt en 

uofficiel sammenskrevet version af de samme bestemmelser, som de gælder fra 2022. Teksten har ingen 

retsvirkning, og ingen person eller institution påtager sig ansvar for, at indholdet er korrekt.  

Der må følgelig ikke træffes dispositioner i tillid til denne tekst, idet der i stedet henvises til de autentiske 

udgaver af de relevante retsakter, sådan som de er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan 

findes i EU-Kommissionen juridiske database EUR-Lex.  

 

MR-forordningen (2018/2066) gældende i 2021 

Artikel 38 

Biomassekildestrømme 

1. Driftslederen kan fastslå aktivitetsdata for en biomassekildestrøm uden anvendelse af metodetrin og 

fremlægge analysedokumentation for biomasseindhold, hvis denne kildestrøm udelukkende består af 

biomasse, og driftslederen kan garantere, at den ikke er forurenet af andre materialer eller brændsler. 

2. Emissionsfaktoren for biomasse er nul. 

Emissionsfaktoren for hvert brændsel eller materiale beregnes og rapporteres som den foreløbige 

emissionsfaktor fastlagt i henhold til artikel 30 ganget med brændslets eller materialets fossilfraktion. 

3. Tørv, xylit og fossilfraktioner i blandede brændsler eller materialer anses ikke for at være biomasse. 

4. Hvis biomassefraktionen for blandede brændsler eller materialer udgør 97 % eller derover, eller hvis den 

på grund af mængden af emissioner forbundet med brændslets eller materialets fossile fraktion 

klassificeres som en ubetydelig kildestrøm, kan den kompetente myndighed tillade driftslederen at 

anvende ikke-metodetrindelte metoder, herunder energibalancemetoden, til bestemmelse af 

aktivitetsdata og relevante beregningsfaktorer. 

Artikel 39 

Bestemmelse af biomasse og fossil fraktion 

1. For blandede brændsler eller materialer kan driftslederen enten antage, at det ikke indeholder biomasse, 

og anvende en standard fossilfraktion på 100 %, eller bestemme en biomassefraktion i henhold til stk. 2 ved 

anvendelse af metodetrin som fastsat i afsnit 2.4 i bilag II. 

2. Hvis driftslederen i henhold til det påkrævede metodetrin skal udføre analyser med henblik på at 

bestemme biomassefraktionen, skal vedkommende gøre dette på grundlag af en relevant standard og de 

dertil hørende analysemetoder, forudsat at den kompetente myndighed har godkendt brugen af denne 

standard og analysemetode.  



 

 

Hvis driftslederen i henhold til det påkrævede metodetrin skal udføre analyser med henblik på at 

bestemme biomassefraktionen, men anvendelsen af første afsnit ikke er teknisk mulig eller ville medføre 

urimelige omkostninger, skal driftslederen forelægge en alternativ skønsmetode til bestemmelse af 

biomassefraktionen til den kompetente myndighedsgodkendelse. For brændsler eller materialer, som 

stammer fra en fremstillingsproces med veldefinerede og sporbare tilførselsstrømme, kan driftslederen 

basere sit skøn på en massebalance over det fossile kulstof og det biomassekulstof, som indgår i eller udgår 

af processen. 

Kommissionen kan fastsætte retningslinjer for yderligere relevant skønsmetoder. 

3. Uanset stk. 1 og 2 samt artikel 30 må driftslederen, hvis der i overensstemmelse med artikel 2, litra j), og 

artikel 15 i direktiv 2009/28/EF er etableret en oprindelsesgaranti for biogasser, som indsprøjtes i og 

efterfølgende fjernes fra et gasnet, ikke anvende analyser til at bestemme biomassefraktionen. 

 

MR-forordningen (2018/2066) gældende fra 2022 

Artikel 38 

Biomassekildestrømme 

1. Driftslederen kan fastslå aktivitetsdata for en biomassekildestrøm uden anvendelse af metodetrin og 

fremlægge analysedokumentation for biomasseindhold, hvis denne kildestrøm udelukkende består af 

biomasse, og driftslederen kan garantere, at den ikke er forurenet af andre materialer eller brændsler. 

Artikel 38, stk. 5, anvendes i forbindelse med nærværende stykke. 

2. Emissionsfaktoren for biomasse er nul. Artikel 38, stk. 5, anvendes i forbindelse med nærværende afsnit. 

Emissionsfaktoren for hvert brændsel eller materiale beregnes og rapporteres som den foreløbige 

emissionsfaktor fastlagt i henhold til artikel 30 ganget med brændslets eller materialets fossilfraktion. 

3. Tørv, xylit og fossilfraktioner i blandede brændsler eller materialer anses ikke for at være biomasse. 

4. Hvis biomassefraktionen for blandede brændsler eller materialer udgør 97 % eller derover, eller hvis den 

på grund af mængden af emissioner forbundet med brændslets eller materialets fossile fraktion 

klassificeres som en ubetydelig kildestrøm, kan den kompetente myndighed tillade driftslederen at 

anvende ikke-metodetrindelte metoder, herunder energibalancemetoden, til bestemmelse af 

aktivitetsdata og relevante beregningsfaktorer. 

Artikel 38, stk. 5, anvendes i forbindelse med nærværende stykke. 

5. Når der henvises til nærværende stykke, skal biobrændstoffer, flydende biobrændsler og 

biomassebrændsler, der anvendes til forbrænding, opfylde de bæredygtighedskriterier og kriterier for 

besparelse af drivhusgasemissioner, der er fastlagt i artikel 29, stk. 2-7 og 10, i direktiv (EU) 2018/2001. 

Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der er fremstillet af affald og 

restprodukter, som ikke stammer fra landbrug, fiskeri og skovbrug, skal dog kun opfylde kriterierne i artikel 

29, stk. 10, i direktiv (EU) 2018/2001. Nærværende afsnit finder også anvendelse på affald og 

restprodukter, som først forarbejdes til et produkt, inden de videreforarbejdes til biobrændstoffer, 

flydende biobrændsler og biomassebrændsler.  



 

 

Elektricitet, opvarmning og køling, der er fremstillet af kommunalt fast affald, er ikke underlagt kriterierne i 

artikel 29, stk. 10, i direktiv (EU) 2018/2001.  

Kriterierne i artikel 29, stk. 2-7 og 10, i direktiv (EU) 2018/2001 gælder uanset biomassens geografiske 

oprindelse.  

Artikel 29, stk. 10, i direktiv (EU) 2018/2001 finder anvendelse på et anlæg som defineret i artikel 3, litra e), 

i direktiv 2003/87/EF.  

Vurderingen af, om kriterierne i artikel 29, stk. 2-7 og 10, i direktiv (EU) 2018/2001 overholdes, foretages i 

overensstemmelse med artikel 30 og artikel 31, stk. 1, i nævnte direktiv.  

Hvis den biomasse, der anvendes til forbrænding, ikke opfylder nærværende stykke, anses dens 

kulstofindhold for at være fossilt kulstof. 

Artikel 39 

Bestemmelse af biomasse og fossil fraktion 

1. For blandede brændsler eller materialer kan driftslederen enten antage, at det ikke indeholder biomasse, 

og anvende en standard fossilfraktion på 100 %, eller bestemme en biomassefraktion i henhold til stk. 2 ved 

anvendelse af metodetrin som fastsat i afsnit 2.4 i bilag II. 

2. Hvis driftslederen i henhold til det påkrævede metodetrin skal udføre analyser med henblik på at 

bestemme biomassefraktionen, skal vedkommende gøre dette på grundlag af en relevant standard og de 

dertil hørende analysemetoder, forudsat at den kompetente myndighed har godkendt brugen af denne 

standard og analysemetode.  

Hvis driftslederen i henhold til det påkrævede metodetrin skal udføre analyser med henblik på at 

bestemme biomassefraktionen, men anvendelsen af første afsnit ikke er teknisk mulig eller ville medføre 

urimelige omkostninger, skal driftslederen forelægge en alternativ skønsmetode til bestemmelse af 

biomassefraktionen til den kompetente myndighedsgodkendelse. For brændsler eller materialer, som 

stammer fra en fremstillingsproces med veldefinerede og sporbare tilførselsstrømme, kan driftslederen 

basere sit skøn på en massebalance over det fossile kulstof og det biomassekulstof, som indgår i eller udgår 

af processen. 

Kommissionen kan fastsætte retningslinjer for yderligere relevant skønsmetoder. 

3. Uanset stk. 1 og 2 samt artikel 30 må driftslederen ikke anvende analyser eller skønsmetoder i henhold 

til stk. 2 til at bestemme biomassefraktionen af naturgas modtaget fra et gasnet, hvortil der er tilsat biogas. 

Driftslederen kan bestemme, at en vis mængde naturgas fra gasnettet er biogas ved hjælp af metoden i stk. 

4. 

4. Driftslederen kan bestemme biomassefraktionen ved hjælp af fortegnelser over køb af biogas med et 

tilsvarende energiindhold, forudsat at driftslederen over for den kompetente myndighed godtgør:  

a) at den samme mængde biogas ikke dobbelttælles, navnlig at den købte biogas ikke hævdes at blive 

anvendt af nogen anden, bl.a. ved at fremlægge en oprindelsesgaranti som defineret i artikel 2, nr. 12, i 

direktiv (EU) 2018/2001, og  

b) at driftslederen og biogasproducenten er forbundet til samme gasnet.  



 

 

Med henblik på dokumentation af, at nærværende stykke efterleves, kan driftslederen benytte de data, der 

er registreret i en database, som en eller flere medlemsstater har oprettet, og som gør det muligt at spore 

overførsler af biogas. 
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