
Hvad skal jeg indberette? 
 

Brændselsindberetningen er for mange, særligt mindre anlægsejere, et nyt begreb. For at gøre processen 

så enkel som muligt for jer, har vi udarbejdet denne beskrivelse af hvad du skal indberette. Følg 

diagrammet nedenfor for at se hvad din indberetning skal indeholde. 

 

Generelt om indberetningen 
 

Hvor mange indberetninger skal jeg lave? 

Du skal indberette for hvert værk som du har modtaget støtte til produktionen for i 2020. Energistyrelsen 

har sendt et brev via e-boks pr. værk indeholdende værkets unikke GSRN som skal angives ved 

indberetning. Hvis du har modtaget 2 breve, skal du altså indberette særskilt for begge værker. Hvis du har 

2 motorer der leverer elektricitet via samme tilslutning til det kollektive elforsyningsnet er der tale om ét 

værk. Du skal dermed indberette det samlede brændselsforbrug på de 2 motorer i indberetningen. 

  

Jeg har foruden biogas anvendt 

en begrænset mængde naturgas, 

diesel o.l. i forbindelse med 

opstart af min motor eller i 

perioder hvor biogas ikke har 

været tilstrækkelig. 

Ja 

Jeg har kun anvendt 

biogas til produktion af 

den elektricitet jeg har 

modtaget støtte til i 

2020  
Nej 

Ja Nej 

Læs 

”Kategori A” 

Læs 

”Kategori B” 

Læs 

”Kategori C” 



 

Kontinuerlig måling? 

Hvis den indberettede mængde biogas er baseret på målinger af den indfyrede biogas skal der svares ja til 

dette spørgsmål. Dette vil være tilfældet hvis biogassen leveres fra en biogasproducent til en forbruger 

f.eks. et kraftvarmeværk. Hvis biogasproducent og elproducent er den samme juriske enhed kan 

energiindholdet opgøres via alternative metoder der ikke hviler på kontinuerlig måling. Hvis den forbrugte 

biogasmængde opgøres med udgangspunkt i en sådan metode, svares ”nej” til spørgsmålet. 

Kategori A 
Langt de fleste værker falder i denne kategori. Biogas afbrændes uden støtte fra øvrige brændsler på en 

motor der trækker en generator. Den producerede elektricitet afsættes i markedet og for det modtager du 

enten en fast afregning eller et pristillæg pr. kWh fra Energistyrelsen. I selve indberetningen skal du angive 

anvendelsen af naturgas som ”0,0” og sige nej til både ”Skal du indberette energimængder fra øvrige 

brændsler” og nej til ”Skal du indberette energimængder fra støttebrændsler” som vist nedenfor, husk at 

angive dit biogasforbrug i gigajoule: 

 

Kategori B 
Biogas afbrændes som det primære drivmiddel på en motor, dog med støtte fra andre brændsler i særlige 

situationer, f.eks. i forbindelse med opstart af motoren eller i situationer hvor biogas ikke leverer 

tilstrækkelig energi til drift af motoren. Såfremt støttebrændsler udgør mere end 6 % af den totale 

indfyrede energi, falder værket i kategorien som beskrevet i kategori C og din indberetning skal foretages 

som sådan. Indberetning for værker i tilhørende kategori B skal se ud som følgende. I feltet til naturgas 

angives ”0,0” (hvis der er anvendt naturgas som støttebrændsel skal dette indberettes særskilt). Der svares 

”Nej” til spørgsmålet om hvorvidt der skal indberettes energimængder fra øvrige brændsler. Der svares ”Ja” 



til spørgsmålet om der skal indberettes energimængder fra støttebrændsel. Der generes nu en ekstra fane 

med titlen ”Støttebrændsler” i kolonnen i venstre side jf. pilen nedenfor. 

 

Klik ind på fanen og vælg fra listen hvilke(t) støttebrændsler der er anvendt. Tilføj flere støttebrændsler 

efter behov. 

 

Kategori C 
Denne kategori omfatter kun ganske få værker der anvender biogas. Typisk er der tale om store decentrale 

og i visse tilfælde centrale værker der anvender biogas som sekundært brændsel i kombination med f.eks. 

biomasse. Kategorien rummer også de anlæg fra kategori B som anvender mere end 6 % støttebrændsel. 

Indberetning for værker i tilhørende kategori C skal se ud som følgende. I feltet til naturgas angives den 

mængde naturgas der er anvendt i gigajoule. Hvis der er anvendt øvrige brændsler ud over naturgas svares 

”Ja” til spørgsmålet om hvorvidt der skal indberettes energimængder fra øvrige brændsler, ellers svares 

”Nej” til dette spørgsmål. Der svares ”Nej” til at der skal indberettes energimængder fra støttebrændsel. 

Der generes nu en ekstra fane med titlen ”Øvrige brændsler” i kolonnen i venstre side jf. pilen nedenfor. 



 

Klik ind på fanen og vælg fra listen hvilke(t) brændsel(ler) der er anvendt. Tilføj flere brændsler efter behov. 

 


