
Bilag B. Positivliste for råvarer til dobbelttællende biobrændstoffer. 
Gældende for biobrændstof, som anvendes i transport senest 31. 
december 2019.  

Materiale (råvare som 
kan anvendes til 
produktion af 
dobbelttællende 
biobrændstof) 

Begrænsninger for muligheden for dobbelttælling (ingen 
angivelse indikerer ingen begrænsninger) 
Sted/om
råde, 
hvorfra 
material
et må 
komme  

Tidsbegræns-
ning for 
dobbelt-
tælling* 

Mængde som må anvendes til 
dobbelttællende biobrændstof 

Alt lignocellulose-
materiale 

   

Alle celluloseholdige 
nonfoodmaterialer 

    

Landbrugsmæssige 
restprodukter: 

   

Halm    
Bagasse**    
Avner    
Bælge    
Den ikke spiselige del af 
majskolber 

   

Nøddeskaller    
Husdyrgødning    
Sukkerroetoppe  Indtil 3/2-2019 Den andel, som normalt efterlades 

på marken 
Sukkerroevaskevand  Indtil 3/2-2019  
Sukkerroeskaller  Indtil 3/2-2019 Den andel, som normalt efterlades 

på marken 
Sukkerroespidser  Indtil 3/2-2019 Den andel, som normalt efterlades 

på marken 
    
Bearbejdningsmæssige 
restprodukter 

   

Talloliebeg    
Råglycerin    
TER***  Optagelsen på 

listen er 
forlænget indtil 
1/7-2022 
 

Den mængde, producenten normalt 
producerer, defineret som den 
gennemsnitlige TER produktion over 
de sidste 3 år inden 22/6-2018. 
Mangler dokumentation herfor, da 



maks. 3 vægtprocent af den 
mængde olie, som anvendes til 
biodieselproduktionen. 
 

Brun lud   Indtil 23/8-
2020 

Restprodukt fra papirfremstilling ved 
brug af sulfitprocessen. 

Affald     
Animalsk fedt  
kategori 1**** 

   

Animalsk fedt kategori 
2**** 

   

Den organiske fraktion af 
husholdningsaffald 

 Indtil 3/2-2019  

Andre 
restprodukter/affald 

   

DLP (delactosed 
permeate), et 
restprodukt fra 
mejeriindustrien efter 
udvinding af protein og 
laktose fra valle 

 Indtil 10/10-
2021 

Maksimalt den mængde, som i 2016 
blev anvendt til biogasproduktion 
eller tilført gylletanke, og kvaliteten 
må ikke være bedre end de 
kvaliteter, som blev anvendt til 
biogasproduktion eller tilført 
gylletanke i 2016  

Bioethanol, der har været 
brugt til 
rensning/udvinding af 
blodplasma og som ikke 
kan anvendes som 
fødevare, foder eller til 
yderligere farmaceutiske 
formål, og som man 
derfor ellers ville skille 
sig af med.# 

 Fra 21/5-2019 
indtil 1/6-2023 

 

Madaffald i form af brød, 
korn,morgenmadsproduk
ter (”cereals”) og 
kartoffelchips, som er 
produceret til fødevare-
formål, men som ikke 
kan anvendes som 
fødevarer, og som pga. 
foderlovgivning eller 
reglerne om animalske 
biprodukter heller ikke 

 Fra 16/8-2019 
indtil 1/9-2023 

Det er en forudsætning, at råvaren 
opfylder definitionen på affald i 
affaldsdirektivet, og at den ikke er 
forsætligt ændret eller forurenet for 
at opfylde definitionen 



kan anvendes som 
foder.##  

 
* Biobrændstof, som anvendes i transportsektoren uden for den angivne tidsbegrænsning, kan ikke  
tælle dobbelt. 
 
**Bagasse omfatter ikke sukkerroepulp 
 
***Transesterification residue: Restprodukt, som visse biodieselproducenter kan have efter 
transesterificeringen af olie til fedtsyreestre, hovedsageligt bestående af biodiesel, vegetabilsk olie, 
fedtsyrer, metanol og vand. Det vurderes, at TER er omfattet af VE-direktivets bilag IXA d) 
”Biomassefraktionen af industriaffald som er uegnet til anvendelse i fødevare- eller foderkæden”. 
 
****som defineret i Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 
 
#  Det vurderes, at bioethanol, der har været brugt til rensning/udvinding af blodplasma og som ikke kan 
anvendes som fødevare, foder eller til yderligere farmaceutiske formål, og som man derfor ellers ville skille 
sig af med, er omfattet af VE-direktivets bilag IXA d) ”Biomassefraktionen af industriaffald som er uegnet til 
anvendelse i fødevare- eller foderkæden”. 
 
## Det vurderes, at Madaffald i form af brød, korn, morgenmadsprodukter (”cereals”) og kartoffelchips, 
som er produceret til fødevare-formål, men som ikke kan anvendes som fødevarer, og som pga. 
foderlovgivning eller reglerne om animalske biprodukter heller ikke kan anvendes som foder, er omfattet af 
VE-direktivets bilag IXA d) ”Biomassefraktionen af industriaffald som er uegnet til anvendelse i fødevare- 
eller foderkæden”. 
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