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Denne vejledning skal belyse eventuelle spørgsmål, der måtte opstå ved udfyldelse
af opdaterede indberetningsskemaer for 2021.
Vejledning skal give et overblik over relevante punkter i:
- Skema for iblandingsforpligtelser
- Skema for CO2e-fortrængningskrav
Derudover uddybes indberetning af iblandingsforpligtelsen og den avancerede
forpligtelse.

Indberetning – iblandingsforpligtelsen og den avancerede
iblandingsforpligtelse
Den opnåede iblandingsprocent opgøres således: Mængden af biobrændstoffer
leveret til transport i kalenderåret opgjort efter eventuel dobbelttælling og tillagt
eventuelt overført overskud fra det foregående kalenderår og eventuelt købte
biotickets og efter fradrag af eventuelle solgte biotickets og eventuelt underskud
overført fra foregående kalenderår divideres med den samlede mængde af
brændstoffer leveret til landtransport i kalenderåret inklusive biobrændstoffer opgjort
før dobbelttælling, og resultatet ganges med 100 procent for at få det i procent.
Avancerede biobrændstoffer og visse andre biobrændstoffer, som er baseret på
råvarer listet i positivlisten på Energistyrelsens hjemmeside, kan tælle dobbelt ifm.
opfyldelse af iblandingsforpligtelsen, dvs. at deres faktiske energiindhold
multipliceres med 2, når den opnåede iblandingsprocent opgøres.
Den avancerede iblandingsprocent opgøres således: Mængden af avancerede
biobrændstoffer leveret til transport i kalenderåret tillagt eventuelt købte avancerede
biotickets og efter fradrag af eventuelle solgte avancerede biotickets divideres med
den samlede mængde af brændstoffer leveret til landtransport i kalenderåret
inklusive biobrændstoffer opgjort før dobbelttælling, og resultatet ganges med 100
procent for at få det i procent.
Ved opgørelsen af iblandingsprocent og avanceret iblandingsprocent skal der
anvendes det energiindhold i brændstoffer herunder biobrændstoffer, som fremgår
af VE-direktivets bilag III. I standardskemaet er indsat de brændværdier, der skal
anvendes for flydende brændstoffer. For så vidt angår gas, baseres opgørelsen på
den afregningsvalide brændværdi i den gas, som tilføres tankstationen, på samme
måde som ved afregning af punktafgift. Ved den årlige indberetning skal
virksomheden endvidere oplyse om, hvor stor en mængde af den gas, der er leveret
til transport, som udgøres af opgraderet biogas. Denne mængde opgøres på basis
af virksomhedens dokumenterede leverance til tankstationen af bæredygtig biogas,
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målt efter energi. Den del af den leverede gas, som ikke udgøres af biogas, anses
for at være fossilt gas leveret til transport.
Virksomheden kan maksimalt indberette en mængde biogas anvendt til transport,
som svarer til 100 pct. af virksomhedens samlede leverance af gas til transport i
kalenderåret, beregnet før eventuel dobbelttælling af biogas produceret af råvarer på
positivlisten.

Skema for iblandingsforpligtelser
Skemaet for iblandingsforpligtelser benyttes til at indberette til Energistyrelsen om
overholdelse af iblandingsforpligtelserne i biobrændstoflovens § 3, stk. 1 og 3. Dette
inkluderer iblandingsforpligtelsen på 7,6 pct., den avancerede iblandingsforpligtelse
på 0,3 pct. og forpligtelsen om at have mindst 5 pct. biobrændstof i benzin i 2020.
Noter til udfyldelse af skemaet findes under indberetningsfelterne i skemaet
Kort gennemgang af skemaet for 2021:
Årets salg af brændstof (inklusiv biobrændstof opgjort før dobbelttælling) summeres
i ”A”.
Den generelle iblandingsforpligtelse er forhøjet til 7,6% og vises i ”B”.
- Leveret brændstof, der tæller imod forpligtelsen, summeres i ”D”.
Den avancerede iblandingsforpligtelse for 2021 vises i ”C”.
- Den avancerede mængde leveret til landtransport summeres i ”E” og er
enkelttællende mod den avancerede iblandingsforpligtelse. Mængden er
samtidig dobbelttællende mod den generelle iblandingsforpligtelse og tilføjes i
”D”.
Købte og solgte rettigheder (tickets) angives hver for sig. Disse summeres i ”F”.
Købte og solgte avancerede rettigheder summeres i ”G”.
- Hvis der eksempelvis købes generelle rettigheder, indsættes disse i ”F1” og
lægges til ”F” automatisk, hvorimod solgte rettigheder indsættes i ”F2” og trækkes
fra i ”F” automatisk.
- Hvis der derimod er købt/solgt en mængde avancerede rettigheder, skrives det
ind i hhv. ”G1” eller ”G2”, og lægges til/trækkes fra ”G” automatisk. Avancerede
rettigheder bliver automatisk talt dobbelt i ”F”.
Opnået iblandingsprocent for året vises i ”H”.
Opnået avanceret iblandingsprocent for året vises i ”I”.
Overopfyldes forpligtelserne, vises overskuddet i ”J”.
Eventuelt overskud vises i ”K”.
Bemærk! Der kan ikke overføres en evt. overopfyldelse fra 2021 til 2022, da
iblandingskravet ophører fra 2022.
Opfyldelsen af forpligtelsen om at have mindst 5 pct. biobrændstof i benzin i 2020,
vises i ”M”.
Bemærk: Der følger uddybende noter med i bunden af skemaet.

Side 2/4

Skema for CO2e-fortrængningskrav
Skemaet for CO2e-fortrængningskravet benyttes til at indberette til Energistyrelsen
om overholdelse af 6 pct. CO2e-fortrængningskravet i biobrændstoflovens § 3 b og
oplyser om benyttede biobrændstoffers bæredygtighed. I skema for CO2efortængningskrav skal alle leverede mængder brændstof til transport angives.
Begrebet dobbelttælling er ikke gældende i opfyldelsen af CO2e-fortængningskrav.
Det betyder, at dobbelttællende mængder, der bruges til opfyldelse af
iblandingsforpligtelsen, ikke kan skrives ind som dobbelttællende, men udelukkende
enkelttællende, i dette skema.
Summary FQD: Ved korrekt udfyldelse af skemaet kan den opnåede reduktion ses
i summary fanen.
Notes: Uddyber forskellige kolonner i skemaet.
Fossil and other non-biofuels: Heri udfyldes leverede mængder fossilt brændstof
for indberetningsåret.
Biofuels: Her udfyldes oplysninger om leverede mængde biobrændstof og
bæredygtighedsoplysninger.
Biotickets: Hvis en forpligtet virksomhed ønsker at overføre rettigheder til en
mængde biobrændstof og medfølgende CO2-intensitet til en anden forpligtet
virksomhed,
skal
pågældende
mængder
biobrændstof
og
bæredygtighedsoplysninger på den overførte rettighed, angives i denne fane. Alt
efter om den indberettende virksomhed har afgivet eller modtaget rettigheder, skal
dette angives med negativt fortegn, hvis afgivet, og positivt fortegn, hvis modtaget, i
”Quantity (value)”-kolonnen.
Alt hvad en brændstofleverandør har leveret af biobrændstoffer til transport skal
stadig fremgå i fanen ”2 Biofuels”.
Eksempel:
Leverandør 1 sælger X rettigheder til leverandør 2.
Leverandør 1 angiver den leverede mængde X biobrændstoffer i fanen ”2
Biofuels”.
Leverandør 1 angiver den solgte mængde rettigheder X med negativt fortegn i
fanen ”2.1 Biotickets”.
Leverandør 2 angiver den købte mængde X med positivt fortegn i ”2.1
Biotickets”.
Leverandør 2 skal ikke angive mængden X i fanen ”2 Biofuels”.
Electricity: Ved mulighed for medtælling af elektricitet kan dette indberettes her.
UER information: Her indtastes information om brugte UER-kreditter, hvis disse er
blevet anvendt i forbindelse med opfyldelse af CO2e-fortrængningskravet. Yderligere
information om hvilke nødvendige oplysninger, der skal indberettes i forbindelse med
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benyttelse af UER-kreditter, kan findes i Energistyrelsens UER-vejledning1, samt
EU's Guidance Note2.
- Bemærk at brug af UER-kreditter ikke er et krav, blot et ekstra værktøj, der kan
bruges til at opfylde CO2e-fortrængningskravet.
- Der kan overføres UER-kreditter fra 2021 til 2022.
o Der kan dog maksimalt overføres UER-kreditter svarende til 0,5 pct. af
den totale netto reduktion, fra 2021 til 2022. UER-kreditter som
overføres fra 2021-2022, skal angives med negativt fortegn i fanen ”4
UER information”
o Ved overførsel af UER-kreditter, skal det tilkendegives, hvilket UERprojekt, der overføres UER-kreditter fra.
UER Transfer: Her indtastes UER kreditter, der er overført fra 2020 til 2021.
Bemærk: Der er uddybende noter i fanen ”Notes”.
Bemærk: der er en uoverensstemmelse mellem skemaet til brug for indberetning og
bilag IV i metodebekendtgørelsen. Diskrepansen skyldes, at de bagvedliggende EUregler (metodedirektivet, 2015/652 af 20. april 2015) om anvendelse af
indberetningsskabeloner er blevet justeret siden metodebekendtgørelsens
udstedelse.
Overførsel af data fra det tidligere indberetningsskema til det opdaterede skema for
2020.
Hvis en virksomhed allerede har indsat data for 2021 i den tidligere version af
indberetningsskemaet, vil det være nødvendigt at overføre disse data til den
opdaterede version af indberetningsskemaet. Ved overførsel af data anbefales det
at kopiere kolonne for kolonne ind i det opdaterede indberetningsskema fra venstre
imod højre. Der må ikke kopieres data ind i kolonner som udfyldes automatisk. Ved
kopiering bedes man være specielt opmærksom på kolonnen ”Feedstock”, hvor der
i det opdaterede skema kun må benyttes elementer i drop-down menuen.

1

”Retningslinjer for brug af Upstream Emission Reductions (”UER’ere”) i 2020 til opfyldelse af kravet om 6 pct.
reduktion af drivhusgasemissionerne efter Brændstofkvalitetsdirektivet.”
2
“GUIDANCE NOTE on approaches to quantify, verify, validate, monitor and report upstream emission
reductions”.
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