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Dansk Erhvervs høringssvar til udkast til bekendtgørelse om bæredygtighed 
og reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende 

biobrændsler til energiformål m.v. og udkast til bekendtgørelse om Håndbog 

om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgas-
emissioner for biomassebrændsler til energiformål. 

 

 

Dansk Erhverv takker for muligheden for at komme med svar til de to høringer vedrørende ud-

kast til bekendtgørelse om bæredygtighed og reduktion af drivhusgasemissioner for biomasse-

brændsler og flydende biobrændsler til energiformål m.v. og udkast til bekendtgørelse om Hånd-

bog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for bio-

massebrændsler til energiformål. 

 

 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Erhverv støtter fastsættelse af et klima bæredygtighedskrav til anvendelse af biomasse. Det 

er afgørende, at vi sikrer en reel CO2 reduktion ved anvendelse af biomasse og samtidig sikrer at 

der er samme krav til biomassen uanset i hvilken sektor den anvendes. Bæredygtighedskravene 

skal tage højde for CO2 fortrængning, sikring af biodiversitet og understøtte cirkulær bioøkonomi. 

Bæredygtighedskriterierne bør samtidig understøtte en kaskadeanvendelse, således biomasse ud-

nyttelse optimalt. Det kan fx være ved at biomasse udnyttes til produktion bioethanol, og bioaffal-

det opgraderes til proteinfoder til husdyr, således den maksimale værdi af biomassen udnyttes 

sammenlignet med hvis biomassen direkte anvendes som foder. 

 

Dansk Erhverv mener, at bæredygtighedskriterier for anvendelse af biomasse skal gælde for alle 

former for biomasse i alle sektorer, om det er til energiudnyttelse, plastikposer eller produktion af 

flydende biobrændsler. For at dette kan realiseres skal der være ens krav til opgørelsen af bære-

dygtigheden til biomasse uanset hvor den anvendes. Det er bæredygtigheden af biomassen som er 

afgørende, ikke hvor den anvendes. Vi ser dog muligheder i differentiering af, for eksempel, driv-

husgasreduktion i forskellige sektorer baseret på substitutionsmuligheder. For eksempel, kan der 

stilles lavere krav til drivhusgasreduktion i plastik produktion og brændsel til transport i forhold 

til afbrænding i kraftværker, hvor der er alternativer. 

 

 



DANSK ERHVERV   

 

  Fejl! Henvisningskilde ikke 

fundet.2/2 

 

Specifikke bemærkninger 

 

I begge bekendtgørelser mangler der en klar definition af biomasse. Denne definition skal inklu-

dere vedligeholdelse af haver, parker og offentlige områder (herunder vejkanter).  

Vi er uforstående hvorfor have- og parkaffald ikke er inkluderet i definitionen på biomasse, da det 

opfylder kriterierne og har en biologisk oprindelse. Dansk Erhverv mener, at have- og parkaffald 

burde indgå i definitionen på “Biomasse” i § 3 stk. 4. Dette fremgår også i § 19 stk. 5.  

 

Vi foreslår at definitionen på biomassen er følgende i § 3 stk. 4: 

 

Definition af biomasse: Den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biolo-

gisk oprindelse fra landbrug, herunder vegetabilske og animalske stoffer, fra skovbrug og til-

knyttede erhvervsgrene, fra vedligeholdelse af haver, parker, og offentlige områder (herunder 

vejkanter), fra fiskeri, fraakvakultur, og fra den bionedbrydelige del af affald, herunder indu-

striaffald og kommunalt affald af biologisk oprindelse. 

 

Denne kategori kan også tilføjes som egen kategori i § 3 under stk. 6.  

 

7) Biomasse fra haver, parker og vedligehold af offentlige områder (inkl vejarealer): Biomasse 

fra vedligeholdelse af have, park, og andre områder herunder vejkanter hvor træer, buske, 

hække og læhegn beskæres 

 

Ydermere, så er definitionen på “ikke skov” i Håndbogen for upræcis og omfatter ikke have-park 

biomasse. Den nuværende definition på “Træ fra ikke skov” i Håndbogen på side 12 er følgende: 

“Træ fra ikkeskov: Træ fra ikkeskov er træ, som stammer fra trævækst uden for skovområder fx 

læhegn og andre træbevoksede arealer i det åbne land, og som hverken er ”biomasse fra land-

brug”, ”biomasse fra skovbrug”, ”restprodukter fra træindustri”, ”restprodukter fra anden indu-

stri”, eller ”træaffald”.”  

 

Denne definition inkluderer ikke “biomasse fra vedligeholdelse af haver, parker, og offentlige 

områder (herunder vejkanter)” da dette jo ikke er ”det åbne land.” 

 

Vi foreslår, at denne type biomasse ikke underlægges det særlige danske krav i § 16 i bekendtgø-

relsen og side 16 i håndbogen: ”For biomasse fra ikkeskov består det ekstra danske krav af krav 

om reetablering samt risikovurdering og minimering ift. Naturværdier.” Vi mener, at det ikke er 

relevant at bevise, at man genplanter en plante, nedskåret træ fra private haver, trimmer en hæk 

på en vej eller fjerner et træ der står i vejen for trafikken. Derfor foreslår vi at der oprettes en sær-

skilt kategori for have- og parkaffald. 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

 

Ulrich Bang 

Klima- og Energichef 


