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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København  

ens@ens.dk  

 

Høring over lov om ændring af biobrændstofloven og ændring af lov nr. 1568 af 27. 

december 2019 om ændring af biobrændstofloven, samt nyaffattelse af bekendtgørelse om 

biobrændstoffers bæredygtighed m.v.  

 

 

Landbrug & Fødevarer noterer sig, at lovforslaget har til formål at gennemføre den politiske aftale 

om en forlængelse af det midlertidigt forhøjede iblandingskrav fra 5,75 pct. til 7,6 pct. for 

kalenderåret 2021, som blev indgået d. 7. oktober mellem regeringen V, DF, RV, SF, K, NB og LA. 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til lovudkastet i høring: 

 

Forhøjelse af iblandingskravet for bæredygtige biobrændstoffer  

Med lovforslaget forlænges den forhøjelse af iblandingskravet fra 5,75 pct. til 7,6 pct., som trådte i 

kraft 1. januar 2020, så den også gælder for kalenderåret 2021. Uden en forlængelse ville 

iblandingskravet igen falde tilbage til 5,75 pct. fra 2021, hvormed der både ville være risiko for en 

stigning i CO2-udledningen fra transportsektoren, ligesom de danske biobrændstofproducenter ville 

risikere at ryge ud af det danske marked.  

 

Landbrug & Fødevarer er derfor tilfredse med forlængelsen af det midlertidigt forhøjede 

iblandingskrav, da det sikrer en kortsigtet stabilitet for erhvervet, og dermed bidrager til at fastholde 

en vigtig produktion af bæredygtigt biobrændstof i Danmark. Det er også vigtigt for omstillingen af 

den danske transportsektor på længere sigt, hvad enten der indføres et CO2-fortrængnignskrav 

eller fastholdelse af iblandingskravet, da de danske biobrændstofprodukter på markedet har en høj 

CO2-fortrængningsevne, sikrer bæredygtige biprodukter og skaber vækst og beskæftigelse.   

 

Sænkning af iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer 

Mens det generelle iblandingskrav fastholdes på 7,6 pct., vil lovforslaget betyde et sænket 

iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer fra 0,75 pct. til 0,3 pct. i 2021.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det uheldigt, at man med lovforslaget går under det tidligere fastsatte 

iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer. For at fremme markedet for avanceret 

biobrændstof er det således nødvendigt med mere ambitiøse mål, som kan bidrage til at skabe en 

efterspørgsel.  

 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne have mulighed for at vende tilbage med yderligere kommentarer 

eller spørgsmål, hvis vi finder behov for dette. 
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Med venlig hilsen 
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