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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

Høringssvar er sendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til tsa@ens.dk   

 

 

Høring over lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, 

biobrændstofloven og forskellige andre love (Delvis implementering af direktiv om fremme 

af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder) 

 

Landbrug & Fødevarer støtter generelt op om øget harmonisering af grønne ambitioner for 

produktionen og anvendelsen af vedvarende energi og arbejdet med at lave en fælles overordnet 

regulering for området på EU-niveau.  

 

Vi noterer os, at en stor del af det ellers meget omfangsrige høringsmateriale ikke gennemfører 

men muliggør gennemførelse af EU-direktivet for vedvarende energi (VE II-direktivet). Størstedelen 

af direktivet implementeres således ved bestemmelser på bekendtgørelsesniveau med mange 

bemyndigelser til ministeren. Lovforslaget skal desuden gennemføre dele af Klimaaftale for energi 

og industri af 22. juni, herunder opfølgende politiske aftale Bæredygtighed til bræbiomasse til 

energi fra 2. oktober, og der gives bemyndigelse til at klima- energi og forsyningsministeren kan 

fastsætte krav til integration af vedvarende energi i transportsektoren, der ligeledes skal bygge på 

en kommende politisk aftale. De mange bemyndigelser gør det vanskeligt at vurdere, om 

lovforslaget sikrer en passende implementering af VE II-direktivet. Af lovforslaget fremgår det klart, 

at der på flere områder overimplementeres direkte eller klima-, energi- og forsyningsministeren 

bemyndiges til at fastsætte skrappere krav, der går længere end direktivet. En vidtgående 

overimplementering af direktivets bestemmelser er i sig selv meget bekymrende, og de meget 

brede bemyndigelser skaber en stor usikkerhed om, hvilke rammebetingelser berørte erhverv skal 

agere under fremadrettet.  

 

Med ovenstående problematik in mente, ser vi frem til, at den nærmere udmøntning af lovforslaget 

fremlægges med bekendtgørelserne, som vi forventer at blive inddraget i.  

 

Landbrug & Fødevarer er bekymrede for tidsfristen med hensyn til at få VE II-direktivet gennemført i 

dansk ret senest 30. juni 2021. Vi ser derfor gerne, at Energistyrelsen udarbejder en plan der 

indeholder tidsfrister for det videre arbejde med implementeringen af de enkelte dele i direktivet 

samt en plan for inddragelsen af interessenter.  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til udkastet til lovforslag i høring: 

 

Tilladelsesprocessen for VE-anlæg  

Det er en udmærket tanke, at der lægges op til en større gennemskuelighed og vejledning af 

aktørerne i forhold til at opnå hjemmel til at etablere VE-anlæg. En hjemmeside kan godt bidrage til 

at skabe overblik over regelgrundlaget for nye investorer og en tidsfrist for sagsbehandlingen vil 

kunne fremme den grønne omstilling.  
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For Landbrug & Fødevarer er det dog afgørende, at det tydeliggøres hvilke ansøgninger der på fx 

solceller, biomasseværker, biogasanlæg m.v. kan forventes at ville skulle være udfærdiget for at 

igangsætte tidsbegrænsningen – og herunder hvilke myndighedstilladelser, som der ikke skal være 

indsendt ansøgninger til fordi disse godkendelser først vil skulle ansøges når anlægget er etableret 

og står foran idriftsættelse. 

 

Oprindelsesgarantier 

Det er særdeles hensigtsmæssigt, at regeringen lægger op til at fastholde de nuværende frivillige 

oprindelsesgarantier i form af biogascertifikater – og tilmed gøre dem lovbestemte. 

Oprindelsesgarantierne vil indgå i overkompensationsvurderingen for biogas og er dermed et 

særdeles hensigtsmæssigt redskab til at markedsgøre produktionen og minimere 

støtteomkostningerne. 

 

For at systemet med oprindelsesgarantier for elcertifikater skal fungere optimalt, er det Landbrug & 

Fødevarers vurdering, at der er behov for, at der er findes et rimeligt prisniveau, som også tager 

hensyn til forskellige typer af elproducenter. For mindre producenter vil 50.000 kr. årligt være en høj 

pris for at være en del af system på el-siden. Derved risikeres det, at mindre producenter af 

vedvarende energi fra eks. biomaseanlæg holdes ude af markedet.  

 

VE-fællesskaber  

Landbrug & Fødevarer kan bakke op om intentionen om at fremme VE-fællesskaber i lighed med 

borgerenergifællesskaber, jævnfør såvel VE II-direktivet som Elmarkedsdirektivet. Det er en god 

idé, at borgere, virksomheder og lokale myndigheder kan deltage i VE-fællesskaber for på den 

måde at fremme blandt andet en forbrugerdreven grøn omstilling. Med forslaget lægges der op til, 

at ministeren gives bemyndigelse til at udarbejde nærmere regler for de rettigheder og pligter, der 

skal gælde for VE-fællesskaber. Landbrug & Fødevarer forventer at få udkast til disse regler i 

høring. 

 

Integration af vedvarende energi m.v. i transportsektoren  

Uklarhed om krav til vedvarende energi i transporten 

Implementeringen af VE II-direktivet forudsætter, at der i dansk lovgivning fastsættes regler, der 

sikrer, at produktionen af biobrændstoffer opfylder direktivets bæredygtighedskriterier og kriterier 

for besparelse af drivhusgasemissioner. Med lovforslaget skal klima-, energi- og 

forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte de nødvendige regler, der sikrer, at VE II-direktivet 

gennemføres inden fristen d. 30. juni 2021.  

 

Om end det står i høringsudkastet, at det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at klima-, energi- og 

forsyningsministeren har en bred bemyndigelse til at udmønte politiske aftaler, og at anvendelsen 

af en sådan bemyndigelse bør bygge på en politisk aftale, finder Landbrug & Fødevarer det 

problematisk, at branchen igen risikere at blive kastet ud i en regulering med skiftende krav og 

korte tidshorisonter. Med den nye affattelse af biobrændstoflovens §3, stk. 2 er der således åbnet 

op for, at ministeren kan stille krav og fastsætte regler (eller ændre regler) til alt, der relaterer sig til 

”reduktion af drivhusgasser og anvendelse af vedvarende energi på transportområdet”.  

 

I høringsudkastets bemærkninger angives forventningerne til, hvordan ministeren vil anvende sin 

bemyndigelse, hvilket bl.a. omfatter fastsættelse af regler, der skal sikre gennemførelsen af 

direktivets bestemmelser i dansk ret, men også gennemførelse af eventuelle ændringer som følge 

af politiske aftaler. Landbrug & Fødevarer har forståelse for, at der skal være mulighed for, at loven 

kan tilpasses i tilfælde af, at de fastsatte regler ikke sikrer Danmarks opfyldelse af kravene i VE II-

direktivet. Vi må dog opfordre til, at der indføres en begrænsning i mulighederne for at ændre 



Side 3 af 4 

 

  

rammebetingelserne, da affattelsen i høringsudkastet kan give anledninger til nærmest vilkårlige 

ændringer af en kommende bekendtgørelse og dermed en videreførelse af den slingrekurs, som vi 

har set på området i de seneste par år.  

 

Med hensyn til de enkelte bemyndigelsesbestemmelser foreslået under §3, stk. 2 har Landbrug & 

Fødevarer følgende bemærkninger på nuværende tidspunkt: 

 

• §3, stk. 2, nr. 1. Fortrængningskrav eller iblandingskrav: Hvis der indføres et CO2-

fortrængningskrav i stedet for et iblandingskrav, vil Landbrug & Fødevarer opfordre til, at det 

harmoneres med Brændstofkvalitetsdirektivet for at sikre en model, som ligger tæt op ad 

Danmarks forpligtelser overfor EU, og for at undgå for stor administration, når målopfyldelsen ift. 

biobrændstofloven skal konverteres til målopfyldelsen ift. VE II-direktivet og 

Brændstofkvalitetsdirektivet.  

• § 3, stk. 2, nr. 3. Landbrug & Fødevarer savner en uddybning af, hvilke forudsætninger 

”varierende grader af modenhed og omkostninger” baseres på. 

 

Hvis der ikke snart fastsættes de krav til iblanding og/eller reduktion af drivhusgasser i 

transportsektoren, som vil være gældende i perioden 2022-2030, kan markedsaktørerne ikke 

foretage de nødvendige investeringer, som vil sikre dels den nødvendige kapacitet af bæredygtige 

biobrændstoffer, dels udviklingen af avancerede og nye typer biobrændstoffer.  

 

Afvigelser kan erodere markedet for bæredygtige biobrændstoffer  

Med §3, stk. 3 bemyndiges ministeren til at fravige gældende regulering i tilfælde hvor der eks. er 

mangel på bæredygtige biobrændstoffer eller avancerede biobrændstoffer er uforholdsmæssigt 

dyre. Det implicerer en videreførelse af den hidtidige regulering på området, hvor der eks. har 

været nedjusteringer af iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer, hvilket skaber usikkerhed 

for eksisterende og potentielle investorer i bæredygtige biobrændstoffer. Landbrug & Fødevarer 

finder det nødvendigt, at der implementeres en regulering, som giver stabile rammevilkår for 

danske producenter og udviklere. Dermed bidrager reguleringen også til at undgå situationer med 

’uforholdsmæssigt dyre’ biobrændstoffer.  

 

Nye klimakreditter til udbygning af infrastruktur 

I bemærkningerne præsenteres den nye type klimakreditter forbundet med opstilling af 

ladestandere til elvejkøretøjer, som klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om 

brugen af. Klimakreditterne tildeles på baggrund af forhåndsgodkendelse baseret på udpegede 

placeringer, der kan udløse kreditter. Landbrug & Fødevarer forholder sig kritisk til denne 

bemyndigelse, hvor ministeren kan udstede nye klimakreditter som finansieringsværktøj til 

udbygning af ladeinfrastrukturen. Som det fremgår af bemærkningerne, kan de nye klimakreditter 

ikke bidrage til opfyldelsen af kravene i hverken VE II-direktivet eller Brændstofkvalitetsdirektivet, 

og Landbrug & Fødevarer vil gerne se beregninger bag de forventede CO2-reduktionsbesparelser 

såvel som de samfundsøkonomiske konsekvenser, som må ligge bag den forslåede bestemmelse.  

 

Bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner  

Det følger af lovforslaget at klima-, energi-, og forsyningsministerens bemyndigelse til at fastsætte 

krav om overholdelse af bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af 

drivhusgasemissioner, som betingelse for at modtage støtte, udvides til at omfatte ikke-støttet 

anvendelse af biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål. Det følger videre at 

bemyndigelsen kan anvendes til at fastsætte skrappere krav til bæredygtighed og 

drivhusgasemissionsbesparelser end VE II-direktivet herunder en overimplementering af 

bæredygtighedskrav til træbiomasse. Overimplementeringen vedrører bl.a. de kriterier, der 
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fastsættes for bæredygtighed og CO2-reduktioner fra biomassen og ift. størrelsen på de anlæg, 

som er omfattet af disse skærpede krav. Landbrug & Fødevarer er grundlæggende kritiske overfor 

denne overimplementering.  

 

For en del af de nye bæredygtighedscertificeringer finder Landbrug & Fødevarer det positivt, at de 

også fremover skal baseres på de eksisterende frivillige ordninger, der allerede anvendes af bl.a. 

biogasanlæg såvel som biobrændstofproducenter.  

 

Der vil dog også skulle udvikles nye systemer i kraft af at bæredygtighedskravene for bl.a. træ fra 

ikkeskov fortsat er ukendte, ligesom der ikke findes eksisterende systemer til at dokumentere 

bæredygtigheden fra denne biomasse. Her finder Landbrug & Fødevarer det vanskeligt at se, 

hvordan udviklingen af nye systemer og overvågning kun giver anledning til løbende administrative 

omkostninger.  

 

For landbrugsbiomassen finder Landbrug & Fødevarer det meget problematisk, at der påtænkes 

indførelsen af nye systemer til at dokumentere bæredygtigheden fra dyrkningen af arealer. Det er 

vigtigt, at der her tages højde for de oplysninger, som staten allerede har fået om de danske 

landbrugsarealer. Der indsendes årligt mange oplysninger om dyrkningen af arealerne, så det må 

kunne forventes, at en mængde af disse data kan anvendes til dokumentation.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Simon Horsholt 

Seniorkonsulent 

 

Miljø, Klima og Bæredygtighed 
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