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Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer støtter op om indførelsen af et CO2-fortrængningskrav som erstatning for 

det gældende iblandingskrav, da reguleringen dermed harmoniseres kravene i EU’s 

Brændstofkvalitetsdirektiv. Landbrug & Fødevarer er endvidere tilfredse med, at der nu endelig 

kommer mere klarhed over, hvordan det nationale CO2-fortræningskrav, der blev indført som en del 

af Aftale om grøn omstilling af vejtransporten i december 2020, implementeres i lovgivning.  

 

I perioden siden vedtagelsen af Aftale om grøn omstilling af vejtransporten, hvor der har været 

uklarhed om de konkrete rammevilkår der er gældende fra 1. januar 2022, har erhvervet nok 

engang været placeret i en usikker position, der har gjort det svært at indgå aftaler med 

leverandører og sikre finansieringsgrundlag for investeringer i etablere og nye bæredygtige 

teknologier.  

 

Det er derfor vigtigt for investeringsklimaet at få skabt tillid og stabilitet, så erhvervets aktører i 

endnu højere grad kan levere på klima- og bæredygtighedskrav. Landbrug & Fødevarer ser derfor 

også gerne, at bekendtgørelserne der implementeres, er tilpas ambitiøse til at opfylde klimamål og 

krav, også på EU-niveau, så der ikke opstår behov for løbende revideringer, der forstærker den 

usikkerhed erhvervet allerede er underlagt.     

 

Bekendtgørelse om CO2e-fortrængningskrav og bæredygtighed m.v. 

Som anført ovenfor er Landbrug & Fødevarer grundlæggende positive overfor udsigten til et CO2-

fortræningskrav for brændstof i transportsektoren. De gældende rammevilkår, hvor der både har 

været fastsat EU-krav til andele vedvarende energi i det endelige forbrug i den vejgående transport 

og et CO2-fortræningskrav til den vejgående og ikke-vejgående transport, har ikke altid fungeret 

overensstemmende og har givet anledning til udfordringer med at nå opfyldelsen på begge direktiv-

krav med samme virkemidler.  

 

Højere ambitioner for CO2-fortræning fra brændstoffer til vejtransport 

Landbrug & Fødevarer ser dog også nogle alvorlige problematikker ved det forslåede nationale 

CO2-fortræningskrav. Bekymringen består grundlæggende i, at ambitionen for CO2-fortræning i 

brændstoffer, jf. bekendtgørelsens §3, stk. 2, er for lav til at sikre reelle CO2-reduktioner ift. 
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gældende rammevilkår (iblandingskrav på 7,6 pct.). Forbrændingsmotorer vil fortsat spille en stor 

rolle i den danske transportflåde frem mod og efter 2030 ifølge klimapartnerskabet for 

landtransport. Det er derfor også nødvendigt at se på, hvilke effektive reduktioner der kan 

realiseres, givet en stor del af landtransporten fortsat vil efterspørge brændstoffer i 2030 og efter.  

 

Afhængigt af implementeringen af CO2-fortrænigskravet risikerer vi en reduceret iblanding af 

biobrændstoffer fra 1. januar 2022 og frem til 1. januar 2028 ift. 2020 og 2021-niveauet. Hvis 

leverandørerne således vælger at gøre fuldt brug af muligheden for at reducere med UER’ere og 

elektricitet, vil det føre til mindre anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer i diesel og benzin, 

hvilket Landbrug & Fødevarer finder stærkt kritisabelt og formålsløst.   

 

Det er selvfølgelig væsentligt, at fortrængningskravet ikke resulterer i en forringet konkurrenceevne 

for dansk erhvervsliv. En reduktion af de høje afgifter for biobrændstoffer kan dog bidrage til at 

forstærke efterspørgslen på grønne brændsler. Derudover er det Landbrug & Fødevarers 

overbevisning, at der kan indføres mekanismer, hvor kravet eks. kan lettes i perioder med for store 

omkostninger, som det ses i andre EU-medlemslande. 

 

Fremme af avancerede og 2. generation biobrændstoffer 

Landbrug & Fødevarer finder det også beklageligt, at iblandingskravet for avancerede 

biobrændstoffer fjernes. Samtidig fjernes dobbelttællingsmekanismen for avancerede og 2. 

generations biobrændstoffer. 

 

Mens Landbrug & Fødevarer er forstående for, at en dobbelttællingsmekanisme ikke fungerer efter 

hensigten, når kravet om andele vedvarende energi erstattes af et CO2-fortræningskrav, ser vi ikke 

iblandingskrav af bæredygtige biobrændstoffer som uforeneligt med et fortrængningskrav. Derimod 

kan et iblandingskrav for 2. generation og avancerede biobrændstoffer bidrage til at fastholde 

eksisterende teknologier og fremme investeringer i nye teknologier, der ikke kan konkurrere alene 

på baggrund af et CO2-fortræningskrav, hvis ikke fortrængningseffekten er væsentlig højere end 

fortrængningen fra konkurrerende produkter.  

 

Det er således vigtigt at fastholde et markedstræk på den korte bane, for at sikre den nødvendige 

kapacitet af bæredygtige biobrændstoffer til opfyldelse af det gradvist stigende fortrængningskrav 

på den lange bane. Det behov forstærkes af Kommissionens udspil til revision af direktivet for 

vedvarende energi, hvor fortrængningskravet fra EU’s side kommer til at lægge væsentligt højere, 

end det der er fastlagt i Aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Sammenholdt med den aktuelle 

udvikling i omkringliggende landes iblandingskrav og CO2-fortræningskrav må konkurrencen om de 

bæredygtige biobrændstoffer forventes at stige markant.  

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor foreslå, at der indføres krav om iblanding af bæredygtige 

biobrændstoffer (VE II-direktivets bilag 9). I EU-Kommissionens udspil til revision af VE-direktivet 

fastholdes desuden iblandingskravet, selvom der indføres et overliggende CO2-fortræningskrav, 

hvilket bekræfter kompatibiliteten mellem fortrængnings- og iblandingskrav.    

 

Additionalitet ved UER’er og elektricitet fra offentlige ladestandere 

Landbrug & Fødevarer er ærgerlige over, at der åbnes op for brugen af UER-kreditter og el leveret 

til offentlige ladestandere til opfyldelse af CO2-fortræningskravet. For Landbrug & Fødevarer er det 

svært at se additionaliteten ved begge virkemidler jf. nedenstående bemærkninger til HB 2022, 

ligesom de reduktioner, der er forbundet med UER’ere, ikke reducerer de danske CO2-udledninger, 

da reduktionerne finder sted i de lande hvor UER-projekterne gennemføres.  
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Landbrug & Fødevarer ønsker derfor belyst, om det forventes at UER-kreditter anvendt til 

opfyldelse af det nationale CO2-fortrængningskrav for brændstoffer, vil bidrage til Regeringens mål 

om en 70 pct. reduktion af drivhusgasemissionerne i 2030? 

 

Det er desuden Landbrug & Fødevarers opfattelse, at muligheden for at benytte UER-kreditter til at 

opfylde 2,6 pct. af CO2-fortræningskravet i 2022-2024 er relativt højt sammenlignet med øvrige EU-

medlemslandes brug af UER’ere til opfyldelse af kravene i Brændstofkvalitetsdirektivet.  

 

CO2-fortrængningskravets virkningsområder  

I §3, stk. 2 er det anført, at virksomheder har pligt til at anvende drivhusgasreducerende 

brændstoffer med henblik på at reducere vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser pr. 

energienhed fra leveret brændstof til transport til brug i vejkøretøjer til transport.  

 

Landbrug & Fødevarer ønsker bekræftet, at det nationale fortrængningskrav dermed kun gælder for 

vej-gående transport, hvormed brændstofleverandører ikke kan overvælte omkostninger på den 

ikke-vejgående transport herunder landbrugsmaskiner?  

 

Bekendtgørelse om håndbog om dokumentation for opfyldelse af CO2e-fortræningskrav m.v. 

(HB 2022) 

 

UER-kreditter 

Som angivet ovenfor er Landbrug & Fødevarer kritiske overfor additionaliteten ved anvendelse af 

UER’ere. For det første kan UER’ere fra et hvilket som helst land tælle med, hvormed anvendelsen 

ikke har nogen effekt på det nationale klimaregnskab, og dermed ikke bidrager til opfyldelsen af 70 

pct.-målet. For det andet er der ikke nogen krav til, hvorvidt UER-projekterne har nogen som helst 

tilknytning til transportmarkedet. 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker derudover uddybet, hvordan Energistyrelsen håndterer kontrollen 

med kravet fra håndbogens afsnit 5.2.1: ”UER’ere må ikke anvendes til eller have været anvendt til 

opfyldelse af andre CO2e-fortrængningskrav eller andre emissionbegrænsningssystemer”.  

 

Fra kravene oplistet i håndbog afsnit 5.3, nærmere bestemt kravet om en erklæring der 

tilkendegiver at UER’erne kun er solgt én gang og kun er rapporteret én gang mhp. CO2-

fortrængningskrav i andre sammenhænge, er det angivet at alle aktørerne skal underskrive en 

erklæring. Er der regulerede eller uregulerede platforme, hvor UER’ere, også fra projekter uden for 

EU, handles på en måde, så det sikres at kreditterne annulleres, når de er anvendt?  

 

Forskellige opgørelseskrav for el og biogas 

Landbrug & Fødevarer ønsker uddybet forklaring af, hvordan medtælling af elektricitet fra offentligt 

tilgængelige ladestandere kan betragtes som additionelle fortrængninger i transportsektoren, hvis 

leverandørerne af elektricitet ikke er omfattet af CO2-fortrængningskravet.  

 

Hvor biogas leveret gennem nettet anses for at være fossilt, såfremt der er modtaget støtte til 

produktionen, uagtet at mixet i gasnettet ikke er 100 pct. fossilt, bliver el leveret gennem offentlige 

ladestandere ikke afkrævet dokumentation for, om elektriciteten har modtaget støtte, og derfor kan 

CO2-fortrængningen fra det gældende miks af vedvarende og fossil elektricitet i elnettet altid 

medtælles. 
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Landbrug & Fødevarer ser gerne, at samme krav for anvendelse af el som biogas gør sig 

gældende, så additionalitetsprincippet er opfyldt ved at skabe markedstræk og dermed incentivere 

til fremme af ny ustøttet grøn strøm. 

 

Dokumentation for overholdelse af massebalanceprincippet  

Det er endeligt vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at der ved indberetning af CO2-

fortrængningseffekt for biogas anvendt til transport, er krav om at leverandører af husdyrgødning til 

biogasproducenter, skal underskrive en selverklæring for leverancen, inden den kan anvendes med 

standardværdier for drivhusgasemissionsbesparelser som fremgår af udkast til bekendtgørelse om 

CO2e-fortrængningskrav og bæredygtighed Bilag 3.  

 

Landbrug & Fødevarer ønsker derfor bekræftet, at kravet om selverklæring fra leverandører af 

biomasse er omfattet af håndbogens dokumentationskrav for overholdelse af principperne for 

massebalance.  

 

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

eller spørgsmål, hvis vi finder behov for dette. 

 

 

Med venlig hilsen 

Simon Horsholt 
Seniorkonsulent 
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