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Høringssvaret er sendt til ens@ens.dk med kopi til dmi@ens.dk og bhe@ens.dk  

Høring over udkast til forslag til tre bekendtgørelser på CO2-kvoteområdet 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere forslagene til de tre nye 

bekendtgørelser. 

 

Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til den delvise ophævelse af bekendtgørelse om 

verifikation og rapportering af CO2-udledning og tonkilometerdata m.v. Den foreslåede 

bekendtgørelse forstås alene at være midlertidig og betinget af juridiske forhold. Landbrug & 

Fødevarer afventer derfor den kommende bekendtgørelse, der ifølge det oplyste i høringsbrevet 

kan komme i høring i 1. kvartal i 2013. 

 

Landbrug & Fødevarer tager udkastet til bekendtgørelse om gennemførelse af visse 

Kommissionens afgørelser, der vedrører aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter, til efterretning. 

Landbrug & Fødevarer finder det samtidigt vigtigt, at reguleringen, både dansk og europæisk, giver 

mulighed for at flere sektorer på senere tidspunkt kan tilføjes til listen over carbon-leakage udsatte-

sektorer, såfremt sektorerne i øvrigt opfylder de opstillede retningslinjer.  

 

Som kvotereglerne er, kan det have stor økonomisk betydning, hvorvidt virksomhederne er omfattet 

af Kommissionens afgørelser eller ej. Det er derfor afgørende, at ingen virksomheder, der burde 

være omfattet af reglerne, unødvendigt efterlades uden for listen, og dermed uden adgang til de 

fornødne gratiskvoter. Landbrug & Fødevarer ser gerne et stærkere samarbejde med danske 

myndigheder (Energistyrelsen) i forhold til at varetage danske virksomheders interesser på dette 

punkt. 

 

Landbrug & Fødevarer har endeligt ingen bemærkninger til forslag til bekendtgørelse om ændring 

af bekendtgørelse om kvoteregister samt CDM- og JI-projekter og –kreditter. Forslaget forstås at 

have begrænset betydning, idet det blot juridisk implementerer andetsteds aftalte forhold. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi finder behov for dette. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mikkel Stein Knudsen 

 

Klima-, Energi- og Planter 
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