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Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 
 
Høringssvaret er sendt elektronisk til: rzs@ens.dk, lmj@ens.dk, 
mas@ens.dk, mivhe@efkm.dk og subch@efkm.dk 
 
 
 
I nedenstående fremsendes Landbrug & Fødevarers høringssvar til Energi-, 
Forsynings- og Klimapolitisk Specialudvalg vedr. Kommissionens forslag til 
revision af direktivet for vedvarende energi  
 
 
EUs overordnede VE-mål 
 
Landbrug & Fødevarer: 
• Bifalder, at der foreslås et fælles EU-krav om 27 pct. vedvarende energi (VE) i 

energiforbruget i EU i 2030, da andre EU-lande forhåbentligt tvinges til at komme i 
gang med den grønne omstilling. 
 

• Foreslår at VE-kravet øges til 30 pct. jf. danske målsætninger. 
 
• Sikrer en ligelig fordeling af VE-kravet på tværs af medlemsstater. Det er ikke 

tilstrækkeligt, at EUs VE-mål for 2020 er minimumskrav for 2030. Lande med et lavt 
VE-mål eller en lav andel VE i energiforbruget skal tvinges til at iværksætte initiativer 
til VE-fremme så de lande, som allerede påtager sig en ekstraordinær høj VE-andel 
ikke påtvinges ekstraomkostninger. 

 
 
Mindre VE-anlæg og fjernvarme 
 
Landbrug & Fødevarer: 
• Bifalder autorisation af mindre VE-anlæg under 20 MW erstattes af notificeringer, da 

det medvirker til afbureaukratisering. Der bør dog ske en løbende monitorering af 
udviklingen på området og sanktioner ift. bedrag og snyd skal uddybes. 
  

• Bifalder minimering af administrative byrder så Unionens bæredygtigheds- og GHG 
reduktionskrav kun omfatter varme- og elecktricitetsanlæg over 20 MW.   

 
• Positivt med fokus på at øge andelen af VE i fjernvarmesektoren og at det skal ske 

omkostningseffektivt.  
 
• ”One stop shop” skal der etableres så ansøgning om VE energianlæg, skal sendes til 

én myndighed som skal guide, koordinere og inddrage andre myndigheder i projektet 
på en gennemskuelig måde, samtidig med de skal give lovformligt bindende svar. Det 
er interessant. 
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• Mulighed for egenproduktion af strøm, med ret til at sælge overskydende vedvarende 
strøm til nettet uden at være underlagt uforholdsmæssige procedurer og afgifter, der 
ikke afspejler omkostningerne. 

 
 
Bæredygtighedskrav 
 
Landbrug & Fødevarer: 
• Støtter at bæredygtighedskrav for fast biomasse er ens på tværs af EU og for 

importeret biomasse til EU, hvorfor det også støttes at bæredygtighedskrav for 
biobrændstoffer udvides til også at omfatte fast biomasse, hvis det kan gøres uden 
særligt bureaukrati og ekstraomkostninger for biomasseproducenterne. 
 

• Er ikke helt klar på konsekvenserne af, at bæredygtighedskravene skærpes ift. 
tørvejord (peatland). Der er mulighed for biomasseproduktion fra tørvejorde i dag og 
Landbrug & Fødervarer støtter principielt ikke, at landmændenes dyrkningsmuligheder 
reduceres, hvilket kan være en indirekte konsekvens af forslaget afhængig af, hvordan 
det læses. Endvidere er det værd at understrege at hvis tørvejorde af andre hensyn 
omlægges til natur i fremtiden, så vil der være en naturlig biomasse, som vil kunne 
høstes fuldstændig CO2 neutralt. Det vil være ærgerligt, hvis denne mulighed 
udelukkes.  

 
 
Biobrændstoffer 
 
Landbrug & Fødevarer: 
• Ønsker et højere krav til ”fuel suppliers” for VE i transport i 2030 end de foreslåede 6,8 

pct. i Annex X, part B. Med den af Kommissionen foreslåede byrdefordeling for 2030 
risikerer Danmark et reduktionskrav på 39 pct. i non-ETS. Der er behov for at kick-
starte den grønne omstilling i transportsektoren i 2030. Det er endvidere en 
udfordring, at VE-målet i Annex X, part B, starter så lavt som 1,5 pct. i 2021, da det 
samlede VE-mål i transport i 2020, som bekendt er 10 pct. 
  

• Ønsker et højere loft for fødevare- og foderbaserede biobrændstoffer end de 
foreslåede 3,8 pct. i 2030 i Annex X, part A. Det nuværende loft er på 7 pct. og som 
tidligere understreget af Landbrug & Fødevarer er der betydelige positive sideeffekter 
ved disse afgrøder som fx sædskifte. Biobrændstoffer er drivhusgasfortrængende, 
hvorfor mulighederne for at anvende denne type drivmiddel ikke bør begrænses. 
 

• Er uforstående overfor loftet på 1,7 pct. for Annex IX, part B. Særligt animalsk fedt i 
kategori I og II er restprodukter fra slagterier, som ellers vil skulle destrueres, men 
som biodiesel reducerer drivhusgasudledninger og bortskaffes omkostningseffektivt. 
Dette loft bør hæves eller alternativt bør der være	  en	  mulighed	  for,	  at	  et	  medlemsland	  
kan	  indføre	  dobbelttælling	  for	  Annex	  IX,	  part	  B,	  i	  en	  overgangsperiode	  efter	  2020. 

 
• Bifalder det foreslåede iblandingskrav i Annex X på 3,6 pct. i 2030 for Annex IX, part 

A, men vil samtidig anbefale, at det hæves til minimum 5 pct. Der er mere end 2 mio. 
tons halm i overskud til industrielt formål i Danmark, hvilket Det Nationale 
Bioøkonomipanel har anbefalet kan bruges til avanceret bioraffinering. En samlet 
udnyttelse af dansk halm vil derfor kunne omsættes til et langt større udbud af 
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avanceret biobrændstof iht. Annex IX end iblandingskravet i Annex X fordrer. Hertil 
kommer de mange andre typer af bæredygtige restprodukter i Annex IX, part A, som 
fx gylle, bagasse m.v. For biogas er der opstillet et mål om, at 50 pct. af gyllen fra 
landbruget i 2020 vil skulle udnyttes til produktion af gas. Dette vil selvsagt kunne 
skabe et overudbud af biobrændstoffer, der medregnes i iblandingskravet i Annex X. 

 
• Er meget kritiske over, at restprodukter fra palmeolieproduktion inkluderes i Annex IX, 

part A, taget i betragtning den betydelige lokale og globale klimamæssige belastning 
palmeolieproduktion medfører. Ved at tilføje denne råvare risikeres yderligere 
motiveret ekspansion og udvikling af palmeoliearealer. 

 
• Er skeptiske over for, hvorvidt de i Annex V og frem beregnede fortrængningsværdier 

(default values) afspejler de reelle forhold og diversiteten landene imellem, hvorfor der 
ønskes en øget opmærksom herpå. 

 
 
Lad os endelig vide hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående og vi ser frem til  
fortsat godt arbejde vedr. det reviderede VE-direktiv.  

 
Med venlig hilsen 
 
Mads Helleberg Dorff Christiansen 
Chefkonsulent 
 
e-mail: mdc@lf.dk 
Tlf.: 3339 4014 
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Chefkonsulent 
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