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Bilag 6:  
 
Revisionsinstruks til revisors erklæring til Udstederen i relation til Biomassen 

 
Denne revisionsinstruks er udarbejdet af Udstederen som et led i den frivillige certifikatordning for 
Bionaturgas, der afsættes via Det Danske Gassystem. Grundlaget for ordningen fremgår af Regler for 
Bionaturgascertifikater, version 2.1 og Certifikataftalen, version 2.1. 
 
Revisionsinstruksen vedrører revisors afgivelse af revisorerklæring til Udstederen relateret til den årlige 
indberetning af Biomassen (herefter benævnt ”Årlige Indberetning”). 

 
Formålet med revisionsinstruksen er at beskrive målet for revisors kontrol samt arten af det arbejde, 
som revisor skal udføre som led i kontrollen. Kontrollen foretages for at støtte Udstederen i sikringen 
af, at ejeren af Biogasanlægget får udstedt Bionaturgascertifikater på et korrekt grundlag. Erklæringen 

er alene til brug for kontrollen med den frivillige certifikatordning for Bionaturgas.  
 

§ 1. Revisionen udføres af en godkendt revisor efter Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksom-
heder.    
 
§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med denne revisionsinstruks, internationale standarder 
om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 
 
§ 3. Som led i sin kontrol skal revisor påse følgende: 

 
1. At der foreligger en opgørelse (med angivelse af dato, type og vægt) over alle modtag-

ne/tilførte Biomasser medgået til produktionen af Biogas med tilhørende faktura-
er/afregningsbilag eller relevant anden dokumentation.  
 

2. At den samlede opgjorte mængde af Biomasser er i overensstemmelse med den i Årlige Indbe-

retning anførte mængde Biomasse benyttet til biogasproduktionen. 

 
3. At der foreligger en opgørelse med tilhørende fakturaer/afregningsbilag eller andet dokumenta-

tionsgrundlag over biogasproducentens samlede årlige biogasproduktion, samt at den samlede 
opgjorte mængde af Biogas er i overensstemmelse med den i den Årlige Indberetning anførte 
biogasproduktion. 

 

4. At der foreligger en opgørelse med tilhørende fakturaer/afregningsbilag eller andet dokumenta-
tionsgrundlag over levering af Biogas til Opgraderingsanlægget, samt at den opgjorte mængde 
er i overensstemmelse med den i den Årlige Indberetning anførte mængde produceret Biogas. 

 
§ 3. Biogasproducenten skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for varetagelsen 
af revisionen. Biogasproducenten skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor 
finder nødvendige, og biogasproducenten skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, 

som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit arbejde. 

 
§ 4. Revisors erklæring og Årlige Indberetning skal indsendes samlet til Udstederen senest 1. decem-
ber.  
 
§ 5. Denne revisionsinstruks træder i kraft den 1. juli 2020 og har virkning for den Årlige Indberetning 
dækkende perioden 1. august til 31. juli.  
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