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NOTAT 

SAMMENDRAG AF HØRINGSSVAR TIL REGLER FOR 

BIONATURGASCERTIFIKATER VERSION 2.1 
 

 

1. Indledning 

Certifikatmodellen for biogas tilført det danske gasnet er udviklet med afsæt i oprindelsesga-

rantimodellen for VE-elektricitet, men tilpasset gasmarkedets og gassystemets behov, og juste-

ringerne er derfor ikke mange, men nogle få justeringer har gjort det eksisterende fundament 

ekstra solidt. Justeringerne sker nu, fordi de gældende regler har brug for en opdatering, for at 

blive klar til det kommende VE-direktiv, der skal implementeres 2021. 

 

1.1 Høring 

Regler for bionaturgascertifikater version 2.1 med bilag har været i høring fra 6 maj til 15. juni 

2020.  

 

Regelsættet er sammensat af disse dokumenter: 

Regler for bionaturgascertifikater v2.1 

Bilag 0: Modelpapir 

Bilag 1: Anmodning om registrering som certifikatkontoindehaver 

Bilag 2: Certifikataftale v2.1 

Bilag 3: Anmodning om tilknytning af biogasanlæg til certifikatkonto 

Bilag 4: Samtykkeerklæring 

Bilag 5: Revisionsinstruks for bionaturgascertifikater 

Bilag 6: Revisionsinstruks for biomasse 

 

Energinet har modtaget 5 høringssvar fra disse virksomheder: 

• Nature Energy 

• Danske Commodities 

• Hofor 

• Centrica 

• Dansk Industri 

 
Derudover har der været afholdt møde i certifikatarbejdsgruppen, som blev præsenteret for 
justeringerne.  
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2. Høringssvar 

Justeringerne i høringen omfatter 4 nye tiltag, som beskrives nedenfor i punkt 2.1 – 2.4. Hø-
ringssvarene er sammenfattet under hvert punkt i høringen herunder: 
 
2.1 ”Know your customer” 

Forslag til justering: Energinet har indført skærpede krav for optagelse af nye kontohavere i 

certifikatregistret, for at mindske risikoen for momssvindel mm. Brugere af certifikatregistret 

skal desuden reaktiveres hvert år. Udsteder får dermed bedre kendskab til inaktive brugere. 

 

Ingen af høringssvarene havde bemærkninger til dette punkt. 

 

 

2.2 Justeringer i 2 revisorerklæringer: 

 

Revisorerklæring – bionaturgascertifikater, bilag 5 

Forslag til justering: Revisorerklæringen for bionaturgascertifikater er udvidet med krav om, at 

annullerede certifikater til forbrug i Danmark skal svare til et tilsvarende salg af grøn gas til slut-

forbrugere i Danmark. Ændringen fremgår af revisorinstruks bilag 5. 

 

Generelt kommenterer høringssvarene, at de foreslåede justeringer i certifikatreglerne ikke ta-

ger hensyn til anvendelsen af certifikaterne på certifikatmarkedet i dag og anbefaler på det 

kraftigste at denne ændring ikke bliver tilføjet til den nye version af ’Regler for Bionaturgascer-

tifikater Version 2.1’. Nedenstående er et sammendrag af de indkomne svar: 

 

Ovenstående tilføjelse er ikke i overensstemmelse med normal gældende praksis for strøm, og 

reducerer fleksibiliteten for handel af certifikater uafhængigt af gas salg. Effekten kan være ne-

gativ for fleksibiliteten i markedet, samt øge administrationsbyrden uforholdsmæssigt. 

Ændringen kan fortolkes således at det kun vil være muligt at annullere bionaturgas til forbrug i 

DK hvis man er gasleverandør fordi det umiddelbart kun er gasleverandører som ville kunne do-

kumentere salg og levering til slutkunder. Dette ville være uheldigt da det ville udelukke de fle-

ste producenter fra at markedsføre deres eget produkt til slutkunder til forbrugere i Danmark 

da de ikke er gasleverandører. Dette vil unødigt begrænse konkurrencen blandt udbydere og 

producenter af biogas i forhold til danske forbrugere. 

 

Gevinsten vil være symbolsk idet selve certifikatet allerede beviseligt har medført 1 MWh biona-

turgas injiceret i gasnettet. 

 

Ændringen er i strid med ånden i EU’s RED II direktiv, som beskriver at certifikater (herunder bi-

onaturgascertifikater) skal kunne handles frit i EU uden at den fysiske gas og certifikaterne 

handles sammen. Denne ændring vil underminere den frie konkurrence på dette område, og 

være dårligt for bionaturgasproduktionen i Danmark.  

 

Desuden vil det skabe problemer og have økonomiske konsekvenser ift. Allerede indgåede afta-

ler, hvor vi skal levere bionaturgascertifikater til danske virksomheder de næste år, men hvor vi 

ikke lever den fysiske gas. Ændringen vil således få store konsekvenser for aftaler der allerede er 

indgået under de nuværende regler. 
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Revisorerklæring – biomasse, bilag 6 

Forslag til justering: Fristen for indlevering af revisorerklæring for anvendt biomasse er ændret 

fra 1. september til 1. december efter anmodning fra flere ejere af biogasanlæg. Ændringen 

fremgår af revisorinstruks bilag 6. 

 

Ingen af høringssvarene havde bemærkninger til bilag 6. 

 

2.3 Automatiseret indhentning af måledata til certifikatregistret 

Forslag til justering: Udstedelse af bionaturgascertifikater sker pr. 1. juni på basis af automatisk 

overførte måledata. Bestemmelser om korrektioner er præciseret, da udstedelser ikke længere 

kun er baseret på manuelle processer. 

 

Ingen af høringssvarene havde bemærkninger til dette punkt. 

 

 

2.4 Offentliggørelse af total mængde udstedte certifikater og annulleringspunkt 

Forslag til justering: Øget fokus på transparens på certifikatmarkedet har øget behovet for of-

fentliggørelse af data og statistik. Afsnittet om udsteders offentliggørelse af data er justeret. 

 

Ingen af høringssvarene havde bemærkninger til dette punkt. 

 

 

2.5 Øvrige kommentarer 

En tættere sammenhæng mellem salg af gas og certifikater foreslås at afvente et evt. fælles eu-

ropæisk register og til integrationen med frivillige certificeringsordninger er på plads. Ofte er et 

krav hos eksempelvis REDcert eller ISCC at gas og certifikater følges ad (bundled) hvorfor regel-

ændringen først vil give mening efter integrationen. 

 

Af afsnit 4.6.1 fremgår det at: Når et Bionaturgascertifikat sælges til udlandet og det herved 

overførestil et register i et andet land, annulleres bionaturgascertifikatet ved grænsen. Det 

fremgår af dette implicit at et bionaturgascertifikat udelukkende kan overføres til udlandet hvis 

det modtagende land har et certifikatregister. Da ikke alle lande har et certifikatregister ville 

det de facto betyde at ikke alle salg til udlandet vil kunne registreres som eksport. Men da de 

heller ikke vil kunne annulleres til forbrug, vil det effektivt betyde at certifikaterne ”strander” på 

en certifikatkonto indtil de forældes. Dette kan ikke være hensigten. Det foreslås derfor at slette 

formuleringen: og det herved overførestil et register i et andet land, så sætningen læses: Når et 

Bionaturgascertifikat sælges til udlandet, Annulleres Bionaturgascertifikatet ved grænsen. 

 

 

3. Gennemgående bemærkninger til de indkomne høringssvar  

3.1 Revisorerklæring – bionaturgascertifikater, bilag 5 

De indkomne høringssvar samt de tilkendegivelser, som certifikatarbejdsgruppens deltagere 

fremførte på mødet den 28. maj 2020, giver anledning til, at Energinet vil indgå i yderligere dia-

log med interessenter på certifikatmarkedet. Det foreslåede krav om at annullerede certifikater 

til forbrug i Danmark skal svare til et tilsvarende salg af grøn gas til slutforbrugere i Danmark vil 

ikke blive implementeret. Revisorinstruks bilag 5 forbliver uændret i forhold til gældende in-

struks. 
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Energinet forventer yderligere analyser af ønskede tiltag til at bibeholde og fremme troværdig-

heden af certifikaterne og den handel, der sker med dem nu og i fremtiden. 

 

3.2 Afsnit 4.6.1: Når et Bionaturgascertifikat sælges til udlandet og det herved overførestil 
et register i et andet land, annulleres bionaturgascertifikatet ved grænsen 

Dette er en fejlagtig formulering i det justerede regelsæt, som vil blive korrigeret til følgende 

ordlyd:  

 

Når et Bionaturgascertifikat sælges til udlandet, annulleres Bionaturgascertifikatet ved græn-

sen til enten Tyskland eller Sverige, uanset i hvilket land Bionaturgascertifikaterne sælges syd 

eller øst for den danske grænse.  

 

3.3 Ikrafttrædelse 

Det justerede regelsæt træder i kraft den 1. juli 2020. 

 

 

4. Høringsliste 

 

Materialet har været offentliggjort på Energinets hjemmeside: https://energi-

net.dk/Gas/Groen-gas-nyheder/Regler-for-BNG-cert-i-hoering 
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