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Forord 

 

Bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra ved-

varende energikilder1 træder i kraft 30. juni 2021 og regulerer herefter oprindelsesgarantier 

for gas fra vedvarende energikilder (tidligere bionaturgascertifikater). De tidligere Regler for 

Bionaturgascertifikater, nu ”Retningslinjer for Oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende 

energikilder” beskriver Energinets administration af oprindelsesgarantierne for gas.   Sammen-

lignet med Regler for Bionaturgascertifikater, version 2.1, indeholder Retningslinjer for Oprin-

delsesgarantier for Gas fra Vedvarende Energikilder, version 1.0, følgende justeringer:  

 

• Energinet har i henhold til bekendtgørelse nr. 1216 af 7. juni 2021 indført brugerbetaling 

for direkte henførbare omkostninger forbundet med administration af ordningen for oprin-

delsesgarantier for vedvarende energikilder 

 

• Oplysninger om hvorvidt et biogasanlæg har modtaget investeringsstøtte er tilføjet som 

krav på oprindelsesgarantierne 

 

• Betegnelsen oprindelsesgarantier er ændret til oprindelsesgarantier for VE-gas 

 

• Der er fortaget præciseringer og mindre sproglige ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 Bekendtgørelse nr. 1216 af 7. juni 2021 om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjern-

varme og fjernkøling fra vedvarende energikilder 
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1 Indledning 

Bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkø-

ling fra vedvarende energikilder træder i kraft 30. juni 2021 og regulerer herefter 

oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder. 

 

Retningslinjer for Oprindelsesgarantier for VE-gas beskriver Energinets administra-

tion for udstedelse, overførsel og annullering af oprindelsesgarantier for VE-gas 

samt de krav Energinet stiller til aktørerne på markedet for oprindelsesgarantier. 

  

Det følger af § 3 i bekendtgørelsen om oprindelsesgarantier, at Energinet er myn-

dighed i relation til udstedelse, overførsel og annullering af samt tilsyn med oprin-

delsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder omfattet af lov om naturgasfor-

syning.  

 

Energinet skal varetage administrationen af oprindelsesgarantier for gas fra vedva-

rende energikilder, herunder varetage opgaverne med oprindelsesgarantisystemet 

for gas fra vedvarende energikilder, der tilføres det sammenhængende naturgassy-

stem, idet Energinet har de relevante data for gasproduktion. 

  

Artikel 19, stk. 1-13 i VE II-direktivet2 indeholder regler om oprindelsesgarantier for 

energi fra vedvarende energikilder. Direktivet er implementeret i dansk ret ved lov 

med tilhørende bekendtgørelse, jf. ovenfor, som danner grundlag for Energinets ad-

ministration af oprindelsesgarantiordningen. 

Hensigten med oprindelsesgarantier er at give forbrugerne mulighed for at købe 

energi fra vedvarende energikilder ved, at forbrugerne tilkøber dokumentation for 

oprindelsen i tillæg til deres køb af energi.  

 

Oprindelsesgarantier er et elektronisk dokument, hvis primære funktion er over for 

en slutkunde at dokumentere, at en given andel eller mængde energi er produceret 

fra vedvarende energikilder. Oprindelsesgarantier er derved den nødvendige doku-

mentation for den købte vedvarende energi og sikrer samtidig, at den ikke allerede 

er blevet solgt til andre forbrugere.  

 

 

2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 

fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning), link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CE-

LEX:32018L2001&from=LV  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=LV
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Oprindelsesgarantiordningen baseres på et elektronisk register. Der bliver således 

ikke udstedt fysiske Oprindelsesgarantier af Udstederen. Desuden giver oprindelses-

garantiordningen mulighed for overdragelse af Oprindelsesgarantier fra en Kontohaver 

til en Kontoindehaver i DENA’s register (og omvendt) samt at deklarere Bionaturgas ved 

grænsen.  

 

1.1 Ikrafttræden 

Disse Retningslinjer for Oprindelsesgarantier, version 1.0 træder i kraft den 1. juli 

2021 og erstatter samtidig Regler for Bionaturgascertifikater, version 2.1. 

 

2 Definitioner 

2.1 Anvendte definitioner 

 

Bortset fra de tilfælde, hvor andet følger af sammenhængen, skal de ord, der er 

anført i dette punkt 2, have den betydning i Retningslinjer for Oprindelsesgarantier, 

som fremgår nedenfor, når ordene er skrevet med stort forbogstav. Dette gælder, 

uanset om ordene anvendes i ental eller flertal, henholdsvis i bestemt eller ubestemt 

form, medmindre andet fremgår af sammenhængen. 

 

Annullering foretages af kontohaveren, når denne har solgt Oprindelsesgarantier 

til en forbruger eller til eksport. Annullering medfører, at Oprindelsesgarantierne 

ikke længere findes på kontohaverens konto. 

 

Arbejdsdag betyder enhver dag fra mandag til fredag med undtagelse af helligdage 

og lukkedage, som er anført i Udstederens kalender, der kan findes på hjemmesiden: 

www.energinet.dk.  

 

Biogas er gas, der er produceret ved anaerob forgæring af organiske materialer fra 

f.eks. gylle, slam fra renseanlæg, energiafgrøder eller organisk affald, hvorved der 

dannes en gas, hvor metan og CO2 er de væsentligste komponenter. 

 

Biogasanlæg er det anlæg, som producerer Biogas. 

 

Biomasse er den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af bio-

logisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skov-

brug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, og den bionedbryde-

lige del af industriaffald og kommunalt indsamlet affald. 
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Bionaturgas er Biogas, der er opgraderet, så den opfylder kvalitetskravene for na-

turgas i Danmark og er tilført Det Danske Gassystem eller Det Tyske Gassystem. 

 

Oprindelsesgaranti er et elektronisk certifikat, der dokumenterer 1 MWh Bionatur-

gas. 

 

Oprindelsesgarantiaftale er en aftale mellem Udstederen og Kontohaveren, som 

indeholder vilkårene som fysiske eller juridiske personer skal opfylde for at agere 

som Kontohaver i Registeret. 

 

Konto er en elektronisk opgørelse over Oprindelsesgarantier. 

 

Kontohaver er enhver fysisk eller juridisk person, som er registeret i Registeret og 

som har adgang til at agere i overensstemmelse med Regler for Oprindelsesgaran-

tier. 

 

DENA er Deutsche Energie-Agentur GmbH, som står for udstedelsen af Oprindel-

sesgarantier i Tyskland. 

  

Det Danske Gassystem er transmissionssystemet, distributionsnettet og lagrene i 

Danmark. 

 

Det Tyske Gassystem er transmissionssystemet, distributionsnettet og lagrene i 

Tyskland. 

 

”Ex-domain export” er annullering af Oprindelsesgarantier i et lands Certifikatre-

gister forud for at Oprindelsesgarantierne overføres til et andet lands Certifikatre-

gister. 

 

GSRN (Global Service Relation Number) er det nummer, som ethvert Målepunkt for 

Pristillæg skal have med henblik på identifikation af målepunktet. 

 

Investeringsstøtte er enten pulje fra Energiaftalen 2012, som indebar at der blev 

etableret tilskudsmæssig ligestilling af biogas til gassystemet med biogas til kraft-

varme eller pulje fra VE til proces, som blev etableret i 2013 og lukkede ned igen 

pr. 1. januar 2017.  
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Kontoindehaver er enhver fysisk eller juridisk person, som er registeret i DENA’s 

certifikatregister. 

 

Kontohaver er enhver fysisk eller juridisk person, som er registreret i det danske 

register for gas-oprindelsesgarantier cmo.grexel.com. 

 

 

Målepunkt for Bionaturgas er det punkt, hvor energien og kvaliteten af Bionatur-

gas som tilføres Det Danske Gassystem, måles. Målepunkt for Bionaturgas vil være 

sammenfaldende med Målepunkt for Pristillæg, hvis der ikke sker justering af Bio-

naturgassens brændværdi. 

 

Målepunkt for Pristillæg er det punkt, hvor energien og kvaliteten af Bionaturgas 

som danner grundlag for udbetaling af både pristillæg i henhold til naturgasforsy-

ningslovens § 35 c og udstedelse af Oprindelsesgarantier, måles. Målepunkt for Pris-

tillæg vil være sammenfaldende med Målepunkt for Bionaturgas, hvis der ikke sker 

justering af Bionaturgassens brændværdi.  

 

Netejer er ejeren af det infrastrukturselskab, som foretager tilslutningen af Opgra-

deringsanlægget til Det Danske Gassystem. Netejer kan være et distributionsselskab 

eller transmissionsselskabet (Energinet). 

 

Opgraderingsanlæg er anlægget til opgradering af Biogas til Bionaturgas. 

 

Opgraderingsejer er den fysiske eller juridiske person, som ejer Opgraderingsan-

lægget. 

 

Registeret er et elektronisk system, der anvendes til bl.a. registrering, udstedelser, 

overdragelser og annullering af Oprindelsesgarantier. 

 

Retningslinjer for Oprindelsesgarantier er disse Retningslinjer for Oprindelses-

garantier, inklusive bilag, i den til enhver tid gældende version. 

 

Udsteder er Energinet, der udsteder Oprindelsesgarantier på baggrund af målinger 

i Målepunkt for Pristillæg foretaget af Netejer. Udstedelsen sker via Certifikatregi-

stret, som Energinet driver, og som ligeledes indeholder en række funktionaliteter, 

herunder muligheden for at overdrage Oprindelsesgarantier.  
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Pristillæg er det tillæg, som Energistyrelsen udbetaler i form af støtte til Opgrade-

ringsejer på baggrund af lov om naturgasforsyning. 

 

3 Registeret 

3.1 Registrering som Kontohaver 

For at kunne agere som Kontohaver i Registeret skal førstnævnte registreres.  

 

Følgende kriterier danner basis for optagelse i Registeret: 

 

A. Disse virksomheder optages som udgangspunkt uden yderligere dokumenta-

tion:  

• Biogasproducenter og opgraderingsejere der har en underskrevet tilslut-

ningsaftale med Evida eller Energinet, 

• bionaturgassælgere, gasleverandører eller shippere/transportkunder på 

det danske gasmarked, eller  

• virksomheder, der er kendt og anbefalet af andre europæiske registre. 

 

B. Udsteder vurderer ansøgere, som ikke falder ind under ovennævnte katego-

rier ud fra ”Know-Your-Customer” kriterier, og udsteder kan kræve yderli-

gere dokumentation fx til bekræftelse for en virksomheds økonomiske sund-

hed. 

 

Anmodning om registrering som Kontohaver i Registeret foretages ved at udfylde 

bilag 1, og sende det til Udstederen pr. e-mail til gascertifikat@energinet.dk. 

 

Følgende stamdata om Kontohaver skal oplyses: 

 

• Navn, adresse, postnummer, by og land 

• CVR-nummer  

• Kontaktinformation (navn, telefonnummer og e-mailadresse på kontaktper-

son)  

• Bruger og ansvarlig for administrationen af kontohaverens konto på it-sy-

stemet. 

 

Såfremt kravene til at blive registreret i Registeret er opfyldt udarbejder Udsteder 

en oprindelsesgarantiaftale, jf. bilag 2, på baggrund af oplysningerne i anmodnin-

gen.  
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Den underskrevne aftale i pdf-format sendes pr. e-mail til gascertifikat@energi-

net.dk. Den underskrevne aftale skal være Udstederen i hænde senest 5 Arbejds-

dage før et månedsskifte for at Kontohaveren kan registreres i Registeret for den 

efterfølgende måned.  

 

Såfremt alle ovenstående oplysninger er afgivet fyldestgørende, vil Udstederen i 

løbet af 5 Arbejdsdage gennemføre registreringen, og Kontohaveren vil få tilsendt 

log-in informationer til Registeret. 

 

Brugere af Registeret deaktiveres automatisk et år efter oprettelse og adgangen til 

Registeret skal årligt reaktiveres. Det sker ved at kontakte Udsteder via e-mail på 

gascertifikat@energinet.dk 

 

3.2 Tilknytning af Biogasanlæg til Kontoen 

Enhver ejer af et Biogasanlæg, der tilfører gas til det danske gassystem, er beretti-

get til at få tilknyttet sit Biogasanlæg til den pågældendes konto. Anmodningen om 

at få tilknyttet Biogasanlægget til sin konto foretages ved at udfylde bilag 3 og bilag 

4 og sende dette i pdf-format pr. e-mail til gascertifikat@energinet.dk. 

 

For at et Biogasanlæg kan tilknyttes den pågældendes konto, skal Biogasanlægget 

producere Biogas, som opgraderes til Bionaturgas og tilføres Det Danske Gassystem.  

  

Følgende stamdata om Biogasanlægget skal oplyses: 

• Biogasanlæggets adresse, postnummer, by, land og CVR-nummer 

• Biogasanlæggets kapacitet i kWh/år (fra tilslutningsaftale med Netejer) 

• Om biogasanlægget modtager produktionsstøtte 

• Om biogasanlægget har modtaget investeringsstøtte 

• Biogasanlæggets opstartsdato 

• Biogasanlæggets type: 

o Uspecificeret 

o Baseret på lossepladsgas 

o Spildevandsbaseret 

o Landbrugsbaseret  

o Baseret på organisk affald 

o Baseret på proces-/industriaffald 

• GSRN i Målepunkt for Pristillæg  

 

mailto:gascertifikat@energinet.dk
mailto:gascertifikat@energinet.dk
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Et Biogasanlæg, som er tilknyttet en Konto, må ikke på anden vis afsætte oprindel-

sesværdien af den producerede Bionaturgas. 

3.3 Opdatering af stamdata om Kontohaveren og Biogasanlæg 

Kontohaveren er forpligtet til løbende at opdatere stamdata om Kontohaveren. Til-

svarende gælder for Biogasanlæg, som en Kontohaver har tilknyttet sin Konto (og 

hvis relevant fremsende en opdateret samtykkeerklæring, jf. bilag 4). Senest 5 Ar-

bejdsdage før et månedsskifte skal Kontohaveren give Udstederen meddelelse om 

de ændringer, som skal registreres i Registeret for den følgende måned. 

 

Den opdaterede registrering træder i kraft den 1. dag i den efterfølgende måned. 

 

3.4 Afmelding af Biogasanlæg 

Hvis et Biogasanlæg ikke længere skal være tilknyttet en Konto, er det den relevante 

Kontohavers ansvar at sende en skriftlig afmelding til Udstederen via e-mail til 

gascertifikat@energinet.dk. Afmeldingen af Biogasanlægget skal ske inden udgan-

gen af den relevante måned, og foretages på baggrund heraf af Udstederen i Regi-

steret.  

 

3.5 Lukning af Certifikatkonto 

Udsteder kan lukke en Konto ved misligholdelse af Oprindelsesgarantiaftalen. Mis-

ligholdelse kan fx være, at Kontohaveren undlader at indsende revisorerklæring in-

den for tidsfristen eller at opdatere egne stamdata i Registeret. 

 

En Kontohaver kan til enhver tid lukke sin Konto med 10 Arbejdsdages varsel. Inden 

Kontoen lukkes, skal alle aktive Oprindelsesgarantier enten overdrages til en anden 

Kontohaver eller annulleres. 

 

Når Kontoen ikke længere indeholder aktive Oprindelsesgarantier, gøres Kontoen 

inaktiv, da den lukkede Konto ikke slettes af hensyn til bevarelse af oprindelsesga-

rantihistorikken. 

 

3.6 Registeret 

Udstedelsen af Oprindelsesgarantier sker via det elektroniske Register, som Udste-

deren vælger efter egen vurdering. Kontohaveren afholder egne omkostninger med 

mailto:gascertifikat@energinet.dk
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at få adgang til og vedligeholde adgangen til Registreret. Kontohaveren er ansvarlig 

for kompatibelt it-system og en tilstrækkelig it-sikkerhed i forhold til adgangen og 

brugen af Registeret.  

 

Udstederen er berettiget til at begrænse eller forhindre Kontohaverens adgang til 

Registeret, hvis der sker misbrug heraf eller Kontohaveren misligholder sine forplig-

telser i henhold til Oprindelsesgarantaftalen eller Retningslinjer for Oprindelsesga-

rantier for gas fra vedvarende energikilder.    

 

Den forventede oppetid for Registeret kan forventes at være på 99,5% pr. år eks-

klusiv planlagt nedetid. Planlagt nedetid vil Udstederen tilstræbe at orientere Kon-

tohaverne om med et passende varsel. Udstederen forbeholder sig retten til at tage 

Registeret ud af drift uden varsel ved bl.a. kritiske systemopdateringer. 

  

4 Oprindelsesgarantier 

4.1 Udstedelse af Oprindelsesgarantier 

Kun Kontohavere med en aktiv Konto, hvortil der er tilknyttet et Biogasanlæg, kan 

få udstedt Oprindelsesgarantier. Udstedelsen foretages automatisk hver måned til 

alle kontohavere med tilknyttet Biogasanlæg uden anden forudgående anmodning 

end en underskrevet Oprindelsesgarantiaftale. 

 

Oprindelsesgarantier udstedes af Udsteder på månedsbasis og med en standardstør-

relse på 1 MWh på grundlag af målinger fra Netejer i Målepunkt for Pristillæg ved 

månedens udgang.  

 

Såfremt flere Biogasanlæg leverer til det samme Opgraderingsanlæg, er Netejers 

fordeling af målingen i Målepunkt for Pristillæg grundlaget for udstedelse af Oprin-

delsesgarantier for det enkelte Biogasanlæg.   

 

Hvis der tilsættes anden gas, herunder propan, for at brændværdijustere Bionatur-

gassen, skal denne tilførsel af energi måles af Netejer i Målepunkt for Bionaturgas. 

 

Hvis produktionen i en måned ikke svarer 1 MWh, udstedes en Oprindelsesgaranti i 

den måned, hvor produktionen svarer til 1 MWh eller anvendes til eventuel korrek-

tion, jf. punkt 4.3. 
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Udstedelsesdatoen for Oprindelsesgarantier og tidspunktet for hvornår nye oprindel-

sesgarantier tilskrives en Konto, er den 10. Arbejdsdag efter den sidste dag i pro-

duktionsmåneden. 

 

Registeret indeholder følgende oplysninger for hver Oprindelsesgaranti: 

• Biogasanlæggets CVR-nummer   

• Biogasanlæggets fysiske og juridiske beliggenhed 

• Biogasanlæggets kapacitet i kWh/år  

• Biogasanlæggets opstartsdato 

• Biogasanlæggets type 

• GSRN for Målepunkt for Pristillæg 

• Om der er ydet produktionsstøtte i form af pristillæg i henhold til naturgasfor-

syningslovens § 35 c  

• Om der er ydet investeringsstøtte til biogasanlægget 

• Udstedelsesansvarlig   

• Udstedelsesdato 

• Udstedelsesland   

• Oprindelsesgarantiens identifikationsnummer  

• Oprindelsesgarantienhed (1 MWh) 

• Produktionsperiode for Bionaturgassen 

• Udløbsdato (12 måneder efter sidste dato i produktionsperioden). 

 

4.2 Hel eller delvis frasigelse af Pristillæg til opgraderet biogas 

Oprindelsesgarantier bliver generelt udstedt på basis af den mængde opgraderede 

Biogas, der modtager pristillæg. Derfor vil Biogassen som udgangspunkt have mod-

taget produktionsstøtte og blive registreret som sådan. Det er dog muligt for Op-

graderingsejer helt eller delvist at frasige sig Pristillægget hos Energistyrelsen. Når 

Energinet modtager dokumentation herfor fra Energistyrelsen, kan Energinet heref-

ter udstede Oprindelsesgarantier til det angivne Biogasanlæg for den givne mængde 

i den givne periode med indikation af, at anlægget ikke har modtaget produktions-

støtte.  

 

Tilsvarende vil registreringen specificere at et anlæg har modtaget andre former for 

støtte, eksempelvis investeringsstøtte.  

 

Uanset typen af støtte skal det dokumenteres forud for udstedelsen af Oprindelses-

garantierne, hvis registreringen skal foretages så det fremgår, at der ikke har været 

tildelt støtte til anlægget. 
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Ønskes der oprindelsesgarantier, hvor det fremgår at gassen ikke har modtaget no-

gen støtte i bekendtgørelsens forstand, skal ejeren af biogasanlægget fremsende 

dokumentation herfor, inklusiv en erklæring fra Energistyrelsen. 

 

 

4.3 Justering af antallet af Oprindelsesgarantier ved korrektioner 

Udstederen modtager løbende opdaterede/korrigerede måledata fra Netejer. Antal-

let af udstedte Oprindelsesgarantier justeres månedligt bagud på basis af korrige-

rede måledata fra Netejer. Korrektioner foretages hvert kvartal for de 3 hele måne-

der før. Herefter sker der ikke yderligere korrektioner for samme periode, med min-

dre særlige forhold efter Udstederens vurdering gør sig gældende. 

 

Ved korrektion op- eller nedskrives den difference, der var til stede efter udstedelse 

af Oprindelsesgarantier ved månedens udgang. Differencen op- eller nedskrives med 

korrektionens størrelse. Er korrektionen af en størrelse, der medfører, at differencen 

bliver negativ, medfører dette, at denne indregnes, før der udstedes Oprindelsesga-

rantier i de(n) efterfølgende måned(er). 

 

Korrektioner er først tilgængelige den 10. Arbejdsdag i den efterfølgende måned, og 

eventuelle korrektioner vil derfor også først fremgå af Registeret i den efterfølgende 

måned. 

 

4.4 Levetid for en Oprindelsesgaranti  

Enhver anvendelse af en Oprindelsesgaranti skal finde sted senest 12 måneder efter 

den kalendermåned, hvori produktionen fandt sted. Udstederen ændrer automatisk 

status for udstedte Oprindelsesgarantier i Registeret, som ikke er anvendt inden for 

denne periode. Disse angives som udløbet, hvorefter de ikke kan overdrages eller 

annulleres.  

 

4.5 Overdragelse af Oprindelsesgarantier 

4.5.1 Overdragelse mellem Kontohavere sker via selvbetjening i Registeret. 

 

Enhver Kontohaver med en aktiv Konto kan overdrage aktive Oprindelsesgarantier 

mellem sig via Registeret. 
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4.6 Annullering af Oprindelsesgarantier 

Når en Oprindelsesgaranti registreres som anvendt, annulleres den. Dette er en pro-

ces, som Kontohaveren selv initierer i Registeret. Annulleringen medfører, at Oprin-

delsesgarantien ikke længere kan overdrages, men kun bruges som dokumentation 

for et forbrug af en specificeret mængde gas hos en slutkunde. Registeret kan danne 

et dokument, som Kontohaveren kan anvende som dokumentation for annullering af 

Oprindelsesgarantier. 

 

4.6.1 Særligt om Annullering af Oprindelsesgarantier ved grænsen 

 

Når en Oprindelsesgaranti sælges til udlandet, annulleres  den som eksporteret ved 

grænsen til enten Tyskland eller Sverige, uanset i hvilket land Oprindelsesgaranti-

erne sælges syd eller øst for den danske grænse. Udstederen kontrollerer alene, at 

Bionaturgassen ikke er anvendt til forbrug hos en slutkunde i Danmark på baggrund 

af krav om revisorerklæring. Udstederen kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for 

salg og anvendelse i udlandet. 

 

4.6.2 Annullering af Oprindelsesgarantier til en Kontoindehaver i DENA’s certifikatregister 

 

En Kontohaver med en aktiv Konto i det danske register kan ved at annullere Oprin-

delsesgarantier via en ”Ex-domain export” overføre aktive Oprindelsesgarantier via 

Registeret til en Kontoindehaver i DENA’s certifikatregister. Når en anmodning om 

”Ex-domain Export” er bekræftet af Kontoindehaveren i DENA’s certifikatregister, 

overføres Oprindelsesgarantierne til det Tyske register. Derfor kan samme Oprinde-

lesgarantier ikke også annulleres til forbrug i Danmark. 

 

Udstederen er berettiget til at afvise en anmodning om ”Ex-domain Export” af Op-

rindelsesgarantier mellem en Kontohaver og en Kontoindehaver, hvis Kontohaveren 

ikke leverer fyldestgørende oplysninger i forbindelse med anmodningen. 

 

Såfremt anmodningen indeholder fyldestgørende oplysninger, sendes oplysningerne 

til DENA, som kontrollerer oplysningerne. DENA er berettiget til at afvise anmodnin-

gen, hvis den af Kontohaveren angivne Kontoindehaver: 

 

(1) ikke er oprettet eller er inaktiv i DENA’s register; eller 

(2) afviser modtagelsen af Oprindelsesgarantier. 
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Når DENA overfor Udstederen har bekræftet, at anmodningen indeholder fyldestgø-

rende oplysninger, gennemføres annulleringen af de(n) angivne Oprindelsesga-

ranti(er) fra Kontohaveren i det danske Certifikatregister og overflyttes til den an-

givne Kontoindehaver hos DENA. 

 

Oprindelsesgarantier, der er overflyttet til en kontoindehaver hos DENA kan ikke 

tilbageføres til en Konto i Danmark når annulleringen er gennemført.         

 

Der tilstræbes en sagsbehandlingstid på 14 Arbejdsdage på ”Ex-domain Export” 

modtaget af Udstederen inden kl. 16.00 - beregnet fra det tidspunkt hvor Kontoha-

veren anmoder om annulleringen i Registeret. Det bemærkes, at Udstederen og 

DENA forbeholder sig ret til en længere sagsbehandlingstid. 

 

4.6.3 Annullering fra en Kontoindehaver i DENA’s certifikatregister til en Kontohaver i det 

danske Register. 

 

En Kontoindehaver i DENA’s register kan overføre aktive Certifikater ved via Regi-

steret til en Kontohaver med en aktiv Konto. Når en anmodning ” Ex-domain Export” 

er bekræftet af Kontohaveren, kan de overførte certifikater ikke også annulleres til 

forbrug i Tyskland. 

 

DENA er berettiget til at afvise en anmodning om ”Ex-domain Export” af Certifikater 

til Registeret, hvis Kontoindehaveren ikke leverer fyldestgørende oplysninger i for-

bindelse med anmodningen. 

 

Såfremt anmodningen indeholder fyldestgørende oplysninger, sendes oplysningerne 

til Udstederen, som kontrollerer oplysningerne. Udstederen er berettiget til at afvise 

anmodningen, hvis: 

 

(1) den af Kontoindehaveren angivne Kontohaver ikke er oprettet eller er inaktiv i 

Registeret; 

(2) den af Kontoindehaveren angivne Kontohaver afviser at modtage Certifikaterne;  

(3) Certifikaterne stammer fra et Biogasanlæg, som ikke er beliggende i Tyskland; 

eller 

(4) Levetiden for Oprindelsesgarantierne på 12 måneder er overskredet (tyske Op-

rindelsesgarantier vil være gyldige, hvis slutdatoen for produktionen ikke over-

stiger 6 måneder fra startdatoen for produktionen). 
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Når Udstederen overfor DENA har bekræftet, at anmodningen indeholder fyldestgø-

rende oplysninger, gennemføres transaktionen af de(n) angivne Oprindelsesga-

ranti(er) fra Kontoindehaveren til den angivne Kontohaver.         

 

Der tilstræbes en sagsbehandlingstid på 14 Arbejdsdage på ”Ex-domain Cancella-

tion” modtaget af DENA inden kl. 16.00 - beregnet fra det tidspunkt hvor en anmod-

ning er bekræftet af Kontoindehaveren (i DENA’s register). Det bemærkes, at DENA 

og Udstederen forbeholder sig ret til en længere sagsbehandlingstid. 

 

5 Revision og tilsyn 

Energinet kan føre tilsyn med biogasanlæg og annulleringer af oprindelsesgarantier 

ved om nødvendigt at foretage stikprøvekontrol hos kontohavere, som led i den 

tilsynsforpligtelse, der påhviler Udsteder i bekendtgørelse nr. 1216 af 7. juni 2021. 

 

For at sikre den fornødne troværdighed af Oprindelsesgarantiordningen har Udste-

deren udarbejdet en revisionsinstruks, som gælder for alle Kontohavere, der har fået 

udstedt eller overdraget Oprindelsesgarantier i det foregående kalenderår (1. januar 

– 31. december), jf. bilag 5. På baggrund heraf skal revisor udarbejde en erklæring, 

som skal indsendes til Udstederen senest den 1. juli hvert år. Såfremt revisors er-

klæring ikke er leveret rettidigt, vil Kontohaverens adgang til Registeret blive su-

spenderet, herunder muligheden for at overdrage og annullere Oprindelsesgarantier. 

 

Ejere af Biogasanlægget, som får udstedt Oprindelsesgarantier, skal én gang årligt 

indberette oplysninger til Udstederen om type og vægt af den Biomasse, som er 

anvendt til produktion af Biogas på det pågældende Biogasanlæg i det forløbne år 

(oplysningerne skal til brug for periodisk kontrol løbende registreres i en logbog). 

Indberetningen skal ske senest den 1. december og indeholde oplysninger for peri-

oden 1. august i det foregående år til 31. juli i det indeværende år. Indberetningen 

skal attesteres af ejeren af Biogasanlægget og indeholde en revisorerklæring, som 

bekræfter forhold vedrørende de anvendte biomasser, samt produktionen og leve-

ringen af Biogas. Revisorerklæringen skal påtegnes af en statsautoriseret eller regi-

streret revisor. Udstederen har udarbejdet en revisionsinstruks til brug herfor, jf. 

bilag 6. 

 

Såfremt de ovennævnte frister for indlevering af revisorerklæringer ikke overholdes, 

vil Energinet lukke den pågældende kontohavers konto indtil Energinet modtager en 

fyldestgørende revisorerklæring.  

 



 

Dok.nr. 21/03108-3 - Offentlig   

 

Retningslinjer for Oprindelsesgarantier v2.1 

17 

 

6 Gebyrer 

Energinet kan i henhold til bekendtgørelsens § 18 opkræve gebyrer til dækning af 

nødvendige omkostninger i forbindelse med oprettelse, udstedelse, import, eksport 

og annullering af en oprindelsesgaranti. Energinet kan endvidere opkræve gebyrer 

til dækning af nødvendige omkostninger i forbindelse med tilsyn med oprindelses-

garantier. Gebyrer fastsættes på basis af faste og variable omkostninger som direkte 

stammer fra de nævnte opgaver.  

 

Formålet er at sikre, at nødvendige omkostninger, som kan henføres til opgaverne 

med at oprette, udstede, overføre og annullere oprindelsesgarantier og opgaverne 

med tilsyn med oprindelsesgarantier, bliver pålagt den, der anmoder om oprettelse, 

udstedelse samt i forbindelse med overførsel og annullering af oprindelsesgarantier. 

 

Det er hensigten, at gebyrerne fastlægges på grundlag af et forudgående budget. 

Det er hensigten, at der vil ske en regulering af gebyrerne, ved en eventuel diffe-

rence, baseret på enhver tid gældende timetakst. 

 

Gebyrerne offentliggøres på Energinets hjemmeside.  

 

Energinet har på baggrund af bekendtgørelsens § 18 fastsat gebyret således: 

 

Oprettelsesgebyr: 

Know-your-customer analyse  

Manuel indtastning af stamdata/virksomhedsoplysninger  

 

Faste årlig betaling til dækning af: 

Servicering af henvendelser  

Fast betaling til Registeret samt til eksportmulighed 

Inddrivelse af revisorerklæringer 

Tilsyn med oprindelsesgarantier 

 

Variabel betaling baseret på: 

Udstedelser  

Annulleringer  

Eksport til andre registre  

Import fra andre registre  
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7 Klageadgang og straf 

Udstederens afgørelser vedrørende produktion af elektricitet, gas og fjernvarme, 

kan i henhold til Bekendtgørelse nr. XX af XX 2021 om oprindelsesgarantier for elek-

tricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder s § 19 påklages 

til Energiklagenævnet.  

 

Klagen skal indgives skriftligt senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.  

 

Det følger videre af § 20, at medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgiv-

ning, straffes med bøde den, som giver urigtige oplysninger til brug for udstedelse, 

overførsel og annullering af samt tilsyn med oprindelsesgarantier, eller som undlader 

at give oplysninger herom, som vedkommende er forpligtet til at give ifølge § 14, 

stk. 2.  

 

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. 

 

 


