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KLIMAGEVINST VED AFGASNING
HVORNÅR SKER DER DOBBELTTÆLLING?

Giver IKKE anledning til dobbelttælling

EU ETS

Afgiftsfritagelse i Sverige

Anvendelse af bæredygtigheds-

certificeret biometan

Opfyldelse af iblandings- og reduktionskrav 

i transportsektoren

Bæredygtighedsdeklarationen 

bruges som klimakredit*

* Hvor besparelsen på gården bliver trukket fra i anprisningen af klimaaftrykket for et af 

biogasforbrugerens produkter



FRA HUSDYRGØDNING TIL GRØN ENERGI

Husdyrgødning Biometan

Klimaeffekt

Reduceret metan-emission fra stald og lager

Klimaeffekt

Erstatter forbrug af fossile energikilder

Biogasanlæg Naturgasnet



TRE OPGØRELSESMETODER

DEN NATIONALE OPGØRELSE

• Klimaaftryk opgøres efter, hvor udledninger geografisk har fundet sted

• Indeholder kun mængden af udledninger og aktiviteter nationalt

• Klimaaftryk opgøres sektoropdelt efter fast regelsæt fra FN

• Landbrugets mål om 55 – 65% reduktion i 2030 opgøres efter denne metode

PRODUKTREGNSKAB

• Ser på hele forsyningskæden for at opgøre et produkts klimaaftryk

• Ser på udledninger for et produkt uanset land og sektor

VEII DRIVHUSGASBESPARELSE

• Dokumenterer at energiproduktet er bæredygtigt

• Kan kun bruges til opfyldelse af reduktionskrav i transportsektoren



KLIMAGEVINST VED AFGASNING AF GYLLE
HVEM KAN CLAIME HVAD?

Reduceret metan-emission fra stald og lager Erstatning af fossile energikilder

Landbrugssektoren Energi (inkl. transport)

Effekten kan kun godskrives en aktør Effekten kan kun godskrives en aktør



BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERINGER
AF BIONATURGAS



VEII-DIREKTIV

• Gjorde husdyrgødning mere 
attraktiv at anvende til 
biogasproduktion

• Energiproducenten skal indregne 
en beregningsbonus på -45 g 
CO2-e pr. MJ husdyrgødning 

• Kun energiproducenten kan 
bruge beregningsbonussen



VEII-DIREKTIV DRIVHUSGASBESPARELSE
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REDUCERET METANEMISSION PÅ GÅRDEN
HVORNÅR SKER DER DOBBELTTÆLLING?

Giver IKKE anledning til dobbelttælling

EU ETS

Afgiftsfritagelse i Sverige

Anvendelse af bæredygtigheds-

certificeret biometan

Opfyldelse af iblandings- og reduktionskrav 

i transportsektoren

Bæredygtighedsdeklarationen 

bruges som klimakredit*

* Hvor besparelsen fra reduceret metanemission på gården bliver trukket fra i 

anprisningen af klimaaftrykket for et af biogasforbrugerens produkter



SELVDEKLARATION
TIL BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERING


