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Høring over udkast til bekendtgørelse om begrænsning af metantab fra biogas-
produktionen (ændring af bæredygtighedsbekendtgørelsen) 
 
Energistyrelsen har med brev af 8. juli 2022 fremsendt udkast til bekendtgørelse 
begrænsning af metantab fra biogasproduktionen (ændring af bæredygtighedsbe-
kendtgørelsen) med høringsfrist senest 26. august 2022. 
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker, at udkastet er en implementering af en politisk 
delaftale om mere grøn varme og udfasning af naturgas 2022. 
 
Som Danmarks grønne og digitale arbejdsgiver- og brancheorganisation støtter 
TEKNIQ Arbejdsgiverne ambitionerne om den grønne og bæredygtige energiom-
stilling, hvor alle relevante energiformer, der kan erstatte fossile brændstoffer i 
energiproduktionen, herunder biogas, efter vores opfattelse bør fremmes i videst 
muligt omfang.  
 
I den forbindelse skal det naturligvis sikres, at vedvarende energikilder som f.eks. 
biogas, produceres og anvendes på en måde, der reelt er mere bæredygtig og ud-
leder færre drivhusgasser end energi produceret på fossile brændstoffer.  
 
Udkastet indfører regulering, der indeholder krav til anlægsgennemgang, lækage-
søgning og håndtering af kilder til metantab, egenkontrolprogram samt et punkt-
kildekrav på 1 % til hhv. gasmotorer og opgraderingsanlæg. Anlægsgennemgan-
gen skal udføres med en uafhængig tredjepart, hvis afrapportering skal danne 
grundlag for et eventuelt påbud fra Energistyrelsen om udbedring af kilder til me-
tantab. 
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne konstaterer, at der i hverken høringsbrev eller regulering 
nævnes, at arbejde på gasanlæg og gasinstallationer er autoriseret arbejde, og at 
gasanlæg, gasmotorer mv. er underlagt regulering, der har betydning for både di-
mensionering, idriftsættelse og efterfølgende drift og vedligehold af disse anlæg 
og installationer (Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2531).  
 
Vi er uforstående over for, at der med denne foreslåede regulering etableres en 
særskilt og delvis parallel eftersynsordning, der ikke umiddelbart i høringsbrev og 
regulering ser ud til at involvere autoriserede virksomheder eller forhold omkring 
gassikkerhed, herunder de lovpligtige eksisterende drift- og vedligeholdelsespla-
ner for gasanlæg, gasmotorer mv.  

 
1 Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg 

Energistyrelsen 

 
Pr. mail til: njjb@ens.dk med kopi til ens@ens.dk 

J. nr. 2022-17539 
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Vi er endvidere bekymret for, at de uafhængige tredjeparter skal angive forbed-
ringsmuligheder, som de ikke nødvendigvis er kvalificerede til at vurdere indhol-
det af eller vurdere fornuften i forhold til gassikkerhed. Det indebærer også en ri-
siko for, at tiltag ikke kan udføres efterfølgende af de autoriserede vvs-installatø-
rer, der skal efterleve gassikkerhedsreglerne.   
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne konstaterer, at det af udsendelsesmailen ikke fremgår, om 
Sikkerhedsstyrelsen, der er myndighed for gassikkerhed, er høringspart. Og vi fo-
reslår derfor, at Energistyrelsen kontakter Sikkerhedsstyrelsen således, at regule-
ringen bliver ensartet og koordineret uden overlap i forhold til eksisterende regu-
lering af gasanlæg, gasmotorer mv. og uden eventuel risiko for gassikkerheden.  

 
TEKNIQ Arbejdsgiverne går ud fra, at Energistyrelsen med de kommende regler 
sikrer mulighed for overholdelse af lovgivningen på gassikkerhedsområdet og ikke 
kun fokuserer på utilsigtede udslip i produktionen, og vi håber, at de fremsatte 
bemærkninger tages til efterretning. 

 
Vi står naturligvis gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål.   

 
Med venlig hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen 

Underdirektør 
 


