
Rapportering om Bæredygtig Biomasse 



Sustainable Land use

Traceability Responsible sourcing

Kort om NEPCon 

Conservation



Skovcertificering

> 30 million hektar 

> 15 lande



Træproduktion og Handel

> 1,500 Sporbarhedscertifikater

> 25 Lande

EUTR Monitoring Organisation



SBP Certificering

NEPCon godkendt til at udføre 

SBP certificering september 2015

> 30 SBP cetifikater udstedt af 

NEPCon

Områder: Rusland, Østeuropa, 

Sydvest Europa og Danmark

Virksomheder: Træpilleproducenter, 

Flisproducenter  og 

handelsvirksomheder



Brancheaftalen

Mål & Virkemidler

Hensigten med en frivillig brancheaftale er at tilskynde branchens 

medlemmer til en bestemt adfærd: at købe bæredygtig biomasse,

men også at give medlemmerne frihed til selv at vælge hvilke midler, 

der skal til for at opfylde aftalens krav vedr. bæredygtighed. 

Det er i den sammenhæng essentielt, at de virkemidler, som 

branchens medlemmer beslutter at anvende, også er tilstrækkelige 

garanter for at dokumentere, at træpiller og træflis er bæredygtigt 



Brancheaftalen

Kriterier for bæredygtig biomasse

1. Lovligt fældet og handlet

2. Beskyttelse af skovenes økosystemer

3. Skovenes produktivitet og evne til at bidrage til den globale

kulstofcyklus skal opretholdes

4. Skovene skal være sunde og velfungerende

5. Beskyttelse af biodiversitet samt sensitive og 

bevaringsværdige områder 

6. Sociale samt arbejdsrelaterede rettigheder skal 

respekteres 

7. Grænseværdier for CO2 udledning fra 

biomasseværdikæden 

8. Yderligere krav målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af

skovens kulstoflager, indi-rect landuse change (ILUC) og

indirect wooduse change (IWUC) 
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Biomasse fra skov

Aftalen dækker biomasse fra skov defineret som arealer 

større end 0,5 hektar med en mini-mumsbredde på 20 m 

bevokset med træer højere end 5 meter med et kronedække 

på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand 

til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer 

ikke arealer domineret af landbrug eller bymæssig 

anvendelse, herunder sommerhusområder. 

Bemærk: Rapportering og dokumentationskrav gælder kun 

for biomasse fra skovarealer



Indfasning af dokumentationskrav

Omfattede værker: indfyret effekt på mere end 20 MW

(Geografisk spredte produktionsenheder der har fælles 

selskabstilhørsforhold (samme ejer), regnes som én 

produktionsenhed, og opgørelsen af den indfyrede effekt, er 

summen af de enkelte produktionsenheders indfyrede effekt)

Tidsramme for dokumentation af bæredygtig biomasse:

2016: 40 % 

2017: 60 % 

2018: 75 % 

2019: Fuldt indfaset



Rapportering og tredje-parts verificering

Opfyldelse af kravene 1-7 skal dokumenteres gennem årlig 

rapportering 

Rapporten skal enten udarbejdes eller verificeres af uafhængig 3. part. 

som enten er akkrediteret til at foretage FSC eller PEFC 

skovcertificering, SBP certificering eller af en organisation, som af EU 

er godkendt som EUTR monitoreringsorganisation. 

Rapporten skal være tilgængelig på de omfattede værkers/selskabers 

hjemmesider og er således frit tilgængelig for offentligheden. 



Formål:

• Verificere implementering af bæredygtighedskrav

• Sikre gennemskuelighed i forhold til opfyldelse af aftalen

Målgruppe:

• Interessenter og beslutningstagere ift brancheaftale

• Værkets kunder og interessenter

Rapportformat og indhold

• Kun delvist specificeret i brancheaftalen

• Defineres af tredjepart

Rapportering og tredje-parts verificering



NEPCon Rapportering og Evaluering

Se mere på: www.nepcon.org/da/brancheaftale-baeredygtig-biomasse

FaktaarkRapportformat
Krav til Alternativ 

dokumentation

Brancheaftale Rapportering Service Fact Sheet DAN.pdf
Converter Brancheaftale Report Template 29NOV16 DAN.pdf
Kravspec Alt Dok 29Nov16.pdf


Følger NEPCons akkrediterede rutiner for 

certificeringsydelser:

• Kravene er 

– udviklet med inddragelse af interessenter

– baseret på brancheaftalen og de anerkendte 

certificeringsordninger 

– Offentligt tilgængelige

• Skovbrugsfaglige revisorkompetencer

• Kvalitetssikring af rapport og 

evalueringsprogram

NEPCon Rapportering og Evaluering

Converter Brancheaftale Report Template 29NOV16 DAN.pdf


• Opsummering og konklusion vedr. procent-krav og 

grænseværdier 

• Generel beskrivelse af kraftvarmeværket og 

ledelsens bemærkninger

• Evalueringsprocess, periode og omfang

• Beskrivelse og evaluering af evidens for 

bæredygtig biomasse: Certificeret materiale, 

alternativ dokumentation og %-opgørelse

• Beskrivelse og evaluering af grundlag for  

beregning af CO2 udledning og reduktionstal

• Bilag A: Dokumentation & registreringer

• Bilag B: Ordforklaring

Rapportformat og Indhold

Converter Brancheaftale Report Template 29NOV16 DAN.pdf


• Baggrund

• Rapporteringsperiode

• Dokumenteret bæredygtig 

biomasse

• CO2 udledning

• Revisors konklusion

• Ledelsens bemærkninger

Rapportformat og Indhold

Opsummering og konklusion

Andelen af den totale skovbiomasse, der 
opfylder dokumentationskrav baseret på 
certificering og alternativ dokumentation, 
Periode: 1. august - 31. december 2016

Certificeret Alternativ dokumentation Uden dokumentation



• Evalueringsprocessen, herunder 

interessentinddragelse

• Generel beskrivelse Kraft-

varmeværket (frie rammer)

• Sporbarhed og volumenopgørelse

Rapportformat og Indhold

Generel beskrivelse



Rapportering omfatter biomasse modtaget i rapporteringsperioden 

henholdsvis med og uden dokumentation

Rapportformat og Indhold

Beskrivelse af den modtagne biomasse

Type af Biomasse:

☐ Træflis, Primær producent

☐ Træflis, Sekundær producent

☐ Træpiller

☐ Andet 

Type af bæredygtighedsdokumentation for modtaget biomasse*

☐ SBP Certificeret Biomasse 

☐ FSC Certificeret Biomasse 

☐ PEFC Certificeret Biomasse 

☐ Alternativ dokumentation



Validering af Certificeret biomasse

Leverandørcertifikat og fakturaer

Valider leverandørernes 

certificeringsstatus: 

Certifikatets gyldighed og produkter 

omfattet af certificering

FSC: info.fsc.org

PEFC: Leverandørens certifikat 

SBP: http://www.sustainablebiomasspartnership.org/



Validering af Certificeret biomasse

Leverandørcertifikat og fakturaer

Certificering Anerkendte anprisninger på leverandørfaktura

SBP SBP Compliant

FSC FSC 100%

FSC Mix Credit

FSC Mix X% (X % af volumet leveret med FSC Mix

X% anprisning, anses for at være dokumenteret

bæredygtigt)

PEFC X% PEFC Certificeret (X% af volumet leveret med

X% PEFC Certificeret anprisning, anses for at være

dokumenteret bæredygtigt)



Rapportformat og Indhold

Beskrivelse af den modtagne biomasse

Anden information for modtaget biomasse*

Landeoprindelse 

Træarter 

Bemærkning vedr. 

Due Diligence 

system for 

Biomasse 

importeret fra 

Lande udenfor EU 



Rapportformat og Indhold

Beskrivelse af den modtagne biomasse

Anden information for modtaget biomasse*

Landeoprindelse 

Træarter 

Bemærkning vedr. 

Due Diligence 

system for 

Biomasse 

importeret fra 

Lande udenfor EU 

Hvis Værket importerer biomasse fra lande

udenfor EU skal værket opfylde EUTR. NEPCon

vil evaluere værkets due diligence system for

leverancer med oprindelse udenfor EU med

henblik på at verificere, at biomassen importeres

lovligt i henhold til EUTR.

Seperat checkliste (Bilag) anvendes for

evaluering af DDS.



Rapportformat og Indhold

Evaluering af anvendt alternativ dokumentation 

Information & DokumentationKompetence og procedurer

Kravspec Alt Dok 29Nov16.pdf


Rapportformat og Indhold

Evaluering af anvendt alternativ dokumentation 

• Sikrer leverandører sporbarhed af biomasse til 

hugstlokalitet?

• Sikrer leverandører korrekt:

• klassificering af oprindelsen af biomasse til 

henholdsvis skov og ikke-skovarealer,

• angivelse af træarter, der indgår i biomassen

• Opretholder leverandører procedurer, der sikrer at:  

• gældende relevant lovgivning overholdes i 

forbindelse med produktion af biomasse, og 

• der opretholdes due diligence ordning i henhold til 

EU’s Tømmerforordning 



Rapportformat og Indhold

Evaluering af anvendt alternativ dokumentation 

• Status for risikovurdering for oprindelsesområde 

• Beskriv risikominimeringstiltag leverandører gennemfører 

for krav der ikke har lav risiko 

• Hvordan sikrer leverandøren generelt at SBP kriterier for 

bæredygtig biomasseproduktion er opfyldt, herunder at 

følgende krav er opfyldt:

• Krav om arbejdssikkerhed (2.8.1), og 

• Krav om arbejdstagerrettigheder (2.7.1, 2.7.2 og 

2.7.2)

• Udviser leverandører særlig agtpågivenhed i forbindelse 

med konvertering af skov til anden anvendelse?

• Beskriv Værkets leverandørevalueringsprogram



Rapportformat og Indhold

Leverandørevalueringsprogram
Leverandørers opfyldelse af kravene skal evalueres, enten 

ved:

1. Værket etablererer eget leverandørevalueringsprogram:

- Årlig evaluering af leverandører

- Evaluering af opfyldelse af forud definerede krav

- Gennemføres af kompetent personale

- Rapportering dokumenterer evaluering og konklusion

- Opfølgning på afvigelser

2. Aftale med Leverandører, at de selv tager ansvar for at 

dokumentere opfyldelse gennem tredjepartsevaluering, 

som omfatter: 

- Årlig evaluering af leverandører

- Evaluering af opfyldelse af forud definerede krav

- Gennemføres af kompetent personale

- Rapportering dokumenterer evaluering og konklusion

- Opfølgning på afvigelser



Datagrundlag for beregning af CO2 udledning 



Grænseværdier for CO2 udledning 

Skal sikre markant CO2-reduktion 



Biograce modellen

BIOGRACE modellen benyttes som 

beregningsmetode 

(http://www.biograce.net/biograce2/). 

• Kraftvarmeværket kan benytte ‘default’ værdier 

og/eller ‘actual’ værdier

• Beregning skal ske for hver kategori og ‘batch’ 

(batch: leverancer med ens udledningsprofil)

• Vi anbefaler, at beregninger foretages mindst 

hver måned og at emissionsdata monitoreres 

mod grænseværdier

• NEPCon evaluerer og validerer datagrundlaget 

og den valgte metode 

• Data skal være registrerede og dokumenterede 

op til 5 år



Biograce kategorier

Træflis

Træpiller



Rapportformat og Indhold

Beregning af GHG Udledning

• Skal omfatte dokumenteret bæredygtig biomasse

• Forudsætter kendskab til brug af Biograce

• Valg af metode: Standard og/eller faktiske data

• Definer Source Type

• Flis direkt fra Skov (I)

• Flis fra primær industri (II)

• Flis fra sekundær industri (III)

• Træpiller (IV) 



Rapportformat og Indhold

Beregning af GHG Udledning

• Beskriv:

• anvendt metode for beregning af udledningstal, 

• datagrundlag der er anvendt til beregningen,

• hvilken information værket har modtaget fra 

leverandører,

• anden type evidens der er anvendt

• Vurdering af det anvendte datagrundlag og evidens, 

• Beskriv den beregnede:

• absolutte CO2 reduktion 

• relative CO2 reduktion sammenlignet med den 

fossile reference (fossil fuel comparator)



Rapportformat og Indhold

Dokumentation & Registreringer

Converter Brancheaftale Report Template 29NOV16 DAN.pdf
Converter Brancheaftale Report Template 29NOV16 DAN.pdf


Rapporteringsproces 

Status og prognose

Dataindsamling & 

Registering

Evaluering: Dokument-

gennemgang

Evaluering: On-site

& evt. leverandører

Rapportering

Prognose & Pre-

evaluering
Kom godt igang og få overblik

• Vurder tilgængelig dokumentation for 

bæredygtig skovdrift fra aktuelle leverandører

• Vurdere mulighed for at efterleve 

‘dokumentationsprocent’ (min 40%) for første 

rapportperiode

• Vurdere datagrundlag anvendt i Biograce 

• Handlingsplan for opfyldelse af 

dokumentations- og reduktionstal

• Etabler arbejdsgange for indsamling og 

validering af nødvendig dokumentation



Rapporteringsproces - Årlig rapportering

Kraftvarmeværkets rolle

• Sikre at indgåede aftaler giver mulighed for at 

efterleve ‘dokumentationsprocent’

• Foretage nødvendige registreringer og 

opbevare krævet dokumentation

• Løbene opdatere emissionsberegninger

• Validere leverandørers certificeringsstatus og 

kontrollere leverandørdokumenter for korrekt 

certificeringsoplysninger

• Kontrollere alternativ dokumentation, 

• Evt gennemføre leverandørevaluering

• Evt udfylde dele af evalueringsrapporten

• Offentliggøre rapporten

Dataindsamling & 

Registering

Evaluering: Dokument-

gennemgang

Evaluering: On-site

& evt. leverandører

Rapportering

Prognose & Pre-

evaluering



• Evaluere kraftvarmeværkets procedurer og 

ansvarfordeling (del af ledelsessystem)

• Evaluere dokumentation for certificeret materiale

• Evaluere alternativ dokumentation i henhold til 

NEPCon kravspecifikation for alternativ 

dokumentation (evt. leverandørevaluering)

• Evaluere data anvendt til beregning af CO2

udledninger

• Validere registeringer og opgørelser

• Drøfte muligheder for forbedringer

• Udarbejde og godkende endelig rapport

Dataindsamling & 

Registering

Evaluering: Dokument-

gennemgang

Evaluering: On-site

& evt. leverandører

Rapportering

Prognose & Pre-

evaluering

Rapporteringsproces - Årlig rapportering

NEPCons rolle



Rapporteringsprocessen

1. Ansøgning & Aftale om rapporteringsservice

2. Værkets Forberedelse. Løbene vejledning fra NEPCon

3. Dokument og On-site evaluering (1. kvartal 2017)

4. Statusrapport udarbejdet af værket & NEPCon

5. Rapportgennemsyn og QA

6. Rapport offentliggøres

på værkets hjemmeside

Converter Brancheaftale Report Template 29NOV16 DAN.pdf


Tak!

Michael Jakobsen
Customer Relations Manager

mkj@nepcon.org | +45 2124 3852

NEPCon arbejder for ansvarlig anvendelse af 

naturressourcer og bæredygtig social udvikling 

gennem transformation af jordbrug, 

erhvervspraksis og forbrugeradfærd.
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