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Kære Specialudvalget for Klima-, Energi- og Forsyningspolitik  

 

XX-XX-20XX 

Høringssvar: Europa-Kommissionens lovforslag vedrørende EU’s 

kvotehandelssystem 
J.nr. [Skriv j.nr. her]] 

Dansk Affaldsforening vil gerne takke for muligheden for at afgive sit høringssvar 

vedr. høring af Europa-Kommissionens lovforslag vedrørende EU’s kvotehan-

delssystem. 

 

Da Denne høring finder sted med meget kort varsel, og midt i sommerferien, tilla-

der Dansk Affaldsforening sig, at nærværende høringssvar kan fremstå som væ-

rende ikke-fyldestgørende, da Dansk Affaldsforening ikke haft mulighed for en 

dybere gennemgang af høringsmaterialet med sit bagland og medlemmer. Af 

ovennævnte årsager tillader Dansk Affaldsforening sig endvidere at forbeholde 

sig retten til at eftersende yderligere kommentarer, hvis det vurderes nødvendigt. 

 

 

Allerførst kan dansk Affaldsforening konstatere, at det fremgår af bilag 1 af Eu-

ropa-Kommissionens lovforslag vedrørende EU’s kvotehandelssystem, at for-

brænding af kommunalt og farligt affald stadig ikke er omfattet af anvendelses-

området for EU ETS.  

 

Generelt vil Dansk Affaldsforening gerne benytte lejligheden til endnu gang at 

gøre opmærksom på, at trods ovennævnte, så er danske affaldsenergianlæg un-

derlagt EU ETS systemet fra dansk side.  

 

Dette har Dansk Affaldsforening, og branchen, i flere år påtalt som værende me-

get uheldigt, særligt i et europæisk konkurrencehensyn, hvor de nuværende reg-

ler stiller danske affaldsenergianlæg dårligere end sine europæiske konkurrenter.  

 

I lyset af affaldsenergisektorens forestående liberalisering, som konsekvens af 

aftalepartnernes klimaaftale af 16. juni 2021, vil dette emne i høj grad blive me-

get mere relevant, da den kommende liberalisering vil rykke danske affaldsener-

gianlæg meget tættere ind i det europæiske affaldsenergimarked. 
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J.nr. 

 Dansk Affaldsforening ønsker, at centralmyndighederne forholder sig konstruktivt 

til denne udfordring, samt at centralmyndighederne helt generelt formulere kom-

mende lovgivninger for sektoren, der indeholder løsninger som minimum ligestil-

ler de danske affaldsenergianlæg med sine europæiske konkurrenter. 

 

 

 

Af bilag 3 i Europa-Kommissionens lovforslag vedrørende EU’s kvotehandelssy-

stem ses, at der for bygninger og transport er foreslået en "upstream-tilgang" til 

handel med emissioner - det betyder, at leverandøren af forbrændingsbrændstof-

fet er den ansvarlige for at betale kvoterne. Bilag 3 nævner også kombineret 

varme- og kraftproduktion (kildekategorikode 1A1a ii) og varmeanlæg (kildekate-

gorikode 1A1a iii), og i princippet vil affaldsenergi (WtE) være inden for disse 

IPPC-kategorier. Dette gælder dog kun leverandører af brændstoffer til kraftvar-

meværker eller varmeanlæg, der bruger (fossile) brændstoffer til forbrændings-

formål (til bygning og transport) som defineret i energibeskatningsdirektivet (Rå-

dets direktiv 2003/96 / EF), hvor affald ikke er inkluderet som brændstoftype.  

 

Med andre ord, vil kombineret varme- og kraftproduktion (kildekategorikode 1A1a 

ii) og varmeanlæg (kildekategorikode 1A1a iii) blive assimileret med byggesekto-

ren (og vejtransport) inden for EU ETS, men vores skøn er at affald ville blive 

udelukket, da det ikke betragtes som en brændstoftype i henhold til energibe-

skatningsdirektivet, og det derfor ikke ville blive betragtet under den nye aktivitet 

"Frigivelse til forbrug af brændstoffer" (Release for consumption of fuels). 
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