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Offentlig høring af Udkast til SBP-risikovurdering  for Danmark  

 

26. maj 2016 

 

Baggrund 

NEPCon gennemfører pt en national risikovurdering af skovdriften i Danmark i henhold til SBP Regional 

Risk Assessment Procedure  Version 1.0.  

Formålet med risikovurderingen er at skabe et ensartet grundlag for: 
- implementeringen af kriterie 1-6 i Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse fra Danske 

Skove og leverandørkæder, der ikke er FSC, PEFC eller SBP certificerede , og  

 

- SBP certificering af biomasseproducenter der anvender træ fra Danske Skove,  

Når høringsfasen er afsluttet udarbejder NEPCon  et endeligt udkast til risikovurderingen, der efterfølgende 

sendes til SBP med henblik på godkendelse som National Risikovurdering (’SBP Regional Risk Assessment’). 

Udkastet forventes sendt til SBP inden udgangen af juni 2016 med anmodning om SBP evaluering og 

godkendelse. 

Risikovurderingen er udarbejdet med finansiering fra Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk 

Skovforeningen, Skoventreprenørforeningen, De Danske Skovdyrkerforeninger, HedeDanmark og DSHwood 

 

Om Sustainable Biomass Partnership (SBP) 

SBP er et branche-ledet initiativ, dannet i 2013 af  store europæiske elselskaber, der anvender store 

mængder biomasse til deres kraftværker, DONG Energy, Drax, E.ON, ENGIE,RWE, Vattenfall og HOFOR. 

SBP's primære fokusområde er at udvikle standarder og processer, der gør det muligt for virksomheder i 

sektoren at påvise, at de overholder alle lovgivningsmæssige krav samt krav til bæredygtighed. 

Formålet med SBP-certificering er at sikre biomassens ansvarlige oprindelse samt at indsamle og formidle 

troværdige klimadata. Til det formål har SBP udviklet em certificeringsordning der omfatter certificering af 

biomasseproducenter, handelsvirksomheder og energiproducenter, som anvender træpiller og flis i deres 

energiproduktion. 

 

SBP anerkender FSC- og PEFC-certificering som dokumentation for ansvarlig skovdrift, men biomasse fra 

skove, der ikke er omfattet af FSC eller PEFC certifcering, kan også opfylde SBP kravene, under 

forudsætning af:  

1) at skovområdet, hvor biomassen stammer fra er omfattet af en risikovurdering gennemført efter 

kriterierne i SBP Standard #1, version 1, og  . 

2) at biomasseproducenten sikrer at der gennemføres tiltag til effektivt at addresse risici som er 

identificeret i forbindelse med risikovurderingen  

 

Risikovurderingen, der hermed sendes i høring, omfatter skove i Danmark. 

 

Offentlig høring frem til 27. Juni, 2016 

http://www.danskenergi.dk/~/media/Filer_til_nyheder_2014/141204Brancheaftale_biomasse_DE_DFFpdf.ashx
http://www.sustainablebiomasspartnership.org/
http://www.sustainablebiomasspartnership.org/sbp-framework
http://www.sustainablebiomasspartnership.org/docs/2015-03/sbp-standard-1-feedstock-compliance-standard-v1-0.pdf
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Som led i udarbejdelsen af risikovurderingen gennemfører NEPCon en offentlig høring der løber over 30 

dage, fra d. 26. maj frem til og med d. 27. juni, hvor alle interessenter inviteres til at bidrage med 

oplysninger, information eller dokumentation  der bidrager til at sikre, at risikovurderingen er retvisende og 

velunderbygget i henhold til SBP’s krav og kriterier.  

Høringsfasen omfatter følgende: 

- Offentliggørelse af udkast til national risikovurdering  på NEPCons hjemmeside  

- Direkte orientering til identificerede interessenter via email (se liste over identificerede interessenter 

nedenfor) 

- Løbene indsamling af skriftlig og mundtlige kommentarer fra interssenter i høringsperioden,   
 

Interessenter opfordres til at distribuere høringsmaterialet til interessenter som ikke er på interessentlisten 

(se nedenfor), eller at sende kontaktoplysninger til andre interessenter til projektkoordinatoren (se 
kontaktinformationer nedenfor), som herefter vil fremsende materialet 

Bidrag til høringen bedes sendt per email til projektkoordinatoren (se kontaktinformationer nedenfor), men 
kan også videregives på anden form. 

Interessenter der ønsker anonymitet bedes oplyse dette per email til projektkoordinatoren 

 
Yderligere information 

Information om SBP organisationen samt de standarder og kriterier som risikovurderingen udarbejdes på 
grundlag af kan downloades her www.sustainablebiomasspartnership.org. Der findes også en nærmere 

omtale på dansk af SBP ordningen på NEPCons hjemmeside (link) 
 

Kontaktoplysninger  

For yderligere information kan du kontakte projektkoordinator Michael K Jakobsen; (email: mkj@nepcon.net; 
Mobil: 2124 3852) 

  

http://www.sustainablebiomasspartnership.org/
http://www.nepcon.net/da/sustainable-biomass-partnership
mailto:mkj@nepcon.net
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Interessenter 

Følgende interessenter modtager høringsmaterialet direkte fra NEPCon. Andre   

 
Interessenter opfordres til at distribuere høringsmaterialet til interessenter som ikke er på interessentlisten, 

eller at sende kontaktoplysninger til andre interessenter til projektkoordinatoren (se kontaktinformationer 
nedenfor), som herefter vil fremsende materialet 

Organisation Kontaktperson Email 

92 Gruppen Troels Dam Christensen tdc@92grp.dk 

BAT Kartellet Camilla Vakgaard 
Sidse Buch 

camilla.vakgaard@batkartellet.dk 

Concito Christian Peder Ibsen ci@concito.dk 

Danmarks 
Naturfredningsforening 

Nora Skjernaa Hansen nsh@dn.dk 

Dansk Energi Kristine van het Erve Grunnet keg@danskenergi.dk 

Dansk Fjernvarme Kate Wieck-Hansen kwh@danskfjernvarme.dk 

Dansk Skovforening Marie-Louise Bretner mlb@skovforeningen.dk 

De Danske 

Skovdyrkerforeninger 

Svend Christensen 

Michael Gehlert 

sjc@skovdyrkerne.dk 

mgh@skovdyrkerne.dk 

Det økologikse råd Christian Ege christian@ecocouncil.dk 

DM&E (Dansk 

Skoventreprenørforening 

Claus Danefeldt Clemmensen cdc@dmoge.dk 

Energistyrelsen Lars Martin Jensen lmj@ens.dk 

Friluftsrådet Thorbjørn Eriksen toe@friluftsraadet.dk 

FSC Danmark Sofie Tind Nielsen sofie@fsc.dk 

HedeDanmark Steen Riber Svr@hededanmark.dk 

INBIOM   

Københavns Universitet Vivian Kvist Johansen vkj@ign.ku.dk 

Naturstyrelsen Mads Jensen maj@nst.dk 

NOAH  noah@noah.dk 

PEFC Danmark Morten Thorøe mt@pefc.dk 

Vedvarende Energi  olesen@ve.dk 

Verdens Skove Jakob Ryding jr@verdensskove.org 

WWF (Verdensnaturfonden) Bo Normander b.normander@wwf.dk 

   

   

 

 

mailto:sjc@skovdyrkerne.dk

