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Vejledning: Afrapportering og dokumentation af 
etableret biocover 

 

  

 

Efter etablering af biocover skal tilskudsmodtager afrapportere og dokumentere det etablerede 

biocoveranlæg, ligesom der skal afrapporteres for opfølgende måling og eventuel udbedring af 

biocoveranlæg1. Nærværende dokument er en vejledende beskrivelse af procesgange og krav til denne 

dokumentation og afrapportering.  

 

Se figur 1 for et overblik over generel procesgang for trin 2 biocoverprojekter. 

 

For retningslinjer i denne henseende, henvises der, foruden nærværende dokument, til bekendtgørelse nr. 

752 af 21/06/2016 ”Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocover på deponeringsanlæg og 

lossepladser”, ”Standardvilkår af juli 2016 for modtagelse af tilskud fra biocovertilskudsordning” og 

tilsagnsskrivelse for trin 2 biocoverprojekt for det pågældende biocoverprojekt. 

 
Figur 1: Flowdiagram over processer for biocoverprojekter i biocoverordningens trin 2. Røde tal (1, 2, 3 og 

4) henviser til de nedenfor nummererede afsnit, hvor de enkelte processer beskrives. Er biocover etableret 

på deponeringsanlæg, hvor MST Virksomheder er godkendelses- og tilsynsmyndighed, skal første 

leverance ske ved 1. Hvis dette ikke er tilfældet skal første leverance leveres ved 2. 

                                                             
1 Herudover skal der i 2 år efter opfølgende måling foretages gasmoniteringer. Disse skal løbende afrapporteres og 

afregnes. Nærværende dokument berører også dette, men yderligere information om dette vil blive fremsendt senere. 
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1. Dokumentation for etableret biocover for anlæg, hvor MST er 
godkendelses- og tilsynsmyndighed 
I de tilfælde at biocoveretablering er foregået på deponeringsanlæg, hvor MST Virksomheder er 

godkendelses- og tilsynsmyndighed, skal der snarest muligt efter biocover-anlæggets etablering og senest 2 

uger efter, at entreprenøren har afleveret eventuel KS-dokumentation for arbejdets udførelse og eventuelle 

udbedringer, fremsendes dokumentation for det udførte anlæg til MST Virksomheder. Dette skal ske i 

henhold til vilkår i MST Virksomheders afgørelse. Dokumentationen sendes til tilknyttet 

kontaktperson/sagsbehandler fra MST Virksomheder, samt CC til biocover@mst.dk. Er der spørgsmål til 

denne dokumentation, kan der rettes henvendelse til den tilkyttede kontaktperson/sagsbehandler fra MST 

Virksomheder. Denne dokumentation kan også bruges i forbindelse med afrapportering og dokumentation 

beskrevet i afsnit 2 herunder. 

 

For biocoversystemer, der er etableret på deponeringsanlæg/lossepladser, hvor MST Virksomheder ikke er 

godkendelses- og tilsynsmyndighed, kan dokumentation og afrapportering for etableret biocover fremsendes 

til Miljøstyrelsen efter opfølgende måling og eventuel udbedring af biocoversystem. Er dette tilfældet sker 

afrapportering og dokumentation som beskrevet i afsnit 2. 

 

2. Afrapportering og dokumentation for etableret biocover 
Efter etablering af biocover, opfølgende måling (totalmåling og overfladescreening) og eventuel udbedring af 

biocoversystem, skal tilskudsmodtager fremsende afrapportering og dokumentation for etableret biocover. 

Dette består af en afrapporteringsrapport og et afrapporteringsskema. 

 

Afrapporteringsrapporten skal som minimum inkludere: 

 Redegørelse og dokumentation for endeligt design og dimensionering af etableret biocover. I denne 

redegørelse skal beskrivelse, tegninger, præcise placeringer (på kort, GPS-koordinater og kote-

angivelse) og fotografier af biocoversystemet som udført inklusive eventuel udbedring forelægges. 

Biocovere skal ud fra disse beskrivelser nemt kunne lokaliseres fremover. Er der ved biocoveretablering 

foretaget afvigelser fra det beskrevne biocoveranlæg i tilsagnsgivende trin 2 ansøgning og 

detailprojektering, skal disse beskrives og begrundes. Er der foretaget udbedringer af biocoveranlæg på 

baggrund af opfølgende målinger, skal disse beskrives og begrundes. 

 Redegørelse for materialebrug, mængder og type. I denne redegørelse skal der bl.a. inkluderes 

beskrivelse af, hvorledes materialet brugt til metanoxidationslag (typisk kompostmateriale) opfylder 

standardkrav som listet i dokumentet ”Standard for kompostmaterialer, der frit kan benyttes til 

biocover uden yderligere undersøgelser”. Alternativt, hvis der er foretaget metanoxidationsanalyser af 

materialet, skal en afrapportering af disse analyser fremgå. Er der ved biocoveretablering foretaget 

afvigelser fra det beskrevne materialebrug, mængder og type i tilsagnsgivende trin 2 ansøgning og 

detailprojektering, skal disse beskrives og begrundes. 

 Redegørelse for, hvorledes det efter etablering af gasfordelingslag, men inden etablering af 

metanoxidationslag, er sikret, at metangas tilføres biocoveranlægget som ønsket. 

 Resultater af den opfølgende måling og en foreløbig evaluering af biocoversystemets effektivitet til 

reduktion af metanemission. Der skal fremgå en vurdering af resultaterne fra opfølgende måling set i 

forhold til forventet metanreduktion angivet i trin 2 ansøgning. 

 Er der i tilsagnsskrivelse for trin 2 projekt stillet krav om ekstra totalmålinger, overfladescreeninger 

eller fluxkammermålinger forud for etablering af biocover, forventes afrapportering af disse vedlagt som 

bilag. 

 

I det tilfælde at der allerede er udarbejdet dokumentationsmateriale, som beskrevet i afsnit 1, kan der 

henvises til dette som bilag til rapporten. Dette for at undgå dobbeltarbejde. 

 

Afrapporteringsrapporten fremsendes til Miljøstyrelsen, biocover@mst.dk. 

 

mailto:biocover@mst.dk
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Samtidig med fremsendelse af ovennævnte rapport skal en afrapporteringsskema fremsendes til MST. 
Afrapporteringsskemaet kan findes på biocoverhjemmesiden: https://mst.dk/affald-

jord/affald/deponering/biocover-tilskudsordning/afrapportering-og-dokumentationskrav/dokumentation-

og-afrapportering-for-etablering-af-biocoversystem/ 

 

I de tilfælde at biocoveretablering er foregået på nedlukkede og afsluttede lossepladser, vil MST videresende 

afrapporteringen til orientering hos den relevante region. 

 

Efter modtagelse af afrapporteringsrapport og skema, vurderer MST, om projektet er dokumenteret og 

afrapporteret tilfredsstillende, og om etablering er tilfredsstillende i henhold til tilsagnsgivende 

projektansøgning og endelig detailprojektering. Denne afgørelse fremsendes til tilskudsmodtager per e-mail. 

Efter godkendelse af afrapportering kan processen for udbetaling af tilskudsmidler til trin 2 

biocoverprojekter sættes i gang, som beskrevet nedenfor.  

 

3. Udbetaling af midler til etableret biocover og opfølgende måling 
Efter MST’s godkendelse af ovenfor beskrevne afrapportering af etableret biocover, kan endelig budget og 

fakturaer for afholdte udgifter fremsendes til MST. Budgettet skal være revisorpåtegnet og være 

ekskl. moms. For alle afholdte udgifter, skal det tydeligt fremgå, hvilke budgetposter, på det 

tilsagnsgivende budget, disse skal faktureres på. Forekommer der afvigelser fra tilsagnsgivende budget, skal 

dette også tydeligt beskrives og begrundes, ligesom det tydeligt skal fremgå, hvilke budgetposter eventuelle 

afvigelser vedrører. Revisorpåtegnet budget og fakturaer fremsendes til MST (biocover@mst.dk), som 

gennemgår dokumenterne. Kan de godkendes, sender MST en godkendelse til tilskudsmodtager, som 

derefter kan sende e-faktura på det afholdte beløb. Herefter vil beløbet blive udbetalt efter en intern 

godkendelsesproces i MST. 

 

4. Afrapportering af gasmoniteringer og afregning af disse 
Gasmoniteringer skal foretages efter etablering af biocover, opfølgende måling og eventuel udbedring af 

biocover. I alt 4 gasmoniteringer foretages over 2 år. Disse moniteringer skal så vidt muligt gennemføres med 

seks måneders mellemrum. Første monitering skal foretages seks måneder efter den opfølgende måling. 

Efter hver monitering sendes en rapport til Miljøstyrelsen, som indeholder resultatet af totalmålingen, samt 

kort beskrivelse af målemetode og fremgangsmåde. Der kan udbetales tilskudsmidler efter hver af disse 

gasmoniteringer – når afrapportering af disse godkendes af MST. 

Yderligere info om afrapportering af gasmoniteringer, og afregning for disse, vil snart blive udarbejdet. 

Information herom senere. 
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