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5. juli 2011 
 
 
FødevareErhverv 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
 
 
Vedr. høring af udkast til ændret bekendtgørelse om tilskud til inve-
steringer i anlæg til fremstilling af biogas 
Fødevareerhverv har den 17. juni 2011 udsendt udkast til ændret bekendtgørelse om igangsæt-
ningstilskud til biogasanlæg i høring. 
 
Generelle bemærkninger 
Brancheforeningen for Biogas hilser det velkommen, at Fødevareerhverv på baggrund af de pro-
blemer, der har vist sig i første ansøgningsrunde, lægger op til en smidiggørelse af reglerne. Det 
er vigtigt, at der sker en smidiggørelse i forhold til udarbejdelse af selve ansøgningerne og her-
under den krævede dokumentation. Det er ligeledes helt afgørende, at den efterfølgende sagsbe-
handling afsluttes hurtigere, således at for eksempel de indhentede tilbud ikke forældes. 
Det er på mange måder en vanskelig balance, hvor det samtidig er vigtigt at have øje for, om de 
foreliggende ansøgninger virker realistiske, således at de begrænsede midler ikke bindes i til-
sagn, som ikke kan realiseres på grund af for eksempel manglende finansiering eller problemer 
med myndighedsbehandlingen.  
 
Brancheforeningen finder det er udmærket, at der i forlængelse af Energistrategi 2050 lægges op 
til at forhøje tilskudsprocenten fra 20 til 30 pct. og at støtteloftet hæves fra 30 til ca. 55 mill. kr. 
Det afhjælper jo imidlertid ikke udfordringen i forhold til, at der er stærkt begrænsede midler i 
puljen – som reelt kun rækker til tre anlæg om året i de tre år ordningen gælder. Brancheforenin-
gen finder det er helt afgørende, at regeringen allerede nu sikrer en afklaring af den langsigtede 
finansiering af biogasanlæg, således at regeringens udbygningsmål for 2020 kan realiseres. 
 
Endelig hilser Brancheforeningen det velkommen, at konventionelle gårdbiogasanlæg nu også 
omfattes af tilskudsreglerne – men skal samtidig endnu en gang påpege, at dette jo yderligere 
understreger, at der kun er begrænsede midler til rådighed. 
 
Brancheforeningen finder derimod, at kravet om henholdsvis 75 og 50 pct. husdyrgødning  i 
økologiske biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg vil hæmme biogasanlæggenes mulighed for at 
bidrage til at realisere regeringens målsætning om at fremme omlægningen til økologisk jord-
brug. I økologiske biogasanlæg vil der være behov for at kunne afgasse afgrøder fra for eksem-
pel kvælstoffikserende afgrøder og slet fra naturarealer med henblik på at producere gødning og 
dermed fremme en økologisk planteproduktion også på husdyrløse bedrifter eller i egne, hvor der 
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ikke er et tilstrækkeligt grundlag for etablering af et biogasfællesanlæg baseret på økologisk hus-
dyrgødning. 
 
 
Specifikke bemærkninger 
I §4 stk. 1 og 2 er definitionen af biogasanlæg ændret fra at behandle ”organisk materiale” til at 
behandle”biomasse”. Der er i bekendtgørelsen ikke en selvstændig definition af ordet biomasse. 
Der kan derfor opstå uklarheder, hvis der i biogasprojekter i henhold til nærværende bekendtgø-
relse påtænkes nyttiggjort andre former for organiske råvarer, som ikke er omfattet af den defini-
tion, der i anden lovgivning anvendes for biomasse. 
 
I §4 stk. 6 er der ikke længere en bemærkning om, at bedrifter, der er under omlægning til øko-
logisk drift er omfattet. Er det fordi disse bedrifter er omfattet af Plantedirektoratets økologireg-
ler og det derfor er overflødigt? 
 
I §7 anføres, at FødevareErhverv kan give afslag eller delvist afslag, hvis FødevareErhverv vur-
derer, at effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formå-
let med ordningen. I §1 er anført, at formålet med ordningen er at fremme udnyttelsen af husdyr-
gødning til energiformål. Dette må formodes at være opfyldt såfremt kravet om 75 pct. husdyr-
gødning i konventionelle biogasfællesanlæg er opfyldt. 
 
Det kan i forhold til at kunne vurdere projektets økonomi og realisérbarhed være udmærket, at 
der jf. §8 stk. 1 er krav om indhentning af endeligt tilbud. Det er imidlertid helt afgørende, at Fø-
devareErhverv er bevidst om, at gyldigheden af sådanne tilbud kræver en hurtig genenmførelse 
af sagsbehandlingen, da tilbuddene ellers vil forældes. Alternativt kunne dokumentationen for 
projektets reelle anlægsinvesteringer fremlægges i forbindelse med påbegyndelsen af udbetaling 
af tilskud. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at dokumentationen for opfyldelse af kravet om minimum 
andel husdyrgødning skal opgøres over en vis periode (minimum årligt). Det fremgår ikke af be-
kendtgørelsen, herunder §8 stk. 1 litra 5, §11 stk. 1, §15 stk.1 eller §16 stk. 1, hvordan dette do-
kumenteres. 
 
I §11 er krav om, at den producerede biogas afsættes til kollektive net. Såvel elnettet som gasnet 
og fjernvarmenet må formodes at opfylde kravet om kollektive net. Regeringen har i Energistra-
tegi 2050 imidlertid fokus på, at en stigende andel af biogassen fremover skal afsættes direkte til 
procesenergi i virksomheder. Samtidig lægger Energistrategi 2050 op til, at kraftvarmeværker 
kan skifte fra kraftvarmeproduktion til ren varmeproduktion på fx importerede træpiller gennem 
forslaget om frit brændelsvalg. Dette vil fjerne biogasanlæggenes muligheder for at afsætte bio-
gassen til kraftvarme, og dermed opfylde kravet om leverance til kollektive net. Samtidig er der 
meget høje udgifter forbundet med at opgradere, injicere og transportere biogas via gasnettet, 
hvorfor transport af opgraderet biogas med lastbiler kunne være et reelt alternativ. Dermed kan 
regeringens politik og målsætninger i blandt andet EnergiStrategi 2050 afskære biogasprojekter 
fra at opfylde kravet om levering af biogas til kollektive net og dermed fra at opfylde nærværen-
de bekendtgørelses krav. Dette er særdeles uhensigtsmæssigt. 
 
I henhold til §13 er ”finansierings- og låneomkostninger” samt ”udgifter tilsagnshaver er forplig-
tet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning” ikke tilskudsberettigede omkostninger. De 
seneste måneder har vist, at det kan være forbundet med særdeles høje omkostninger at opnå lå-
nefinansiering som følge af krav om provision i forbindelse med udstedte garantier. Disse udgif-
ter bør derfor være tilskudsberettigede, da de udgør en betydelig udgiftspost i anlæggets drifts-
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økonomi. Endvidere må der ikke være tvivl om, at udgifter til etablering af for eksempel hygiej-
niseringsenheder samt ekstraomkostninger som følge af krav om rene og urene zoner m.v. også 
er tilskudsberettigede selv om disse krav til særlig indretning følger af Biproduktforordningen. 
 
Kravet om, at husdyrgødning skal udgøre minimum 50 pct. af råvaregrundlaget i økologiske 
gårdanlæg jf. §15 og 75 pct. i økologiske fællesanlæg jf. §11 udgør fortsat et alvorligt problem. I 
økologiske biogasanlæg vil afgasning af biomasse fra kvælstoffikserende afgrøder eller slet fra 
naturarealer, være vigtige råvarer med henblik på at producere gødning og dermed muliggøre, at 
den økologiske planteproduktion kan fremmes på bedrifter uden husdyr eller i egne, hvor der ik-
ke er et tilstrækkeligt grundlag i form af økologisk husdyrgødning. Kravet om henholdsvis 75 og 
50 pct. husdyrgødning i økologiske biogasanlæg vil derfor i højere grad hæmme udbygningen 
med økologiske biogasanlæg frem for at bidrage til at fremme omlægningen til økologisk drift. 
 
I §24 fastslås, at ordningen kun kan kombineres med andre tilskudsordninger, hvis disse er god-
kendt i henhold til EU reglerne. Med henblik på at afhjælpe de problemer første ansøgningsrunde 
har afdækket, ville det have været meget nyttigt, hvis det ydermere var sikret, at for eksempel 
kommunegarantien var forenelig med igangsætningstilskuddet. Ellers står vi tilbage med de 
samme problemer, som i første runde, i forhold til at sikre lånefinansieringen. 
 
Det er uklart, hvilken forskel der er på første og sidste sætning i §29 stk. 4 med hensyn til nød-
vendige og alle tilladelser fra offentlige myndigheder i forbindelse med udbetaling af henholds-
vis første og sidste udbetaling af tilskud. 
 
Afsluttende bemærkninger 
 
Brancheforeningen for Biogas står naturligvis til rådighed for uddybning af de afgivne bemærk-
ninger. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 

Bruno Sander Nielsen 


