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Energistyrelsen 

Att. Birgit Gilland 

       Betina Gorrissen 

       Christine Federlin 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

Sendt pr. mail til ens@ens.dk med kopi til bgs@ens.dk 

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om 

elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (opfølgning på energiaftalen 

af 22. marts 2012).  

 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til ovennævnte, jf. henvendelse fra 

Energistyrelsen af 18. april 2012 (j. nr. 2203/1190-0118): 

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer støtter den nyligt indgåede energiaftales overordnede mål om at fremme 

den danske energisektors grønne omstilling. Landbrug & Fødevarer er desuden meget tilfredse 

med, at lovforslaget forbedrer de økonomiske rammer for biogasproduktion, hvilket har positive 

konsekvenser for klima, miljø, vækst og beskæftigelse.  

 

Det er desuden positivt, at lovforslaget udmønter den tilskudsmæssige ligestilling af biogas til 

kraftvarme og til naturgasnettet, der har været efterspurgt gennem flere år.  Samtidigt gives bedre 

mulighed for afsætning af biogas til andre anvendelser, herunder transportformål og procesenergi. 

Landbrug & Fødevarer er helt enig med regeringen i, at det er en vigtig forudsætning for 

biogasudbygningen i Danmark, at biogasproducenter har flere alternative afsætningsmuligheder. 

Dette medvirker til at gøre biogas til et reelt markedsdrevet forretningsområde.  

 

Det er overordnet set derfor forventningen, at det fremlagte lovforslag vil medvirke til at sikre en 

udvikling af biogasproduktionen i Danmark. For at fastholde det momentum i biogasbranchen som 

er affødt af Energiaftalen af 22. marts 2012 er det imidlertid afgørende, at der sikres en hurtig 

implementering af de foreslåede initiativer. Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre Regeringen 

til hurtigst muligt at implementere den nødvendige lovgivning, herunder de endnu manglende 

bekendtgørelser på biogasområdet, samt igangsætte den nødvendige EU-notifikationsproces, 

således at de politiske visioner for området kan realiseres.  

 

I forbindelse med at der lægges op til en ændring af afregning for landmøller, foreslår Landbrug & 

Fødevarer, at der etableres en overgangsordning, så der kan skabes klarhed over vilkårene for de 

vindmølleprojekter på land, der nu er under planlægning. Overgangsordningen kan fx udformes på 

en sådan måde, at vindmølleprojekter, der har fået godkendt deres plan hos kommunen indenfor et 

bestemt tidspunkt, bliver på den nuværende afregningsordning. 

 

I den nye energiaftale af 22. marts 2012 lægges der op til en eventuel beskæring af landmøllers 

pristillæg på de gode placeringer. Ifølge aftalen skal det vurderes senest første halvdel af 2013. 

Landbrug & Fødevarer har den opfattelse, at den nævnte vurdering bør fremrykkes med henblik på 

at skabe sikkerhed hos potentielle investorer for de fremtidige rammevilkår.  
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Landbrug & Fødevarer har herudover følgende specifikke bemærkninger til lovforslaget: 

 

Lov om fremme af vedvarende energi 

Vedrørende § 35a 

Landbrug & Fødevarer støtter den nye bestemmelse (beregning af pristillæg) i § 35a.  

Bestemmelsen vil efter vores vurdering medvirke til et bedre samspil mellem rotordiameter og effekt 

i forhold til nye møllers produktion. 

 

Vedrørende § 43a 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at lovforslaget forbedrer rammerne for biogasproduktion til 

kraftvarme, og at lovforslaget kan medvirke til at skabe en bæredygtig driftsøkonomi i 

biogasanlæggene.  

 

Med henblik på at fastholde den relative økonomiske konkurrencedygtighed vil Landbrug & 

Fødevarer opfordre til, at der indføres fuld indeksregulering af pristillægget. Alternativet er en 

langsom udhulning af biogasanlæggenes økonomi.  

 

I forlængelse heraf har Landbrug & Fødevarer svært ved at se begrundelsen for, at pristillægget på 

26 øre/kWh ikke indeksreguleres, således at støtteniveauet fastholdes i relativt niveau med 

stigningerne i biogasanlæggenes øvrige omkostninger. Indeksreguleringen vil uden problemer 

kunne indføres samtidigt med, at koblingen til naturgasprisen fastholdes.  

 

Landbrug & Fødevarer tager vel imod muligheden for, at ejeren af et elproduktionsanlæg årligt kan 

vælge at modtage et pristillæg sammen med markedsprisen for el frem for en fast elafregningspris.  

 

Landbrug & Fødevarer noterer sig, at der ydes samme tilskud til forgasningsgas til elproduktion 

som til biogasbaseret elproduktion. Landbrug & Fødevarer finder det rigtigt, at anvendelse af 

forgasningsgas ikke er berettiget til støtte til andre formål end bestemmelsen i § 43 a. Landbrug & 

Fødevarer vil desuden opfordre politikerne til ved senere evaluering af udviklingen på området at 

være opmærksom på, hvorvidt tilskuddet til forgasningsgas har det rigtige niveau henset til 

omfanget af de samfundsmæssige gevinster. 

 

Vedrørende § 43b 

Landbrug & Fødevarer er tilfreds med, at energiaftalen sætter fokus på det store potentiale for 

anvendelse af biogas til transport, og at dette er fulgt op i det foreliggende lovforslag.  

 

Landbrug & Fødevarer ser frem til, at den nærmere tilrettelæggelse af tilskudsordningen bliver 

udmøntet i en bekendtgørelse. Det skal bemærkes, at energiaftalen alene taler om biogas til 

transport, hvorfor vi finder det imod energiaftalens ånd, såfremt at der lægges snævre 

begrænsninger på hvilke transportformål, der kan opnå tilskud.  

 

Landbrug & Fødevarer er usikker på, hvordan det skal fortolkes, når det i lovforslagets 

bemærkninger anføres, at forslaget angiver de økonomiske rammebetingelser for en udvikling af 

infrastruktur til anvendelse af biogas i transport frem til 2020.  

 

Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at grundtilskuddet på 39 kr. pr. solgt GJ biogas opnår fuld 

indeksregulering, da det forekommer vanskeligt at se et argument for, at tilskuddet langsomt skal 

udhules. Dette fremgår da heller ikke af energiaftalen.  

 

Vedrørende § 43c 
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Landbrug & Fødevarer er meget tilfredse med, at der skabes gode rammer for at udnytte biogas til 

procesenergi. Det er ydermere positivt, at tilskuddet til proces også gives til anvendelse til 

procesformål i det producerende biogasanlæg. Landbrug & Fødevarer ser frem til, at 

bestemmelsen bliver udmøntet nærmere i en kommende bekendtgørelse. 

 

Også her vil Landbrug & Fødevarer dog opfordre til, at grundtilskuddet på 39 kr. pr. anvendt GJ 

biogas opnår fuld indeksregulering, da det forekommer vanskeligt at se et argument for, at 

tilskuddet langsomt skal udhules. 

 

Vedrørende § 43d 

Landbrug & Fødevarer er glade for det nye tilskud, der nok især vil finde sin anvendelse ved 

biogas, der anvendes til varmeformål.    

 

Landbrug & Fødevarer vil anbefale, at en kommende bekendtgørelse nærmere definerer hvilke 

formål, der kan tænkes omfattet af bestemmelsen, og hvilke formål der ikke vil kunne opnå det 

nævnte tilskud.  

 

Vedrørende § 43e 

Landbrug & Fødevarer har visse betænkeligheder ved at lade biogastilskuddet afhænge af prisen 

på den danske gasbørs Nord Pool Gas’ gennemsnitlige day ahead slutpris. Markedet på Nord Pool 

Gas har ikke fungeret problemfrit, og der har særligt været spørgsmål til den nødvendige volumen 

og likviditet på gasbørsen. Eksempelvis konkluderede Energistyrelsen selv i maj 2010 (Udbygning 

af infrastrukturen til transport af naturgas med henblik på fremtidig import til Danmark – 

baggrundsrapport s. 13), at ’Selvom udviklingen er positiv er gasbørsen ikke i sig selv tilstrækkelig 

likvid til at sikre den ønskede gennemsigtighed i prisdannelsen og en dansk referencepris’.  

 

Det er i øvrigt Energistyrelsens konklusion, at det særligt er flaskehalse på 

udvekslingsforbindelserne mellem Danmark og Tyskland, der kan give midlertidigt forhøjede priser 

på den danske gasbørs. Disse forhøjede priser vil imidlertid næppe komme biogasproducenterne til 

gunst, da deres konkurrent vil være gas handlet på lange kontrakter. Til gengæld vil de midlertidige 

prisstigninger med det forelagte forslag nu medvirke til at reducere værdien af den producerede 

biogas.  

 

Landbrug & Fødevarer vil desuden opfordre til, at biogasanlæg, der ligger uden for de store 

naturgasområder kan opnå mulighed for dispensation fra en tilskudsmodel afhængig af 

naturgasprisen. Denne pris er irrelevant i forhold til deres omkostninger og konkurrencesituation. I 

stedet bør findes en anden model med regulering i forhold til et nettoprisindeks. 

 

Da det ikke er klart defineret, hvorledes naturgasområder skal opfattes (i visse tilfælde kan der 

være tale om skøn i forhold til afstand til nærmeste punkt), anbefales som nævnt en model med 

dispensationsmulighed. Det vil være oplagt, om Energinet.dk får kompetence til at udføre 

vurderingen heraf.  

 

Vedrørende § 50. stk. 5, 1. pkt. 

Biogas vil i langt de fleste tilfælde være produceret på gylle og restbiomasse og er således blandt 

de mest bæredygtige kilder til vedvarende energi.  

 

I forhold til bæredygtighedskriterier ønsker Landbrug & Fødevarer at gøre opmærksom på, at 

biogas, der anvendes til transportformål allerede er omfattet af VE-direktivets 
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bæredygtighedskriterier i Artikel 17. Det er uklart, hvorvidt det således er muligt for ministeren at 

opstille yderligere bæredygtighedskriterier for denne anvendelse. 

 

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at der i det tilfælde man finder det nødvendigt at opstille 

bæredygtighedskriterier for andre anvendelser, bør anvendes enslydende bæredygtighedskriterier 

for alle anvendelser af biogas. Da biogas til transport allerede er omfattet, vil det betyde urimelige 

administrative byrder, såfremt der vil skulle ske certificering af biogassen ud fra forskellige kriterier 

alt efter anvendelse. Bæredygtighedskriterier for andre anvendelser bør derfor tage udgangspunkt i 

VE-direktivets artikel 17. 

 

Følgende bør derfor præciseres: 

 

 At biogas til transportformål allerede er omfattet af bæredygtighedskriterierne i direktiv 

2009/28/EF, artikel 17 

 Om biogas til transportformål er omfattet af beføjelsen til at fastsætte kriterier for modtagelse af 

støtte 

 At eventuelle kriterier for modtagelse af støtte til andre formål end transport vil skulle tage 

udgangspunkt i VE-direktivets artikel 17 med henblik på at minimere administrative byrder samt 

sikre sammenhæng og proportionalitet mellem de forskellige anvendelsesområder. 

 

Endelig opfordrer Landbrug & Fødevarer til, at det i forbindelsen med udformningen af eventuelle 

bæredygtighedskriterier for biogas (og fast biomasse) til andre formål end transport overveje at  

indføre en bagatelgrænse for mindre anlæg. 

 

Lov om elforsyning 

Vedrørende § 58c 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at tilskuddet til elektricitet til industrielle kraftvarmeværker 

medvirker til at reducere den hårde belastning, som forhøjelsen af NOx-afgiften vil medføre for en 

række virksomheder. Forslaget vil samtidigt forbedre incitamentet til at oppebære fortsat 

samproduktion af el og varme på værkerne, hvilket giver miljømæssige fordele samt medvirker til at 

styrke den samlede effektivitet i energisystemet.  

 

Landbrug & Fødevarer vil kraftigt opfordre til, at tilskuddet udvides til også at gælde biogasanlæg, 

da NOx-afgiften også rammer økonomien i disse anlæg hårdt.  

 

Landbrug & Fødevarer har endvidere enkelte bemærkninger til den foreslåede udmøntning:  

 

 Der er lagt op til, at tilskuddet baseres på værkets el-produktion i 2011, men med en 

mulighed for at vælge årsproduktionen fra 2010 såfremt værket har været ude af drift i 

mere end 4 uger. Det er i bemærkningerne til lovforslaget anført, at ejeren ikke kan vælge 

2010 alene fordi den faktiske elproduktion var højere i 2010 end i 2011. Landbrug & 

Fødevarer har svært ved at forstå, hvorfor der er brug for denne regel. Der kan være 

mange grunde til, at produktionsåret i 2011 ikke har været sædvanligt (tilfældigheder, 

havari mv.), og det vil give et mere retvisende billede af produktionen, og dermed højere 

præcision i niveauet for tilskud, såfremt ejeren selv har mulighed for at vælge 

referenceåret. Alternativt foreslår Landbrug & Fødevarer, at ejeren får mulighed for frit at 

vælge et gennemsnit af produktionen i årene 2010-2011, eller at kravet om uden 

produktion i 4 uger reduceres til 2 uger uden produktion.  
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 Den højere grad af præcision i det retvisende niveau for tilskud er særligt vigtig, da 

forslaget ikke giver mulighed for at ændre grundbeløbet, hvis værket senere udvider sin 

produktionskapacitet.  

 Med henblik på at begrænse de administrative omkostninger antages det, at der vil være 

en bagatelgrænse for f.eks. længden af ekstraordinære driftsstandsninger før der skal 

trækkes i støtten.  

 Endeligt ville Landbrug & Fødevarer foretrække, at tilskuddet ydes fra og med den 1. juli 

2012, da dette er datoen for forhøjelsen af NOx-afgiften som lovforslaget forsøger at 

imødegå.  

 

Lov om naturgasforsyning 

Vedrørende § 5, stk. 3 

Landbrug & Fødevarer ser det som et skridt i den rigtige retning, at der åbnes for, at nye aktører 

kan deltage i produktion af biogas f.eks. gennem et fælleskommunalt naturgasselskab, som 

eksisterede 2. maj 2012. Flere aktører på markedet vil sandsynligvis fremme udbygningen og 

udviklingen på biogasområdet, og det kan samtidigt skærpe konkurrencen på markedet. 

 

Det er i den forbindelse vigtigt, at de kommunalt ejede selskaber ikke får en urimelig 

konkurrencefordel i forhold til andre biogasproducenter- og aktører. Selskaberne vil allerede have 

en fordel via øget adgang til kapitalfremskaffelse, jf. lovforslagets bemærkninger.  

 

Landbrug & Fødevarer vil opfordre de relevante myndigheder til at være opmærksomme på, at 

fælleskommunalt ejede naturgasselskaber ikke misbruger sin stilling på området i forbindelse med 

f.eks. adgang til naturgasnettet. Det er i den forbindelse afgørende, at biogasproducenter med 

andre ejerkonstruktioner ikke forfordeles til fordel for producenter, hvor de fælleskommunalt ejede 

naturgasselskaber er ejermæssigt involveret.  

 

Vedrørende § 9, stk. 4-5 

Landbrug & Fødevarer finder principielt, at finansieringen af politisk vedtagne klima- og 

energipolitiske mål bør findes ved de bredeste finansieringsbaser. Landbrug & Fødevarer er 

bekymrede for den nye gas-PSO, der foreslås indført, da den vil ramme en forholdsvist smal 

forbrugerbase.  

 

Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at forslaget om en gas-PSO har bred politisk opbakning, 

men vi kan kun opfordre Regeringen til at holde et meget skarpt øje på tariffernes udvikling, så 

gaskunder (både private og virksomheder) ikke rammes urimeligt hårdt. Vi er særligt bekymret for 

en udvikling, hvor tarifferne gradvist stiger uden fornøden politisk opmærksomhed på problemet. 

Samtidigt kan vi frygte, at stigende priser vil få flere kunder til at forlade gasmarkedet og at dette i 

sig selv vil medføre stærkt stigende tariffer for de tilbageblivende kunder.  

 

Landbrug & Fødevarer ser derfor gerne, at der indføres en løbende evaluering af tarifudviklingen på 

naturgasområdet med henblik på at undersøge, om der vil være brug for alternative 

finansieringskilder.   

 

Vedrørende § 14, stk. 1, nr 2 

Landbrug & Fødevarer kan anerkende det hensigtsmæssige i, at naturgasdistributionsselskaberne i 

dets bevillingsområde skal have ansvaret for at sikre kvaliteten af den opgraderede biogas, således 

at denne lever op kravene fastsat i Sikkerhedsstyrelsens gasreglement. Det virker ligeledes 

rimeligt, når det i lovforslagets bemærkninger anføres, at det er ejeren af opgraderingsanlægget, 

der skal betale omkostningerne ved opgraderingen til gasreglementets specifikationer.  
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Det må imidlertid være underforstået af ovenstående, at krav til gaskvaliteten der rækker ud over 

gasreglementets specifikationer ikke kan påhvile opgraderingsanlægget, jf. nedenstående 

kommentarer.  

 

Vedrørende § 35 a 

I forlængelse af ovenstående er der et grundlæggende behov for at definere snitfladerne mellem de 

forskellige parter i forbindelse med opgraderingen af biogas og tilslutning til nettet. Det bør være 

helt tydeligt, hvad der menes med de ’direkte henførbare omkostninger’ som foreslås dækket af 

ejeren af opgraderingsanlægget.  

 

Fsva. tilslutningspunkt finder Landbrug & Fødevarer det rigtigt, at det nærmeste tilslutningspunkt 

ikke altid vil være det mest samfundsøkonomisk optimale tilslutningspunkt, men med henblik på at 

skabe ens vilkår og gennemsigtighed vil Landbrug & Fødevarer anbefale, at distributionsselskabet 

(transmissionsselskabet) oppebærer eventuelle meromkostninger i forhold til omkostningerne ved 

at tilslutte ved nærmeste punkt, såfremt at distributionsselskabet (transmissionsselskabet) vælger 

et andet tilslutningspunkt. 

 

Vedrørende § 35 b 

Lovforslagets ordlyd synes at åbne for, at distributionsselskaber og transmissionsselskaber kan 

stille vilkårlige krav til ejeren af opgraderingsanlægget. Det er på ingen måde hensigtsmæssigt, og 

det kan medvirke til at skabe meget uens vilkår for biogasproducenter på tværs af de forskellige 

bevillingspligtige distributionsselskabers områder. 

 

Det forekommer ikke rimeligt, at der kan stilles krav, der rækker ud over gasreglementet, og at 

disse krav i øvrigt ikke kan påklages til Energitilsynet. I fald sammenhængen med gasreglementet 

ikke som anbefalet udtrykkeligt specificeres, forventes Regeringen i det mindste at etablere en reel 

klageadgang på lige linje med f.eks. afgørelser om tilslutningspunkt.  

 

Såfremt distributionsselskaberne (transmissionsselskaberne) ønsker at stille yderligere krav til den 

opgraderede biogas, skal dette være muligt, men omkostningerne bør i sagens natur afholdes af 

distributionsselskabet selv. I henhold til reguleringen af selskaberne kan der muligvis være fornuft i 

at beskrive de eventuelle aktiviteter (f.eks. propantilsætning) eksplicit i loven. 

 

Vedrørende § 35 c 

Landbrug & Fødevarer kan med meget stor tilfredshed notere sig, at lovforslaget vil gennemføre 

den tilskudsmæssige ligestilling, der har været politisk aftalt af flere omgange de seneste år.  

 

Landbrug & Fødevarer kan gentage tidligere bemærkninger om behov for prisregulering samt 

usikkerheden ved anvendelsen af spotprisen på naturgasmarkedet som referenceindeks.  

 

Lov om Energinet.dk 

Ingen bemærkninger 

 

§ 5: Ikrafttrædelsesdato 

Landbrug & Fødevarer vil opfordre til en hurtig udmøntning af de nødvendige bekendtgørelser, 

således at støtten til biogas til alle nævnte anvendelser får virkning med tilbagevirkende kraft fra 

datoen for energiaftalens indgåelse 22. marts 2012.  
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Landbrug & Fødevarer finder, at det er i tråd med ånden i denne aftale, at ændringerne på de 

områder, hvor der alene er henvist til årstallet 2012, træder i kraft fra denne dato. 

 
 

 

 

Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede, ligesom vi fra Landbrug & 

Fødevarers side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi finder det nødvendigt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Søren Korsholm 

Chef for plante- og energipolitik 

MILJØ & ENERGI   

 

Axelborg 

 

D 3339 4662 

M 4193 2971 

 


