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Høring over udkast til bekendtgørelser om pristillæg til anvendelse af biogas 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere udkastene til de to bekendtgørel-

ser.   

 

Landbrug & Fødevarer er oveordnet meget tilfredse med, at bestemmelserne om pristillæg til elek-

tricitet og naturgas nu er kommet på plads. Afklaringen med EU-Kommissionen har været meget 

længe ventet. I den forbindelse skal også opfordres til, at der hurtigst muligt findes en hensigts-

mæssig afklaring på den nyopståede problematik i forhold til sammenhængen mellem tilsagn om 

anlægsstøtte og muligheden for driftsstøtte. Den nuværende situation efterlader rigtigt mange bio-

gasprojekter i et vakuum, hvor man endnu ikke har mulighed for at tage et afgørende skridt med at 

føre projektet videre.  

 

I begge bekendtgørelser anføres (hhv. §5, §6), at modtagelsen af pristillægget kræver, at senere 

fastlagte bæredygtighedskriterier opfyldes. Landbrug & Fødevarer har forståelse for denne regel, 

der skal sikre, at biogasudbygningen først og fremmest sker på basis af husdyrgødningsbaserede 

anlæg. Vi vil dog samtidigt gerne understrege, at bæredygtighedskriterierne bør udformes pragma-

tisk og på baggrund af saglig analyse.  

 

Landbrug & Fødevarer forstår det således, at den ansvarlige for opgørelsen jf. bæredygtighedskri-

terierne er tilskudsmodtageren, dvs. eksempelvis ejeren af et opgraderingsanlæg. Der kan altså 

meget nemt være tale om en anden juridisk virksomhed end virksomhed, der reelt producerer bio-

gassen. Energistyrelsen bedes bekræfte, at denne opfattelse er korrekt.  

 

Landbrug & Fødevarer vil foreslå endvidere at forenkle §3 i bekendtgørelsen om pristillæg til elek-

tricitet. Henvisningen til de 94 procent af den samlede brændværdi er unødigt komplicerende – og 

fordyrende – idet Lov om fremme af vedvarende energi (§43 a, stk. 2-3) allerede i klart sprog be-

stemmer hvilket tilskud, de forskellige anlægstyper er berettiget til.  

 

Samtidigt kan det klarere markeres i bekendtgørelsen, jf. lovens §43 a, stk. 3, at ejeren af el-

produktionsanlægget selv har mulighed for at vælge mellem de to tilskudstyper. Bekendtgørelsen 

kan i sin nuværende form misforstås i den retning, at anlæg baseret på 100 pct. biogas ikke vil 

kunne vælge et pristillæg til markedsprisen – dette er i modstrid med intentionen i loven, og det bør 

derfor rettes tydeligt til. 

 

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er Energistyrelsen meget velkommen til at rette hen-

vendelse til undertegnede. Landbrug & Fødevarer forbeholder os ligeledes ret til at vende tilbage 

med yderligere information, hvis vi finder behov herfor. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Mikkel Stein Knudsen 

D 33 39 46 57 

M 30 83 10 63 

E msk@lf.dk  

 

Søren Korsholm 

D 33 39 46 62 

M 41 93 29 71 

E sok@lf.dk  
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