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Høring af udkast til ændring af lov om naturgasforsyning 
 
Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsy-
ning i høring. 
 
Landbrug & Fødevarer finder det generelt positivt, at der er passende opmærksomhed if forhold til 
at sikre, at der ikke sker overkompensation i forbindelse med forbrugerbetalte støtteordninger til 
vedvarende energi, og at energiforbrugerne således ikke pålægges højere omkostninger end nød-
vendigt. 
 
Derfor støtter vi intentionen i den nye regel i statsstøttevejledningen for miljø og energi, dog med 
det forbehold, at implementeringen heraf ikke sker med betydelige administrative omkostninger, 
øget bureaukrati og forøget risiko for investorer. I det tilfælde kan eventuelle gevinster ved op-
mærksomhed på overkompensation hurtigt spises op af de forøgede omkostninger medført af reg-
lerne. 
 
I det gældende tilfælde for støtten til biogas i Danmark er støtteniveauet allerede i lovgivningen 
sammenkædet med udviklingen i markedspriser. Dette virker som en simpel og ubureaukratisk må-
de at leve op til kravene om fokus på ikke at overkompensere. Derfor virker det også i udgangs-
punktet unødvendigt med yderligere lovgivning på dette område.  
 
I det omfang, at den foreslåede lovgivning er en forudsætning for at opretholde en statsstøttegod-
kendelse ved Kommissionen, er det vigtigt, at reglerne giver færrest mulige byrder og omkostninger 
for de enkelte biogasanlæg, samt at oplysningerne kan håndteres i fortrolighed, da der for de invol-
verede virksomheder kan være tale om konkurrenceparametre. 
 
Samtidigt bør det undgås, at statsstøttevejledningen overimplementeres i Danmark på en sådan 
måde, at omkostningerne og byrderne langt overstiger de tilsvarende i resten af EU. 
 
Det er i øvrigt Landbrug & Fødevarers opfattelse, at de af Folketinget vedtagne satser for tilskud 
alene kan ændres ved ny lovgivning. Energistyrelsen bedes bekræfte denne fortolkning. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mikkel Stein Knudsen 
Seniorkonsulent 
 
Klima / Energi / Planter 
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