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Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

Att.: Nanna Alberti 

 

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til biogas til transport, procesformål i 

virksomheder og varmeproduktion samt udkast til bekendtgørelse om bæredygtig 

produktion af biogas. J. nr. 2016-2537. 

 

Energistyrelsen har den 13. april 2016 udsendt ovennævnte to bekendtgørelser i høring til 

implementering af de tre resterende støtteordninger fra energiforliget i 2012 om anvendelse af 

biogas til procesformål, direkte anvendelse af biogas til transport og til varmeproduktion.  

 

Det er nogle længe ventede bekendtgørelser, og der skal kvitteres for, at Energistyrelsen har 

udsendt høringen af disse to bekendtgørelser samtidig med fremsættelsen af L172 til ændring af 

VE-loven i forlængelse af EU Kommissionens statsstøttegodkendelse af de tre støtteordninger. 

Hermed bidrager Energistyrelsen til minimering af yderligere forsinkelser. 

 

1. Udkast til bekendtgørelse om tilskud til biogas til transport, procesformål i virksomheder 

og varmeproduktion. 

I henhold til formuleringen i § 1 kan Energinet.dk yde tilskud. Den anvendte formulering efterlader 

et indtryk af, at Energinet.dk også kan meddele afslag på trods af, at ansøger opfylder kravene. 

Denne usikkerhed bør undgås ved en ændret formulering af §1. Det kan eksempelvis være til at 

”§1. Energinet.dk yder efter ansøgning tilskud til biogas….”. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne understrege, at der i §13 skal holdes fokus på at gøre de opstillede 

oplysningskrav simple og ubureaukratiske. 

 

Herudover bakker Landbrug & Fødevarer op om de yderligere bemærkninger, som 

Brancheforeningen for Biogas har fremsendt til bekendtgørelsen.  

 

2. Udkast til ændring af bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas. 

Landbrug & Fødevarer forventer at den producerede biogas på basis af en massebalance kan 

differentieres, således at den del af biogassen, som ikke stammer fra korn, majs, roer eller 

jordskokker, kan sælges til transport og modtage tilskud efter § 43 b i VE-loven. Den resterende 

biogasproduktion skal overholde de generelle bæredygtighedskriterier i ”Bekendtgørelse om 

bæredygtig produktion af biogas” og fx kan anvendes til kraftvarmeproduktion, procesformål, 

varmeproduktion eller kan opgraderes og modtage støtte i henhold til disse ordninger.  

 

Det vil give en ligestilling af vilkårene for anvendelse af biogas direkte til transport med anvendelse 

af opgraderet biogas, distribueret via gasnettet, til transportformål. 
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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 
 

 

Thomas Holst 

Chefkonsulent 

 

Klima, Energi & Planter 

 

D +45 3339 4691 

E THL@lf.dk 


