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Energistyrelsen  

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

Høringssvaret sendt elektronisk til bioenergi@ens.dk med kopi til smsh@ens.dk  

 

Høring af tre nye bekendtgørelser om pristillæg til opgradering af biogas til et 

sammenkoblet gassystem og tilførsel af renset biogas til et bygasnet, pristillæg til 

elproduktion produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas, samt tilskud til 

biogas anvendt til transport, proces eller varme.  

 

Generelle bemærkninger  

Landbrug & Fødevarer finder det ærgerligt, at de gældende støtteordninger ophører for nye 

biogasanlæg, da vi er bekymrede for, at det bremser udbygningen af biogasproduktion, som ellers 

er nødvendigt for den grønne omstilling i almindelighed og for opfyldelsen af regeringens ambitiøse 

70% CO2-reduktionsmål i særdeleshed. Foruden det vigtige klimabidrag, har biogasproduktionen 

også en vigtig funktion for den cirkulære bioøkonomi, idet næringsstofferne fra bl.a. madaffald og 

andre organiske restprodukter fra husholdninger og industri recirkuleres i biogasanlæggene, så det 

kan anvendes som gødning på markerne. Landbrug & Fødevarer finder desuden en række 

generelle elementer uheldige, men er klar over at det følger af den forventede lovtekst. Det gælder 

f.eks. manglende fleksibilitet i forbindelse med at få overført en uudnyttet årsnorm fra ét år til 

efterfølgende produktionsår, og at elproducerende anlæg, som har udvidet produktionen, ikke er 

garanteret støtte i 20 år, men kun frem til 2032.  

 

Bemærkninger til de tre nye bekendtgørelser 

Landbrug & Fødevarer er bekendt med, at man normalt kun nedskriver regler, herunder 

definitioner, én gang, så elementer, der defineres i loven, ikke bliver gentaget i bekendtgørelsen. 

Det ville imidlertid hjælpe den enkelte aktør, såfremt der i visse tilfælde var de samme definitioner i 

de enkelte bekendtgørelser.  

 

Konkret efterlyser vi i bekendtgørelsen vedr. opgradering af biogas §17 en yderligere specificering 

af, at det er biogasproducenten, der kan få overdraget et tilsagn.  

 

Afsluttende bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer henviser i øvrigt til indholdet i høringssvaret fra foreningen Biogasbranchen, 

hvilket der bakkes op om. 

 

Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående, og vil gerne forbeholde os 

retten til at vende tilbage med yderligere information, hvis vi finder behov herfor.  
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Miljø, Klima & Bæredygtighed 
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