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Klimaplan  

Teknisk baggrundsnotat om støtte til dansk produktion af 2. generation bioethanol ba-

seret på halm 

 

 

 

1. Beskrivelse af virkemidlet 

 

For at fremme indfasningen af 2. generation bioethanol både i Danmark og internationalt, 

kunne man overveje at yde støtte til et fuldskala forsøgsanlæg, der forventes at kunne produ-

cere ca. 100 mio. liter bioethanol baseret på halm. Støtten kan tilvejebringes gennem forskel-

lige foranstaltninger, som f.eks. afgiftslempelser, produktionstilskud (udbud) eller anlægstil-

skud.  

 

Det må forventes, at et forsøgsanlæg af denne type vil være relativt dyrt i drift, således at 

brændstofpriserne bliver relativt høje i forhold til konkurrerende biobrændstoffer, det er denne 

merpris staten i givet fald skulle kompensere for. Der er tidligere gennemført beregninger 

vedrørende dette, der med nogen usikkerhed peger på et statsligt støttebehov på mellem 200 

og 400 mio. kr./år. 

 

Med de iblandingskrav, der vil være gældende fra 2020 (10 pct.), ligger man relativt højt mht. 

hvad det er teknisk muligt at iblande. Dette medfører, at interessen for at øge iblandingspro-

centerne ud over hvad der stilles krav om, ikke forventes at være til stede – uanset om bio-

brændstofalternativet skulle være billigere end benzin.  

 

Dette betyder reelt, at dansk produceret 2. generation bioethanol blot vil erstatte noget andet 

bioethanol som normalt vil være importeret. Såfremt denne 2. generation bioethanol erstatter 

importeret 1. generation bioethanol, vil dette alt andet lige føre til øget CO2-udledning, da 

muligheden for at dobbelttælle 2. generation bioethanol gør, at man kan reducere den samlede 

iblanding af bioethanol. For at udligne dette skal der derfor gennemføres kompenserende til-

tag, såsom at forhøje iblandingskravet. Da en forhøjelse af iblandingskravet også kan gen-

nemføres uden at give støtte til produktion og med samme resultat, må konklusionen være, at 

produktionsstøtte til bioethanol ikke selvstændigt kan bidrage til opfyldelse af CO2-

reduktionsmål. 
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2. Reduktion af drivhusgasser  

 

 Opgørelse af virkemidlets effekt på udledning af drivhusgasser 

 

 

Tabel 1. Reduktion af drivhusgasser i 2020, 1.000 ton CO2-ækvivalent 

 Reduktion 

af metan 

Reduktion 

lattergas  

Reduktion  

metan og 

lattergas i 

alt 

Øget kul-

stofbin-

ding 

Reduktion 

af CO2 

uden for   

kvoteom-

rådet 

Reduktion 

af CO2 

inden for 

kvoteom-

rådet 

Samlet 

reduktion 

drivhus-

gasser 

     0 0 0 

 


