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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

Att.: Ida Marie Retoft (imret@ens.dk) 

Høring af forudsætninger for klimastatus og -fremskrivning 2021 (KF21) 
Energistyrelsen har den 12. januar 2021 lagt ovennævnte høring på hjemmesiden med en lang række 

forudsætningsnotater. Biogas Danmark skal indledningsvis påpege, at høringsperioden er meget kort til dette 

store materiale og skal anmode om, at materialet i fremtiden bliver udsendt i en almindelig høringsprocedure. 

 

Ad Forudsætningsnotat nr. 4E: Biogasproduktion 

Energistyrelsen fremlægger i notatet en fremskrivning af den forventede biogasproduktion indenfor henholdsvis 

den eksisterende støtteordning og de i klimaaftalen for Energi og industri aftalte nye udbudspuljer. Biogas 

Danmark finder, at fremskrivningen er realistisk, hvis en række af de nuværende rammevilkår fastholdes. 

 

Eksisterende støtteordning 

Energistyrelsen vurderer, at biogasproduktionen i den eksisterende støtteordning vil stige til 42 PJ i 2030, idet det 

antages, at branchen i gennemsnit udnytter støttetilsagnene med initialt 60 pct. stigende til 90 pct.  

 

Biogas Danmark vurderer, at det er en ambitiøs, men ikke helt umulig antagelse, men det er fuldstændig afhængig 

af rammebetingelserne. Det gælder blandt andet i forhold til, om biogassalgspriserne er tilstrækkeligt høje til at 

dække behandlingsomkostningerne, som varierer betydeligt mellem forskellige biomasser.  

 

Da salgsprisen for biogassen er fastsat ud fra et CfD-princip bliver værdien af og indtægterne fra 

oprindelsesgarantierne helt afgørende for produktionens størrelse. Såfremt oprindelsesgarantierne bortfalder 

som indtægtskilde, vil biogasproduktionen blive kraftigt påvirket og det vil særligt gå ud over muligheden for at 

nyttiggøre de mest bæredygtige biomasser. Det gælder specielt husdyrgødningen. 

 

Kommende udbudspuljer 

De nye udbudspuljer forventes at levere op til 10 PJ biogas. Med forbehold for gasprisudviklingen svarer dette - 

med de afsatte puljer - til at støtten reduceres med 30 – 40 pct. i forhold til den nuværende støtteordning.  

 

Hvis der ikke bliver tale om en CfD-model, er det Biogas Danmarks vurdering, at det vil føre til en markant mindre 

biogasproduktion. Såfremt markedsaktørerne skal tage risikoen for gaspriserne over en 20-årig periode, vil der 

blive tale om et markant højere støttebehov – og dermed en markant lavere biogasproduktion.  

 

Oprindelsesgarantierne bliver ligeledes helt afgørende for støttebehovet og dermed den resulterende 

biogasproduktion. Det er Biogas Danmarks vurdering, at der med den nuværende udvikling i certifikatmarkedet 

kan blive tale om en stigning på 30 – 50 pct. i støttebehovet, såfremt det ikke er muligt at kombinere støtte og 

certifikater. 
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Derfor bliver udformningen af de kommende udbudspuljer helt afgørende i forhold til den endelige 

biogasudbygning. 

 

Ad forudsætningsnotat 21 B: Biobrændstoffer 

Der lægges op til at fjerne de nuværende krav om iblanding af avancerede biobrændstoffer, idet det forventes, at 

markedet vil fremme den mest hensigtsmæssige udvikling gennem de kommende CO2-fortrængningskrav.  

 

Det er Biogas Danmarks vurdering, at der de første mange år primært vil ske en øget iblanding af biodiesel – på 

bekostning af de mere bæredygtige anden generations og avancerede biobrændstoffer. 

 

Biogas Danmark skal derfor understrege vigtigheden af at fastholde lovkravet om 0,9 pct. avancerede 

biobrændstoffer – både af hensyn til den klimamæssigt mest optimale målopfyldelse og af hensyn til de 

markedsaktører, der har investeret i tiltro til krav om avancerede biobrændstoffer. 

 

Biogas Danmark skal i øvrigt anmode om at blive inddraget i det videre arbejde på linie med de traditionelle 

brændstofaktører med henblik på at sikre en så bred vurdering som muligt. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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