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Implementering af energiaftalen – stop for nye anlæg på de 

eksisterende støtteordninger til anvendelse af biogas 

 

Krav om VVM-tilladelse og miljøgodkendelse af biogasprojekter 

 

Energiforligskredsen bag energiaftalen har den 8. februar 2019 og den 4. 

april 2019 besluttet de nærmere rammer for implementering af det stop for 

nye anlæg på de eksisterende støtteordninger til anvendelse af biogas, som 

var en del af energiaftalen. Forligskredsens beslutning er nærmere 

beskrevet i Energistyrelsens notat af 5. april 2019, som erstatter 

udmeldingen af 8. februar 2019.  

 

I notatet af 5. april 2019 fremgår bl.a. den dispensationsordning, som er 

aftalt for de anlæg, som ikke er i drift på stopdatoen den 1. januar 2020: 

 

2. Der kan dispenseres for ovenstående krav, hvis det kan dokumenteres, at 

der senest den 8. februar 2019 er foretaget en irreversibel investering i 

etablering af et anlæg til opgradering eller elproduktion i form af en eller begge 

af følgende irreversible økonomiske dispositioner: 

 

A. indgået bindende skriftlige kontrakter med hovedentreprenør eller 

andre parter, der skal realisere byggeriet. 

 

B. indgået tilslutningsaftale med naturgasdistributions- eller 

transmissionsselskabet om tilslutning af anlægget. 

 

Derudover skal der foreligge dokumentation for, at der senest den 1. juli 2019 

forelå en bindende kontrakt om at aftage biogas fra et eksisterende 

biogasanlæg eller fra et VVM- og miljøgodkendt projekt for opførelse af et 

biogasanlæg, som skal levere biogas til energiproduktionsanlægget 

(opgraderingsanlægget eller elproduktionsanlægget), i det omfang etablering af 

biogasanlægget kræver godkendelse i medfør af miljølovgivningen. 

 

Det stille yderligere som krav, at nye anlæg skal være nettilsluttet og idriftsat 

senest den 31. december 2022. 

 

Dette notat er blevet konsekvensrettet den 11. april 2019 og erstatter 

Energistyrelsens notat af 20. marts 2019.  

 

Notatet uddyber nærmere de betingelser, som omhandler leveringen af 

biogas til anvendelsen i energiproduktionsanlægget (opgraderingsanlægget 
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eller elproduktionsanlægget). Der er særligt fokus på kravet om tilladelser 

hhv. godkendelser i medfør af miljølovgivningen. 

 

1) Opgraderings- eller elproduktionsanlægget og biogasanlægget er 

ejet af forskellige virksomheder  
 

I tilfælde, hvor et opgraderings- eller elproduktionsanlæg og det 

biogasanlæg, som skal levere biogas til opgradering eller elproduktion, er 

ejet af forskellige juridiske personer (virksomheder), er det en betingelse for 

at opnå dispensation, at det kan dokumenteres, at der senest den 8. 

februar 2019, forelå en irreversibel (dvs. bindende) kontrakt om at aftage 

biogas. 

 

At kontrakten om at aftage biogas fra et eksisterende biogasanlæg skal 

være bindende indebærer, at aftaleparterne kun kan frigøre sig af 

kontrakten ved at hæve den ud fra de køberetlige misligholdelsesbeføjelser. 

 

2) Opgraderings- eller elproduktionsanlægget og biogasanlægget er 

ejet af samme virksomhed 

 

Såfremt støttemodtager og biogasproducent er den samme juridiske person 

(virksomhed) kræves det, at det kan dokumenteres, hvilket biogasanlæg 

der skal levere biogas til opgraderings- eller elproduktionsanlægget, og at 

der er dokumentation for, at dette biogasanlæg havde en endelig VVM-

tilladelse eller miljøgodkendelse i medfør af miljøvurderings1, hhv. 

miljøbeskyttelsesloven2 senest den 1. juli 2019. 

 

Etablering af et biogasanlæg kan være omfattet af både reglerne for VVM 

og reglerne om miljøgodkendelser. 

  

Det er forskelligt fra projekt til projekt, hvilke krav der stilles til VVM-

tilladelsen hhv. miljøgodkendelsen.  

 

VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen har samlet til formål at sikre et højt 

beskyttelsesniveau og bidrage til integration af miljøhensyn under 

projektering eller etablering udarbejdelse af anlæg.  

 

VVM-processen kan indeholde flere valgmuligheder, men denne og 

miljøgodkendelsen er altid rettet mod et konkret projekt/anlæg. 

                                                      
1
 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 

projekter (VVM). 
2
 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
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Miljøgodkendelsen er en meget detaljeret regulering af virksomhedens 

miljøforhold.  

 

Det er VVM- og miljøgodkendelsesmyndigheden, som træffer afgørelse om 

en VVM-tilladelse hhv. miljøgodkendelse.   

 

Med ”VVM-tilladelse eller miljøgodkendt projekt” menes, at alle relevante 

tilladelser og godkendelser, som kræves, i medfør af miljøvurderings- og 

miljøbeskyttelsesloven, før projektet må iværksættes, skal være meddelt af 

myndighederne i form af en endelig afgørelse.  

 

Er der meddelt dispensation til at påbegynde anlægsarbejdet i medfør 

af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 senest den 1. juli 2019 

 

En ansøger må sædvanligvis ikke påbegynde anlægsarbejdet, før de 

relevante tilladelser hhv. godkendelser er meddelt. Dette fremgår af § 15 i 

lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM)3
 for så vidt angår VVM-tilladelse og § 3 i 

godkendelsesbekendtgørelsen4
 for så vidt angår miljøgodkendelser. 

 

Som anført ovenfor vil det være en betingelse for at opnå dispensation fra 

kravet om idriftsættelse inden den 1. januar 2020, at myndighederne har 

meddelt alle påkrævede tilladelser og godkendelser i form af en endelig 

afgørelse, i medfør af miljøvurderings- og miljøbeskyttelsesloven, før 

projektet må iværksættes.  

 

Den godkendende myndighed kan dog tillade, at bygge- og anlægsarbejder 

til anden listevirksomhed end anlæg for deponering af affald påbegyndes, 

før der er givet endelig miljøgodkendelse, hvis de anlægges i 

overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Bygge- og 

anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar. En sådan afgørelse kan træffes 

efter § 33, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven5. 

 

En tilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 medfører, at 

bygge- og anlægsarbejderne kan igangsættes, inden den endelige 

miljøgodkendelse foreligger. Kan det dokumenteres, at der senest den 1. 

juli 2019 forelå en gældende dispensation udstedt af 

godkendelsesmyndigheden med hjemmel i § 33, stk. 2 til at igangsætte 

                                                      
3
 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018   

4
 Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018   

5
 Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018.   
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bygge- og anlægsarbejder, vil der kunne undtages fra kravet om, at der 

skulle foreligge en endelig miljøgodkendelse af projektet senest den 1. juli 

2019. 

 

En dispensation i medfør § 33, stk. 2 medfører ikke, at der undtages fra 

kravet om, at der senest den 1. juli 2019 skulle foreligge en endelig VVM-

tilladelse af projektet, hvis dette kræves i medfør af miljølovgivningen. 


