
Regeringen foreslår følgende 

initiativer vedrørende biomasse:

• Skift fra kul til biomasse i central 
kraftvarmeproduktion via øget aftalefrihed mellem 
producenter og aftagere af varme

• Analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark. 
Analysen skal fokusere på, om der er de rette 
rammevilkår for en effektiv og miljømæssig 
bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den 
danske energiforsyning.



Fremme af biomasse 
på store værker

• Ved skift fra fossile brændsler til biomasse sparer kraftværkerne afgift på 
varmeproduktionen. 

• Med de gældende regler kommer denne afgiftsbesparelse varmeforbrugerne –
ikke værkerne – til gode i form af lavere priser. 

• For kraftvarmeværkerne er det derfor i dag alene rentabiliteten i anvendelse af 
biomasse til elproduktion, der afgør deres brændselsvalg. 

• Regeringen foreslår at ændre lovgivningen, således at kraftvarmeværker med en 
elkapacitet på over 25 MW kan indgå en frivillig aftale med varmeaftagerne om at 
fastsætte en anden pris end den omkostningsbestemte.  

• Deling af den afgiftsmæssige fordel ved omlægningen til biomasse giver de store 
værker incitament til at omstille til biomasse og varmeaftagerne får grøn varme.



•Det må forventes, at varmeaftagerne kun indgår en aftale, hvis den er fornuftig 
i forhold til i dag.

•Varmeaftagerne kan altid falde tilbage på den omkostningsbaserede pris, hvis 
parterne ikke bliver enige. Heri ligger en fortsat beskyttelse af 
varmeforbrugernes stilling.

•Det samlede årlige forbrug af fast biomasse udgør i dag ca. 94 PJ. 

•På baggrund af forslaget og den øvrige forventede udvikling i sektoren 
forventes anvendelsen af fast biomasse at være på ca. 114 PJ i 2020. 

• Det svarer til en yderligere forøgelse af VE-andelen med ca. 1,2 pct. point i 
2020 i forhold til hidtidige forventninger. 
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Analyse af den fremtidige 
anvendelse af biomasse

• Regeringen vil undersøge, hvordan de begrænsede biomasseressourcer 
fremadrettet bruges bedst og bæredygtigt.

• Der er bl.a. behov for mere viden om følgende forhold:

– Biomassepotentialer, nationale og internationale.

– Bæredygtigheden af forskellige former for biomasse. 

– Forventninger til teknologiudvikling på biomasseområdet.

– Systembetragtninger - hvordan sikres rammevilkår så biomassen bruges 
bedst muligt


