Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016

Kontor/afdeling
Center for Systemanalyse,
Energieffektivitet og Global
Rådgivning
Dato
28. november 2017
J nr. 2017-29
AKHO/ KGR/PVP

I energispareaftalen af 13. november 2012 kunne besparelser for gårdbiogasanlæg
medregnes. Denne mulighed eksisterer ikke efter energispareaftalen af 16. december 2016. Der kan dog stadig medregnes gårdbiogasanlæg, hvis der er indgået en
projektspecifik aftale om overdragelse af energibesparelse ved etablering af et
anlæg mellem slutbruger og forpligtet net- eller distributionsselskab inden udgangen af 2016.
Energistyrelsen (herefter ENS) er af Teknisk Arbejdsgruppe (herefter TAG) blevet
gjort bekendt med, at en række selskaber har indgået projektspecifikke aftaler om
gennemførelse af gårdbiogasanlæg inden udgangen af 2016. I forbindelse med
realiseringen af projekterne, ønsker selskaberne styrelsens input til, hvorledes projekterne kan realiseres i overensstemmelse med reglerne i energispareaftalen af
2012.
TAG har i dialogen med ENS redegjort for, at der er tale om situationer, hvor slutbruger ønsker at fortage ændringer i projektet mellem den oprindelige projektspecifikke aftale og realiseringen. Der er – efter det oplyste – behov for, at selskaberne
modtager vejledning om især ændringer i ejerkredsen af anlægget og placeringen
af anlægget.
I dette notat vejleder Energistyrelsen om, hvilke forhold selskaberne – efter styrelsens vurdering – bør lægge til grund for vurderingen af ønskede ændringer i et
biogasanlæg.
Styrelsen kan alene udtale sig vejledende. Net- eller distributionsselskabet har selv
ansvar for at foretage en konkret vurdering af sagens omstændigheder ved afgørelse af, om et konkret gårdbiogasanlæg opfylder kravene i energispareaftalen.
Denne vejledning omfatter:
•
•

Ændringer i projekt i forhold til oprindelig aftale
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Retningslinjer for biogasanlæg
Aftaler mellem en slutbruger og en aktør eller energiselskab, der vedrører biogasanlæg, skal behandles på grundlag af energispareaftalen af 13. november 2012.
Af 2012-energispareaftalens afsnit 6 fremgår det, at;
”Selskaberne kan kun godskrives for og indberette besparelser, som selskaberne enten selv eller gennem aftaler med aktører via konkrete aktiviteter medvirker til realisering af. Der skal således være en direkte og entydig sammenhæng
mellem aktivitet og besparelser Selskaberne kan ikke indberette besparelser,
som kommer, uden at selskaberne er involveret. Der skal være en aftale om involveringen forud for, at realiseringen af besparelsen påbegyndes. Kravene til
selskabernes involvering er nærmere beskrevet i bilag 3.”
Af 2012-energispareaftalens bilag 3 om krav til selskabernes involvering fremgår
det, at:
”Der skal være en direkte involvering i forhold til en konkret, defineret energibesparelse. Med direkte involvering menes, at net- og distributionsselskabet – eller
en aktør, som har en skriftlig aftale med selskabet – skal yde en konkret indsats,
der medvirker til realisering af en energibesparelse hos en konkret slutforbruger.
Involveringen kan ikke alene bestå i en uspecificeret generel aftale, hvor der ikke er en konkret beskrivelse af de aktiviteter, som medvirker til realisering af
energibesparelserne.”
I 2012-energispareaftalens bilag 7 om dokumentationskrav, som skal være opfyldt
ved alle typer af aktiviteter, der fører til indberetning af energibesparelser, står:
”Dokumentationen skal indeholde en retvisende projekttitel eller beskrivelse af
det eller de konkrete tiltag, der har medført den indberettede energibesparelse
således, at det enkelte energisparetiltag entydigt kan identificeres.
Dokumentationen skal indeholde identifikation af alle involverede aktører, herunder slutbrugeren hvor besparelsen er gennemført. Slutbrugeren skal kunne
entydigt identificeres via navn/firmanavn, adresse hvor tiltaget er gennemført og,
hvor det er nødvendigt for entydig identifikation, også CVR nummer eller BBR
nummer.
Energistyrelsen har i samarbejde med TAG fortolket 2012-aftalens bestemmelser i
forhold til biogasanlæg, jf. notat om ”biogasanlæg – kan der medregnes en energibesparelse i forbindelse med energisleskabernes energispareindsats?” af 4. marts
2013. Det er Energistyrelsens opfattelse, at notatet præciserer 2012-aftalen mellem
ministeriet og energiselskaberne ved at adressere nogle bestemte regler, som
gælder i relation til realisering af energibesparelser fra gårdbiogasanlæg. Notatet er
tiltrådt af alle aftalens parter.
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I notat om biogasanlæg fra 4. marts 2013, fremgår det, at:
”Et gårdbiogasanlæg er defineret som et anlæg, der ejes og drives af indtil 5
jordbrugere i forening, og som er beliggende på en af de deltagende bedrifter”
Og endvidere:
”Der kan kun medregnes en energibesparelse, hvis den primære ressource i
biogasanlægget er gylle og andet affald fra bedriften/bedrifterne, som ejer og
driver anlægget. Tilførsel af organisk affald ude fra skal være meget begrænset,
og anvendelsen af majs må ikke overskride de grænser der gælder for biogasfællesanlæg (Mindst 75 pct. at de samlede tilførte ressourcer inkl. organisk affald mv. opgjort i tons skal komme fra bedriften/bedrifterne, som ejer og driver
anlægget).”
Den daværende bekendtgørelse nr. 830/2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder indeholder ikke regler, der direkte angår energibesparelser
i gårdbiogasanlæg.
De fortolkningsbidrag, som må indgå i selskabernes vurdering af de konkrete projekter om etablering af gårdbiogasanlæg, er herefter selve 2012-aftalen og notat
om biogasanlæg af 4. marts 2013.
Ændringer i projekt i forhold til oprindelig aftale
For at et projekt med en aftale om opførelse af et gårdbiogasanlæg kan realiseres i
overensstemmelse med energispareaftalen fra 2012, skal projektet leve op til alle
relevante krav i energispareaftalen, samt til de præciseringer af reglerne, som følger af notat af 4. marts 2013.
Det er det net- eller distributionsselskab, der har retten til at indberette besparelserne fra det pågældende biogasanlæg, der har ansvaret for at sikre, at projektet
opfylder de relevante krav i energispareaftalen og energisparebekendtgørelsen.
Net- eller distributionsselskabet skal foretage en konkret vurdering af de foreslåede
ændringer, der afviger fra den oprindelige projektaftale.
Som følge af energispareaftalen fra 2016 er det udelukkende muligt at medregne
energibesparelser angående gårdbiogasanlæg for aftaler, som blev indgået senest
31. december 2016. Der kan således ikke indberette energibesparelser fra nye
aftaler, som indgås med slutbrugere om gårdbiogasanlæg pr. 1. januar 2017 eller
derefter.
Det er således styrelsens vurdering, at der alene kan realiseres netop det projekt,
der er indgået aftale om inden udgangen af 2016. Ændringer, der medfører, at der
reelt er tale om, at der realiseres et andet projekt end det, der er indgået aftale om
at gennemføre, kan således ikke accepteres.

Side 3/5

Ændringer i ejerkredsen
Såfremt Energistyrelsen udtrækker en sag om realisering af energibesparelser fra
et gårdbiogasanlæg til kontrol, vil spørgsmålet om, hvorvidt ændringer i ejerkredsen
medfører, at det realiserede projekt ikke er det samme, som det der er indgået
aftale om, blive afgjort efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder.
Det er et krav efter energispareaftalen, at der er indgået en aftale med en konkret
slutbruger. Denne slutbruger kan enten være en fysisk person eller en juridisk person, f.eks. et anpartsselskab. For så vidt angår juridiske personer kan det f.eks.
være et selskab eller en sammenslutning af selskaber. Er der tale om et selskab, er
det underordnet, at der i løbet af projektperioden skiftes ud i ejerkredsen af selskabet. Såfremt der oprettes et nyt selskab til at drive gårdbiogasanlægget, er det afgørende, at en af ejerne af det nye selskab er den slutbruger, der indgik en aftale
om realiseringen af energibesparelsen med en aktør.
ENS vil i den forbindelse også lægge vægt på, om de nye ejere er jordbrugere, om
anlægget drives af disse jordbrugere i forening, og om mindst 75 % af de samlede
ressourcer inkl. organisk affald mv. opgjort i tons, kommer fra bedriften/bedrifterne,
som ejer og driver anlægget.
Placering af anlæg
Energistyrelsen vil desuden lægge vægt på, om anlægget opføres på den grund,
som er angivet i den oprindelige aftale eller om der er en rimelig grund til, at anlægget evt. er flyttet til en anden grund, ejet af ejerkredsen. Jo længere projektet
flyttes væk, jo større er sandsynligheden for, at projektet efter en konkret vurdering,
ikke kan siges at være det samme, som i den oprindelige aftale.
Styrelsen vil i den forbindelse også inddrage en vurdering af, om ejerkredsen lever
op til kravet om levering af min. 75 % af de tilførte biomasser, gylle og andet affald
fra ejerkredsen, og om alle i ejerkredsen har reelt mulighed for at deltage i den
daglige drift af anlægget, herunder om den fysiske afstand mellem anlæg og de
enkelte ejere anses som realistisk med hensyn til ejernes levering af biomasse,
gylle eller andet affald til anlæggets daglige drift.
Det er ikke nødvendigt, at aftalen anfører størrelsen af anlægget. Derfor er det ikke
en parameter, som i sig selv umiddelbart har indflydelse på styrelsens vurdering af,
om der er tale om det samme projekt. Der må dog stadig ikke ske væsentlige ændringer i projektet jf. ovenfor.
Ejerkredsen skal være jordbrugere
Efter 2012-aftalen er det et krav, at det skal være jordbrugere, der i forening ejer og
driver gårdbiogasanlægget. Net- og distributionsselskaberne skal være opmærksomme på, at der ikke er indgået proformaaftaler, som reelt indebærer en omgåelse af 2012-aftalens krav om, at ejerkredsen skal være jordbrugere.
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***
Afslutningsvis bemærkes, at ENS alene kan foretage en vurdering af de konkrete
forhold i en sag, såfremt den udtrækkes til en stikprøve- eller særkontrol eller såfremt den indsendes til styrelsens godkendelsesenhed.

Side 5/5

