Invitation
Informationsmøder om støtte til elproduktion på biomasse
Energistyrelsen inviterer til informationsmøder om den fremtidige støtte til anlæg, der producerer
elektricitet fra afbrænding af biomasse. Der vil blive orienteret om de fremtidige støttemuligheder
og den kommende ansøgningsprocedure. Arrangementet henvender sig til alle eksisterende og
kommende støttemodtagere.
Møderne afholdes mandag den 7. januar 2019 i København og onsdag den 9. januar i
Kolding.
Baggrunden for møderne er, at den nuværende støtteordning til elproduktion ved afbrænding af
biomasse ophører 1. april 2019. Forslag til fremtidige regler for støtte til eksisterende anlæg er
vedtaget i Folketinget den 6. december 2018. Lovforslaget og materiale om Folketingets
behandling kan ses her: https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l78/index.htm.
Efter 1. april 2019 vil der være to støtteordninger til eksisterende biomasseanlæg. En støtteordning
til ikke-afskrevne anlæg, som fortsat vil kunne få støtte på 15 øre/kWh. En anden støtteordning til
afskrevne anlæg, affaldsanlæg m.m., hvor der gives støtte til driftsomkostninger. Støtteordningen
til afskrevne værker m.m. vil først træde i kraft, når EU-kommissionen har godkendt ordningen.
Alle støttemodtagere skal, for at modtage støtte efter 1. april 2019 ansøge til Energistyrelsen om
tilsagn om pristillæg. Ansøgningsfristen for at modtage tilsagn om pristillæg for ikke-afskrevne
anlæg er den 17. februar 2019. For afskrevne anlæg, skal der først ansøges efter ordningen
træder i kraft.
På mødet vil der især være fokus på de ansøgningskrav, der gælder for ikke-afskrevne anlæg.
Bekendtgørelse om ansøgningskrav m.m. var i høring med høringsfrist den 4. december 2018.
Link til bekendtgørelsen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62414.
På mødet vil der også blive orienteret om den nye driftsstøtteordning til afskrevne anlæg.
Programmet vil blive tilsendt deltagerne forud for informationsmøderne.

Om arrangementerne
København:
Tid: Mandag den 7. januar 2019, 13.30-15.30
Sted: Energistyrelsen kantine, Amaliegade 44, København

Kolding:
Tid: Onsdag den 9. januar 2019, 13 - 15
Sted: Dansk Fjernvarme, Merkurvej 7, Kolding

Tilmelding
Tilmelding via af mail til bioenergi@ens.dk
Tilmeldingsfrist fredag den 31. december 2018
Kontakt
Johnni Sørensen, jso@ens.dk, 33 92 49 48
Lisbeth Nielsen, lin@ens.dk, 33 95 43 95

