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Kære Martin Lidegaard 

 

I marts 2012 fik du forhandlet et meget bredt og visionært energiforlig på plads i Folketinget, 

hvor der blandt andet var fokus på, at nu skal der ske en markant udbygning på biogasområdet. 

Vi må imidlertid her 15 måneder efter energiforliget konstatere, at hele biogasområdet står stille, 

da der endnu ikke er kommet afklaring på EU notificeringen af energiforligets tiltag.  

 

Dette er særdeles uheldigt. De eksisterende biogasanlæg er voldsomt trængt på likviditeten og 

det er ikke muligt at realisere den udbygning Folketinget og regeringen ønskede at fremme, da 

det ikke er muligt at få finansieringen på plads til udvidelser af eksisterende og etablering af nye 

biogasanlæg uden vished om driftsøkonomien.  

 

Det er derfor vores forventning, at du og dit ministerium er udfarende og gør alt, der er muligt 

for at sikre en meget hurtig afgørelse i EU. Vi ser frem til, at de forhøjede elproduktionstilskud 

og den tilskudsmæssige ligestilling falder på plads før Kommissionen går på sommerferie. Bran-

cheforeningen skal samtidig anmode om, at du sikrer, at Energinet.dk er parat til at udbetale de 

forhøjede tilskud med tilbagevirkende kraft umiddelbart efter der foreligger en afgørelse fra EU. 

 

Enhver yderligere forsinkelse vil være særdeles alvorlig.  

 

De projekter, som er bevilget anlægstilskud skal afholde 10 pct. af investeringen inden for et år 

fra modtagelsen af tilsagnsskrivelsen i december 2012. Selv om NaturErhvervsstyrelsen har 

meddelt, at de enkelte projekter på baggrund af en individuel vurdering vil kunne få forlænget 

fristen, så giver forsinkelserne problemer, da alle udgifter skal være afholdt senest 15. august 

2015. 

 

Jo længere EU-godkendelsen trækker ud, jo flere usikkerheder kommer der, og jo mere usikkert 

bliver det, om Folketingets udbygningsmål kan realiseres.  

 

Der er også en række andre udfordringer for biogasudbygningen. Det gælder blandt andet, at den 

enkelte biogasproducent kommer til at afholde en meget stor del af omkostningerne til at indpas-
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se biogassen i gassystemet. Det er en meget stor samfundsmæssig udfordring at sikre et sam-

menhængende, stabilt og grønt energisystem, og derfor bør det også være en fælles samfundsop-

gave at sikre, vi har den fornødne infrastruktur til at udnytte biogassen effektivt.  

 

Det er derfor vigtigt, at Naturgasloven ændres, så der indføres regler for indpasning af vedvaren-

de gasser i gassystemet, som er parallelle til de gældende regler i elsystemet. Biogasproducenten 

bør således afholde omkostningerne frem til tilslutningspunkt på nærmeste 4 bar net svarende til 

elproducenters tilslutning på 10 kV nettet, hvorefter det samlede energisystem foretager de even-

tuelt nødvendige systemtilpasninger. 

 

En anden uhensigtsmæssighed er for de biogasanlæg, som ikke leverer ind på et naturgasfyret 

kraftvarmeværk, hvor der derfor ikke er en kobling mellem naturgasprisudviklingen og biogas-

prisen. Det kan for eksempel være fjernvarmeværker, som anvender biomasse. Men det kan også 

være biogasanlæg, som leverer varme til centrale kulforsynede varmeområder. Aftrapningen af 

støtten ved stigende naturgaspriser bør derfor ophæves.  

 

Det er meget positivt, at der i forbindelse med energiforliget blev nedsat en Biogas Task Force til 

afdækning af udfordringer og vurdering af den fremtidige udbygning. Det er imidlertid vigtigt, at 

der allerede nu tages fat på løsningen af nogle af de helt klare uhensigtsmæssigheder, som står i 

vejen for den ønskede udbygning på biogasområdet.  

 

Vi skal derfor anmode om, at du har fokus på både at få afklaring på notifikationen og de udfor-

dringer, der allerede er afdækket, herunder vilkår for tilslutning til naturgasnettet og elafregning 

for biogasanlæg udenfor naturgasfyrede kraftvarmeværker. Vi står naturligvis til rådighed for en 

uddybning af ovenstående og yderligere udfordringer og kommer gerne forbi til en drøftelse her-

af. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

       
Aksel Buchholt   Bruno Sander Nielsen 

Formand     Sekretariatsleder 

 

                        


