
100% GRØN 
GAS I 2027
Dansk Industri og sektionen for Grøn Gas glæder sig over det nye regeringsgrundlag,
Ansvar for Danmark, der understøtter, at Danmark bliver det første land i Europa til at 
nå energiuafhængighed med 100 pct. grøn gas i gasnettet. Gassen bør være 100% grøn 
allerede i 2027, foreslår DI.

Det kræver hastighed, og Dansk Industri har syv forslag til, hvordan vi når det i tide. De 
danske biogasproducenter er nemlig klar til at levere deres bidrag, og den nye nationale 
energikrisestab (NEKST) kan være med til at sikre grundlaget for, at Danmarks gasforbrug 
bliver 100 pct. grønt i 2027.

”
Igangsætte en analyse 
af, om den nuværende 

opgavefordeling mellem 
statslige myndigheder, 
regioner og kommuner 
kan effektiviseres, med 
henblik på at sikre højt 
tempo i udbygningen af 

vedvarende energi på land.” 
Regeringsgrundlaget 

s. 31

”
Vi skal gøre os hurtigere fri af russisk gas 
og sætte turbo på den grønne omstilling 
med mere vedvarende energi. Nordsøen 

og Østersøen skal være grønne kraftcentre, 
der leverer grøn strøm til resten af Europa. 

Unødigt bureaukrati og en uhensigtsmæssig 
opgavefordeling må ikke stå i vejen for 

hurtig og effektiv udbygning af 
vedvarende energi.” 

Regeringsgrundlaget s. 31

”
Etablere partnerskabet ’Sammen om 

klimaet’, der skal understøtte en accelereret 
klimahandling på tværs af stat, kommuner 

og regioner, civilsamfund og erhvervsliv 
med vægt på det borgerrettede.” 

Regeringsgrundlaget s. 32



HURTIG NETADGANG 
FOR BIOGASANLÆG
Evida skal inden 1. juni 2023 opstille 
og garantere et servicemål på 6 
måneder for tilslutning af bionaturgas 
til distributionsnettet. Tilslutningen 
med den nødvendige netkapacitet for 
at afsætte den fulde biogasproduktion 
har i en del tilfælde taget for lang 
tid. Servicemålet bør træde i kraft 
samtidig med, at de nye biogasudbud 
offentliggøres. 

Energistyrelsen skal sikre, at Evida har 
opstillet servicemål inden 1. juni 2023.

STRØMLINEDE 
PROCESSER
Myndighedsprocesser som 
byggetilladelser, sikkerheds- og 
miljøgodkendelser skal gå hurtigere 
og meget gerne i parallelle forløb. 
Gaslagrene på biogasanlæggene 
øges for at undgå metantab og det 
kræver nye sikkerhedsgodkendelser. 
Sagsbehandlingen bør højst tage tre 
måneder.

KOBLING TIL 
REGERINGSGRUNDLAGET
”Afkorte sagsbehandlingstiden for 
etablering af vedvarende energi, så 
den ikke sættes på pause på grund af 
bureaukrati.” s. 31

PLAN FRA EVIDA OG ENERGINET
Evida og Energinet skal lave en samlet investeringsplan 
for tilbageførelsesanlæg og sammenkoblinger, der med 
lange etableringstider i dag forsinker fuld udnyttelse af 
biogasproduktionskapaciteten. Investeringerne er nødvendige 
for at fremtidssikre gassystemet med større fleksibilitet og 
lagerkapacitet. Evida og Energinet skal frit kunne vælge det mest 
hensigtsmæssige tilslutningspunkt, og det må ikke medføre 
merbetaling for producenten.

Energistyrelsen skal sikre, at investeringsplanen 
er klar d. 1. juni 2023.

FREMRYKNING AF UDBUD
Udbud på biogas skal fremrykkes. De 
planlagte udbud på samlet set knap 10 PJ 
bør afvikles i 2023 og evalueres politisk 
inden udgangen af 2024. Evalueringen skal 
vurdere, om det grønne kryds med den øgede 
mængde biogas er til stede i 2027 –  eller 
om der skal afvikles yderligere udbud primo 
2025 for at sikre et 100 pct. grønt gasforbrug 
i slutningen af 2027.

KOBLING TIL REGERINGSGRUNDLAG
”Øge produktionen af biogas, så Danmark 
hurtigere kan fortrænge russisk naturgas. 
Herunder så vidt muligt fremrykke de aftalte 
udbud.” s. 32 i Regeringsgrundlaget.

KAMPAGNE OM BIOGAS
En kampagne i foråret 2023 skal oplyse 
borgerne om biogassens vigtige rolle i at nå 
energiuafhængighed fra Rusland og den grønne omstilling 
generelt. Kampagnen skal sikre borgerinddragelse, mindre 
modstand og kortere godkendelsesprocesser samt oplyse 
om den økonomiske vækst, en kommune kan opleve ved at 
lægge jord til biogasanlæg. 

KOBLING TIL REGERINGSGRUNDLAGET
”Etablere partnerskabet ’Sammen om klimaet’, der skal 
understøtte en accelereret klimahandling på tværs af stat, 
kommuner og regioner, civilsamfund og erhvervsliv med 
vægt på det borgerrettede.” s. 3

GRØN GAS TIL EKSPORT
100 pct. grøn gasforsyning af Danmark 
er et godt eksempel på, hvordan man 
opfylder mål om CO2-reduktioner og 
forsyningssikkerhed på en gang – også i 
udlandet. Eksportindsatsen for grønne 
gasløsninger skal derfor opprioriteres. Der 
ligges planer for mere biogas i EU-landene, 
og vi skal hjælpe dem på vej. Potentialet 
for produktion af biogas og pyrolysegas 
overstiger det danske behov, og vi skal 
understøtte en ikke støttet eksport af 
grønne gasser.

GRØN GAS

VÆK MED CO2-AFGIFT PÅ 
BIOGAS
Biogas er et CO2-neutralt grønt alternativ til 
fossil naturgas, men de to gasser beskattes 
ens, da de leveres via gasnettet. Det er ikke 
logisk, og det er en uheldig forhindring for 
grøn omstilling af den energiintensive industri 
og konkurrenceforvridende i forhold til andre 
lande, der ikke betaler CO2-afgift på biogas. 
Det er forkert at belaste aktiviteter, der ikke 
udleder CO2 med en afgift. Forbrug af biogas 
bør fritages for CO2-afgift.




