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Energistyrelsen 

 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Til parterne på høringslisten, jf. vedlagte høringsliste 

 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 
2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre 
vedvarende energianlæg end vindmøller, og ændring af bekendtgørelse nr. 
299 af 25. marts 2015 om pristillæg til opgraderet biogas leveret til det 
sammenkoblede system og renset biogas leveret til et bygasnet. 

 

Energistyrelsen sender hermed to bekendtgørelser i høring: 

 

1. Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2015 om 

pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende 

energianlæg end vindmøller. 

2. Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2015 om pristillæg til 

opgraderet biogas leveret til det sammenkoblede system og renset biogas 

leveret til et bygasnet. 

 

Bekendtgørelserne omhandler støtteordningerne til biogas til elproduktion, jf. §§ 43 

a i lov om fremme af vedvarende energi og støtteordningen til opgraderet biogas 

leveret til det sammenkoblede system og renset biogas leveret til et bygasnet, jf. § 

35 c i lov om naturgasforsyning. 

 

Der foreslås to ændringer af de gældende bekendtgørelser: 

1. Krav om, at støttemodtagerne, og i visse tilfælde biogasproducenterne, én 

gang årligt skal indberette oplysninger om deres produktionsomkostninger til 

Energinet.dk. Indberetningen skal ske med henblik på, at Energistyrelsen kan 

opgøre om støtteordningerne medfører risiko for overkompensation. 

Ændringen udmønter et krav i Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelse  

fra 2013. 

  

2. En administrativ lettelse i form af en ensretning af de administrative procedurer 

omkring revision af indberetning af anvendte biomasser 

(bæredygtighedsindberetning). Ændringen medfører, at kravet om obligatorisk 

revisorerklæring i forbindelse med denne indberetning ophæves og erstattes 

med en mulighed for, at Energinet.dk efter en konkret vurdering kan kræve en 

revisorerklæring fra støttemodtageren. Hermed ensrettes de administrative 

krav til bæredygtighedsindberetning for alle fem biogasstøtteordninger.  

 

Det foreslås, at begge bekendtgørelser træder i kraft 1. januar 2017. 

 
Eventuelle høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 23. 

november 2016 og bedes sendt til nal@ens.dk.  
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Høringssvarene vil efter høringen blive offentliggjort på Høringsportalen.  

 

Spørgsmål til udkast til bekendtgørelser kan stilles til Nanna Alberti, nal@ens.dk 

eller telefon 33926719. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nanna Alberti 
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