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Kontor 

Center for Vedvarende Energi 

 

Dato 

29. oktober 2019 

 

J nr. 2019-1468  

 

 

 

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 

Høring af tre nye bekendtgørelser om pristillæg til opgradering af biogas til et 

sammenkoblet gassystem og tilførsel af renset biogas til et bygasnet, pristil-

læg til elproduktion produceret ved anvendelse af biogas eller forgasnings-

gas, samt tilskud til biogas anvendt til transport, proces eller varme.  

 

Energistyrelsen sender hermed tre bekendtgørelser i høring. De tre bekendtgørel-

ser omfatter hhv.: 

 

 Udbetaling af pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet  

gassystem og renset biogas leveret til et bygasnet 

 Udbetaling af pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas 

eller ved anvendelse af forgasningsgas baseret på biomasse 

 Tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, anvendes til procesfor-

mål eller anvendes til varmeproduktion  

 

Eventuelle høringssvar til de tre udkast bedes være Energistyrelsen i hænde 

senest den 24. november 2019 på adressen: bioenergi@ens.dk med kopi til 

Signe Marie Søgaard-Hansen: smsh@ens.dk. 

 

Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen: www.hoeringsportalen.dk 

 

Baggrund 

 

Med energiaftalen fra juni 2018 blev det aftalt, at støtten til anvendelse af biogas-

produktion fra eksisterende anlæg bevares i mindst 20 år for de enkelte anlæg og 

minimum til 2032. Energiforligskredsen har aftalt, at der sættes stop for nye anlæg 

på de gældende støtteordninger fra den 1. januar 2020, og der indføres samtidig 

individuelle lofter (årsnormer) for, hvor meget produktion der kan opnås støtte til.  

 

Bekendtgørelserne udmønter de lovgivningsmæssige ændringer i hhv. lov om 

fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning, der fremgår af lov-

forslag fremsat af klima-, energi- og forsyningsministeren den 23. oktober 2019. Da 

der er tale om væsentlige ændringer i de administrative vilkår for støttemodtagerne, 

er der udarbejdet tre nye bekendtgørelser på området, som erstatter de nugæl-

dende bekendtgørelser.  

 

Det er hensigten, at bekendtgørelserne skal træde i kraft sammen med lovforsla-

get, da der skal ske en behandling af alle eksisterende støttemodtagere efter de 
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nye regler. Nye og eksisterende støttemodtagere kan på den baggrund opnå et til-

sagn, der fastsætter støtteperiode og årsnorm. 

 

Bekendtgørelse om elektricitet produceret ved biogas mv. udskilles fra den nuvæ-

rende bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg 

og andre elproducerende anlæg end vindmøller  

 

Den nugældende bekendtgørelse nr. 1730 af 26. december 2017 omhandler både 

pristillæg til elektricitet fremstillet på biogasanlæg samt visse solcelleanlæg og an-

dre vedvarende energianlæg end vindmøller. Ændringerne i lov om fremme af ved-

varende energi, der indføres pr. 1. januar 2020, medfører, at den nugældende be-

kendtgørelses regler vedrørende støtteordningen til biogas, vil blive ophævet og 

flyttet til en selvstændig bekendtgørelse. Regler vedrørende solcelleanlæg og an-

dre elproducerende VE-anlæg i lov om fremme af vedvarende energi, vil således 

blive adskilt og videreført i en ny bekendtgørelse, som ligeledes bliver sendt i hø-

ring i nærværende år med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2020. 

 

 


