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LOVNOTAT om lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende ener-

gi og lov om naturgasforsyning. (Ændring af de fem gældende støtteordnin-

ger til anvendelse af biogas) (Okt. I – åbningsuge) 

 

 
 

1. Formål og baggrund 

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: 
 

a) Stop for tilgang af nye støttemodtagere fra den 1. januar 2020 på de fem gæl-

dende støtteordninger til anvendelse af biogas.  

b) Indførelse af hjemmel til, at der fremover stilles krav om kontrol af metanudslip 
fra biogasanlæg. 

 
Ad a.: Stop for tilgang af nye støttemodtagere fra den 1. januar 2020 på de 

fem gældende støtteordninger til anvendelse af biogas.  

Med energiaftalen af 29. juni 2018 har energiforligskredsen besluttet, at udbygnin-
gen med grøn energi skal ske omkostningseffektivt. Som led heri er det bl.a. beslut-
tet at stoppe for, at nye anlæg kan få adgang til de gældende støtteordninger til 
anvendelse af biogas fra den 1. januar 2020. Det er dog også besluttet, at der un-
der visse forudsætninger kan opnås dispensation fra skæringsdatoen for anlæg til 
opgradering og elproduktion, som er under etablering, eller hvor der er foretaget 
irreversible investeringer, og som ikke kan være idriftsat senest den 1. januar 2020.  
 
Der indføres endvidere med lovforslaget en årsnorm over den maksimale årlige 
produktionsmængde, som støttemodtageren kan få støtte til. Årsnormen har til 
formål at sikre budgetmæssig kontrol og bedre forudsigelighed på de fem gælden-
de støtteordningerne, da der i dag ikke er nogen begrænsning på, hvor meget støt-
te der kan gives til de enkelte anlæg. Det foreslås endvidere, at hvert anlæg kan 
opnå støtte i en periode på 20 år fra den dato, som det pågældende anlæg første 
gang har modtaget støtte efter en af de fem gældende ordninger.   
 
Ad b.: Indførelse af hjemmel til, at der fremover stilles krav om kontrol af me-

tanudslip fra biogasanlæg. 

Lovforslaget indeholder hjemmel til, at der i en bekendtgørelse kan sættes krav til 
biogasanlæg og de anlæg, som modtager støtte til anvendelse af biogas om, at 
udledningen af drivhusgasser fra biogasanlæg overvåges og nedbringes.   
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2. Er lovforslaget implementering af politisk aftale eller forlig? 

Lovforslaget udmønter en del af energiaftalen af 29. juni 2018, som blev indgået 
mellem den daværende regering (V, LA og K) og de øvrige partier i det daværende 
Folketing (S, DF, EL, ALT, RV og SF)  
 
Lovforslaget gennemfører energiforligskredsens beslutninger af 8. februar 2019 og 
4. april 2019 vedrørende de nærmere kriterier for stop for tilgang af nye støttemod-
tagere fra den 1. januar 2020.  

3. Udmøntningen af lovforslaget 

Lovforslaget planlægges fremsat Okt. I og forventes at træde i kraft den 1. januar 
2020. 
 
 


