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§ 1 
Navn og hjemsted 

Stk. 1. 
Foreningens navn er Biogas Danmark, i det føl-
gende kaldet Foreningen. 
 
Stk. 2. 
Foreningens hjemsted er Foreningens sekretariat. 
 

§ 2 
Formål 

Stk. 1. 
Foreningens formål er at fremme produktion og 
anvendelse af biogas på et økonomisk sundt og 
bæredygtigt grundlag samt at styrke den politiske 
prioritering heraf, herunder 
 
a. at sikre en samlet og effektiv interessevareta-

gelse 
b. at samle alle aktører med interesse for produk-

tion og anvendelse af biogas 
c. at styrke det interne samarbejde i branchen, 

herunder netværksaktiviteter og kompetence-
opbygning 

d. internationalt samarbejde og international in-
teressevaretagelse. 

 
Stk. 2. 
Foreningen har endvidere til formål 
 
a. at sikre rammevilkår, der gør det attraktivt at 

investere i produktion og anvendelse af biogas 
b. at synliggøre biogassens bidrag til løsning af 

samfundsmæssige udfordringer (fx miljø, 
klima, ressourceeffektivitet, recirkulering og 
cirkulær økonomi, veterinært, beskæftigelse, 
eksport m.v.) 

c. at formidle de samfundsmæssige perspektiver 
ved biogas 

d. at fremme eksport af viden og teknologi 
e. at sikre den nødvendige forsknings- og udvik-

lingsindsats 
f. at sikre kompetenceopbygning i branchen 

gennem kurser, efteruddannelse samt ERFA 
grupper. 
 

§ 3 
Medlemskab 

Stk. 1. 
Som medlemmer i Foreningen kan optages alle 
med interesse i biogas, herunder fx 
• ejere af biogasanlæg 
• biogasanlæg under planlægning 
• virksomheder som rådgiver om biogas og/el-

ler opfører biogasanlæg 
• virksomheder som producerer, forhandler og 

servicerer udstyr 
• forarbejdningsvirksomheder og leverandører 

af biologiske restprodukter 
• energi- og forsyningsselskaber 
• virksomheder som forarbejder og anvender 

biogas 
• kommuner og andre offentlige myndigheder, 

organisationer og foreninger 
• forsknings- og udviklingsinstitutioner 
• andre med interesse for fremme af biogas. 

Stk. 2. 
Foreningens medlemmer optages i 3 kategorier:  
 
A. Større virksomheder og organisationer m.v. 
B. Øvrige virksomheder, herunder ejere af 
 biogasanlæg  
C. Interessemedlemmer, herunder studerende, 

 mindre organisationer og opstartsvirksomhe-
der. 

 
Stk. 3. 
Ansøgning om medlemskab skal være skriftlig.  
 
Ansøgninger behandles af bestyrelsen, som fast-
sætter, hvilken medlemskategori ansøgeren skal 
tilhøre. Medlemskab har virkning fra godkendel-
sen. 
 
Stk. 4. 
Udmeldelse skal ske skriftligt og skal meddeles 
med et års varsel til den 1. januar.  
 
Stk. 5. 
Et medlem kan ekskluderes af generalforsamlin-
gen på forslag af bestyrelsen.  



§ 4 
Økonomisk grundlag 

Stk. 1. 
Foreningens arbejde finansieres med et årligt kon-
tingent fastsat af generalforsamlingen, tilskud til 
Foreningen, renteafkast og andre indtægter.  
 
Stk. 2.  
For medlemmer med biogasproduktion på flere 
biogasanlæg i Danmark beregnes kontingentet 
som om hvert CVR-nr. eller p-nr. i et medlems 
koncern, som defineret i selskabsloven, hvorfra 
der drives biogasproduktion, var et selvstændigt 
medlem. 
 
Stk. 3. 
Kontingentet fastsættes som et fast grundbeløb, 
hvor A-medlemmer betaler 9 gange grundbeløbet, 
B-medlemmer 1 gange grundbeløbet og C-med-
lemmer 1/9 gange grundbeløbet.  
 
Herudover betaler biogasproducenter et fast beløb 
fastsat pr. kubikmeter reaktorvolumen pr. 1. ja-
nuar i regnskabsåret. 
 
For biogasproducenter kan det samlede kontingent 
nedsættes til et beløb, der fastsættes som deres 
metan-leveringskapacitet ganget med en kapaci-
tetspris i kr. pr Nm3 metan pr. time, såfremt de 
nødvendige oplysninger oplyses til sekretariatet.  
 
For biogasproducenter, der leverer til naturgasnet-
tet, fastsættes leveringskapaciteten som den med 
net-selskabet aftalte maksimale leveringskapacitet 
i Nm3 metan pr. time i en normal driftssituation. 
 
For biogasproducenter, der leverer til egen eller 
ekstern elproduktion, fastsættes metanleveringska-
paciteten som den samlede el-produktions-kapaci-
tet på enheder, der kan være i samtidig drift, divi-
deret med 0,36 (el-virkningsgraden) og 9,97 
(brændværdien af metan i kWh/Nm3). 
 
For leverandører af rå biogas fastlægges metan le-
veringskapaciteten som den maksimale døgn 

leverance i kWh omregnet til metan ved division 
med 9.97 (brændværdien af metan i kWh/Nm3). 
For biogasproducenter med kombineret el-produk-
tion og gasleverance fastlægges metan-leverings-
kapaciteten som summen af ovenstående. 
Der kan indbetales yderligere bidrag, som indgår i 
kontingentgrundlaget for kernemedlemmer, jf. § 7 
stk. 2. 
 
Generalforsamlingen kan alternativt fastsætte kon-
tingentet for B-medlemmer med biogasproduktion 
som et fast beløb pr. produceret eller støttet Nm3 
metan. 
 
Stk. 4. 
Generalforsamlingen fastsætter grundbeløbet 
(kr.), det variable reaktorvolumen bestemte kon-
tingent (kr. pr. m3 reaktorvolumen) og kapacitets-
prisen (kr. pr. Nm3 leveringskapacitet pr. time) for 
det efterfølgende kalenderår. 
 
Stk. 5. 
Grundbeløb, det variable reaktorvolumen be-
stemte kontingent og kapacitetsprisen reguleres 
uafhængigt af § 4 stk. 3 pr. 1. januar med stignin-
gen i nettoprisindekset for det foregående kalen-
derår. 
 
Stk. 6. 
Ved optagelse i Foreningen på andre tidspunkter 
end fra 1. januar fastsættes kontingentet forholds-
mæssigt for resten af året. 
 
Stk. 7. 
Kontingent opkræves med betalingsfrist ved ud-
gangen af januar. Eller ved udgangen af måneden 
efter at medlemmet er nyoptaget. 
 
Ved manglende betaling opkræves et rykkergebyr 
fastsat af bestyrelsen, og der gives en ny frist på 
højst 4 uger.  
 
Overskrides sidstnævnte frist, sendes tilgodeha-
vende til inkasso.  
 
 



§ 5 
Foreningens organer 

Stk. 1. 
Foreningens organer er generalforsamlingen og 
bestyrelsen. 

§ 6 
Generalforsamlingen 

Stk. 1. 
Generalforsamlingen er Foreningens øverste myn-
dighed. 
 
Generalforsamlingen indkaldes med 30 dages var-
sel ved brev eller elektronisk brev til hvert enkelt 
medlem og afholdes på et af bestyrelsen valgt 
sted. 
 
Senest 14 dage før generalforsamlingen udsendes 
materiale til behandling på generalforsamlingen, 
herunder revideret regnskab, forslag til kontingent 
og budget samt rettidigt indkomne forslag i hen-
hold til stk. 4. 
 
Stk. 2. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år in-
den udgangen af maj måned, hvor dagsordenen 
mindst skal omfatte følgende punkter:  
 
1. Velkomst ved Foreningens formand 
2. Valg af stemmetællere 
3. Valg af dirigent 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret 

årsregnskab for det forudgående regnskabsår 
6. Budget og aktivitetsplan for det kommende 

regnskabsår 
7. Fastsættelse af kontingent for kommende 

regnskabsår 
8. Valg af formand 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt supple-

anter herfor 
10. Valg af revisor 
11. Indkomne forslag 
12. Eventuelt. 
 
 
 

Stk. 3. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter 
beslutning i bestyrelsen eller når mindst 20 pct. af 
det antal stemmer, der kan være repræsenteret på 
generalforsamlingen, fremsætter begæring herom 
med angivelse af emner, der ønskes behandlet på 
den ekstraordinære generalforsamling.  
 
Ekstraordinær generalforsamling på begæring af 
medlemmer skal afholdes tidligst 8 dage og senest 
4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begærin-
gen. 
 
Stk. 4. 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære ge-
neralforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen 
senest 20 dage før den ordinære generalforsamling 
afholdes.  
 
Bestyrelsen skal videresende indkomne forslag til 
medlemmerne senest 14 dage før den ordinære ge-
neralforsamlings afholdelse. 
 
Stk. 5. 
Personvalg er altid skriftlige og finder sted på ba-
sis af skriftlige forslag. Foreslåede kandidater skal 
have accepteret valg. Andre beslutninger skal 
træffes skriftligt, hvis et stemmeberettiget medlem 
forlanger det. 
 
Stk. 6. 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed.  
 
Vedtægtsændringer og Foreningens ophør skal 
vedtages med to tredjedeles flertal af foreningens 
medlemmer.  
 
Såfremt der opnås to tredjedeles flertal på en ge-
neralforsamling blandt de fremmødte, men disse 
ikke udgør to tredjedele af Foreningens medlem-
mer, kan der på en ekstraordinær generalforsam-
ling, der afholdes senest tre måneder efter, træffes 
beslutning med to tredjedeles flertal blandt de 
fremmødte. 
 
 



Stk. 7. 
Ved valg til bestyrelsen har medlemmerne stem-
meret i den medlemskategori, de tilhører, jf. § 3 
stk. 2 og § 7 stk. 1.  
 
Stk. 8. 
Ved afstemninger på generalforsamlingen har A- 
og B-medlemmer et antal stemmer svarende til 
medlemmets samlede kontingent divideret med 
grundbeløbet rundet ned til nærmeste hele tal. C-
medlemmer har ikke stemmeret. 
 
Stk. 9. 
Medlemmer inden for en koncern, som defineret i 
selskabsloven, kan uanset det betalte kontingent 
maksimalt samlet have 50 stemmer på generalfor-
samlingen, og de stemmer samlet i den medlems-
kategori, jf. § 3 stk. 2 og § 7 stk. 1, hvor den stør-
ste del af kontingentet betales. 
 

§ 7 
Bestyrelsen 

Stk. 1. 
Bestyrelsen består af en formand, der vælges frit 
af generalforsamlingen blandt foreningens A og B 
medlemmer eller eksterne kandidater opstillet af 
bestyrelsen eller et af Foreningens A eller B med-
lemmer samt 4 medlemmer valgt af og blandt For-
eningens A-medlemmer, 4 medlemmer valgt af og 
blandt Foreningens B-med-lemmer med biogas-
produktion og 4 medlemmer valgt af og blandt 
Foreningens B-medlemmer uden biogasproduk-
tion. 
 
Såfremt antallet af A-medlemmer i Foreningen 
udover A-medlemmer tilknyttet koncerner, der er 
kernemedlemmer, ikke overstiger 6, kan hvert A-
medlem udpege et medlem og en suppleant til be-
styrelsen. 
 
Såfremt antallet af valgbare medlemmer i en valg-
gruppe ikke overstiger antallet af bestyrelsesplad-
ser i valggruppen udpeger medlemmerne et besty-
relsesmedlem og en suppleant. 
 
 

Stk. 2. 
Medlemmer, der samlet betaler et kontingent sva-
rende til 50 gange grundbeløbet via flere individu-
elle medlemskaber inden for en koncern eller via 
yderligere indbetalinger, betegnes kernemedlem-
mer. Hvert kernemedlem udpeger ét bestyrelses-
medlem udover de i § 7 stk. 1 valgte.  
 
Kernemedlemmer udpeger en suppleant for hvert 
af de medlemmer, de har udpeget. 
 
Kernemedlemmer, der har udpeget et bestyrelses-
medlem, har ikke stemmeret ved valg af bestyrel-
sesmedlemmer, jf. stk. 1 og valg af suppleanter, jf. 
stk. 4. 
 
Stk. 3. 
Som medlem af bestyrelsen kan kun opstilles og 
vælges én repræsentant fra hvert medlem. Udpe-
ges der en repræsentant fra et kernemedlem til be-
styrelsen eller vælges der en repræsentant fra et 
medlem til bestyrelsen, kan der ikke vælges endnu 
en repræsentant fra samme koncern.  
 
Uanset ovenstående kan der vælges endnu et med-
lem af bestyrelsen fra det medlem / den koncern, 
formanden repræsenterer. 
 
Valgbarhed forudsætter, der er betalt kontingent 
for indeværende år. 
 
Kandidater fra medlemmer, som har meddelt, at 
de udtræder af Foreningen i valgperioden, skal 
forud for valghandlingen meddele generalforsam-
lingen, at de ved medlemsskabets ophør udtræder 
af bestyrelsen. 
 

Stk. 4. 
Der vælges én suppleant for bestyrelsesmedlem-
mer af og blandt hver af de tre valggrupper A, B 
med biogasproduktion og B uden biogasproduk-
tion. 
 
Stk. 5. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gan-
gen, således at halvdelen, dog minimum to af 



medlemmerne vælges i hver valggruppe hvert år. 
Suppleanter herfor er på valg hvert år. 
 
Bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen, 
når det medlem de repræsenterede, da de blev 
valgt, træder ud af Foreningen. 
 
Stk. 6. 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den 
ordinære generalforsamling med en næstformand. 
 
Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen, kon-
stitueres næstformanden som formand frem til 
førstkommende generalforsamling. 

 
Hvis næstformanden udtræder af bestyrelsen, skal 
ny konstitueres på første møde efter udtrædelsen. 
 
Stk. 7. 
Bestyrelsens møder indkaldes af formanden så 
ofte formanden finder det fornødent eller når 4 be-
styrelsesmedlemmer ønsker det. Dog afholdes 
mindst 4 møder om året.  
 
Indkaldelsen sker med mindst en uges varsel eller 
med det mindre varsel formanden måtte fastsætte. 
 
Stk. 8. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halv-
delen af medlemmerne er mødt.  
 
Stk. 9. 
Suppleanter indtræder i bestyrelsen, såfremt et or-
dinært medlem udtræder af bestyrelsen. 

 
Stk. 10. 
Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for 
sit virke. 
 
Stk. 11. 
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af For-
eningen og kan med de af vedtægterne følgende 
begrænsninger træffe beslutning inden for For-
eningens formål, herunder om medlemskab af an-
dre organisationer.  

Bestyrelsen drager omsorg for betryggende vare-
tagelse af Foreningens økonomi. 
 
Stk. 12. 
I bestyrelsen har hvert medlem eller dennes sup-
pleant én stemme.  
 
I tilfælde af stemmelighed er formandens – i den-
nes forfald næstformandens – stemme udslagsgi-
vende. 

§ 8 
Sekretariat 

 
Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager 
den daglige ledelse af Foreningen, og som efter 
aftale med bestyrelsen ansætter Foreningens øv-
rige ansatte. 

§ 9 
Årsregnskab 

Stk. 1. 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
 
Stk. 2. 
Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse 
med god regnskabsskik og skal give et retvisende 
billede af driftsresultatet samt Foreningens aktiver 
og passiver. 

§ 10 
Revision 

 
Foreningens regnskab revideres af en af general-
forsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret 
revisor. 

§ 11 
Hæftelse 

 
Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens for-
pligtelser. Der kan alene rejses krav mod Forenin-
gens formue. 

§ 12 
Tegningsret 

 
Foreningen tegnes af formand og næstformand i 
forening. Disse kan meddele prokura. 
 

 



§ 13 
Vedtægtsændringer 

 
Vedtægtsændringer kan gennemføres på en gene-
ralforsamling med dette som punkt på dagsorde-
nen. 
 
 

§ 14 
Foreningens opløsning 

Stk. 1. 
Opløsning af Foreningen kan besluttes på en ge-
neralforsamling med dette som punkt på dagsor-
denen. 
 
Stk. 2. 
Ved beslutning om opløsning træffes der samtidig 
beslutning om anvendelse af Foreningens formue. 

 

§ 15 
Voldgift 

 
Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende 
vedtægter samt om medlemmernes rettigheder og 
forpligtelser i forhold til Foreningen, der ikke kan 
afgøres ved forhandlinger, skal endeligt afgøres 
ved voldgift i overensstemmelse med dansk rets 
almindelige regler herom. 
 

§ 16 
Stiftelse 

Foreningen er stiftet den 28. marts 2017 ved sam-
menlægning af Foreningen for Danske Biogasan-
læg (CVR nr. 16440035) med Brancheforeningen 
for Biogas (CVR nr. 20686332) med overførsel af 
formue og aktiviteter med regnskabsmæssig virk-
ning pr. 1. januar 2017. 
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