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Ingeniøren 9. december 2020
Enhedslisten ønsker de nye udbudspuljer sløjfet





Der er potentiale til mere i 2030 

Energi-intensiv industri 
med tilgang på 14 PJ.

Alm. industri reduktion 
til 3PJ

Transport 7.500 lastbiler

* Syddansk Universitet og Seges 2020 

*



Vigtig ny lovgivning for biogas i fremtiden.
Nødvendig lovgivning for at sikre efterspørgsel efter grønne gasser i fremtiden

Lovgivning Væsentligt for biogas

VE lovene. Høring overstået fremsættes 
primo 2021 sammen med bekendtgørelser

Lov om  Gasforsyning  høring slut.
Fremsættes primo 2021 sammen med 
bekendtgørelser.

Grøn afgiftsreform . Fase 1 afsluttet i går. 
Fase 2 med CO2 afgifter rykker til 2023.

Smalt forlig om Transport. 

Bæredygtigheds bestemmelser og 
certificering, Oprindelsesgarantier Biogas, 
Brint + E metan

Navne og formålsændring for gasnettet +Nye 
udbudspuljer for biogas

Nye  energiafgifter på erhverv rammer biogas 
leveret gennem nettet lige så hårdt som 
naturgas. Mens kul beskattes højere.

Der indføres CO2-fortrængningskrav 



Fase 1 i Grøn skattereform

10. september:

Direktør Frank Rosager

fr@biogas.dk

M. 4055 1014

De 6 kr./GJ reguleres med CO2 indholdet i brændslerne

Beskattes biogas leveret gennem gasnettet som N-gas ??

Twitter: @biogasdanmark

Web: biogas.dk – Vidensbank om biogas og tilmelding til nyhedsbrev.



Transportforligets 
betydning for biogas

• CO2 fortrængningskrav  erstatter krav om 
iblanding af biobrændstoffer.

• 3,4 % i 2022 uden indregning af ILUC giver 
mindre iblanding i transportsektor.

• Udvidelse med entreprenør- og landbrugs-
maskiner fører til samme mængde som i 2021.

• 5,1 % i kombination med  indregning af ILUC fra 
2025 vil fremme biogas til transport.

• Krav til Avancerede Biobrændstoffer er ikke 
omtalt. Gælder loven om 0,9 % iblanding ?

• CO2 differentierede km afgifter forventes også at 
fremme biogasløsninger



Tak for opmærksomheden!

Nu er det Arne´s Bruno´s tur.
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Biogas i vækst
Bidrager til løsning af en række samfundsudfordringer

Husdyrgødningsanlæggene trækkerHistorisk stor udbygning



Biogas er lagerbar VE
Hurtig omstilling fra kraftvarme til opgradering

Stor biogasudbygning Væksten er i gasnettet Gasnettet største lager



Udbudspuljer biogas frem mod 2030

Klimaaftale 22. juni 2020 Klimaaftale i forhold til klimapartnerskabers behov

Udbud Biogas produktion

Driftsår mio. kr. PJ* mio m
3
 CH4*

2023 0

2024 200 2,4 65

2025 0 0,0 0

2026 150 1,8 49

2027 75 0,9 25

2028 75 0,9 25

2029 90 1,1 29

2030 88 1,0 29

I alt 678 8,0 222
* ved 85 kr pr. GJ / 3 kr. pr. m3 metan

Klimaaftale for Energi og industri m.v. af 22. juni 2020 



Mest klima for pengene
Fremryk puljerne og prioritér efter klima

Vil vi hente 3 eller 4 mio tons CO2 i 2030? Udvælg projekter efter klimaeffekt

• Byd ind med 
• Biomasse mix

• Gasmængde

• Støttebehov*

• VE-direktivet giver klimaeffekt
• Udvælg efter mest klima for pengene

• Udbetal støtten efter VE-produktionen
• Konsekvenser / evaluering

• Årlig biomasseindberetning

• Leverer man den lovede klimaeffekt?

* Støttebehovet afhænger af risiko - billigst ved CfD-model



Prioriterede mål landbrug
Klimahandlingsplan for landbrug

1. Yderligere udbudspuljer til mere biogas – jo tidligere jo bedre *

2. Afgasning af mere husdyrgødning og restbiomasse (halm, græs, m.v.)

3. Klima- og biogasoptimerede stalde (hyppig udslusning / gyllekøling)

4. Emissionsreduktionsmidler (metan, ammoniak m.v.)

5. Arealbaserede tiltag – fx græs til bioraffinering og miljøafgrøder til slet

Biogas Danmark arbejder for 

* Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren efterspørger 
yderligere 20 PJ biogas frem mod 2030 som klimavirkemiddel



NEC-udvalgets rapport
Ekspertudvalget vedr. ammoniakreducerende tiltag

*    Inkl. skøn på 370 ton i øget emission p.g.a. afgasset gylle 



Ammoniakfordampning
Hvad kan vi selv gøre i branchen?

• Lang opholdstid og/eller forbehandling som giver god udrådning

• Overdækning af beholdere til afgasset biomasse

• Gyllekøling i stalde

• Varmeveksling af afgasset biomasse

• Lavdosis forsuring og udbringning med slæbesko i græsmarker

• Separation af afgasset biomasse 

• udbringning af væskefraktion i voksende afgrøder

• nedpløjning af fiberfraktion / termisk opkoncentrering



Mere gødning til økologer*
Perspektiver men også udfordringer i samspillet biogas - økologi

Fordele ved at levere til økologer Ulemper ved at levere til økologer

Kan afsætte (overskydende) næringsstoffer
Letter udfordringer på udspredningsarealer
Kan mindske kørsel hvis lokale økologer
Økologerne får højere udbytter

Økologireglerne giver udfordringer (svære at forstå)
Må eventuelt frasige sig visse biomasser
Kan koste gasproduktion

* Projekt finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug (FØL)

100 husdyrgødningsbaserede anlæg

41 svaret på spørgeskema

7 har økologiautorisation

17 leverer konventionel gødning til økologer

17 kan ikke levere til økologer

”Der er for få økologer til det kan betale sig at 
etablere en økologisk linie”
”Økologerne vil hellere have konventionel gylle”

Gode samspils muligheder med grøn bioraffinering
Øko / miljø / klimafordele ved afgasning af kløvergræs



Ude i den store verden
Aktiviteter i Bruxelles m.v.

• Metanstrategi

• Præsenteret i oktober – biogas løsning i landbrug, affald energi

• Delegeret retsakt på Taxonomi

• Klassifikationssystem for bæredygtig finansiering

• Revision af VE II-direktivet

• VE-mål, OG, opstramning af bæredygtighed m.v.

• Transportpolitik

• Statsstøtteregler efter 2021

Nye reguleringer / ordninger på vej



Nye klimatal
Ny opgørelse af effekter af afgasning af kvæg- og svinegylle*

Drivhusgasudslip opjusteret for kvæg Større effekt af afgasning af kvæggylle

Samlet opjusteret med 293.000 tons CO2e
Øget klimaeffekt af afgasning af kvæggylle
+16 pct. i husdyrbrugets klimaaftryk
+2,7 pct. i landbrugets klimaaftryk

Kvæg Svin

Gl. tal 7,9 15,3

Nye tal 14,8 11,2

kg CO2-ækv/ton tylle

* Aarhus Universitet 18. april 2020 (KEF Alm del bilag 273)



Tak for opmærksomheden

Biogas Danmark

E: biogas @ biogas.dk

W: biogas.dk

Bruno Sander Nielsen

E: bsn @ biogas.dk

M: 2724 5967


