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Aktuelt nyt fra Biogas Danmark

• Regulering for overkompensation

• Udbudsbetingelser i nye udbudspuljer

• Grøn skattereform

– betydning for biogasområdet.



Gaspriserne stryger op og tilskuddet ned



Besparelse på 3 mia. kr. på biogastilskud

Nyt tilskudsniveau beregnet med kommende støttesatser og energistyrelsens produktions 
forventning som i budgettet.



EU krav til regulering for overkompensation 
Metode valg afgørende –der er ikke retningslinjer fra EU

• Støtten må ikke overstige meromkostningerne ved at 
producere VE.

• Overkompensation vurderes og reguleres på basis af 
økonomien for alle under samme støtte ordning.

• Stiger indtægterne  fra  el – og gassalg samt certifikater 
eller falder produktionsomkostningerne skal støtten 
reduceres 

• Man øger ikke støtten ved øgede omkostninger. F.eks. ny 
regulering for fosfor eller syre krav.  Så pas på i gode år.

Styrelsen baserer evalueringen på branchens regnskaber 
med en 3 årig rullende betragtning og indregner en 
kapitalomkostning på 10 % af årets aktiv masse.



Overkompensations vurdering 2018 -2021.
Fra Energistyrelsen 3. december 2021



Estimat af overkompensation



Konsekvens af Regulering for overkompensation



Afgørende for implementeringen
Biogas Danmark finder modellen acceptabel, hvis

1. reguleringen fortsat sker på pristillæg 1. Basistilskuddet bevares

2. ingen år indgår i overkompensations vurderingen mere end en gang

3. støttenedsættelse i kr. pr. GJ eller kWh tager hensyn til virkningen af en automatisk 
støttereduktion grundet høje gaspriser.

4. støttenedsættelsen i kr. pr. GJ eller kWh sker over en rimelig tilbagebetalingsperiode

5. omsætningsaktiverne (reservedels- og varelager) fra regnskaberne tillægges de 
materielle anlægsaktiver da disse aktiver ligeledes udgør en kapitalomkostning for 
biogasanlæggene.

6. anlæg der udgår af støtteordningen(tidsudløb) i reguleringsåret undtages i 3 års 
evalueringen.



14. december 2021 Side 11

• Der foreslås en Støttemodel baseret på fast pristillæg, 
hvor investorer byder ind med en støttepris i form af fast 
ristillæg pr. GJ grøn gas tilført gasnettet, og en maksimal 
mængde, der kan opnås støtte til. 

• Vinderne af udbuddene findes ved at vælge de laveste bud 
på pristillæg, indtil budgettet er tømt. 

• Herefter udbetales støtten svarende til vindernes 
budpriser (pay as bid). 

• Det foreslås også at indføre et budloft, så for høje bud kan 
afvises, der fastsættes med input fra markedsdialogen. 

• Undgå støttespild ved en 95 % budgettering

Regeringens forslag til Prismodel for de nye udbudspuljer for grøn gas



Brancherne foreslår en hybridmodel
Biogas Danmark+ DI Energi + Landbrug & Fødevarer

1. Investor afgiver et støttebud i kr. pr. GJ der gives i tillæg til markedsprisen på N-gas og 
oprindelsesgarantier og en maksimal mængde der ønskes støttet.

2. Støtten udbetales månedsvis som en a conto tillægspris til markedsprisen., som er fastlagt på 
basis af seneste års gennemsnitlige gaspris. Efter årets afslutning opgøres det faktiske 
støttebeløb på basis af  gennemsnits markedsprisen på gassen og den i udbuddet fastlagte 
prognose for gasprisudviklingen. 

3. Såfremt acontobetalingen har været højere end det endelige støtteniveau tilbagebetaler 
støttemodtager op til 10/15 kr. pr. GJ af den for meget udbetalte støtte inden udgangen af 1. 
kvartal.

4. Hvis a conto udbetalingen har været lavere modtager støttemodtager en efterbetaling på op 
til 10 kr. pr GJ for den producerede mængde inden udgangen af 1. kvartal.



Problemstilling i Grøn skattereform

CO2 afgifterne udbredes til industrien og vil stige markant.

Starter med 5 kr. pr GJ fra 2025 aftalt i Energiforliget 2020.

• Nogle virksomheder kan elektrificere og spare CO2 
afgifterne (100 % ?)

• For mange energiintensive virksomheder er gas løsningen

• Valg af CO2 neutral gas vil kræve refusion af CO2 afgifter

• I dag accepterer Skat kun levering gennem separate 
biogas-ledninger. Ikke det landsdækkende gasnet.

Virksomhedernes mulighed for at reducere klimaaftrykket er vigtigt

Kilde: Klimapartnerskabet for landtransport og DCE



Bæredygtigheds deklaration del 1



Gaskunderne får fra juli 2021:

• Kvittering for overførsel/annullering af Oprindelses 
Garantier fra specifik producent med oplysning om 
støttestatus.

• Bæredygtigheds deklaration af den leverede gas. Der 
opdeles på basis af biomasser og ønsker fra kunde. 
Priser differentieret efter bæredygtighed

• Ovenstående certificeres af EU akkrediteret system 
som ISCC, Red Cert eller tilsvarende



Skat er spurgt af  mange politikere
Primært grundet CO2 afgifter på biogas til transport



Grøn skattereform

Vigtigt at virksomheder kan få CO2 afgiftsrefusion ved køb 
af grønne gasser leveret gennem gasnettet.

• Dokumenteret med slettet Oprindelses Garanti.

• Krav om bæredygtighedscertifikat med lav GHG værdi.

• Evt. krav om en stigende andel støttefri grøn gas. (100 % til transport 2022)

• Evt. krav om at afsender land overfører VE –andelen til DK

Må ikke føre til flere nye biogasledninger langs N-gasnettet

Krav for fritagelse af CO2 -afgifter
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