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Aktuelt nyt fra Biogas Danmark.

• Branchens mulige bidrag til energikrisen 

• Udbudsbetingelser i nye udbudspuljer

• Regulering for overkompensation

• Hvor stort et biomassegrundlag ?



- 300.000 boliger  skifter fra gas

- Biogas til fjernvarme kun til spidslast

- Fremrykning af udbud for biogas til 
2024 og 2025

- Rammebetingelser for ekstra 10 PJ til 
transport.

- Fra 2027 kan anvendelsen til transport 
øges eller eksport til Sverige

- 60 PJ eller 1,7 mia. m3 biometan

Udfasning af naturgas i nettet plus olie til tung transport
Fremrykket biogasudbud plus reduktion af gasforbrug i varmesektoren

Biogas Outlook 2022



- Biogasproduktion er incl.  el- produktion 

- Kapaciteten på eksisterende biogasanlæg 
kommer op på 90% i fyringsåret 2022-2023.

- Fremrykning af udbudspuljerne til årene 
2024, 2025 og 2026

- 2,5 PJ (  70 mio. Nm3 metan)   i 2024,

- 7,5 PJ (208 mio. Nm3 metan)  i 2025 

- 10 PJ  ( 277 mio. Nm3 metan ) i 2030. 

- Behov for levering af yderligere 6 PJ  
opgraderet biogas  i 2027 - 2028.

- Samlet tilgang på 16 PJ udover eksisterende 
støtteordning på 42 PJ.

- I alt   1,7 mio. Nm3 Biogas  fra 2028.

Hvor meget biogas kommer der 
ind på gasnettet?

Biogas Outlook 2022

Realiseret

Produktion og forbrug i petajoule* 2021 2022-2023 2025-2026 2027-2028

Nuværende støtteordning 20 30 32 32

Vedtagne puljer realiseres 2024 og 2025 10 10

Ny produktion (+3 pj/år 2026-2027) 6

Samlet mængde biogas i gasnettet 20 30 42 48

Samlet dansk aftag fra gasnettet 86 74 55 49

Andel biogas af dansk aftag fra gasnettet i % 23 40 76 100

Drivhusgasreduktion i mio. tons CO2e** 1,4 2,3 3,4 4,1

*1 petajoule svarer til 15.500 husstandes varmeforbrug

– udspil fra Biogas Danmark 

Biogasproduktion i forhold til gasforbrug i Danmark

Fyringsår

*Beregninger er medregnet klimaeffekten i landbruget metantab på 2% i 2021 og 2022-2023, der falder til 1% fra 2025



- 300.000 boliger  skifter fra gas

- Biogas til fjernvarme kun til spidslast

- Fremrykning af udbud for biogas til 
2024 og 2025

- Rammebetingelser for ekstra 10 PJ til 
transport.

- Fra 2027 kan anvendelsen til transport 
øges eller eksport til Sverige

- 60 PJ eller 1,7 mia. m3 biometan

Tilbagemelding fra medlemmerne om udviklingsprojekter 2022
85 projekter med produktion på 40 PJ eller 1,1 mia. Nm3 metan 
Fremrykket biogasudbud plus reduktion af gasforbrug i varmesektoren

Biogas Outlook 2022



Tiltag til forøget biometan til gasnettet
Eksisterende støtteordning
1. Afklaring af overkompensationsordning da den 

aktuelt bremser alle investeringer.

2. Kapacitetsgrænser i EVIDA øges i 2 år i 
vinterhalvåret, hvor de ikke er relevante.

3. Speede op /stimulere konvertering af 
elproduktion til opgradering. Kommunalt 
ejerskab af opgradering til CO2 fangst aktuelt.

4. Henstille til kommuner om at være fleksible på 
mængde begrænsninger. Vil give mere 
dybstrøelse, gylle og halm.

5. Lempelse af energiafgrøde bestemmelser.  
Græs bestemmelser bør lempes for miljøgræs. 
5 års venten, minimum gødskning m.v.

6. Fjern forbuddet mod tilsætning af brint.

7. Støt varmepumper til procesvarme

Nye rammebetingelser 
1. Fremrykning af udbudspuljer med afløb i 

2024 – 2025/26.

2. Stimulere efterspørgsel i markedet ved 
accept fra Skat af at biogas kan leveres 
gennem gasnettet med mulighed for CO2 
afgifts-refusion. Giver mere biometan pr 
støttekrone.

3. Stimulere PtG (elektrometan) som del af PtX i 
stedet for CCS. Mange blokeringer for at 
anvende lokal el sammen med CO2 fra 
biogas. Tariffer og øvrige krav.



Overkompensations regulering

• Vil næste regulering ramme 
basis- støtten. Tillæg 1 er væk.

• Nedsættes støtten midlertidigt 
eller permanent ?

• Tages der hensyn til allerede 
nedsat støtte som i 2021 ?

• Medtages omsætningsaktiverne 
der også skal forrentes ?

• Tilbagebetaling mere korrekt 
end støttenedsættelse.

Juridiske problemer med metoden:

• Regulerer mere end der er 
grundlag for.

• Omfatter ikke hele investerings-
perioden, som EU foreskriver.

• Giver anledning til EU stridig 
diskrimination.

• Der kan ikke reguleres til en lavere 
forrentning end de fastsatte 10 % 
i støtte godkendelsen.
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• Støttemodel baseret på fast pristillæg, hvor investorer 
byder ind med en støttepris i form af fast pristillæg 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.

• Krav om årslevering på  85 % af tildelt støtte inden 5 år.

Regeringens forslag til Prismodel for de nye udbudspuljer for grøn gas
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• Der bliver måske krav om en netto tilskudsmodel, hvor eget 
gasforbrug fratrækkes  den tilskudsberettede mængde. 

Investeringer må ikke være påbegyndt. Der er EU krav om at tilskuddet har 
afgørende tilskyndelses effekt på investeringen

• Får betydning for bud fra eksisterende anlæg der vil udvide.

• Forventes udmøntet i krav om nye investeringer i opgraderingsanlæg 
og reaktorer med kapacitet svarende til  ønsket tilskudsmængde.

• Der forventes pt. ingen krav om at øvrige anlægsdele skal forøges. 

Udbud kommer ultimo 2022 eller primo 2023 afhængig af EU godkendelsen.

Forventede krav i udbuddet



Er der biomasse grundlag til en produktion på 60 PJ ? 

Biogas Outlook 2022

Biogaspotentialet er større end behovet fra 2028



Det er halm og husdyrgødning 
der skal levere biogassen.

- 70% af husdyrgødningen afgasses i 2030

- 43% udnyttelses af halm ressourcen

- Husdyrgødning udgør 80% af 
biomassemængden.

- Biogassen fra husdyrgødning udgør ca. 
70% af energiproduktionen.

- Skal der importeres halmpiller ?

- Er det teknisk muligt ?

- Er det økonomisk muligt ?

Det hører vi nærmere om i dag.

Fordeling af bioressourcer i energi : 

Fordeling af bioressourcer i tons våd vægt:

Biogas Outlook 2021



- Potentiale for 43 PJ ( 1,2 mio. Nm3 
elektrometan) i 2030 

- 3 GW overskudsstrøm  til  gaslagrene, 
svarende til 1 Energi Ø

- 2,5 mio. tons CO2, der kan 
nyttiggøres i PtX eller CCS.

- Ved  65% CH4 og 35% CO2 i 
biogassen

Yderligere Power-2-X potentiale

Biogasanlæg kan nyttiggøre store 
mængder overskudsstrøm til e- metan

Biogas Outlook 2022

PtX-potentiale – CO2 og elektrolysekapacitet 

Potentiale fra biogas og elektrometan 
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Halm – en vigtig ressource
Stort potentiale, mange koncepter – men også mange udfordringer

Udfordringer i og på bagsidenHvordan får vi halmen i anlæggene?

Flydelag ved indfødning af tørt halm
Lang opholdstid (i forhold til andre biomasser)
Behov for separering aht gasudbytte og NH3
• recirkulering eller 
• særlig håndtering af fiberfraktion
Højt tørstofindhold i afgassede biomasse
Ammoniakfordampning er en særlig udfordring

Direkte eller indirekte 
• Dybstrøelse
• Snitning af baller
• Halmpiller/briketter direkte
• Halmstrøelse/-piller som strøelse
• Ensileret halm
• Samensileret med roetoppe, pulp mv
• Samensilering ved helsædshøst af 

efterafgrøder efter ribbehøst af kerner



Ammoniak krav
Opfyldelse af EU’s NEC-direktiv

Danmarks 2030-forpligtelse skal nås i 2020



Forsuringskrav 
Fra pH krav til krav om specifikke syremængder

Skrappere krav til afgassede end ubehandletKravene er på papiret uændrede

Højere emission fra afgasset end ubehandlet gylle
• Kvæggylle forsures så emission som ved nedfældning
• Afgasset forsures til emission for nedfældet ubehandlet

Procentvise reduktion derfor betydeligt større
• Det højere syreforbrug øger omkostningerne
• Forsuring 5-600 kr. dyrere pr. ha end nedfældning

Faste syremængder fremfor pH-krav
• Kvæg 3,0 kg/ton*

• Gris 2,9 kg/ton *

• Afgasset 11 kg/ton *

Lettere at kontrollere for myndigheder
• Fakturaer frem for brugt lakmuspapir

* Kg 96 pct. svovlsyre ved udbringning svarende til pH 6,5



Mulige alternativer
Udbringning med slæbesko og / eller lavere syremængder

Titreringskurver, kg H2SO4 pr. ton*Slæbesko frem for slæbeslanger/nedfældning

* Aarhus Universitet 20221 liter vejer ca. 1,8 kg

Fra: Maskinstationen og Landbrugslederen



Forsøg i kløvergræs 2022
Effekt af slæbesko og reducerede syremængder

Titreringskurver, kg H2SO4 pr. ton*Forsøgsplan 2022

Led 

 

Behandling Ammoniakmåling  

1 0 N 

  

2 210 N 

  

3 310 N 

  

4 360 N 

  

5 240 N 

Kvæggylle 

Nedfældet 
 

6 240 N Slæbesko 
 

7 240 N Slæbesko +1,7 l 
 

8 240 N Slæbeslanger + 1,7 l 
 

9 240 N 

Afgasset gylle 

Nedfældet + 

10 240 N Slæbeslanger + 6,0 l + 

11 240 N Slæbesko + 2,5 l + 

12 240 N Slæbeslanger + 2,5 l 
 

13 240 N Sep. afgasset Slæbeslanger  + 

 

* Aarhus Universitet 20221 liter vejer ca. 1,8 kg



Mulighed i separering
Ammoniakfordampning afhænger af tørstofindhold / infiltration

Kan vi spare syre ved lavere tørstofindhold?

Hvad kunne være kriteriet?
• TS-indhold under bestemt niveau
• Mindsket TS-indhold med vis andel

Lavere syrebehov i væskefraktionen

@

Kilde: Seges Innovation 2022Biogas Danmark på baggrund af AU 2022



Nye stalde har stor effekt
Ammoniak, lugt og metan

Kilde: L&F Gris 2022



BAT-krav*
Skal implementeres pr. 17. august 2022 for anlæg over 100 ton pr. dag

Konkrete forhold i BAT 38BAT 38 -krav til anaerob behandling af affald

Manuelt og/eller automatisk moniteringssystem for at
• Sikre en stabil drift af rådnetanken
• Minimere driftsvanskeligheder såsom skumdannelse
• Sikre tilstrækkelig tidlig advarsel ved systemfejl

Dette omfatter monitering og/eller kontrol af centrale 
affalds- og procesparametre, f.eks.
• Inputmaterialets pH-værdi og alkalinitet
• Rådnetankens driftstemperatur
• Inputmaterialets hydrauliske og organiske læssekapacitet
• Koncentration af flygtige fedtsyrer (VFA) og ammoniak i 

rådnetanken og den afgassede biomasse
• Biogasmængde, -sammensætning (f.eks. H2S) og -tryk

For at reducere emissioner til luft og 
forbedre de overordnede 
miljøpræstationer er den bedste 
tilgængelige teknik at overvåge 
og/eller kontrollere de centrale affalds-
og procesparametre

*   BAT = Best Available Technology
BREF-note = BAT REFerence Document
BAT-AEL = BAT Associated Emission Levels
BAT-checkliste
Revurdering af miljøgodkendelse



BAT-krav (2)

Miljøledelsessystem er den væsentligste ting

Eksempel på overordnet indholdGrundlaget for miljøledelsessystem

• Miljøhåndbog der indeholder baggrunds-
information, miljøpolitik og procedurer

• Miljøkortlægning, der identificerer og 
dokumenterer de væsentligste påvirkninger

• Miljøpolitik der dokumenterer ledelsens 
engagement

• Overvågning, målinger og indrapportering
• Opfølgning og kontrol

• De eksisterende systemer, egenkontrolprogram-
mer og arbejdsmetoder

• Fokusér kun på de væsentligste miljøpåvirkninger



BAT-krav (3)

Nye BAT på vej – gode råd til anlæg der ikke er omfattet

Vejledning til de mindre anlægKommissionen spiller ud i foråret

• Kvægbrug
• Mindre biogasanlæg
• Måske også metantab



Metantab
Det kan og skal vi have styr på

Kommende regulering Energistyrelsens projekt

Centrale elementer
• Dokumenteret egenkontrol
• Lækagesøgning
• Udbedringsplan

Støtten betinget af 
• udbedring og 
• indsendelse af rapporter

Emissionsgrænser for punktkilder 
• motor og opgradering



Økologerne efterlyser N
Biogasanlæg centralt element i udfasningsplan

• Adgang til udspredningsarealer

• Understøtter økologisk udvikling

• Forudsætter der ikke anvendes forbudt input

• Fortrolig forhåndsgodkendelse i Landbrugsstyrelsen

• Datingsidens kort opdateres løbende

Mulighed for biogasanlæg



Kan økologien fremme biogassen?
Biogaspotentialet i en fordobling af økologiarealet

Fordobling af økoareal

Omlægning af 300.000 ha, heraf
20 pct. kløvergræs (60.000 ha)
1,4 mio. ton kløverensilage

Kan nyttiggøres
1. Direkte til biogas
2. Proteinudvinding og resten til biogas
3. Protein og kvægfoder resten til biogas

Kilde: Seges Innovation



Grøn bioraffinering
Biogaspotentiale fra restprodukterne fra proteinproduktion*

Biogasudbytte fra bioraffinering*

Råproteinproduktion
• Økologisk : 30.000 ton fra 56.500 ha
• Konventionel : 50.000 ton fra 74.000 ha

Udbudspulje Grøn Bioraffinering
Projektmodning 
• 5 mio. kr. p.a. i tre år fra Q3 2022
• 100 pct. tilskud

Etableringstilskud
• 245 mio. kr. i alt heraf 45 mio. kr. i Q3 2023
• 65 pct. tilskud

* Regneeksempel Seges Innovation
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