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Velkommen til 
Biogas Danmark Konferencen 2022

Ny deltager rekord med over 280 tilmeldte.

Lad og som tidligere starte dagen med en sang.



Biogas Danmark Konferencen 2022

9.40-10.30 Aktuelt fra den faglige og politiske verden
v/Frank Rosager og Bruno Sander Nielsen, Biogas Danmark

10.30-1045 Pause

10.45-12.00 Status på og debat om den danske biogasproduktion

- Hvordan ser fremtiden ud for gaspriserne
v/Henrik Iversen, Andel

- Systemydelser fra elproducerende biogasanlæg
v/Anders N. Andersen, EMD International

- Kan markedet trække den fremtidige udvikling af en ustøttet
biogasproduktion

v/Henrik V. Laursen, Bigadan

12.00-13.00 Frokost

Formiddagens Program



Dansk biogasproduktion i vækst
Væksten fokuseret på levering til gasnettet.
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Opgraderet biogas

Udenfor nettet til elproduktion, fjernvarme og 
procesindustri



Kan dække gasforbruget fra 2028
Fra 2030 må husstande kun anvende grøn gas - I 2035 ingen gas
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Gas og elforbrugets klima aftryk i Danmark
Klimaaftryk opgjort som middel over foregående 12 måneder.
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Børsværdi af biogas leveret via gasnettet 

Fremrykkede biogaspuljer

Energistyrelsens prognose
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Årsværdier for børsværdien af naturgas fortrængt 

med biogas og støtteomkostningerne.

Støtte Børsværdi



Indspil til regeringsgrundlag.
”Regeringen ønsker at sikre den danske forsyningssikkerhed af energi og gøre 
Danmark uafhængig af fossil naturgas (bl.a. fra Rusland). Det indbefatter, at 
Danmark allerede fra 2027 bliver selvforsynende med CO2e-neutral danskproduceret 
biogas. Derfor ønsker regeringen at udbygge den danske biogasproduktion og 
iværksætte initiativer, der kan understøtte dette.”

. Detail tiltag vi arbejder for:

1) Allerede besluttede biogasudbud fremrykkes til 2023-2024.

2) Virksomheder kan få CO2-afgiftsrefusion, når de køber ustøttet biogas leveret 

via gasnettet.

3) CO2-fortrængningskravene til den tunge transport bør øges og 

bæredygtighedskravet skærpes, så vi mindsker transportsektorens 

udledninger, og vi undgår CO2-lækager ind i Danmark.

4) Husdyrgødning der er afmetaniseret  gennem biogasanlæg må ikke belægges 

med en evt. nyeCO2-afgift . 



Biogas kan mere
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politiske og faglige verden



Nye udbud og overkompensationsregulering 
Status regulering for overkompensation:

• Afventer politisk behandling af 2019-2021 perioden

• Vor egen beregning  efter energistyrelsens metode viser ikke 
overkompensation i denne periode, men sandsynligvis i 2023.

• Vi er fortsat ikke enige i betragtningsperioden på 3 år.

• Vi kender ikke, hvorledes evt. overkompensation reguleres.

Status nye udbud:

• Udbudsbetingelser og tidsplan for CCS –udbud kendes ikke. Indlæg i 
dag er aflyst da styrelser ikke må drøfte før regering er på plads.

• Udbudsbetingelser og tidsplan for biogas –udbud er under statsstøtte 
godkendelse. Dernæst endelig politisk behandling før udbud. Q1 ? 

• God dialog med Energistyrelse så vi forventer bedre betingelser end i 
første udkast. F.eks. omkring bødebetingelser og –størrelse.



6. december 2022

”Biogaslommer” tvinger biogasproducenter i 
den kommende tid til at afbrænde biogas 
samtidig med, at vi kæmper for at blive 
uafhængige af fossilt russisk naturgas.

Noget der bliver svært at forklare 
midt i en energikrise.



Problem: 
Dansk biogas spildes i 2023 og 2024 trods forsynings-
krisen og halvtomme gaslagre

I en tid, hvor vi kæmper med generel gasmangel og at gøre os uafhængige af russisk 

gas, risikerer vi at biogasproducenter fra næste forår må tænde deres fakler og 

afbrænde biogas, der kunne have dækket 14.000 husstandes årlige gasforbrug til 

en samlet værdi af ca. 100-500 mio. kr. årligt de kommende 2-4 år. 

Biogasproducenterne er tvunget til at afbrænde biogassen, da Energinet først 

tidligst i 2025 kan overføre den biogas der overstiger gasforbruget i de lokale gas-

distributionsnet  til det nationale gastransmissionsnet og dets gaslagre. 

Herved opstår der lokalt overskud af biogas i såkaldte biogaslommer.



Risikoprofilen for biogaslommer
Industriens nye mulighed for gas til olieskift er afgørende for problemet



Løsnings mulighed: 
Mobile tilbageføringsanlæg til tiden og den halve pris.

For at tømme biogaslommerne skal gasnettet opgraderes med lokale 
tilbageføringsanlæg. 

Energinet kan tidligst have sine første stationære overføringsanlæg klar i 2025 og de 
sidste i 2027. Dermed vil der være problemer med biogaslommer i 2023 og 2024 samt  
nogle steder også i 2025. 

Problemet kan dog løses i størstedelen af landet allerede i 2023, og i resten af landet fra
2024, hvis Energinet overdrager opgaven til Evida, som har erfaring i at  opstille og drive 
mobile tilbageføringsanlæg.

Da de mobile anlæg koster ca. den halve pris af de stationære anlæg, og samtidig er 
mobile så de kan flyttes til andre landsdele når behovet opstår for f.eks. back up er dette 
den bedste løsning. Både for gaskundernes tariffer og forsyningssikkerhed samt klima.  

Løsningen afhænger af at Energinet er villig til at overdrage opgaven til Evida.



Langsigtede løsnings modeller: 
Behov for ny tarifmodel der afspejler virkeligheden.

Problemstilling:

Den nuværende tarifmodel, forudsætter at alt biogas tilføres til transmissionsnettet, mens 

det i virkeligheden primært tilføres distributionsnettet. Derfor betales der også 

transmissionstarif til Energinet for al den gas der aldrig når frem til transmissionsnettet. 

Konsekvensen er, at det økonomisk ikke kan betale sig for Evida eller markedsaktørerne, 

at balancere distributionsnettet og minimere behovet for tilbageføringsanlæg.

Løsning:

Indfør en TSO/ DSO model som på elnettet, hvor der kun betales transmissionstarif for den 

gas der passerer overgangspunkterne.



EU forordning med låg på el-priser
El produktion fra biogas er omfattet, mens biometan er undtaget



EU price cap - gas
Price cappen kommer til bestå af et prisloft på gas, der handles på det 
månedlige TTF-marked.      HVIS DEN VEDTAGES

Price cappen lavet så det kun vil gælde for futures-produkt. 

Der er lagt op til en budgrænse på:

275 EUR/MWh     ≈    20,4 kr./m3    ≈    568,3 kr./GJ

når to betingelser er opfyldt:

1. At prisen på TTF overstiger €275 i 2 uger (10 handelsdage). 

2. At TTF er 58 € højere end referenceprisen for LNG i den samme periode 
som første betingelse

Tidspunkt for begyndelse af price cappen
Price cap midlertidig, som vil træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende og vil være gældende i et år. Den kan dog tidligst 
træde i kraft fra 1. januar 2023.



Cap på el-prisen fra 1. december 2022:

1. Anlæg under samme nettilslutning  mindre end 1 MW el undtages. 

2. Indtægter fra balance markedet (op- og nedregulering ) undtages.

3. Anlæg der deler el-indtægterne med varmeforbrugere undtages.

4. Hybridanlæg under samme nettilslutning undtages.

5. Mellemhandlere der ikke er koncernforbundne med producenter undtages

6. Der tages hensyn til indgåede prissikringer så det er den reelle indtægt der 
betragtes. Månedsmiddel ved delvis prissikring.

7. Månedsvis selvangivelse, hvor el-indtægter over cap prisen, skal betales.

8. Der indføres IKKE et dynamisk loft (Cap-) på biogasfyrede anlæg på 
dokumenterede højere produktionspriser på anvendte brændsler.

Biogas Danmark prøver at få biogas ligestillet med fastbrændsels-anlæg
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Afgasning øger pH – og nu er der mere fiber i den afgassede biomasse

Biomasse input, TonsOprindelse af biogas, PJ

Flere tørstofrige biomasser 



Forsuringskrav 
Fra pH krav til krav om specifikke syremængder

Kravene er på papiret uændrede

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

• Gris 2,9 kg/ton *

• Afgasset 11 kg/ton *

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

nedfældning

* Kg 96 pct. svovlsyre



NH3-fordampningsforsøg i 2022
Effekt af slæbesko og reducerede syremængder i kløvergræs

Dronefoto fra forsøgsareal*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  + 

 



Resultater

Ammoniakfordampning 11 kg syre skyder langt over mål



Energiafgrøderegulering
Energiafgrøde procent sænkes over bundfradragsgrænsen, majs ude fra 1. august 2025

Gradvis udfasning af energiafgrøder Politikerne ønsker yderligere tiltag

Ingen majs



Halmanalyse
Er halmen klar til at erstatte energiafgrøderne?

KonklusionerRapport for Energistyrelsen

• Halm er den største ressource

• Men tekniske og økonomiske udfordringer

• Der arbejdes med forskellige metoder til 
• indsamling, lagring, forbehandling

• Sam-ensilering med efterafgrøder interessant

• Er anlægget tæt på den øvre tørstofgrænse 
• medfører skifte til halm et økonomisk tab

• alternativt skal anlæggets kapacitet udvides, 
hvilket øger omkostninger pr. Nm3

• Den afgassede biomasse bør separeres 
• for at minimere ammoniakudfordringer



Halmanalysen(2)

Ribbehøst af aks og samensilering af efterafgrøde med den høje stub



Halmanalyse (3)

For-, inline- eller efterbehandling 

Hammermølle, disruptor, biogrinder, fortykker, skruepresse



Halmanalyse (4)

TS eller viskositet af den afgassede biomasse



Udfasningsplan vedtaget
Økologerne udfaser konventionelt husdyrgødning

• 43 kg uafgasset konventionelt N fra husdyrgødning

• Plus  22 kg N hvis afgasset

• Samme mængde N retur som leveret (økologisk)

Fra gødningsåret 2022/23 maksimalt 107 kg N/ha



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

• lbst.dk har også oversigt over øko-egnede anlæg

• Nyt beregningsværktøj på Landbrugsinfo

• Skal kende N-indhold i konventionel husdyrgødning

Mulighed for biogasanlæg Biogasanlæg der kan levere til økologer



Ændring af affaldstilsynet
Affaldsaftaler af 30. august 2022

Ændringer 

• Erhverv skal sortere genanvendeligt affald
• Risikobaseret tilsyn
• Kategorisering af affald til Miljøstyrelsen
• I kraft fra 2025



GHG protokol
Grundlaget for virksomheders klimadokumentation

GHG protokollen

Administreres af de to private organer
• World Ressource Institute (WRI)
• World Business Council for Sustainable

Development (WBCSD)

Ny guide på vej: Landsector og removals
• Kapitel om biometan



REPowerEU: 35 mia. kbm biometan
Kommissionens ambitiøse mål i 2030 i lyset af ukrainekrisen



Tak for opmærksomheden

Biogas Danmark

E: biogas @ biogas.dk

W: biogas.dk

Bruno Sander Nielsen

E: bsn @ biogas.dk

M: 2724 5967

Frank Rosager

E: fr @ biogas.dk

M: 4055 1014


