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Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Att.: euogprojekt@lbst.dk 

Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til projektmodning af an-
læg til grøn bioraffinering 
 

Landbrugsstyrelsen har den 3. oktober 2022 udsendt udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til pro-

jektmodning af anlæg til grøn bioraffinering i høring, J. nr. 22-23345-000006. 

 

Biogas Danmark hilser ordningen særdeles velkommen. Ordningen vil ikke alene bidrage til det primære formål 

om at øge den danske produktion af protein til enmavede dyr på basis af kløver, græs, lucerne m.v., men vil også 

bidrage til nyttiggørelse af restprodukterne fra denne produktion.  

 

Det gælder ikke mindst via biogasanlæg, som både vil bidrage til at øge den danske biogasproduktion og dermed 

uafhængigheden af russisk naturgas og til en optimal recirkulering og genanvendelse af næringsstofferne og der-

med en bæredygtig fødevareproduktion. Biogas Danmark finder det derfor meget hensigtsmæssigt, at der med 

ordningen lægges op til en prioritering af projekter, som har deltagelse af flere led i værdikæden.  

 

Biogas Danmark finder også formålet med projektmodningsordningen hensigtsmæssig, idet den bidrager til at 

styrke beslutningsgrundlaget for etablering af egentlige bioraffineringsanlæg. Biogas Danmark har en række be-

mærkninger og spørgsmål til udkastet. 

 

Tilskud til lovforpligtede aktiviteter 

Det fremgår af § 11 stk. 4, at der ikke kan ydes tilskud til udgifter forbundet med aktiviteter, som aktørerne er for-

pligtet til at gennemføre i henhold til anden lovgivning. Samtidig lægges der op til, at det skal dokumenteres, om 

og i hvilket omfang, der er dialog med myndighederne om blandt andet placering af anlæg. Biogas Danmark skal 

opfordre til, at det tydeliggøres, at tilvejebringelse af plangrundlag og forberedelse hertil er tilskudsberettiget. 

 

Udtrædende aktører 

Det fremgår af § 15 nr. 9), at udgifter afholdt af og tilskud til aktiviteter udført af en aktør, der er udtrådt af samar-

bejdet, ikke er støtteberettiget. Biogas Danmark finder det er afgørende, at der skelnes mellem udgifter, som er 

afholdt før der sker udtrædelse af projektet og endnu ikke afholdte udgifter.  

 

I førstnævnte tilfælde er der tale om en udgift til gavn for det samlede projekt, som bør være tilskudsberettiget. I 

sidstnævnte tilfælde vil der være mulighed for at overføre aktiviteten til en anden projektdeltager, hvorfor det 

også bør være tilskudsberettiget. 

 

Aktiviteter 

I henhold til § 16 nr. 6) skal alle aktører som minimum afholde 15 timers aktiviteter til projektet, og skal som mini-

mum afholde aktiviteter hver tredje måned. Dette virker unødigt rigidt og bureaukratisk og Biogas Danmark skal 
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derfor opfordre til, at der er mulighed for tilpasning i de enkelte projekter, så projektdeltagere, som for eksempel 

alene har aktiviteter i starten eller slutningen af projektet, ikke proforma skal deltage i eller gennemføre aktiviteter 

alene for at opfylde dette aktivitetskrav. 

 

Månedlige timeopgørelser 

I henhold til § 16 nr. 7) skal alle projektdeltagere indsende timeopgørelser til Landbrugsstyrelsen for hver måned de 

har aktiviteter senest den 10. i den efterfølgende kalendermåned. Biogas Danmark finder der er tale om en admi-

nistrativt meget tung procedure og vidtgående registrering og dokumentation for en ordning, hvor projekterne 

skal være afsluttet senest 12 måneder efter ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen.  

 

Biogas Danmark skal opfordre til, at timeregistreringen kun indsendes kvartalsvis og helst kun ved afslutningen af 

projektet. 

 

Skiltning 

I henhold til § 25 er der krav om skiltning med mulighed for, at Landbrugsstyrelsen kan nedsætte tilskudsbeløbet, 

hvis der konstateres manglende skiltning. Af vejledningen fremgår det, at der kan være tale om behørig omtale af  

bevillingen på projektdeltagernes egne hjemmesider eller en særlig hjemmeside for projektet.  

 

Biogas Danmark skal opfordre til, at ordet ”skiltning” ændres, så det også dækker ”information” og dermed de 

udredningsprojekter, som denne ordning dækker, hvor det ikke er muligt at opsætte et fysisk skilt ved et anlæg.  

 

I vejledningen er i øvrigt i afsnit 8.3.2. brugt formuleringen ”Hvis der er krav om skiltning for jeres projekt, skal I 

vedlægge dokumentation for, at I har skiltet korrekt.”.  

 

Denne formulering sætter spørgsmålstegn ved, om der skal skiltes ved projekter omfattet af denne ordning. Bio-

gas Danmark finder det er helt afgørende, at denne usikkerhed elimineres – for eksempel ved at det i tilsagnsskri-

velsen meget tydeligt beskrives, om og hvordan projektet og de enkelte projektdeltagere skal informere om, at 

projektet er gennemført med støtte fra EU via denne projektmodningsordning. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bruno Sander Nielsen 

2724 5967 

bsn@biogas.dk 

 


