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Invitation: Informationsmøde om nye
regler for støtte til biogas

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde tirsdag d. 4. februar 2020
om de nye regler vedrørende støtte til anvendelsen af biogas efter de
gældende støtteordninger. Energistyrelsen orienterer på mødet om de
fremtidige støttemuligheder, baggrunden for ændringerne og om den
kommende ansøgningsprocedure.

Tirsdag d. 4. februar 2020 holder Energistyrelsen informationsmøde om de
nye regler for støtte til biogas. Arrangementet henvender sig til alle
eksisterende og kommende støttemodtagere, som kan leve op til de nye
kriterier for at modtage støtte.



Nye regler fra 1. januar 2020

De nuværende støtteordninger til biogas er ændret fra 1. januar 2020.
Ændringerne sker som følge af Energiaftalen fra 2018, hvor det er blevet
besluttet at sætte et stop for nye støttemodtagere på de fem gældende
støtteordninger for biogas samt at indføre støtteperiode og årsnorm for de
enkelte anlæg.

Alle støttemodtagere skal som udgangspunkt ansøge til Energistyrelsen om
tilsagn om pristillæg inden den 1. maj 2020. Ved ansøgningen skal der
anvendes til ansøgningsskema, som findes på Energistyrelsens hjemmeside.

På informationsmødet vil der være en gennemgang af de nye regler for støtte
til anvendelsen af biogas efter de fem gældende støtteordninger, og der vil
være mulighed for at stille spørgsmål om processen for ansøgning om tilsagn
efter de nye regler.

Tilmelding og program

Informationsmødet afholdes tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 13.00-17.00

Adresse: Hotel Legoland (Auditorium A), Åstvej 10, 7190 Billund

Tilmelding til arrangementet sker via e-mail til bioenergi@ens.dk inden 1.
februar 2020.

Program og evt. materiale vil blive tilsendt deltagerne forud for
informationsmøderne.

Kontakt

Fuldmægtig Johannes Momme Eberhardt, jmeb@ens.dk, 33 92 68 37

Specialkonsulent Lars Martin Jensen, lamj@ens.dk, 33 92 76 07

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
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energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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