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Støtten til opgradering af biogas justeres
1. januar 2023

Regeringen og forligskredsen bag Energiaftalen fra marts 2012 har besluttet,
at støtten til opgradering d. 1. januar 2023 sænkes med 7 kr. pr. GJ (pristal
2016).

Beslutningen er sket i forbindelse med, at Energistyrelsen har accepteret et
forslag fra gasdistributionsselskaberne til nyfortolkning af principperne for
fordeling af omkostningerne ved tilførsel af opgraderet biogas til
naturgasnettet.



Støttenedsættelsen vil blive implementeret i relevant lovgivning og
statsstøtteanmeldt til EU inden 2023, hvor den gældende
statsstøttegodkendelse udløber.

Formålet med den nye fortolkning er at løse administrative problemer, stille
opgraderingsejere mere lige og klargøre fordelingen af omkostninger ved
tilførsel af opgraderet gas til naturgasnettet.

Omfortolkningen medfører, at visse omkostninger kan betales af
gasdistributionsselskaberne i stedet for af ejeren af opgraderingsanlægget.
Konkret er det netfordelingskompression og i visse tilfælde gaskromatografer,
der nu kan betales af netselskabet.

Nedsættelsen af støtten sker for at neutralisere den gennemsnitlige
forbedring af opgraderingsejernes økonomi som omfortolkningen medfører.

Den nye fortolkning er nærmere beskrevet i notatet ”Principper for fordeling
af omkostninger ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet”.

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
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
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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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