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Vedr. L 4
Regeringen har fremsat L4 med henblik på at gennemføre dele af sommerens Vækstaftale. Som
påpeget i høringssvaret indeholder lovforslaget elementer, som Brancheforeningen for Biogas
finder ud fra en samlet samfundsmæssig vurdering, er særdeles uhensigtsmæssige.
Det gælder ikke mindst forslaget om at fjerne de hidtidige afgiftsmæssige incitamenter til at
fremme en optimal udnyttelse af energipotentialet kombineret med recirkulering og genanvendelse af næringsstofferne gennem afgasning af husdyrgødning i biogasanlæg frem for afbrænding. Disse incitamenter er ellers tidligere vedtaget af Folketinget på baggrund af meget grundige miljø-, klima- og økonomiske vurderinger og er i tråd med regeringens ressourcestrategi.
Brancheforeningen er uforstående overfor Skatteministeriets vurdering på side 8 i høringsnotatet
om, at husdyrgødningstyper med et højt indhold af halm ”dårligt egner sig til biogasproduktion”.
Dette er i klar modstrid med konklusionerne fra den med Energiforliget nedsatte Biogas Task
Force, som i sin rapport fra maj 2014, netop fastslår, at tørstofrige husdyrgødningstyper, halm
m.v. er meget vigtige ressourcer i forhold til at sikre den ønskede udbygning med biogas og ikke
mindst muligheden for at kunne realisere energipotentialet i den flydende husdyrgødning (gylle).
Energistyrelsen har på baggrund heraf iværksat et udviklingsprogram til effektivisering af biogasproduktionen, hvor der netop er særlig fokus på erfaringsopsamling og videndeling med hensyn til udnyttelse af halm, dybstrøelse mv. i nye og eksisterende biogasanlæg sammen med gylle.
En stor del af de nye biogasanlæg, som nu etableres på baggrund af anlægstilskudspuljen fra
Grøn Vækst-aftalen fra 2009, designes til at modtage dybstrøelse, halm m.v. Mange eksisterende
biogasanlæg har foretaget eller overvejer investeringer til at kunne udnytte tørre husdyrgødningsfraktioner med henblik på at kunne fastholde den danske biogasmodel baseret på restprodukter.
Sikkerhed for det fremtidige biomassegrundlag er afgørende for udbygningen med biogasanlæg
med deraf følgende realisering af energipotentialet og reduktion af udslippet af drivhusgasser. De
tørre husdyrgødningstyper er i den forbindelse en meget vigtig ressource og forudsætning for
investeringerne. Brancheforeningen finder, at det foreliggende lovforslag vil skabe usikkerhed
om biomassegrundlaget og dermed bremse den biogasudbygning, som nu endelig er kommet i
gang. Det er således ikke kun våde biomasser med lav effekt af afgiftsjusteringerne, som påvirkes af lovforslaget, som det ellers fremgår af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag.
Brancheforeningen stiller sig til rådighed for en uddybning overfor Udvalget.
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