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Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i
virksomheder eller anvendes til varmeproduktion
I medfør af §§ 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende energi, jf.
lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, som ændret ved lov nr. XX, fastsættes efter
bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens
opgaver og beføjelser:
Anvendelsesområde
§ 1. Energinet.dk kan efter ansøgning yde tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til
procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion, jf. §§ 43 b-43 d i lov om fremme
af vedvarende energi.
Stk. 2. Støtte til biogas til procesformål i virksomheder ydes for den mængde biogas, der er
tilbagebetalingsberettiget efter § 11 i lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., § 10 i lov om
afgift af naturgas og bygas, § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og § 11 i lov om
afgift af elektricitet.
Ansøgning og tilsagn om tilskud
§ 2. Energinet.dk meddeler tilsagn om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til
procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion efter reglerne i §§ 43 b-43d i lov
om fremme af vedvarende energi og reglerne i denne bekendtgørelse.
§ 3. Ansøgning om tilsagn om tilskud indsendes til Energinet.dk.
Stk. 2. Ønsker den samme person eller virksomhed at søge om tilskud under flere af de
støtteordninger, der fremgår af § 1, skal der indsendes én ansøgning pr. støtteordning.
Stk. 3. Virksomheder skal indsende én ansøgning pr. produktionsenhed (P-nummer).
Stk. 4. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema udarbejdet af Energinet.dk. Skemaet kan
hentes via hjemmesiden www.energinet.dk.
§ 4. Ansøgning skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Navn på den person eller virksomhed, der ansøger om tilskud.
CPR-nr. eller CVR-nr. for den person eller virksomhed, der ansøger om tilskud.
Størrelse på den virksomhed, som ansøger om tilskud, jf. bilag 1.
Hvilken anvendelse af biogas, der søges om tilskud til.
Forventet årligt forbrug af biogas eller forventet årligt salg af biogas til transport.
De forventede årlige udgifter og indtægter brug af biogas eller salg af biogas til transport.
Hvilken energiform, der forventes anvendt, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud til biogas.
De forventede årlige udgifter og indtægter ved brug af alternativ energiform, jf. nr. 7.

9) En bekræftelse af, at der ikke inden ansøgningen er indgået ubetinget aftale om køb af biogas,
eller iværksat egenproduktion af biogas til brug for salg til transport, procesformål i
virksomheder eller til varmeproduktion, og at der ikke vil blive indgået en sådan aftale, eller
iværksat egenproduktion, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud.
10) En bekræftelse af, at der ikke modtages anden støtte til den samme mængde biogas, som der
søges om tilskud til, jf. § 50 a, stk. 1 i lov om fremme af vedvarende energi.
11) Principdiagram der viser, hvor biogassen forbruges og hvor målere til måling af biogasforbruget er
placeret.

Stk. 2. Ansøgeren skal efter anmodning fra Energinet.dk indsende yderligere oplysninger, hvis
Energinet.dk skønner det er nødvendigt for behandling af ansøgningen.
§ 5. Det er en betingelse for at opnå tilsagn om tilskud, at tilskuddet har den fornødne
tilskyndelsesvirkning. Denne vurdering foretages af Energinet.dk, som kontrollerer, om ansøgers
samlede omkostninger ved brug af biogas, jf. stk. 2, er større end de omkostninger, der ville være
uden brug af biogas, jf. stk. 3.
Stk. 2. Ansøgerens forventede samlede omkostninger beregnes som summen af følgende:
1) Årlige omkostninger til køb eller egenproduktion af biogas.
2) Årlige driftsomkostninger, herunder betaling af afgifter.
3) Fratrukket eventuelle årlige indtægter ved brug eller salg af biogas.
Stk. 3. Ansøgerens forventede samlede omkostninger, som ansøgeren ville have, hvis ansøgeren
ikke anvendte biogas, beregnes som summen af følgende:
1) Årlig betaling for køb af den energimængde, der ville blive anvendt i stedet for biogas.
2) Årlige driftsomkostninger, herunder betaling af afgifter.
3) Fratrukket eventuelle årlige indtægter ved brug eller salg af den energimængde, der
ville blive anvendt i stedet for biogas.
Stk. 4. Hvis Energinet.dk’s kontrol i medfør af stk. 1, viser, at tilskuddet ikke har
tilskyndelsesvirkning, afslås ansøgningen.
Bæredygtighedskriterier
§ 6. Tilskud efter §§ 43 b-43 d i lov om fremme af vedvarende energi er betinget af, at den biogas,
der modtages tilskud til, opfylder kriterierne for bæredygtig produktion, som defineret i
bekendtgørelse nr. XX om bæredygtig produktion af biogas.
Stk. 2. Tilskud til biogas, der sælges til transport, er endvidere betinget af, at den biogas der
modtages tilskud til, ikke er produceret af afgrøder, der kunne have været anvendt til fødevarer, jf.
§ XX og XX i bekendtgørelse nr. XX om bæredygtig produktion af biogas.

§ 7. Tilskudsmodtagere skal én gang årligt indberette oplysninger til Energinet.dk om type og vægt
af de råvarer, som er anvendt til produktion af biogas i det forløbne år, og oplysninger om CPR
eller CVR-nummer for de biogasproducenter, der har leveret den anvendte biogas.
Stk. 2. Information om proceduren for indberetning findes på hjemmesiden www.energinet.dk.
Stk. 3. Energinet.dk fastsætter fristen for indberetningen og offentliggør denne på hjemmesiden
www.energinet.dk.
Stk. 4. Indberetningen skal attesteres af producenten af biogas. Energinet.dk kan kræve, at
modtagere tilskud til biogas til transport, procesformål i virksomheder eller varmeproduktion
indsender en revisorerklæring, som bekræfter forhold vedrørende de anvendte råvarer samt
produktionen og leveringen af biogas, og som påtegnes af en statsautoriseret eller registreret
revisor. Udgifter til revision afholdes af støttemodtageren.
Stk. 5. Energinet.dk fastsætter en revisionsinstruks for den statsautoriserede eller registrerede
revisors revision efter stk. 3.
§ 8. Producenter af biogas skal stille de nødvendige oplysninger som nævnt i § 7 til rådighed for
tilskudsmodtageren. Oplysninger om type og vægt af de råvarer, som er anvendt til produktion af
biogas i det forløbne år, jf. § 7, skal til brug for periodisk kontrol løbende registreres i en logbog.
§ 9. Energinet.dk træffer én gang årligt afgørelse om, hvorvidt kriterierne for bæredygtig
produktion, som fastsat i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas, er opfyldt, jf. § 6.
Stk. 2. Energinet.dk kan til brug for afgørelse efter stk. 1 og kontrol af de efter § 7 indberettede
oplysninger indhente yderligere oplysninger fra tilskudsmodtagere, producenter af biogas og
NaturErhvervstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer.
Stk. 3. Hvis indberetninger efter § 7 sammenholdt med Energinet.dk’s opgørelse og kontrol efter
stk. 1 og 2 viser, at der er afgivet mangelfulde eller urigtige oplysninger, tilbageholdes udbetaling
af tilskud til den del af den tilskudsberettigede biogas, som kan henføres hertil.
Stk. 4. Hvis Energinet.dk’s opgørelse efter stk. 1 viser, at hele eller dele af den anvendte biogas
ikke stammer fra bæredygtig produktion opgjort pr. anlæg til produktion af biogas, bortfalder
tilskud for den biogas, som kan henføres hertil. Bortfald af tilskud gælder for hele det år, som
opgørelsen vedrører.
Oprettelse som tilskudsmodtager og udbetaling af tilskud
§ 10. Opnås Energinet.dk’s tilsagn om tilskud, jf. § 2, kan der ansøges om oprettelse som
tilskudsmodtager. Ansøgningen indsendes med elektronisk post til Energinet.dk. Ved ansøgning
skal der anvendes et skema, som findes på hjemmesiden www.energinet.dk.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde endeligt principdiagram der viser, hvor biogassen forbruges eller
sælges og hvor målere til måling af biogasforbruget eller salget af biogas er placeret, samt type og
måleridentifikation.

Stk. 3. Energinet.dk træffer herefter afgørelse om, hvorvidt der kan ske oprettelse som
tilskudsmodtager.
Måling, attestering, indberetning og underretningspligt
§ 11. Der skal foretages måling af den mængde biogas, der søges tilskud til. Tilskudsmodtagere
skal indberette de måledata til Energinet.dk, som er nødvendige for at foretage korrekt beregning
af tilskud efter §§ 43 b-43 d i lov om fremme af vedvarende energi.
Stk. 2. Måledata for biogasforbruget eller salget af biogas kan indberettes til Energinet.dk hver måned for
den forudgående måneds biogasforbrug eller salg. Denne indberetning lægges til grund for udbetaling af
tilskud.

Stk. 3. Baseret på de i stk. 1 nævnte måledata udbetaler Energinet.dk månedligt tilskud til
tilskudsmodtageren.
Stk. 4. Energinet.dk kan stille krav om dokumentation for nøjagtigheden af målingen, jf. stk. 1.
Energinet.dk kan beslutte, at der skal foretages separate målinger af biogas leveret fra forskellige
biogasproducenter.
Stk. 5. Energinet.dk kan beslutte, at målesystemet og målingerne for tilskudsmodtagers regning
skal attesteres af en uafhængig virksomhed eller ved akkrediteret certificering.
Stk. 6. Udbetalinger af støtte, jf. stk. 3, skal én gang årligt attesteres af tilskudsmodtageren og
indeholde en revisorerklæring, som bekræfter, at den udbetalte støtte svarer til de målte
mængder biogas, jf. stk. 1. Revisorerklæringen skal påtegnes af en statsautoriseret eller registreret
revisor.
Stk. 7. Energinet.dk fastsætter en revisionsinstruks for den statsautoriserede eller registrerede
revisors revision efter stk. 6.
§ 12. Tilskudsmodtagere, som modtager støtte til biogas til transport, skal én gang årligt, i
forbindelse med, at der indsendes revisionserklæring efter § 11, stk. 6, bekræfte, at den mængde
biogas, der opnået tilskud til, ikke er anvendt til opfyldelse af det lovfæstede iblandingskrav for
transport, jf. § 43 b, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.
§ 13. Tilskudsmodtagere skal én gang årligt indberette oplysninger til Energinet.dk om
omkostninger ved produktion og brug af biogas, som modtager tilskud efter §§ 43 b-43 d i lov om
fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Energinet.dk kan pålægge producenter af biogas, som har leveret biogas til modtagere af
tilskud efter §§ 43 b-43 d i lov om fremme af vedvarende energi, at indberette oplysninger til
Energinet.dk om omkostninger ved produktion af biogas.
Stk. 3. Energinet.dk fastsætter fristen for indberetningen og offentliggør denne på hjemmesiden
www.energinet.dk.
Stk. 4. Der skal anvendes et indberetningsskema som findes på hjemmesiden www.energinet.dk.
§ 14. Tilskud efter §§ 43 b-43 d i lov om fremme af vedvarende energi er betinget af, at
tilskudsmodtageren underretter Energinet.dk om alle forhold af betydning for berettigelsen til at
modtage tilskud og fastsættelsen af størrelsen og varigheden af tilskud. Underretningen skal ske,
så snart pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor tilskudsmodtageren er
blevet bekendt med, at forholdet vil indtræffe.
§ 15. Omkostninger ved indberetning og måling, jf. §§ 7 og 11 -13, afholdes af tilskudsmodtageren,
og for så vidt angår indberetning efter § 13, stk. 2, af producenten af biogas.
Bortfald af tilsagn
§ 16. Energinet.dk kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud efter § 2 bortfalder helt eller
delvist, hvis:
1) Tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger

af betydning for Energinet.dk’s behandling af ansøgningen om tilsagn.
2) Tilskudsmodtageren ikke opfylder de nærmere fastsatte vilkår for tilskuddet eller andre
betingelser for tilsagnet eller udbetaling af tilskuddet.
Afslag på udbetaling eller bortfald af tilskud
§ 17. Energinet.dk kan afslå at udbetale tilskud, hvis tilskudsmodtagere eller producenter af biogas
ikke indberetter de nødvendige måledata til korrekt beregning heraf, jf. § 11, eller ikke stiller de
nødvendige oplysninger, jf. § 7, til rådighed til brug for afgørelse om overholdelse af kriterierne for
bæredygtig produktion, jf. § 6.
Stk. 2. Udbetalingen genoptages, når de nødvendige måledata og oplysninger er modtaget og
verificeret hos Energinet.dk.
Stk. 3. Energinet.dk opkræver tilbagebetaling af tilskud, som er bortfaldet efter stk. 4.
Kontrolbestemmelser
§ 18. Enhver, der modtager tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning
fra Energinet.dk at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energinet.dk’s kontrol med, at
de fastsatte vilkår fortsat overholdes.

Klageadgang
§ 19. Energinet.dk’s afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed end Energiklagenævnet.
Stk. 2. Klage som nævnt i stk. 1 indgives skriftligt inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Straffebestemmelser
§ 20. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som
afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at
give oplysninger i denne bekendtgørelse, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i
straffelovens 5. kapitel.
Ikrafttrædelse m.v.
§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

