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Vurdering af pakke af tiltag til at fremme biogasudbygningen  
 
Fødevareministeriet har i mail den 20. januar 2011 fremsendt et ønske om FOI vurderer effekten af 
en række tiltag som nærmere er angivet i notat fra Finansministeriet. Det fremgår af bestillingen så 
vurderingen så vidt mulig skal være kvantitativ og gerne udtrykt som effekt på afregningspris på 
biogas og/eller el-afregningspris. Det skal bemærkes, at nogle af de ønskede virkemidler kræver 
antagelser om de fremtidige placeringer af biogasanlæg og omkostninger som er omfattende. Der 
henvises i øvrigt til FOI notat af 25. oktober 2010.  
 
1. Sammenligning mellem FOI analyse og Energistyrelsens Business Case  
Business casen tager udgangspunkt i et anlæg på 1000 m3/dag mens FOI analyse tager udgangs-
punkt i et anlæg på 550 tons pr. dag (mellemstort anlæg). Når det sidste er valgt i FOI analyse skyl-
des det hensynet til at der indenfor en rimelig radius vil være det nødvendige råvaregrundlag. I lyset 
af at der ønskes en behandling af yderligere 12-13 mio. tons husdyrgødning. Typisk vil et større 
anlæg have lavere omkostninger pr. enhed. Det vurderes som hensigtsmæssigt at sammenligne ENS 
business case med FOI’s analyser i detaljer for at se hvilke forskelle i antagelser der er gjort, men 
det har ikke været muligt i denne sammenhæng.   
 
 
Tabel 1. Sammenligning af FOI og Energistyrelsens analyse af biogasøkonomi 
 FOI case ENS case 
Anlægs omfang (m3/dag) 550 1000 
Gasudbytte (m3 metan pr. m3 biomasse)  21,8 22,2 
Gassalgspris (kr/GJ) 97,9 110 
Gassalgspris (kr/m3 metan) 3,92 4,0 
Kilde: Jacobsen et al. (2010) og Energistyrelsens business case. (2009) 
Der indregnes ikke stigende gaspris i analyse fra energistyrelsen  
Rentebelastning kan være forskellig i de 2 cases.  
 
 



2 
 

Antagelser om business case som vil være en udfordring:  
Det er store effektive anlæg (1000 m3 og ikke 550 m3 pr. dag) 
Lave driftsomkostninger pr. biomasse (niveau som de bedste) 
Fiber separeres på gården (det gælder nok ikke hvorfor omkostninger stiger) 
 
2. Analyse af de foreslåede tiltag 
 
2.1. Ligestilling af biogas til naturgasnettet 
Som angivet i svar i FOI svar fra 25. oktober 2010 så vil en omlægning af støtten fra el-delen til 
selve produktionen af biogas betyde at biogassen kan blive konkurrencedygtig i forhold til naturgas. 
 
Fordelen er at gassen så kan leveres til enten kraft/varme eller til naturgasnettet alt efter lokalitet 
m.m. Der vil være forskellige forhold der skal tages i overvejelse omkring afstande og udnyttelse af 
varmen inden valget træffes. Endvidere er det usikkert om salg af gas til naturgasnettet generelt vil 
give en højere pris, men mulighederne er til stede, idet problemer med få aftagere af varmen og 
manglende salg af varme om sommeren løses.  
 
Produktionsprisen er beregnet til ca. 3,9 kr. pr. m3 metan i et biogasanlæg og salgsprisen for natur-
gas er ca. 2,7 kr. pr. m3 metan (omregnet). Støtten skal således dække denne forskel og omkostnin-
ger til opgradering svarende til ca. 2,4-2,5 kr. pr. m3 metan.  Det vurderes, at såfremt den nuværen-
de støtte omlægges vil tilskuddet stort set være konkurrencedygtig, men omvendt vil det ikke nød-
vendigvis give et stort incitament til en øget biogasproduktion her og nu, medmindre indtægter ved 
salg til naturgasnettet overstiger indtægter ved salg til kraftvarmeanlæg.   
 
Som tidligere angivet kan omkostninger til øget separation på gårdniveau betyde en stigning på ca. 
4 mio. kr. årligt eller ca. 30 øre pr. kWh, således at ligevægtsprisen er 1,01 kr. pr. kWh.  
 
En eventuel stigning i støtten til el-produktionen til 1,10 kr. pr. kWh fra 77,2 øre pr. kWh (ligevægt) 
vil betyde en stigning i støtten for et anlæg der håndtere 555 m3 pr. dag på 5,9 mio. kr. årligt. Ved 
en årlig metanproduktion på 4,2 mio. m3 svarer det til en stigning i indtægten på 1,4 kr. pr. m3 
metan. Når brændværdien sættes til 0,023 GJ pr. m3 metan, så svarer stigningen i el-prisen til en 
øget støtte på 0,03 kr. pr. GJ.  
 
2.2. Afkobling af biogasstøtten fra elproduktion 
En afkobling af støtten fra elproduktionen vil betyde at fokus mere vil være på den producerede 
gasmængde og dermed både varme og el-delen. Der synes i dag at være en betydelig forskel i den 
varmepris som de enkelte kraft-varme anlæg opkræver. FOI har ikke yderligere kommentarer på 
nuværende tidspunkt.  
 
 
 
 
2.3.  Differentiering af biogasproduktionsstøtten 
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En differentiering af støtten kan betyde at støtten til biogas til kraftvarme sættes på et niveau, mens 
biogas til naturgasnettet sættes på et andet niveau.  FOI har ikke yderligere kommentarer på nuvæ-
rende tidspunkt.  
 
2.4. Hæve etableringstilskud fra 20 til 30% 
Det vurderes at investeringen i et anlæg der håndtere 550 m3 pr. dag udgør ca. 82,8 mio. kr., hvoraf 
6 mio. investeres i transportudstyr i form af biler. En stigning i støtten fra 20 til 30% vil svare til en 
stigning på 8,3 mio. kr.  
 
Hvis ligevægtsprisen i udgangspunktet er 0,77 kr. pr. kWh så betyder en støtte på 20% at prisen 
falder til 0,69 kr. pr. kWh. En anlægsstøtte på 30% betyder at ligevægtsprisen falder til 0,65 kr. pr. 
KWh.  
 
Såfremt der er omkostninger til separation på ca. 4 mio. kr. så vil ændringen vil en anlægsstøtte på 
30% betyde at ligevægtsprisen falder til 0,89 kr. pr. KWh., hvilket også er en forbedring på 4 øre 
pr. kWh i forhold til en anlægsstøtte på 20%.  
 
2.5. Tilskud til anlægsinvesteringer (gasrør) 
Investeringen i gasrør varierer en del fra anlæg til anlæg, men den er fx i business case fra ENS sat 
til 11,2 mio. kr. baseret på en afstand på 16 km og en pris på 700.000 kr. pr. km. Da FOI anlægget 
er halv så stort sættes investeringerne i rør til ca. 6,5 mio. kr. , idet det antages at det er lidt billigere 
(-5% pr. km rør) jo større anlæg der er tale om.  
 
Såfremt støtten svarer til investeringen i rør til kraftvarme anlægget på 6,5 mio. kr. svarer det til en 
støtte på ca. 3 øre pr. kWh, idet ligevægtsprisen vil falde fra 69 til 66 øre.  
 
2.6. Øge støtten til biogasproduktion generel 
I den nuværende situation er der kun lige økonomisk balance eller måske endda underskud, hvorfor 
antallet af nye biogasanlæg er begrænset. En stor økonomisk gulerod til biogas vil øge væksten som 
det er sket i Tyskland, men også en mindre stigning i støtten vil kunne betyde etableringen af flere 
anlæg.  
 
Omvendt må det vurderes, at det tager en del år at etablere fx en fordobling af den nuværende kapa-
citet svarende til en stigning fra 4 til 8 PJ. En mere realistisk målsætning med baggrund i de projek-
ter, der er overvejet, synes at være ca. 1,5-2,0 PJ i løbet af de næste 5 år alt efter hvordan rammebe-
tingelserne udvikler sig. Baggrunden for dette er dels de projekter der er under overvejelse (2-3PJ), 
erfaringer omkring projektetableringstid (2-8 år) og erfaringer om at en del projekter aldrig bliver 
gennemført.  Endvidere må det antages at de fremtidige projekter kan blive dyrere at gennemfører 
bl.a. grundet længere transportafstande m.m. 
 
 
2.7.  Øge støtten til opgradering af biogas 
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Et alternativ til støtten af el-produktionen fra kraft-varme er at yde støtten så den alene gives til 
biogasproduktionen uanset efterfølgende anvendelse. Det er tidligere vurderet at opgradering af 
biogas til naturgasnettet koster 1,2 – 1,3 kr. pr. m3 metan. Hvis biogassen koster ca. 3,9 kr. pr. m3 
metan så skulle det være konkurrencedygtigt hvis der gives samme tilskud som til biogassen. Ana-
lyser fra Sønderjylland indikere at naturgasselskaber vil være interesseret i at betale ca. 4 kr. pr. m3 
metan, hvorefter de står for den efterfølgende opgradering m.m. 
 
2.8. Øge støtte til proces 
Der er i udspillet foreslået en støtte på 35 kr. pr. GJ for den andel der bruges til proces på anlægget 
(ca. 15% af den producerede energi) og den del der bruges til proces i andre virksomheder. Salg til 
proces er i denne sammenhæng virksomheder der producere varer som sælges (slagterier, mejerier  
m.m.). Nogle vil her aftage varme jævnt over året, men afsætningsmulighederne og afstand vil være 
meget afgørende for omfanget af den energi der afsættes til proces.  
 
Ved en biogasproduktion på 30 Nm3 biogas pr. m3 biomasse så produceres der 6 mio. m3 biogas 
årligt og ca. 4,2 mio. m3 metan for det valgte anlæg (550 m3/dag). Hvis procesenergien udgør 15% 
så er det 0,63 mio. m3 metan årligt svarende til 14.500 GJ, ved 0,023 GJ/m3 metan. En støtte på 35 
kr. pr. GJ vil give 507.200 kr. pr. år, hvilket svarer til et øget elpristilskud på ca. 3 øre pr. kWh.  
 
Såfremt det er muligt at sælge den samlede gasproduktion til proces så opnås der en støtte på 35 kr. 
pr GJ for de 96.600 GJ der produceres årligt, svarer det til en støtte på 3,4 mio. kr. årligt. Omregnet 
svarer det til en øget el-prisstøtte på 19 øre pr. kWh, såfremt det hele sælges til procesenergi. Det 
er ikke her vurderet hvor meget af den samlede biogasproduktion der kan sælges som procesenergi.   
 
 


