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Problemstilling i Grøn skattereform

CO2 afgifterne udbredes til industrien og vil stige markant.

Starter med 5 kr. pr GJ fra 2025 aftalt i Energiforliget 2020.

• Nogle virksomheder kan elektrificere og spare CO2 
afgifterne (100 % ?)

• For mange energiintensive virksomheder er gas løsningen

• Valg af CO2 neutral gas vil kræve refusion af CO2 afgifter

• I dag accepterer Skat kun levering gennem separate 
biogas-ledninger. Ikke det landsdækkende gasnet.

Virksomhedernes mulighed for at reducere klimaaftrykket er vigtigt

Kilde: Klimapartnerskabet for landtransport og DCE



Potentialet for grønne gasser er stort nok !
Potentialet øges med E- metan fra CO2 i biogas, Brint og andet.

Kom el på
gasmotoren
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Gaskunderne får fra juli 2021:

• Kvittering for overførsel/annullering af Oprindelses 
Garantier fra specifik producent med oplysning om 
støttestatus.

• Bæredygtigheds deklaration af den leverede gas. Der 
opdeles på basis af biomasser og ønsker fra kunde. 
Priser differentieret efter bæredygtighed

• Ovenstående certificeres af EU akkrediteret system 
som ISCC, Red Cert eller tilsvarende
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Skat er spurgt af  mange politikere
Primært grundet CO2 afgifter på biogas til transport



Grøn skattereform

Vigtigt at virksomheder kan få CO2 afgiftsrefusion ved køb 
af grønne gasser leveret gennem gasnettet.

• Dokumenteret med slettet Oprindelses Garanti.

• Krav om bæredygtighedscertifikat med lav GHG værdi.

• Evt. krav om en stigende andel støttefri grøn gas. (100 % til transport 2022)

• Evt. krav om at afsender land overfører VE –andelen til DK

Må ikke føre til flere nye biogasledninger langs N-gasnettet

Krav for fritagelse af CO2 -afgifter
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Tak for opmærksomheden.

Spørgsmål ?

Frank Rosager, Direktør Biogas Danmark, fr@biogas.dk

Læs mere:  www.biogas.dk

Hent Biogas Outlook 2021 her: https://www.biogas.dk/biogas-outlook-2021
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Støtte og oprindelsesgarantier
Produktionsomkostninger og fremtidigt støttebehov



Klimaaftrykket fra VEII direktivet 

VEII standardværdier 

i kg CO2 ækv./GJ

Drivhusgas-

emission 

standardværd

Drivhusgas-

emission 

diesel

Emissions-

besparelse i 

forhold til diesel

Biogas:

Gylle -100 94 194

Bioaffald 14 94 80

Majs 30 94 64

Biodiesel:

Olieaffald (HVO) 15 94 79

Smeltet dyre fedt 20 94 74

Rapsfrø (1. gen.) 50 94 44

Emmelev (1. gen.) 20 94 74



Bremser for hurtigt skift fra diesel til biogas
Dansk regulering bremser dieseludfasning modsat vore nabolande

➢ Afgifterne er 20 – 25 % højere for en transport på biogas end på diesel

➢ Nyt CO2 fortrængningskrav vil udelukke støttet biogas, man bør fjerne strafafgifter

➢ Nyt CO2 fortrængningskrav fremmer fødevarebaserede biobrændstoffer frem til 2025


