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Svar på henvendelse vedr. eksport af biobrændsel 

Kære Lars Thomsen 

 

Tak for din henvendelse, som jeg hermed skal besvare på vegne af klima-, energi- 

og forsyningsminister Dan Jørgensen.  

 

Regeringen har sat en ambitiøs målsætning om at reducere Danmarks udledninger 

af drivhusgasser med 70 pct. sammenlignet med 1990-niveauet. Vi går en fremtid i 

møde, hvor der er brug for konkrete initiativer og løsninger, der kan være med til at 

reducere udledningerne af drivhusgasser. Det gælder selvfølgelig også i transport-

sektoren.  

 

Jeg kan forstå på din henvendelse, at du ønsker at eksportere biogas med henblik 

på at lave biometanol af gassen. Biogassen registreres som forbrugt i Danmark, da 

den danske biogas tælles med i den danske VE-andel, jf. Eurostats regler. Dermed 

vil det land, der importerer biometanolen, ikke kunne anvende den til at opfylde 

egne VE-mål. 

 

Som du har drøftet med Energistyrelsen, er det muligt at benytte statsstøttet biona-

turgas, der er tilført naturgasnettet i Danmark, til at opfylde iblandingskrav i den 

danske transportsektor. Det er dermed også muligt at benytte den omtalte biome-

tanol. Dette skyldes, at der i den nuværende statsstøttegodkendelse af støtteord-

ningen til opgradering af biogas, ikke indgår en regel om, at støttet opgraderet bio-

gas ikke også kan anvendes til at opfylde iblandingskrav i transportsektoren. Dette 

anses dog som værende en enkeltstående undtagelse, da der i de senere stats-

støttegodkendelser af andre biogasstøtteordninger netop indgår, at støttet biogas 

ikke også kan opfylde iblandingskrav. 

 

Den omtalte biometanol vil altså tælle med i den danske VE-opfyldelse, såfremt 

den er produceret på dansk opgraderet biogas, der er tilført det danske naturgasnet 

og konverteret til biometanol i Danmark. 
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Eurostat er klar over, at deres nuværende retningslinjer ikke kan håndtere eksport 

af opgraderet biogas via naturgasnettet. Det er usikkert, hvorvidt det er muligt at 

etablere en ordning, der håndterer dette. Det er centralt, at der ikke forekommer 

dobbelttælling, hvis den pågældende bionaturgas konverteres til et biobrændsel og 

sælges i et andet land. Såfremt det i fremtiden vil blive muligt, må det forventes, at 

lovgivningen vil blive indrettet således, at den eksporterede biogas ikke har modta-

get dansk støtte, da Danmark derved ville subsidiere et andet lands VE-mål.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Andersen 

Kontorchef 

 


