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Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. København, den 6. oktober 2021.

a. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til, at der i 2021 
afsættes 13,5 mio. kr. til at yde støtte på op til 45 pct. af anlægsomkostningerne til omlægning til en 
gasolieløsning hos virksomheden Nordic Sugar.

Udgiften i 2021 finansieres af de på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag opførte 
midler.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, 
at der ved optagelse af tekstanmærkning etableres materiel hjemmel under § 29.25.21. Tilskud til 
anlægsinvestering i Nordic Sugar, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan meddele tilsagn om 
tilskud til en nødvendig anlægsinvestering i virksomheden Nordic Sugar, således at Nordic Sugar kan 
hæve sit miljøbeskyttelsesniveau. Tekstanmærkningen skal endvidere sikre hjemmel til, at Klima-, 
Energi- og Forsyningsministeriet løbende kan indsamle dokumentation for Nordic Sugars brug af 
tilskuddet.

b. Regeringen offentliggjorde d. 1. februar 2021, at det indstilles til det statslige transmissionsselskab, 
Energinet, at en gasledning skal forsyne Lolland-Falster med mere klimavenlig energi. Gasledningen 
vil bidrage til at sikre fortsat beskæftigelse på Lolland-Falster, herunder på Nordic Sugars to sukker-
fabrikker i Nykøbing Falster og Nakskov. De to fabrikker har hidtil anvendt kul og olie (såkaldt 
heavy fuel oil) i produktionen, men direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet) forpligter 
fabrikkerne til at skifte til et mere emissionsfattigt brændsel. Gasledningen forventes at kunne tages 
i brug fra 2. halvår 2024. Fabrikken i Nakskov skal allerede fra december 2021 overgå til ny 
energiforsyning. Det vurderes ikke muligt at give yderligere dispensation fra IE-direktivet.

I lyset af de manglende muligheder for at give yderligere dispensation fra IE-direktivet foreslås 
det at give statslig støtte til afhjælpende foranstaltninger på Nakskov-fabrikken, som kan bidrage til, 
at fabrikken kan gå videre end de gældende EU-standarder og højne miljøbeskyttelsesniveauet i en 
overgangsperiode, indtil gasledningen kan være i drift. Den mest hensigtsmæssige løsning vurderes 
at være omlægning til såkaldt gasolie i overgangsperioden, som er fossilt og omkostningstungt, men 
emissionsfattigt, og anvendelse af gasolie kan derfor bidrage til, at Nordic Sugar overholder og går 
videre end IE-direktivet.
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Det foreslås at afsætte midler som kompensation for virksomhedens omkostninger ved at efterleve 
og gå videre end IE-direktivet og dermed sikre fortsat beskæftigelse på Nakskov-fabrikken. Det 
er vurderingen, at det ikke er muligt under EU’s statsstøtteregler at yde støtte til Nordic Sugars 
driftsomkostninger, men der er mulighed for at yde støtte på op til 45 pct. af anlægsomkostningerne 
til omlægning til gasolie-løsningen. Med gasolie-løsningen kan staten yde støtte på op til 13,5 mio. 
kr. af de samlede anlægsomkostninger.

Beslutningen om den kommende gasledning fra Sydsjælland til Lolland-Falster er truffet af rege-
ringen. Et flertal af partierne i Energiforligskredsen har udtrykt opbakning til gasledningsprojektet.

Det danske gassystem transporterer en blanding af fossil naturgas og grøn biogas. Andelen af 
vedvarende energi (VE-andelen) i det danske ledningsgasforbrug forventes at stige fra ca. 20 pct. 
i 2020 til ca. 72 pct. i 2030. I 2040 er der potentiale for, at al dansk gasforbrug består af gas fra 
vedvarende energikilder. Med en VE-andel på 72 pct. i 2030 i det danske gasforbrug vil Nordic 
Sugars to fabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster i 2030 udlede ca. 30.000 tons CO2. Nordic Sugar 
var Danmarks næststørste CO2-udleder i industrien i 2019, hvor de to fabrikker udledte ca. 162.000 
tons CO2.

Støtten ydes i overensstemmelse med artikel 36 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 
af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til 
traktatens artikel 107 og 108. Efter artikel 36 i forordningen er det et krav for at modtage investe-
ringsstøtte, at investeringen sætter støttemodtageren i stand til at højne det miljøbeskyttelsesniveau, 
der følger af dens aktiviteter, ved at gå videre end de gældende EU-standarder.

Der anmodes om hjemmel til, at tilskuddet på 13,5 mio.kr. gives som tilsagn, da der er tale om et 
flerårigt projekttilskud, og at tilskudsmodtager i lyset af størrelsen på anlægsinvesteringen har behov 
for forudsigelighed vedrørende tilskudsbetalinger i efterfølgende finansår, jf. BV2. 2.11. Tilsagn om 
tilskud i fremtidige finansår.

Dispositionen på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
Udgift

§ 29.25.21. Tilskud til anlægsinvestering i Nordic Sugar (reservationsbevilling)
(ny hovedkonto)
10. Tilskud til anlægsinvestering i Nordic Sugar

45. Tilskud til erhverv 13,5 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag (Anden bevilling)
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

49. Reserver og budgetregulering -13,5 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at Klima-, Energi- og Forsyningsministe-
riet i indeværende finansår kan udbetale støtten under § 29.25.21. Tilskud til anlægsinvestering i 
Nordic Sugar tidsnok til, at virksomheden kan nå at igangsætte de nødvendige anlægsinvesteringer 
for at overholde og gå videre end IE-direktivet, når virksomhedens nuværende dispensation fra 
IE-direktivet udløber med udgangen af 2021.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om Finansud-
valgets tilslutning til, at der afsættes 13,5 mio. kr. til at bidrage til Nordic Sugars anlægsomkostnin-
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ger til omlægning til gasolie på virksomhedens fabrik i Nakskov, således at der på forslag til lov om 
tillægsbevilling for 2021 opføres følgende:
§ 29.25.21. Tilskud til anlægsinvestering i Nordic Sugar (reservationsbevilling)

(ny hovedkonto)
13,5 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag (Anden bevilling) -13,5 mio. kr.

For at sikre materiel hjemmel til, at Energistyrelsen kan udbetale midler til Nordic Sugar og 
indsamle løbende dokumentation for midlernes anvendelse, skal der fastsættes nye materielle be-
stemmelser ved tekstanmærkning.

Under henvisning til ovenstående anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om 
tillægsbevilling for 2021 optages følgende tekstanmærkning opføres under § 29:

”Nr. 132. ad 29.25.21. Tilskud til anlægsinvestering i Nordic Sugar.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til Nordic 

Sugar til etablering af produktionsanlæg til håndtering af gasolie i en overgangsperiode.
Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter vilkår for tilskud og kan indhente alle 

relevante oplysninger fra Nordic Sugar i forbindelse med tilsagnsgivning og efterfølgende kontrol af 
og tilsyn med tilskuddets anvendelse. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 6. oktober 2021

Dan Jørgensen

/ Jimmy van der Brugge

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 18-11-2021 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem af udvalget, der 
stemte imod aktstykket)
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