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Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 

Christiansborg 

40 København K 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har stillet mig følgende spørgsmål 254 

alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

Torsten Gejl (ALT). 

 

Spørgsmål 254 

Vil ministeren oplyse, i hvilken grad og i hvilke mængder danskproduceret bio-

gas forventes at blive anvendt til henholdsvis fjernvarmeproduktion, individuel 

boligopvarmning og i industrien i Danmark og i tiden frem mod 2030 og i tiden 

derefter?  

 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen. De har oplyst følgende, hvortil 

jeg kan henholde mig: 

 

”Der er to former for anvendelse af dansk produceret biogas – direkte anven-

delse af biogas og indirekte anvendelse via opgraderet bionaturgas i lednings-

gasnettet. Ifølge den seneste Basisfremskrivning 2020 (BF20), forventes mæng-

den af særligt opgraderet bionaturgas i ledningsgasnettet at stige. BF20 er lavet 

under forudsætningen om, at der kun regnes på vedtaget politik, og derfor er 

vedtaget politik siden 1. maj 2020 ikke inkluderet i nedenstående tal. Tabel 1 vi-

ser hvilke mængder af biogas, der i BF20 forventedes anvendt til henholdsvis 

fjernvarmeproduktion, individuel boligopvarmning og i industrien. 

 

Tabel 1. Anvendelse af biogas på de efterspurgte anvendelser 

[PJ] 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Individuel bolig-

opvarmning 
7.2 8.3 10.2 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.4 10.4 

Fjernvarme- 

produktion 
5.9 5.7 5.8 5.8 5.7 5.5 5.4 5.3 5.1 5.1 4.9 

Industri 6.5 7.4 9.0 9.5 9.6 9.9 10.1 10.2 10.4 10.6 10.7 

Øvrig  

anvendelse 
4.4 5.5 5.9 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 6.0 

I alt 24.0 26.9 30.9 32.0 32.0 32.0 32.1 32.0 31.9 32.0 32.0 

 

Hvis man sammenholder mængder af anvendt biogas fra Tabel 1 med det sam-

lede energiforbrug på de efterspurgte anvendelser, fås en indikator for, i hvilken 
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grad biogas anvendes relativt til det samlede forbrug på et område. Figur 1 viser 

denne opgørelse. 

 

Figur 1. Grad af anvendelse af biogas i forhold til samlet energiforbrug 

 

 

Ved udarbejdelsen af BF20 var der en åben støtteordning til biogasproduktion. 

Det har siden vist sig, at mængderne på denne ordning blev større end forven-

tet. Derudover er der besluttet nye udbud med Klimaaftalen for Energi og Indu-

stri i juni 2020. Disse ændringer er sammenfattet i et opdateret bud på produkti-

onen af dansk produceret biogas, beskrevet i forudsætningsnotat 4E1 til den 

kommende Klimafremskrivning og -status, som bliver offentliggjort til april 2021.” 
 

Med venlig hilsen 

 

Dan Jørgensen 

                                                      
1 https://ens.dk/service/hoeringer/hoering-forudsaetningerne-klimastatus-og-fremskriv-

ning-2021  
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