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1240 København K 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har stillet mig følgende spørgsmål 261 alm. 

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

Gejl (ALT). 

Spørgsmål 261 

Vil ministeren kommentere artiklen i Ingeniøren (ing.dk) den 18. februar 2021: ”Eks-
traregning i milliardklassen på vej oveni nyt gasrør til Lolland: ”Det her projekt bliver 
meget dyrt”” (https://ing.dk/artikel/ekstraregning-milliardklassen-paa-vej-oveni-nyt-

gasroer-lolland-her-projekt-bliver-meget) og herunder, at vi kigger ud i denne eks-

traregning i støtte til biogas på 5,88 mia. kr. (over 20 år)? 

Svar 

Mere biogas er afgørende for et grønt gassystem i Danmark, og derfor har regerin-

gen også sammen med et bredt flertal i Folketinget i forbindelse med Klimaaftalen 

for energi og industri af 22. juni 2020 afsat 2,9 mia. kroner frem til 2030 til støtteud-

bud af biogas og andre grønne gasser.  

 

Der er ikke lagt op til lokale støtteordninger til Lolland-Falster, men i stedet kan Na-

ture Energy, lige som alle andre, søge ind i de kommende nationale udbud. Det 

vurderes at være mest hensigtsmæssigt med nationale udbud, da det forventes at 

give øget konkurrence og dermed lavere støtteomkostninger for biogas samlet set.  

 

Vurderingen er, at der er et betydeligt biogaspotentiale på de to øer, som evt. kan 

blive udnyttet, når den kommende gasledning til Lolland-Falster bliver etableret. I 

forbindelse med beslutningen om at etablere den kommende gasledning til Lolland-

Falster har regeringen dog ikke indregnet klimaeffekter fra evt. kommende lokale 

biogasanlæg, og det har ikke været forudsat i regeringens beregninger, at der kom-

mer lokal biogas i den kommende gasledning.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Dan Jørgensen 
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