
Fra: info@cede.dk <info@cede.dk>  
Sendt: 27. september 2021 13:02 
Til: 'Mette Katrine Vorup' <mkvp@ens.dk> 
Emne: SV: Bigadankoncernens opgraderingsanlæg i Solrød, pristillæg (ENS Id nr.: 2522821) 

 
Kære Mette 
 
Ja, vi ønsker aktindsigt i jeres tilsagn til Solrød Bioenergi ApS om pristillæg. Oplysningen om det maksimalt 
mulige offentlige tilskud kan næppe være en forretningshemmelighed – det er jo ikke givet, at 
virksomheden udnytter det maksimalt mulige fuldt ud. Det er derfor svært at forestille sig, at indsigt i 
oplysningen nærliggende vil kunne påføre Solrød Bioenergi ApS betydelig økonomisk skade. 
 
Tak, vi vil fortsat gerne bede om indsigt i pristillægget til Solrød Bioenergi ApS i 2019 og 2020. 
 
Ja, vi ønsker aktindsigt i den af Solrød Bioenergi ApS oplyste maksimale kapacitet for opgraderingsanlægget 
i Solrød. Oplysningen om den maksimalt mulige kapacitet kan næppe være en forretningshemmelighed – 
leveranceaftalen med virksomhedens anlæg har indgået leveranceaftale med på 170.000 MwH, og det er jo 
ikke givet, at virksomheden udnytter det maksimalt mulige fuldt ud. Det er derfor svært at forestille sig, at 
indsigt i oplysningen nærliggende vil kunne påføre Solrød Bioenergi ApS betydelig økonomisk skade. 
 
 
 
Tak for oplysningen om, at Solrød Bioenergi ApS ikke har oplyst til jer, at virksomheden modtager tilskud til 
opgraderingen af biogas fra anden side, hvilket virksomheden er forpligtet til. Vedhæftet følger 
dokumentation for, at opgraderingen er støttet af Solrød Biogas A/S. Solrød Biogas A/S er et 100 % 
kommunalt ejet forsyningsselskab etableret efter varmeforsyningsloven. 
 
Hos CEDE fokus på, at vi som samfund ikke skaber tilskudsmaskiner – der skal være balance mellem 
forsyningssikkerhed og samfundsøkonomi. 
 
Naturligt er vores næste spørgsmål derfor – hvordan vil I forholde jer til, at Solrød Bioenergi ApS ikke har 
oplyst om, at etableringen af opgraderingsanlægget og opgraderingen af biogassen er støttet af Solrød 
Biogas A/S? 

• Solrød Bioenergi ApS modtog et færdigt projekt omkring opgraderingsanlægget fra Solrød Biogas 
A/S. Projektet blev overdraget til Solrød Bioenergi ApS uden betaling, uanset udviklingsarbejdet 
ifølge årsregnskabet havde kostet Solrød Biogas A/S et betydeligt millionbeløb, og sådant arbejde 
normalt prissættes ved overdragelse. 

• Arealet, hvor Solrød Bioenergi ApS har deres installationer, stilles til rådighed af Solrød Biogas A/S 
uden betaling, uanset at dette normalt sker ved prisfastsat leje eller salg. 

• Solrød Biogas A/S har indgået en aftale med Solrød Bioenergi ApS om leveringen af biogas til 
opgradering hos Solrød Bioenergi ApS, som er uopsigelig indtil 011034, altså i hele den forventelige 
levetid. Aftalen blev indgået tidsmæssigt, så leverancerne til Solrød Bioenergi ApS var sikret i det 
efterfølgende koncessionsudbud af driften på Solrød Biogas. 

• Solrød Bioenergi ApS har siden oktober 2019 modtaget et kapitalbidrag til opgraderingsanlægget 
fra Solrød Biogas A/S. Bidraget betales ifølge aftalen indtil 2 måneder efter, at Bigadan-koncernens 
eget biogasanlæg er i drift. Vi har gennem aktindsigt modtaget den vedhæftede kopi af aftalen. 
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Jeg har tillige til din orientering vedhæftet den oversigt over samtlige ulovlige forhold, vi har konstateret 
omkring Solrød Biogas A/S og Solrød Bioenergi ApS, pr. marts 2021. 
 
Hvis I har spørgsmål eller brug for yderligere, er I velkommen til at kontakte os. 
 
 
Iben Brinkland 
Center for Demokratisk Facilitering 
www.cede.dk 
T: +45 31 71 88 22 

 
 
Fra: Mette Katrine Vorup <mkvp@ens.dk>  
Sendt: 21. september 2021 10:13 
Til: info@cede.dk 
Emne: SV: Bigadankoncernens opgraderingsanlæg i Solrød, pristillæg (ENS Id nr.: 2522821) 

 
Kære Iben 
 
Tak for din tilbagemelding.  
 
Er det korrekt forstået at det er disse ting du ansøger om aktindsigt i:  
 

1) En kopi af tilsagnet(ene) om pristillæg til opgraderet biogas meddelt Solrød Bioenergi ApS med 
CVR-nr. 40472037, på værksadressen Åmarken 8, 4623 Lille Skensved 

Note: Ved vurderingen af om der skal meddeles fuld aktindsigt i anmodninger om oplysning om en 
fastsat årsnorm, oplyser Energistyrelsen som udgangspunkt ikke årsnormen på konkrete anlæg af 
hensyn til den afvejning der skal foretages når der tales om forretningshemmeligheder, og hvorvidt 
oplysningerne om disse kan medføre en nærliggende risiko for, typisk af konkurrencemæssige 
grunde, at der påføres den pågældende virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning. 
Hvis i ønsker at anmode om aktindsigt i den fastsatte årsnorm, skal dette sendes i høring ved 
virksomheden samt jer som ansøger. Der kan normalt godt udleveres en kopi af et tilsagn, dog uden 
oplyst årsnorm.  

2) Hvor meget støtte fik Solrød Bioenergi ApS, udbetalt i 2019 og 2020 i forbindelse med deres 
tilsagn om pristillæg på værksadressen Åmarken 8, 4623 Lille Skensved?  

Hvis du eftersøger dette, kan vi godt trække denne data og udlevere den til jer.  

3) Hvilken kapacitet på Solrød Bioenergi ApS’s opgraderingsanlæg blev oplyst ved ansøgningen om 
pristillæg?  
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Note: Ved vurderingen af om der skal meddeles fuld aktindsigt i anmodninger om oplysning om 
værkets tekniske output kapacitet, oplyser Energistyrelsen som udgangspunkt ikke dette af hensyn 
til den afvejning der skal foretages når der tales om forretningshemmeligheder, og hvorvidt 
oplysningerne om disse kan medføre en nærliggende risiko for, typisk af konkurrencemæssige 
grunde, at der påføres den pågældende virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning. 
Hvis i ønsker at anmode om aktindsigt i output kapaciteten, skal dette sendes i høring ved 
virksomheden samt jer som ansøger.  

4) Har Solrød Bioenergi ApS i forbindelse med ansøgningen om pristillæg oplyst, at anlægget har 
modtaget, og fortsat modtager støtte fra Solrød Biogas A/S? 

Dette spørgsmål kan der svares på i denne e-mail:  

Nej. Det er en betingelse for at opfylde betingelserne for meddelelsen af tilsagn om pristillæg til 
opgraderet biogas, at der ikke modtages anden støtte til den ansøgte produktion, jf. 
naturgasforsyningslovens § 35d, stk. 3 modsætningsvist, eller/og ikke at have modtaget anden 
støtte til den biogas, der tilføres et sammenkoblet system, jf. § 43 b-d i lov om fremme af 
vedvarende energi, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 2. Dette står ligeledes henholdsvis i 
tilsagnene.  

 
Jeg ser frem til at modtage dine svar til hvert punkt.  
 

Med venlig hilsen / Best regards  
 
Mette Katrine Vorup  
Fuldmægtig / Advisor  
Center for Energiadministration / Centre for Energy Administration  

Mobil / Cell +45 33 95 09 07  
E-mail mkvp@ens.dk  

 

 
Danish Energy Agency - www.ens.dk  
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities  
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi 
behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger  
Fra: info@cede.dk <info@cede.dk>  
Sendt: 20. september 2021 14:30 
Til: Mette Katrine Vorup <mkvp@ens.dk> 
Emne: SV: Bigadankoncernens opgraderingsanlæg i Solrød, pristillæg (ENS Id nr.: 2522821) 

 
Kære Mette 
 
Mange tak for hjælpen. 
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Det er korrekt, at det er CVR-nr. 40472037, Solrød Bioenergi ApS, vi ønsker aktindsigt omkring. 
 
Ud over de allerede stillede spørgsmål vil vi også gerne bede om aktindsigt i, hvilken kapacitet på 
opgraderingsanlægget, der blev oplyst ved ansøgning om pristillæg. 
 
 
Iben Brinkland 
Center for Demokratisk Facilitering 
www.cede.dk 
T: +45 31 71 88 22 

 
 
Fra: Mette Katrine Vorup <mkvp@ens.dk>  
Sendt: 15. september 2021 15:25 
Til: Center for Demokratisk Facilitering <info@cede.dk> 
Emne: Sv: Bigadankoncernens opgraderingsanlæg i Solrød, pristillæg (ENS Id nr.: 2522821) 

 
Kære Iben Brinkland 
  

Tak for din e-mail af 12. september 2021 med spørgsmål samt aktindsigtsanmodning.  

For at lette besvarelsen har jeg gengivet dine spørgsmål nedenfor, med vores besvarelser i kursiv, 
som må anses som værende fyldestgørende.  

Med hensyn til den reelle aktindsigtsanmodning, er der behov for en opklaring/afgrænsning af din 
anmodning. Se venligst kommentarerne nedenfor. Vi fortsætter behandlingen af din anmodning 
når der er sket en afgrænsning af denne.  

 

Spørgsmål fra aktindsigtsanmoder:  

1)    Er produktionen af opgraderet biogas til naturgasnettet en tilskudsmaskine? 
Dette spørgsmål synes generelt og af subjektiv karakter, hvorfor Energistyrelsen afholder sig fra en 
udtalelse om dette.   
 
Det er derimod vigtigt at gøre opmærksom på, at der findes forskellige støtteordninger til 
forskellige formål inden for bioområdet. De forskellige ordninger har forskellige 
administrationsgrundlag, og regnes og meddeles på forskellig vis.  
 
Pristillæggene gives ikke til produktion af biogas, men til de virksomheder der anvender biogas til 
for eksempel opgradering, elproduktion eller varmeproduktion.  
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Det er derved ikke biogasproducenten som kan modtage eller ansøge om støtte, men derimod 
producenten som, opgraderer biogas, producerer elektricitet og/eller varme ved anvendelse af 
biogas. 
 
De forskellige støtteordninger på biogasområdet kan findes på Energistyrelsens hjemmeside via 
dette link: https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/biogas. Under de 
forskellige ordninger som beskrevet på hjemmesiden finder man en beskrivelse af ordningen, et link 
til downloadningen af støttesatserne, mv.  
 
Støtteordningerne til anvendelse af biogas i henholdsvis lov om fremme af vedvarende energi og lov 
om naturgasforsyning, er med lovændringen pr. 1. januar 2020 blevet omlagt, således at det som 
udgangspunkt ikke er muligt for nye støttemodtagere at få adgang til ordningerne. Dette indebærer 
for så vidt angår ordningerne vedrørende elproduktion samt opgraderet og renset biogas, at 
leveringen af elektricitet og leveringen af henholdsvis opgraderet biogas og renset bygas til 
naturgasnettet og bygasnettet med enkelte undtagelser skal være påbegyndt senest den 1. januar 
2020 for at man kan være omfattet af støtteordningerne. For støtteordningen vedrørende varme 
skal der være søgt om tilsagn under den indtil da gældende ordning senest den 1. januar 2020, jf. 
VE-lovens § 43 d. For ansøgninger om procesformål kan reglerne findes i VE-lovens § 43 c.  
 
Reglerne for hvorvidt man kan ansøge om tilskud til pristillæg til elektricitet produceret ved 
anvendelse af biogas findes i § 43 f i VE-loven og bekendtgørelse nr. 1298 af 14. juni 2021.   
 
Reglerne for hvorvidt man kan ansøge om pristillæg til opgraderet biogas, findes i 
naturgasforsyningslovens § 35 g og bekendtgørelse nr. 1312 af 14. juni 2021. 
 
Reglerne for hvorvidt man kan ansøge om tilskud til anvendelse af biogas til varmeproduktion findes 
i VE-lovens § 43 d. For at modtage tilskud skal ansøger opfylde de krav som fremgår af reglerne 
udstedt i medfør af VE-lovens § 50, stk. 5, og § 50 a, jf. § 43 d, stk. 4, og som kan findes i 
bekendtgørelse nr. 1297 af 14. juni 2021.  
 
Det kan ligeledes oplyses at der arbejdes på en udbudsmodel baseret på den politiske klimaaftale af 
2020, men de endelige rammer herfor er endnu ikke fastsat, hvorfor yderligere information herom 
ikke kan gives. Der henvises til Energistyrelsens hjemmeside for udbud via følgende link: 
https://ens.dk/service/aktuelle-udbud 
 

2)    Hvad udgør salgsprisen for en m3 produceret bionaturgas leveret til naturgasnettet? 
Energistyrelsen regulere ikke salgspriser, men kan henvise til vores el og gasprisstatistik som kan 
findes på vores hjemmeside, via dette link: https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-
kort/priser-paa-el-og-gas 
 

3)    Hvad er salgsprisen for et bionaturgascertifikat svarende til en m3? 
Energistyrelsen står ikke for salg eller udstedelse af certifikater. Der henvises derfor til, for 
eksempel, Energinets hjemmeside om dette: https://energinet.dk/Gas/Biogas/Certifikater-i-tal 
 

4)    Er det et krav, at en tilskudsansøger redegør for alle modtagne produktionstilskud? 
Kravene til hvad ansøgerne skal oplyse kan findes i de forskellige ansøgningsblanketter, som er 
tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside. De kan findes via dette link: 
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/biogas/ansoegningsskemaer-til-
biogas 
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Ansøgerne skal for eksempel typisk svare på om værket eller anlægget modtager anden støtte til 
dækning af de støtteberettigede omkostninger.  
 

5)    Energistyrelsen har tidligere oplyst, at når pristillæg er bevilliget efter de tidligere regler, vil den 
samlede leverance af bionaturgas til net modtage dette pristillæg, hvis produktionen udvides. Er 
dette korrekt forstået?  
Det er en betingelse for, at kunne modtage støtte efter de tidligere regler at anlægget er meddelt 
tilsagn herom. Som en del af dette tilsagn meddeles en årsnorm. Årsnormen angiver en mængde 
bionaturgas opgjort i gigajoule som det pågældende opgraderingsanlæg kan modtage støtte til på 
årsbasis. Årsnormen er baseret på den kapacitet der var foretaget irreversibel investering i på en 
given dato alt efter idriftsættelse af opgraderingsanlægget. De nærmere regler for fastsættelse af 
årsnormen kan findes i lov om gasforsyning § 35 h. 
 
Eventuelle fremtidige udvidelser af vil således kun kunne modtage støtte, såfremt der var foretaget 
irreversibel investering heri jf. § 35 h ovenfor. 
 

6)    Vil den forventede fremtidige firdoblede produktion af bionaturgas til net dermed kunne opnå 5 
gange det i dag maksimalt mulige pristillæg på kr. 0,02 pr. kWh? 
Ved vurderingen af om der skal meddeles fuld aktindsigt i anmodninger om oplysning om en fastsat 
årsnorm, oplyser Energistyrelsen som udgangspunkt ikke årsnormen på konkrete anlæg af hensyn 
til den afvejning der skal foretages når der tales om forretningshemmeligheder, og hvorvidt 
oplysningerne om disse kan medføre en nærliggende risiko for, typisk af konkurrencemæssige 
grunde, at der påføres den pågældende virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning.  
 
For yderligere information om hvorvidt fremtidige udvidelser kan opnå støtte, henvises til svaret jf. 
nr. 5. 
 

7)    Er der et øvre loft for, hvor meget produktionen kan udvides med opretholdelse af pristillæg efter 
de tidligere regler? 
Der henvises til svaret jf. nr. 5. 

 
 
Anmodning om aktindsigt fra aktindsigtsanmoder:  
 

1)    Hvad udgør pristillægget pr. m3 gas, Bigadankoncernen leverer til naturgasnettet fra 
opgraderingsanlægget ved Solrød Biogas? 
 
Bigadankoncernen er ikke meddelt et tilsagn om pristillæg.   
 
Hvis der henvises til anlægget ved Solrød Biogas, er værket beliggende på adressen Åmarken 8, 
4623 Lille Skensved. Dette værk ejes af Solrød Bioenergi Aps, som er meddelt et tilsagn om pristillæg 
til opgraderet biogas.  
 
For at Energistyrelsen fyldestgørende kan behandle aktindsigtsanmodninger, bedes de være 
præciserede og ikke for generelle. Dette betyder at de ansøgninger eller dokumenter I anmoder om 
aktindsigt i, skal være præciserede. At henvise til Bigadankoncernen er ikke fyldestgørende, da 
Energistyrelsen behandler sagerne på virksomhedsniveau, da det er ejerne af de forskellige 
anlæg/værker som registreret i Energistyrelsens registre der kan modtage tilsagn om pristillæg. I 
bedes derfor bekræfte hvilke virksomheder samt CVR-numre det drejer sig om. 



 
Du refererer ligeledes i din anmodning, til den tidligere aktindsigtsanmodning fra dig omkring dette 
opgraderingsanlæg som blev behandlet i juli 2020. I har tidligere modtaget materiale omkring 
tilsagnet om pristillæg, meddelt Solrød Bioenergi Aps. Er dette en anmodning om yderligere 
information omhandlende dette? 
 
Pristillægget til opgraderet biogas der tilføres gassystemet udgør i 2021 samlet 136,6 kr. pr. 
gigajoule opgjort i nedre brændværdi. 
 
Du bedes ligeledes præcisere hvilken slags data du beder om i din aktindsigt. Energistyrelsen regner 
ikke i m3, og det er uvist hvilke enheder du henfører til nedenfor. Udregningen af årsnormen og 
hvilke måleenheder der bruges ved pristillæg kan findes under de ovennævnte links på vores 
hjemmeside.  
 

2)    Har Bigadankoncernen i forbindelse med ansøgningen om pristillæg oplyst, at anlægget har 
modtaget, og fortsat modtager støtte fra Solrød Biogas A/S?  
Der henvises til ovenstående spørgsmål/afklaring omkring hvilken virksomhed eller virksomheder 
det drejer sig om.  
  
 

3)    Hvor mange enheder leveret til naturgasnettet fik Bigadankoncernen tilskud til i 2019 og i 2020?  
Der henvises igen til ovenstående spørgsmål/afklaring omkring hvilken virksomhed eller 
virksomheder det drejer sig om.  

 
  

Venlig hilsen / Best regards  

Mette Katrine Vorup  
Fuldmægtig  
-- Center for energiadministration / Centre for Energy Administration --  
 

Mobil / cell +45 33 95 09 07  

E-mail mkvp@ens.dk  

 
Danish Energy Agency: www.ens.dk 
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities  
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, 
hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-

personoplysninger  
Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk) 
Fra: info@cede.dk (info@cede.dk) 
Titel: Bigadankoncernens opgraderingsanlæg i Solrød, pristillæg 
Sendt: 12-09-2021 18:05 
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Vedhæftet følger en række spørgsmål, herunder anmodning om aktindsigt, omkring pristillægget 
til Bigadankoncernens opgraderingsanlæg ved Solrød Biogas. 
 
 
Iben Brinkland 
Center for Demokratisk Facilitering 
www.cede.dk 
T: +45 31 71 88 22 
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