
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med henvisning til Energistyrelsens anmodning af 14. oktober 2021, 

J. nr. 2021-13854, skal jeg hermed på vegne af Solrød Bioenergi ApS 

svare på Energistyrelsens anmodning. 

 

Jeg kan bekræfte, at Solrød Bioenergi ApS erklæring om, at det som 

ansøger af tilsagn om pristillæg efter 35g stk. 4-6 i lov om naturgas-

forsyning, ikke modtager støtte i henhold til 43 b-d i lov om fremme 

af vedvarende energi for den biogas, der tilføres et sammenkoblet 

gassystem eller tilføres et bygasnet, er korrekt. 

 

Selskabet har endvidere i ansøgningsskemaet oplyst, at der ikke 

modtages anden støtte til dækning af de støtteberettigede omkost-

ninger. Jeg kan bekræfte, at selskabet ikke har modtaget anden støt-

te. 

 

De synspunkter, der er fremsat fra Center for Demokratisk Facilite-

ring om at der skulle være ydet en støtte fra Solrød Biogas A/S til 

Solrød Bioenergi ApS udtrykker en fejlopfattelse af aftalegrundlaget 

der er indgået mellem Solrød Biogas A/S og Solrød Bioenergi ApS. 

 

Aftalerne mellem parterne er indgået på normale kommercielle vilkår, 

og der er gennem aftalen ikke ydet en støtte fra Solrød Biogas A/S til 

Solrød Bioenergi ApS. 

 

Der er således en fuldstændig sammenhæng mellem den afregnings-

pris Solrød Biogas A/S modtager for den leverende biogas, og den 

betaling som Solrød Biogas A/S betaler for at få adgang til opgrade-

ringsanlægget, i og med at afregningsprisen er fikseret efter prisen 

på opgraderet biogas, jf. kontraktens punkt 8.1. Havde Solrød Biogas 

A/S således ikke betalt for disse omkostninger til opgraderingsanlæg-

get, ville afregningsprisen ligeledes heller ikke skulle baseres på pri-

sen for opgraderet biogas.  

Sendt via mail til ens@ens.dk 

Energistyrelsen 

Center for Energiadministration 

Att. Mette Katrine Vorup 

 

  

Aarhus, den 28. oktober 2021 

 

 

 

Peter Lunau Larsen 

Advokat 

Dir. tlf.: +45 51 15 85 15 

pll@hulgaardadvokater.dk 

 

Vores ref.: 119491 

 

 

Hulgaard Advokater P/S 

CVR-nr. 33375085 

 

 Marselisborg Havnevej 22, 1. 

 DK-8000 Aarhus C 

 

 Birkemose Allé 41 

 DK-6000 Kolding 

 

 Borupvang 3 

 DK-2750 Ballerup  

 

Telefon +45 38 40 42 00 

mail@hulgaardadvokater.dk 

Warszawa: 

Peter Nielsen & Partners  

Law Office Sp.k. 

Telefon +48 22 59 29 000 

www.pnplaw.pl 

 

www.hulgaardadvokater.dk 

 

Udtalelse fra Solrød Bioenergi ApS 



 

2. 

 

I kontraktens pkt. 8.1 fratrækkes driftsomkostningerne til opgraderingsanlægget og i 

kontraktens punkt 8.4 betales for kapacitetsomkostningerne for den kapacitet Solrød 

Biogas A/S lægger beslag på. 

 

I tillæg hertil indeholder aftalen mellem parterne en adgang til regulering af kapaci-

tetsbetalingen for opgraderingsanlægget, således at betalingen kan modsvare udvik-

ling af det faktiske kapacitetstræk over tid, jf. også kontraktens punkt 8.4. 

 

Solrød Biogas A/S kapacitetsbetaling er således fastlagt på grundlag af selskabets 

forholdsmæssige kapacitetstræk af anlæggets samlede kapacitet.  

 

Elementerne i afregningen mellem parterne tager således udtryk i et kostprisprincip. 

 

Ved tillægsaftalen indføres en ændring af afregningen mellem parterne, idet der ind-

føres en betaling for kapitalomkostninger efter en fast værdi pr. m3 gas. Afregnin-

gen erstattede den oprindeligt aftalte kapacitetsbetaling efter punkt 8.4, der var re-

guleret i interval af 200 m3 biogas pr. time.  Parterne gennemførte ændringen i afta-

len for at reflektere kostprisprincippet mere præcist, idet kapacitetsbetalingen heref-

ter blev fastsat på det faktiske kapacitetstræk af opgraderingsanlægget. 

 

Solrød Biogas A/S betaler derfor ikke for en større kapacitet på opgraderingsanlæg-

get end der er nødvendig at anvende til opgraderingen af den leverende biogas fra 

Solrød Biogas A/S – og dermed den afregning Solrød Biogas A/S får for salget af 

biogassen til Solrød Bioenergi ApS. 

 

Som det endvidere fremgår af aftalen, opnår Solrød Biogas ApS ejerskab til certifika-

terne på den leverende gas jf. kontraktens pkt. 10.1. Aftalen reguleres i tillægsafta-

len således der sker en deling mellem parterne af ejerskabet til certifikaterne inden-

for visse grænser. 

 

Der er således en klar og tydelig kommerciel balance i forholdet mellem de to parter, 

og Solrød Bioenergi ApS har ikke modtaget støtte fra Solrød Biogas A/S.  

 

Jeg bemærker afslutningsvis, at Solrød Bioenergi ApS køb af ejendommen fra Solrød 

Biogas A/S ingen relevans har for spørgsmålet om Solrød Bioenergi ApS fremstilling 

af opgraderet biogas og hertil knyttede pristillæg efter naturgasforsyningslovens § 

35g, hvorfor jeg allerede af den grund ikke skal kommentere Center for Demokratisk 

Facilitering påstande. 

 

Skulle Energistyrelsen have yderligere spørgsmål til ovenstående mv. så er I vel-

kommen til at kontakte mig. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Lunau Larsen 


