
Hvordan når vi 
vores 2030 mål og 
hvilken rolle spiller 
biogas? 

Skandinaviens Biogaskonference 2017 
Skive, 8. november 2017



Agenda

Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030

Energi og transportsektorens bidrag til klimaindsatsen

Hovedresultater og anbefalinger

Bidrag fra grøn gas – udfordringer og muligheder



Hvilke energi- og klimamål har Danmark frem 
mod 2030 og 2050?
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Klimamål 

ikke-kvotesektor 

2021-2030

50% VE 

i 2030

Fossil uafhængighed / 

lavemissionssamfund 

i 2050

Energi-

effektivisering

mod 2030

Andre klima/energimål:

-Paris-aftale (!)

-VE i transport i 2030

-50% genbrug af husholdningsaffald i 2022

-…

Der kan opnås 

synergi mellem 

klimamålene

Præsentationen 

fokuserer på 

klimamål i ikke-

kvotesektoren 

2021-2030 og 

hvordan biogas kan 

bidrage til dette



CO2 udenfor kvotesektoren udgør 
størstedelen af Danmarks udledninger
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Non-ETS (udenfor kvotesektor)

ETS (kvotesektor)



Hvad kræver det at opfylde målet fra EU?
Brug for betydelig ekstra klimaindsats i 
perioden 2021 til 2030

CO2-manko på 28 

mio. tons 

kumuleret over 

perioden 2021 til 

2030.

Usikkerhed på 21-38 

mio tons

Det svarer til omtrent 

2 -4 gange den årlige 

udledning i 

transportsektoren. 

-39%

Reduktionssti



34%

4%

42%

20%

Hvor meget kan energisektoren levere? 
Brug af fossile brændsler står for > 60 pct. af 
ikke-kvote drivhusgas udledninger i 2020

Landbrug

Affaldsdeponi, Spildevand og Industri (ikke energi)

Kilde: Basisfremskrivningen 2017, Energistyrelsen

I 2020 er forventningen at 

transportsektoren er den 

største udleder af ikke-

kvoteomfattede drivhusgasser  

i form af CO2 fra person-, 

kollektiv og tung transport. 

Dernæst kommer landbruget, 

hvor størstedelen er 

drivhusgasser (metan) fra 

produktion af husdyr. 

Dertil kommer CO2 fra olie- og 

gasfyr i individuelt opvarmede 

boliger samt en række industri-

og produktionserhvervs brug af 

olie og gas.( Energi)

Endelig er der en mindre 

drivhusgasudledning fra 

affaldsdeponier, spildevand 

mv.

Energi

Transport
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Hvor meget kan energisektoren levere? 
Brug af fossile brændsler står for > 60 pct. af 
ikke-kvote drivhusgas udledninger i 2020

34%

4%

42%

20%

Energi

Transport

Stærk synergi 

mellem reduktion af 

olie- og gas forbrug i 

perioden 2021-30 og 

andre danske klima-

og energipolitiske 

målsætninger

Biogas vil også 

reducere udledninger 

i landbruget

Klimamål 

ikke-kvotesektor 

2021-2030

50% VE 

i 2030

Fossil uafhængighed / 

lavemissionssamfund 

i 2050

Færre fossile 

brændsler

Energi-

effektivisering

mod 2030



Hvordan regner vi?
Fem delområder med 30+ grønne teknologier 
og energibesparelser, 3 forskellige indfasninger

~80 forskellige grønne tiltag

Samfundsøkonomi med eksternaliteter

Individuelt opvarmede 

boliger 

Decentrale 

kraftværker
Erhverv Persontransport Tung transport

Link til analysen

https://www.danskenergi.dk/udgivelser/analyse-nr-28-lad-energisektoren-lofte-danmarks-klimaindsats




Hvordan ser det samlede billede ud?
Potentialer og omkostninger i 2021-2030

Millioner tons CO2 (2021-2030)

C
O

2
-s

k
y

g
g

e
p

ri
s

 (
k
ro

n
e

r 
p

r 
to

n
s

)

-1.500 kr.

-1.000 kr.

-500 kr.

0 kr.

500 kr.

1.000 kr.

1.500 kr.

2.000 kr.

2.500 kr.

0 2 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 20 21 23 24 26 27 29 30

Samfundsøkonomisk 

gevinst

Billige tiltag

Moderat 

omkostning

Dyre tiltag



Agenda

Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030

Energi og transportsektorens bidrag til klimaindsatsen

Hovedresultater og anbefalinger

Bidrag fra grøn gas – udfordringer og muligheder



Kulstofoptag i jord 

og skov (LULUCF)
Persontransport,

Især elbiler

Individuel varme, 

bl.a. varmepumper

Tung transport,

bl.a. biogas

Erhverv, Energi-

effektiviseringer

Decentral fjernvarme, 

bl.a. varmepumper

Hvor meget kan energisektoren levere?
Omtrent halvdelen af klimaindsatsen til 
rimelig samfundsøkonomisk omkostning

CO2-manko i analysen



Hvad koster det at opfylde målet?
CO2-manko kan opfyldes for ca. 1,5 mia kr
indenfor energi og transportsektoren

Kilde: Dansk Energi

Det blå-skraverede område 

på MAC-kurven viser, de 

omkostningseffektive tiltag, 

som kan lukke mankoen for 

færreste samfundsmæssige 

omkostninger

Udviklingen i elbilprisen 

samt fossile 

brændselspriser er blandt 

de vigtigste parametre for den 

samlede omkostning 
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Hvilke klimatiltag er omkostningseffektive?
Elektrificering bidrager med størstedelen, 
suppleret af biogas og energieffektivisering 

Biogas

Energieffektivisering i 

industrien

El

Besparelser i 

husholdninger

*Træpiller, træflis og naturgas 

Andet*

58%

14%

7%

18%

3%

Elektrificering udgør 

omkring 60 procent af de 

omkostningseffektive 

klimatiltag. Og er dermed 

langt den største bidrager.

Energieffektiviseringen i 

erhverv til reduktion af 

fossile brændsler har også 

betydeligt potentiale

Biogas til tung transport 

bidrager også betydeligt til 

CO2-reduktionen

Energirenoveringer i 

husholdninger leverer et 

beskedent bidrag.



18%

27%

14%

11%

30%

Hvilke sektorer leverer CO2-reduktionerne ?
Persontransport og boliger leverer mest

Industri

Tung transport

Individuel 

opvarmning 

Persontransport

Decentral fjernvarme

Der skal gang i salg af 

varmepumper til både 

boliger og fjernvarme

Elbiler skal levere 

betydelig del af CO2-

indsatsen. Der er 

forudsat ca. halv million 

elbiler i 2030.

Dette kræver fortsat 

lavere elbilspriser

drevet af faldende 

batteripriser



0

5

10

15

20

25

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M
il

li
o

n
e
r 

to
n

s
 C

O
2

(2
0

2
1

-2
0
3
0
)

Tidlig Gradvis Sen

Hvornår skal vi gå i gang?
Behov for indsats i forskellige tempi

Der er både behov 

for tiltag, der 

iværksættes tidligt, 

gradvist og sent for 

at opnå de 

nødvendige CO2-

reduktioner over 

perioden på den 

mest omkostnings-

effektive måde for 

samfundet. 
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Hvor er værdien af biogas størst?
Lav CO2-skyggepris for biogas i tung transport

Biogas anvendt til 

diesel-reduktion i 

tung transport har 

lavere CO2-

omkostninger end til 

naturgasfortrængnin

g særligt indenfor 

opvarmning



Konsekvenser for klima- og energipolitikken?
5 konklusioner fra analysen

1 Oliefyr skal erstattes med eldrevne varmepumper

2

Biogas er blandt billigste løsninger i tung transport3

Mindre naturgas i opvarmning opnås billigst med 

varmepumper

5
Energieffektivisering i industrien er billigere end i 

energirenovering af bygninger

4
Faldende batteripriser gør elbiler 

samfundsøkonomisk attraktive

Konklusioner fra samfundsøkonomisk analyse
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Udfordringer og muligheder for biogas 1
Høje støtteomkostninger når biogas erstatter 
naturgas 

Høje 

støtteomkostninger 

pga. stor forskel 

mellem biogas- og 

naturgaspris 

Fokus på at reducere 

biogas 

produktionspris

Samlet biogas støtte 

i 2020 ca. 25% af 

samlet VE-støtte 

(kilde: 

Energistyrelsen, juni 

2017)

Diesel 

pris

Biogas 

produktionspris

Naturgas 

pris

Støttebehov



Udfordringer og muligheder for biogas 2
Fremtidig støtte/markedsmodel skal i højere 
grad fremme anvendelse i transport

▪ Ny markeds/støttemodel for biogas med øget fokus på 

anvendelsen af biogas – særligt til tung transport

▪ VE-iblandingskrav frem mod 2030 kan være væsentlig 

driver for øget biogas i transport

22-06-201722



Udfordringer og muligheder for biogas 3
Gaskøretøjer og -infrastruktur skal forbedres 
indenfor tung transport

HPDI-motorer (LBG)?

Otto-motorer (CBG)

Kilde: Energistyrelsen



Udfordringer og muligheder for biogas 3
Gaskøretøjer og -infrastruktur skal forbedres 
indenfor tung transport

Kilde: Fremsyn på vegne af E.on, HMN Naturgas, NGF Nature Energy, DGD

”Biogas til tung transport 2020 – potentialet for udrulning af biogas til tung transport” (2017) 



Udfordringer og muligheder for biogas 4
Naturgasområder bør overgå til varmepumper 
eller hybridløsninger 

Drift og vedligehold

Tarif

Brændselsomkostning

Investeringsomkostning i anlæg

 Eksternaliteter biogas (lugt, udvaskning m.v.)

Opstrømsemissioner (v. 500 kr./tons CO2)

-Elafgift til varme sænkes

-(Grøn) gas-el hybrid kan være 

attraktiv løsning

-Strategi for fremtidens 

gasforbrug herunder 

gasdistributionsnet



Udfordringer og muligheder for biogas 5
Ikke muligt at allokere al biogas til det 
nationale nonETS-regnskab

▪ Biogas medregnes det danske ETS og nonETS-regnskabet 

ift. fordeling af gasforbruget i hhv. ETS og nonETS (EU 

opgørelse til Eurostat)

▪ Biogas medregnes (ifølge dansk regnskab) det land det 

indfødes i gasnettet i

▪ (Grøn gas)certifikator tælles:

▪ ikke med ift. nonETS-regnskabet 

▪ med ift annulering af ETS-kvoter

22-06-201726



Kontaktoplysninger:

Stine Leth Rasmussen Morten Stryg

Afdelingschef Chefkonsulent 

slr@danskenergi.dk mst@danskenergi.dk

22 28 59 71 35 30 04 89

Tak for opmærksomheden


