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Temadag i Brancheforeningen for Biogas den 5. marts 2013
Afholdes hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V

Fra målsætninger til realisering
Med energiforliget af 22. marts har politikerne lagt op til en markant udbygning på biogasområdet de kommende år. Energiforliget giver højere elafregningspris og mulighed for afsætning af
biogas til nye formål gennem tilskudsmæssig ligestilling ved distribution af biogas via gasnettet
og nye tilskud til anvendelse af biogas til proces og transport. Politikerne har endvidere aftalt, at
de i starten af 2014 skal se nærmere på, om der er kommet den fornødne gang i udviklingen –
eller der er behov for yderligere tiltag. Der er nedsat en særlig Biogas Task Force i Energistyrelsen, som med inddragelse af aktørerne skal udarbejde beslutningsgrundlaget for politikerne. Der
var meget stor søgning på midlerne til anlægstilskud i efteråret 2012, hvor kun en tredjedel kunne imødekommes – og der er ikke afsat nye midler til anlægstilskud. Hvor står projekterne nu?
Med dagens program lægges op til en afdækning af situationen for anlægsprojekter, som henholdsvis har eller ikke har opnået anlægstilskud. Hvilke udfordringer og muligheder ser de?
Endvidere tages temperaturen på arbejdet i Biogas Task Force, og der kigges på, hvordan mulighederne ser ud for danske biogasaktører på udenlandske markeder. Der er mulighed for, at alle
aktører kan komme og give indspil – også til Brancheforeningens fremadrettede arbejde.
1300 – 1310
1310 – 1430

1415 – 1435
1435 – 1550

1530 – 1555
1555
1600 -

Velkomst ved Aksel Buchholt, fmd. Brancheforeningen for Biogas
Fokus: Task Force Biogas
1310 – 1330 Status for arbejdet, prioriteringer, tidsplan v/ Bodil Harder
1330 – 1350 Kommentarer v/ Hans Henrik Hansen og Henrik V. Laursen
1350 – 1415 Debat – ønsker og forslag
Pause
Fokus: Fremdriften i projekter – udfordringer, barrierer, muligheder
1435 – 1455 Hvordan ser verden ud for et projekt, der har fået tilskud?
Faaborg-Midtfyn
55
05
14 – 15
Hvordan ser verden ud for et projekt, der fik afslag?
Sønderjysk Biogas
05
30
15 – 15
Debat – forslag og identifikation af barrierer og muligheder
Fokus: Eksport af biogasteknologi og viden
1530 – 1550 Mulighederne i udlandet v/ Anders Heine Jensen, BWSC A/S
Afslutning ved Aksel Buchholt
Uformelt samvær til en bid brød og et glas øl/vin/vand

Tilmelding på vedhæftede slip senest mandag den 25. februar til bsn@lf.dk
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