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Indledning og formål 

Denne vejledning omhandler tilskud til projekter vedrørende investeringer i biogas under 

Landdistriktsprogrammet 2007-2013.  

 

Tilskudsordningen har til formål at fremme udnyttelsen af husdyrgødning til energiformål, og der 

kan i henhold til bekendtgørelse nr. 293 af den 27. marts 2012 om tilskud til biogasanlæg mv.  

ydes tilskud til investering i 

 etablering eller udvidelse af biogas fællesanlæg (kapitel 5 i bekendtgørelsen), 

 etablering eller udvidelse af biogas gårdanlæg på hhv. konventionelle og økologiske 

bedrifter (kapitel 6 i bekendtgørelsen), og 

 etablering af supplerende investeringer på primære bedrifter, herunder nødvendige anlæg 

og teknologier til opbevaring eller oparbejdning af husdyrgødning samt anden biomasse 

(kapitel 7 i bekendtgørelsen). 

 

Økonomiske rammer 
Der er på finansloven i 2012 afsat en ramme på i alt 242 mio. kr. til ordningen. Beløbet består af de 

afsatte midler for 2012 samt uforbrugte midler fra 2010 og 2011. 

 

Fordelingen er i 2012 således: 

 

 Til tilskud til etablering og udvidelse af biogas fællesanlæg samt supplerende 

investeringer er der afsat 200 mio. kr.  

 Til tilskud til etablering og udvidelse af biogas gårdanlæg samt supplerende investeringer er der 

afsat 42 mio. kr. hvoraf de 28 mio. kr er øremærket til økologiske biogas gårdanlæg. 

1. Hvem kan modtage investeringstilskud? 

Tilsagnshaver er den virksomhed eller privatperson der: 

 

 ansøger om tilskud 

 modtager tilsagnet 

 afholder projektudgifterne 

 modtager fakturaer fra leverandører 

 betaler udgifterne og 

 modtager tilskuddet 

 
Til etablering eller udvidelse af biogas fællesanlæg 
Tilskud til etablering eller udvidelse af biogas fællesanlæg kan ydes til en virksomhed, der er en 

selvstændig juridisk enhed, og som skal eje og drive anlægget. 

 
Til etablering eller udvidelse af biogas gårdanlæg 
Tilskud til etablering eller udvidelse af biogas gårdanlæg kan ydes til en jordbruger, der er en 

fysisk eller juridisk person, der som ejer eller forpagter driver en økologisk eller konventionel 

landbrugs- eller gartneribedrift, og som ejer og driver eller planlægger at etablere et sådant anlæg.  

 

Gårdanlægget kan ejes og drives af indtil fem jordbrugere i forening. Anlægget skal være 

beliggende på en af de deltagende landbrugs- eller gartneribedrifter i et særligt udpeget område 
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som fremgår af Landdistriktsprogrammet og offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens 

hjemmeside.  

 

Ved en økologisk landbrugs- eller gartneribedrift forstås i henhold til denne bekendtgørelse en 

landbrugs- eller gartneribedrift, der er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk 

jordbrugsproduktion eller som er omfattet af en ansøgning herom. 

 

Til supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter tilknyttet biogas fællesanlæg 
eller biogas gårdanlæg 
Tilskud til supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter tilknyttet biogas fællesanlæg eller 

biogas gårdanlæg kan ydes til en jordbruger, der er en fysisk eller juridisk person, der som ejer 

eller forpagter driver en primær landbrugs- eller gartneribedrift.  

Ved en primær landbrugs- eller gartneribedrift forstås en bedrift med produktion af primære 

jordbrugsprodukter, der er omfattet af EU-traktatens bilag I
1
, og som ikke har været genstand for 

forarbejdning eller forædling. 

 

2. Afgrænsning til producentorganisationer for frugt og grønt  

Hvis du er medlem af en producentorganisation
2
 eller hvis du er en producentorganisation, kan du 

under visse omstændigheder ikke modtage tilskud fra denne ordning. 
 

Det gælder, hvis der i producentorganisationens driftsprogram er aktioner, der svarer til 

tilskudsberettigede aktiviteter/udgifter under denne ordning.  

 

 

 

3. Hvad er en investering? 

Ved en investering i biogasanlæg forstås de tilskudsberettigede udgifter til etablering eller 

udvidelse af biogasanlæg, herunder udgifter til nødvendigt udstyr til udnyttelse af biogas.  

 

Ved supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter forstås tilskudsberettigede udgifter til 

etablering af nødvendige fortanke (det vil sige fortanke, der skal bruges i forbindelse med 

biogasanlægget), forbehandlingsanlæg mv. på primære landbrugs- eller gartneribedrifter.  

(I kapitel 4-7 kan du se de tilskudsberettigede udgifter).  

 

Hvad er biogas fællesanlæg? 
Ved biogas fællesanlæg forstås anlæg til produktion af biogas fra biomasse primært bestående af 

husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter.  

Biogas fællesanlæg skal ejes og drives af en selvstændig juridisk enhed og være beliggende på en 

særskilt matrikuleret ejendom, der ikke må udgøre en jordbrugsbedrift. Biogas fællesanlægget 

skal ligge i et særligt udpeget område som fremgår af Landdistriktsprogrammet og offentliggøres 

på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.  

                                                 
1 EU-Traktatens bilag I lister alle tilskudsberettigede forarbejdede jordbrugsprodukter. Se følgende 

hjemmeside: http://eur-lex.europa.eu/da/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325DA.015701.html 

 

 
2  Som defineret i Rådet forordning (EF) nr. 1234 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for 

landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen).  

http://eur-lex.europa.eu/da/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325DA.015701.html
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Hvad er biogas gårdanlæg? 
Ved biogas gårdanlæg forstås anlæg til produktion af biogas fra biomasse primært bestående af 

husdyrgødning. Gårdanlægget skal ejes og drives af indtil fem økologiske eller konventionelle 

landbrugs- eller gartneribedrifter i forening, og det skal være beliggende på en af de deltagende 

landbrugs- eller gartneribedrifter. Biogas gårdanlægget skal ligge i et særligt udpeget område som 

fremgår af Landdistriktsprogrammet og offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.  
 

4. Tilskuddets størrelse  

 

Tilskuddet efter denne bekendtgørelse kan maksimalt udgøre 30 pct. af de tilskudsberettigede 

udgifter. 

 

Det samlede tilskud til et biogas fællesanlæg eller biogas gårdanlæg kan dog maksimalt udgøre 

7,5 mio. euro pr. anlæg inklusiv tilskudsberettigede udgifter til eventuelle supplerende 

investeringer i tilknytning til anlægget. 

 

De samlede tilskudsberettigede udgifter pr. ansøger skal mindst udgøre 300.000 kr.  

 

Anden offentlig støtte 
Det fremgår af bekendtgørelsen, at tilskud kan kombineres med anden offentlig støtte, hvis denne 

er godkendt af EU-Kommissionen efter passende procedure, og kombinationsmuligheden er 

indarbejdet i det godkendte danske landdistriktsprogram. 

 

Er der på tilsagnstidspunktet givet tilsagn om anden offentlig støtte til de tilskudsberettigede 

udgifter til etablering eller udvidelse af biogasanlæg, nedsættes tilskuddet efter denne 

bekendtgørelse, således at den samlede offentlige støtte maksimalt udgør 45 pct. af de 

tilskudsberettigede udgifter, dog 55 pct. hvis tilsagnshaver er en mellemstor virksomhed, og 65 

pct. hvis tilsagnshaver er en lille virksomhed. 

 

 Ydes der anden offentlig national støtte i form af garanti, kaution eller lignende til udgifter til 

etablering af supplerende investeringer, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse, 

nedsættes tilskud efter denne bekendtgørelse til de nævnte udgifter, således at den samlede 

offentlige støtte ikke overstiger 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. 

 

Hvis projektet helt eller delvist ønskes finansieret med en kommunegaranti, så skal denne garanti 

være stillet på markedsvilkår, og er derfor ikke at betragte som ”anden offentlig støtte”. 

 

Den samlede offentlige støtte må maksimalt udgøre 7,5 mio. euro pr. tilsagnshaver. 

 

Et eventuelt tilsagn om anden offentlig støtte til investeringen skal anføres i ansøgningsskemaet. 

Det skal ligeledes anføres, hvis ansøger har søgt om anden offentlig støtte, men endnu ikke har 

modtaget tilsagn.  

 

Hvis der opnås tilsagn om anden offentlig støtte til investeringen efter NaturErhvervstyrelsen har 

udstedt tilsagn om tilskud til investeringen, er tilsagnshaver forpligtet til at give 

NaturErhvervstyrelsen meddelelse herom uden ugrundet ophold. 

 



VEJLEDNING – BIOGAS  MAJ 2012  

 

6 

 

 

5. Hvad kan der ydes tilskud til? 

Tilskudsberettigede udgifter - biogas fællesanlæg 
Til biogas fællesanlæg kan der ydes tilskud til udgifter, der er nødvendige og direkte relateret til 

at etablere biogas fællesanlæg eller udvide allerede eksisterende biogas fællesanlæg.  

 

Investeringerne kan omfatte udgifter til  
 

 etablering eller udvidelse af biogasanlægget herunder til nødvendige drifts - og 

administrationsbygninger, 

 etablering eller udvidelse af lager- og modtagefaciliteter for gas og biomasse, 

 materiel til opkoncentration af biomasse samt efterbehandling af afgasset biomasse, 

 honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand*, 

 udstyr, der efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er en nødvendig forudsætning for 

udnyttelse af biogassen, og 

 eventuelt andre udgifter hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig 

betydning for investeringens gennemførelse. 

 

Tilskudsberettigede udgifter - biogas gårdanlæg 
Til biogas gårdanlæg kan der ydes tilskud til udgifter, der er nødvendige og direkte relateret til at 

etablere biogas gårdanlæg eller udvide eksisterende biogas gårdanlæg.  

 

Investeringerne kan omfatte udgifter til 

 

 etablering eller udvidelse af biogasanlægget herunder til nødvendige lager - og 

modtagefaciliteter for gas og biomasse, 

 materiel til opkoncentration af biomasse samt efterbehandling af afgasset biomasse,  

 honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand3, 

 andet udstyr, der efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er en nødvendig forudsætning for 

udnyttelse af biogassen, og  

 eventuelt andre udgifter hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig 

betydning for investeringens gennemførelse. 

 

Som eksempler på støtteberettigede udgifter kan nævnes separationsanlæg, herunder mobile 

separationsanlæg, forudsat at anlægget anvendes til at behandle den kapacitet, der etableres eller 

udvides med på biogasanlægget. 

Udover selve reaktorerne kan der på et nyt biogasanlæg søges om støtte til de motorer, der skal 

generere varme/elektricitet fra den producerede gas. Der kan kun ydes støtte til motorkapacitet 

svarende til den gas, der produceres på baggrund af etableringen af biogasanlægget. 

Den såkaldte ”gasrampe”, der føder den producerede biogas ind i et eksternt kraft-varmeværks 

motorer er ligeledes støtteberettiget. Alle andre udgifter der knytter sig til et eksternt kraft-

varmeværk (anden juridisk enhed end biogasanlægget) er ikke støtteberettigede. 

 

Ombygning af gasmotor (fra naturgas til biogas) er støtteberettiget i det omfang at kraftværk og 

biogasanlæg er samme juridiske enhed. 

                                                 
3
 Bemærk at udgifter til honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand maksimalt kan 

udgøre 15 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter i projektet. 
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Endvidere kan der ydes støtte til opgraderingsanlæg på biogasanlægget (samme juridiske enhed). 

Tilskudsberettigede udgifter - supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter 
Til supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter kan der ydes tilskud til udgifter, der er 

nødvendige og direkte relateret til anlæg og teknologier på primære landbrugs- eller 

gartneribedrifter til opbevaring eller oparbejdning af biomasse i tilknytning til biogasanlæg. 

Investeringerne skal ligge udover de tanke til gylleopbevaring m.v., som der er krav om ifølge 

bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage 

mv. 

 

Investeringerne kan omfatte udgifter til: 

 etablering af fortanke og øvrige leverancefaciliteter for biomasse, (omfatter ikke 

almindelige gyllebeholdere og fortanke eller lignende faciliteter, der normalt findes på en 

husdyrbedrift), 

 materiel til opkoncentration af biomasse, 

 overdækning af gylletanke,  

 honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand4, og 

 eventuelt andre udgifter hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig 

betydning for investeringens gennemførelse. 

 

For eksterne konsulentydelser i projektet gælder det endvidere, at du skal kunne redegøre 

detaljeret for aktiviteter, timepris og timeantal, i form af enten konsulentkontrakter eller time- og 

aktivitetsopgørelser. 

 

 

Der kan kun ydes tilskud til de udgifter, der er afholdt efter NaturErhvervstyrelsen har givet 

tilladelse til at påbegynde projektet. 

 

Det er en forudsætning, at alle udgifter kan relateres direkte til projektet, og at de er nødvendige 

for gennemførelsen af projektet. Udgifterne skal endvidere stå i et rimeligt forhold til den ydelse 

og nytte, udgiften bidrager med til projektet.   

 

Eksempler på udgifter, der ikke gives tilskud til (listen er ikke udtømmende) 

 Tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og 

tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer 

 udgifter som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet 

tilladelse til at iværksætte projektet. 

 Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt uden for projektperioden  

 Udgifter, der er betalt efter at projektperioden er slut 

 Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet  

 Udgifter, der er et krav i henhold til anden lovgivning, f.eks. byggetilladelser 

 Udgifter hvortil der er modtaget tilskud fra andre offentlige myndigheder  

 Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud 

 Udgifter til køb af jord, besætninger, planter og produktionsrettigheder,  

 Udgifter der overvejende må vurderes som genanskaffelse af udstyr, 

                                                 
4
  Bemærk at udgifter til honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand maksimalt kan 

udgøre 15 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter i projektet. 
 



VEJLEDNING – BIOGAS  MAJ 2012  

 

8 

 

 Udgifter til faciliteter hvis primære formål er at transportere biomasse fra 

leverandøren af biomassen og frem til lagerfaciliteter på biogasanlægget, og udgifter 

til faciliteter hvis primære formål er at transportere gas fra biogasanlægget og frem til 

aftagere af gassen, 

 Udgifter til køb, leje og leasing af brugte maskiner og brugt udstyr 

 Finansierings- og pengeinstitutomkostninger og udgifter til revision og advokat, med 

mindre de skyldes krav fra NaturErhervstyrelsen 

 Køb af fast ejendom, herunder køb af jord 

 Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger - medmindre disse 

skyldes krav fra NaturErhvervstyrelsen 

 Moms med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver 

 Renter af gæld  

 Udgifter til køb, leje og leasing af brugt udstyr og materiel  

 Naturalydelser 

 Driftsudgifter (f.eks. husleje, forsikringer, energiforbrug, kontorholdsudgifter, 

abonnementer mv.) 

 Køb på afbetaling med ejendomsforbehold af udstyr og materiel 

 

 

 

 

 

6. Betingelser for at opnå tilsagn  

 

Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og direkte relaterede til 

projektaktiviteterne. Udgifternes størrelse skal samtidig være rimelig i forhold til aktiviteterne. 

Det er ansøgers ansvar at redegøre for dette i ansøgningen. Du skal derfor udspecificere alle 

udgifter i et separat budgetskema, når du søger om tilskud. Skemaet findes på 

NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

For at NaturErhvervstyrelsen kan meddele tilsagn til en investering, skal en række betingelser 

være opfyldt, og der skal til ansøgningen være vedlagt en række bilag. 

 

Følgende betingelser skal være opfyldt og oplysninger indsendt på ansøgningstidspunktet: 

 

 En uddybende beskrivelse af investeringen, herunder beskrivelse af hvilke anlægstyper og 

teknologier, der skal investeres i, placering af anlægget, udspecificeret budget, tidsplan 

for gennemførelse af investeringen m.v. (se bilag til ansøgningsskemaet).  

 

 
 

 

 

Rimelige udgifter 

Når NaturErhvervstyrelsen modtager en ansøgning om tilskud, skal styrelsen vurdere, om 

udgifterne til projektet er rimelige. Hvis det ikke er muligt og relevant på ansøgningstidspunkt, 
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skal tilsagnshaver senest i forbindelse med anmodning om udbetaling dokumentere, at udgifterne 

til projektet er rimelige. 

 

Det betyder, at ansøger i alle tilfælde skal dokumentere, at der er tale om rimelige udgifter/priser. 

Ansøger skal derfor sammen med ansøgningen normalt indsende 2 eller flere tilbud, prisoverslag, 

prisliste eller anden form for dokumentation, der viser, at ansøger skal betale/har betalt, hvad der 

svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse. Hvis ansøger/tilsagnshaver 

ikke vælger det billigste tilbud, skal ansøger/tilsagnshaver begrunde årsagen hertil. Hvis det ikke 

på ansøgningstidspunktet er muligt at indhente tilbud, skal dette forklares og begrundes, og 

NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte vilkår, om at tilbud skal indsendes på et senere tidspunkt, 

senest inden udbetaling af rate eller slutudbetaling. 

Ved vurdering af, om de ansøgte udgifter er rimelige, vil det sagkyndige biogasudvalg 

kommentere i det omfang det vurderes nødvendigt, således at NaturErhvervstyrelsen kan træffe 

afgørelse for så vidt angår budgettet i tilsagnet. Dette gælder primært i de tilfælde hvor ansøger 

ikke har mulighed for at dokumentere udgifterne med tilbud. 

 

Ved udgifter til indkøb af hyldevarer på max 15.000 kr. og til serviceydelser, konsulentydelser og 

anlægsudgifter på max 20.000 kr. er det ikke nødvendigt, at ansøger indsender tilbud, 

prisoverslag eller prisliste. Men det skal stadig vurderes, om priserne er rimelige, og ansøger skal 

efterfølgende kunne dokumentere udgiften ved faktura, kvittering og lignende. 

 

For alle udgifter gælder, at du på udbetalingstidspunktet skal kunne dokumentere udgiften ved 

faktura, kvittering eller lignende. For eksterne konsulentydelser i projektet gælder det endvidere, 

at du skal kunne redegøre detaljeret for aktiviteter, timepris og timeantal, i form af enten 

konsulentkontrakter eller time- og aktivitetsopgørelser. 

 

Ansøger skal i ansøgningen udspecificere alle udgiftsposter og angive hvilke opgaver, der skal 

udføres og hvilket udstyr, der forventes indkøbt. 

 

 

Udbudsregler 

Udbud skal sikre effektiv konkurrence, så alle virksomheder har lige adgang til offentlige støttede 

kontrakter, og sikre at der indkøbes bedst og billigst. 

Som tilsagnshaver efter denne ordning, kan du være omfattet af EU’s udbudsregler eller reglerne 

i den danske tilbudslov (bekendtgørelse af lov nr. 1410 af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på 

visse offentlige og offentligt støttede kontrakter).  

 

Hvis dit projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU´s udbudsregler eller 

tilbudslovens regler, skal du oplyse om det allerede i ansøgningen. 

 

Senest når du anmoder om udbetaling, skal du dokumentere, at du har opfyldt reglerne.  

 

Du skal holde dokumenter, som dokumenterer, at reglerne er overholdt, tilgængelige i mindst 5 år 

fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal gemme de tilbud, du ikke 

har accepteret. 

 

Du skal også være opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte den samlede værdi af 

de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis vi vurderer, at EU’s udbudsregler eller 

reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Det nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering 
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af art og grovhed af overtrædelsen, og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for Den 

Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være 

forbundet hermed. 

 

Det fremgår bl.a. af reglerne, at ved investeringer, der kan karakteriseres som bygge- og 

anlægsarbejder med en anslået værdi over 300.000 kr., skal tilsagnshaver indhente to 

underhåndsbud (to tilbud) på investeringen. Ved bygge- og anlægsarbejder forstås også varekøb 

(udstyr), der forudsætter betydelige installationsomkostninger for at kunne fungere.  

 

Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om reglerne. Du finder informationen på Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk. 

 

 

Effektvurdering 

 

NaturErhvervstyrelsen skal vurdere effekterne af projekter, der modtager tilskud under 

Biogasordning. 

 

Effekten som opnås ved en gennemførelse af det enkelte projekt inden for følgende områder: 

a) Skabelse og sikring af arbejdspladser. 

b) Styrkelse af konkurrenceevnen. 

c) Bidrag til reduktion af drivhusgasser og lugtgener. 

d) Bidrag til reduktion af næringsstofudvaskning. 

e) Bidrag til omlægning til grøn energi. 

f) Bidrag til udvikling af det geografiske område eller det faglige område, herunder sikring 

af et robust produktionsmiljø. 

 

 

Opretholdelse i 5 år 

Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres, og at projektet og dets 

formål kan opretholdes i mindst 5 år.  

 

Praktiske konsekvenser af kravet om opretholdelse i 5 år 

 

Alle investeringer, der indgår i et projekt, der har opnået tilsagn om tilskud, skal opretholdes 

i minimum 5 år (fx separationsanlæg indkøbt til projektet). Hvis en investering (fx 

separationsanlægget) går i stykker inden for projektperioden, skal den repareres for 

tilsagnshavers regning. Er det ikke er muligt at reparere den pågældende genstand, skal 

tilskudsmodtager erstatte den for egen regning.  

Hvis noget går i stykker inden for 5 års perioden men efter projektperioden, og der ikke 

længere er brug for genstanden, vil vi normalt ikke forlange, at genstanden erstattes, men den 

skal stadig bevares.  

Tilskudsmodtager skal opbevare faktura og dokumentation for betaling af den nyindkøbte 

genstand indtil den oprindelig 5-årige periodes udløb. 

Tilskudsmodtager skal endvidere opbevare faktura og dokumentation for betaling af den 

defekte genstand indtil den oprindelig 5-årige periodes udløb. 

Hvis tilsagnshaver er i tvivl skal tilsagnshaver kontakte NaturErhvervstyrelsen.   

 

http://www.kfst.dk/
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Biogas fællesanlæg 

 

 Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver senest ved anmodning om 

udbetaling af tilskud kan dokumentere at anlægget senest ved projektperiodens afslutning 

er tilsluttet til og afsætter den producerede energi via et kollektivt forsyningsnet.  

 

 Biogas fællesanlæg er eller skal være beliggende på en særskilt matrikuleret ejendom i et 

særligt udpeget område, som fremgår af landdistriktsprogrammet. Kort med de udpegede 

områder kan findes på www.naturerhverv.dk sammen med ansøgningsmaterialet. 

Ejendommen som biogas fællesanlægget er eller skal være beliggende på, må ikke udgøre 

en jordbrugsbedrift. 

 

 Som bilag til en ansøgning om etablering eller udvidelse af et biogas fællesanlæg skal 

der foreligge oplysninger om den samlede mængde og type af biomasse, der skal anvendes 

til produktion af biogas i biogasanlægget, og en beregning af, hvor stor en del, der er 

husdyrgødning. Andelen af husdyrgødning skal udgøre minimum 75 pct. i gennemsnit pr. 

år af den biomasse målt i tons, der anvendestil produktionen af biogas.  Se afsnit om 

metode til beregning af andel husdyrgødning. Der skal tillige foreligge en beregning af 

den forventede samlede biogasproduktion i biogasanlægget, og hvor stor del af 

gasproduktionen, der er baseret på husdyrgødning.  

 

 Som yderligere bilag til en ansøgning om udvidelse af eksisterende biogas fællesanlæg 

skal vedlægges en opgørelse over kapacitetsudvidelsen, stigningen i den anvendte 

mængde husdyrgødning samt stigningen i produceret mængde biogas. Der skal vedlægges 

dokumentation for den anvendte mængde biomasse samt produktionen i eksisterende 

biogasanlæg før udvidelsen. Mængderne angives som et gennemsnit over de seneste to år.  

 

 
 

Biogas gårdanlæg på økologiske bedrifter 

 

 Som bilag til en ansøgning om tilskud til etablering eller udvidelse af biogas gårdanlæg på 

økologiske bedrifter, skal der være oplysninger om mængden af husdyrgødning til 

biogasproduktionen, så mængden af leveret husdyrgødning udgør mindst 50 pct. (målt i 

tons) i gennemsnit pr. år af den samlede biomasse, der anvendes til produktionen af 

biogas. Se afsnit om metode til beregning af andel husdyrgødning.  Den samlede mængde 

husdyrgødning er summen af mængden af den husdyrgødning, der produceres på 

jordbrugsbedriften, og mængden af den husdyrgødning, der er indgået aftale om leverance 

af.  

 

Der er mulighed for at opnå dispensation for 50 %-kravet.  

 

For at kunne opnå dispensation for kravet om minimum 50 % husdyrgødning i den 

anvendte biomasse for økologiske gårdanlæg, skal ansøger kunne dokumentere og 

sandsynliggøre, at det inden for en radius på 20 km. fra den bedrift hvor gårdanlægget 

ønskes placeret eller er placeret, ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt med 

husdyrgødning, som må anvendes i økologisk produktion (se bilag I i økologivejledningen 

http://1.naturerhverv.fvm.dk/oekologi_vejledning_bedrifter.aspx?ID=2137 ). 

http://www.naturerhverv.dk/
http://1.naturerhverv.fvm.dk/oekologi_vejledning_bedrifter.aspx?ID=2137
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Dette kan være fordi der ikke er husdyrbedrifter, der kan levere gødning som må anvendes 

i økologisk produktion  eller fordi de husdyrbedrifter, der findes, ikke ønsker at levere 

husdyrgødning til biogasgårdanlægget. 

 
Bemærk venligst at ansøger har pligt til at oplyse NaturErhvervstyrelsen om eventuelle 

ændringer i tilgængeligheden af husdyrgødning inden for 20 km radius fra bedriften. I 

sådanne tilfælde, vil ansøger have pligt til dels at videregive oplysningerne til 

NaturErhvervstyrelsen og dels at anvende den maksimalt tilgængelige husdyrgødning i 

biogasanlægget, således at kravet om 50 % husdyrgødning forsøges efterlevet, hvis 

muligt. 

 

Nedenfor følger en beskrivelse af den ekstra dokumentation, der skal vedlægges 

ansøgningen, hvis man ønsker at søge dispensation. 

 

Kravene til ansøger vil være følgende: 

 
-      En grundig tekstforklaring på, hvorfor man mener, man skal have dispensation?  

-      En beskrivelse af hvilken type biomasse, der skal anvendes og i hvilke mængder samt 

dokumentation for effekten, for så vidt angår gasproduktionen, af den biomasse, der 

anvendes. 

-      Hvis ”usædvanlig” biomasse anvendes, så skal der vedlægges dokumentation, der 

sandsynliggør, at man har den korrekte og tilstrækkelige teknik til at behandle denne 

biomasse. 

-      Hvis der findes husdyrbedrifter, der kan levere husdyrgødning som må anvendes i 

økologisk produktion, inden for 20 km. radius: vedlagte underskrevne erklæringer, 

hvoraf det fremgår, at de ikke ønsker at levere husdyrgødning til biogasanlægget. 

 

 

 
Plantemateriale, der primært bør  anvendes i stedet for husdyrgødning:  

plantemateriale og ikke-økologisk plantemateriale der må bruges som 

gødning/jordforbedringsmiddel i økologisk produktion. Det ikke-økologiske 

plantemateriale kan for eksempel være grøngødningsafgrøder, efter- og mellemafgrøder, 

afgrøder af dårlig kvalitet og afgrøderester (halm), enggræs og andet plantemateriale fra 

naturpleje. 

 

NaturErhvervstyrelsen vil vurdere ansøgninger om dispensation for 50 %-kravet 

individuelt, og det er derfor vigtigt, at ansøger beskriver projektet og grundlaget for at 

søge dispensation grundigt i tekst. 

 

 
 

 

 

 Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at biogas gårdanlægget er eller skal være 

beliggende på en af de deltagende økologiske bedrifter i et særligt udpeget område, som 

fremgår af landdistriktsprogrammet. Kort med de udpegede områder kan findes på 

www.naturerhverv.dk sammen med ansøgningsmaterialet. 

 

 Det gælder særligt for de økologiske gårdanlæg, at det er en betingelse for tilsagn om 

tilskud, at den afgassede biomasse lever op til NaturErhvervstyrelsens gældende regler for 

økologisk gødning. 

 

 

http://www.naturerhverv.dk/
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Konventionelle biogas gårdanlæg  

 

 Som bilag til en ansøgning om tilskud til etablering eller et udvidelse af konventionelle 

biogas gårdanlæg skal der være oplysninger om mængden af husdyrgødning til 

biogasproduktionen, så mængden af leveret husdyrgødning udgør mindst 75 pct. (målt i 

tons) i gennemsnit pr. år af den samlede biomasse, der anvendes til produktionen af 

biogas. Se afsnit om metode til beregning af andel husdyrgødning.  Den samlede mængde 

husdyrgødning er summen af mængden af den husdyrgødning, der produceres på 

jordbrugsbedriften, og mængden af den husdyrgødning, der er indgået aftale om leverance 

af.  

 

 Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at biogas gårdanlægget er , eller skal være, 

beliggende på en af de deltagende konventionelle bedrifter i et særligt udpeget område, 

som fremgår af landdistriktsprogrammet. Kort med de udpegede områder kan findes på 

www.naturerhverv.dk sammen med ansøgningsmaterialet. 

 

 

 Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at bedriften, hvor biogas gårdanlægget er eller 

skal være beliggende, i gennemsnit i de sidste fem planperioder har haft mindst 100 

dyreenheder tilknyttet bedriften. 

 

 
Supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter 

 

 Som bilag til en ansøgning om tilskud til supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter, 

der søges i tilknytning til en ansøgning om etablering eller udvidelse af et biogasanlæg, 

skal der vedlægges kopi af den indgåede aftale om levering af husdyrgødning til 

biogasanlægget. Aftalen om levering af husdyrgødning skal gælde i mindst 3 år fra den 

dato, hvor supplerende investeringer skal være afsluttet, dog mindst 5 år fra den dato 

NaturErhvervstyrelsen meddeler tilsagn om tilskud.  

 

 

 Ovennævnte betingelser skal være opfyldt i minimum den periode investeringen kræves 

opretholdt, det vil sige mindst 3 år fra investeringen er afsluttet, dog mindst 5 år fra den 

dato NaturErhvervstyrelsen har meddelt tilsagn. 

 

Derudover er det en generel betingelse for alle typer projekter, at ansøger, for at 

NaturErhvervstyrelsen kan behandle ansøgningen, skal afgive de oplysninger, som 

NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen. 

 

 

Metode til fastsættelse af andel husdyrgødning 

  

Andelen af husdyrgødning skal udgøre minimum 75 pct. på konventionelle fællesanlæg samt 

konventionelle gårdanlæg og 50 pct. på økologiske anlæg (medmindre der er givet dispensation 

jf. § 15, stk. 4), i det følgende er der beskrevet en metode til hvordan dette opgøres. 

Opgørelsen er generelt baseret på vægt, og der skal føres logbog på døgnbasis, der angiver type, 

mængde og oprindelse af biomasse. Metoden der anvendes er afhængig af, om der er tale om et 

fællesanlæg eller et gårdanlæg. 

 

Biogas fællesanlæg 

http://www.naturerhverv.dk/
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På fællesanlæg skal der etableres en brovægt og alle indgående leverancer skal afvejes før 

aflæsning. I det omfang der findes en flowmåler på afgangssiden af reaktoren, og alle leverancer, 

der ikke er husdyrgødning, er afvejet andet sted inden levering, vil dette ligeledes kunne 

godkendes. I dette tilfælde opgøres mængden af husdyrgødning som differencen mellem 

udpumpet materiale og leveret biomasse, der ikke er husdyrgødning. For anlæg, hvor gylle 

pumpes fra omkringliggende landbrug, kan flowmåler med dataopsamling ligeledes godkendes til 

at udregne vægten. Det forudsættes i beregningerne, at gylle har en massefylde på 1 ton/m
3
, men 

det påhviler anlægsejer 4 gange årligt at måle massefylde, og gennemsnittet af de målte 

massefylder anvendes i beregningerne. 

 

 

 

Biogas gårdanlæg 

På gårdanlæg vil det i de fleste tilfælde være vanskeligt at veje husdyrgødning, da næsten al 

transport mellem tanke sker ved rørtransport. I dette tilfælde vil mængden af husdyrgødning 

kunne opgøres enten ved etablering af flowmålere mellem stald og biogasanlæg og en anslået 

massefylde på 1 ton/m
3
 eller ved fastsættelse af mængder ved hjælp af husdyrgødningsnormer 

med korrektion for tørstofindhold, det vil sige at i det omfang gyllen har et lavere eller højere 

tørstofindhold end normerne, korrigeres mængden op eller ned. I beregningen forudsættes, at 

mængden af gylle er proportional med normen for den givne dyretype ved det anvendte 

staldsystem og det målte tørstofindhold, jf. nedenstående formel:  

 

  

 
 

 

Beregningen udføres som summen af gødning fra alle dyretyper fra 1 til n, hvor n er det 

foreliggende antal dyretyper. Hvis gyllen blandes, regnes med vægtede gennemsnit. 

Tørstofindhold i husdyrgødning måles en gang månedligt. På gårdanlæg skal alle eksterne 

affalds- og afgrødeleverancer ledsages af handelsdokument med opgørelse af vægt. Mængden af 

afgrøder, der dyrkes på bedriften og anvendes i biogasanlægget, opgøres af ejer. Al biomasse, der 

tilsættes biogasanlæg, ajourføres dagligt i logbog. I tilfælde, hvor der rejses tvivl om opgørelsen, 

kan gas- og energiproduktion sammenholdt med opgjorte husdyrgødningsmængder anvendes til 

at sandsynliggøre, om mængdeopgørelser er korrekte.  

 

Massefylde udregnes ved at veje vægten af gylle i en 10-100 liter beholder, hvor massefylden 

fastsættes til vægt af gylle per liter.  

Flowmålere, der anvendes, skal være kalibreret til den anvendte biomasse og have en maksimal 

måleusikkerhed på +/- 2%.  

 

 

 

7. Hvordan søges der om tilskud? 
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Ansøgninger sendes til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgninger kan sendes fra den 1. juni 2012 og 

skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 15. august i ansøgningsåret. 

 

 

Der er to typer af ansøgningsskemaer: 

 Ansøgningsskema om tilskud til Biogas 2012 – biogasanlæg 

 Ansøgningsskema om tilskud til Biogas 2012 – supplerende investeringer på 

jordbrugsbedrifter 

 

Derudover er der på hjemmesiden et kort, hvoraf de særligt udpegede områder, for placering af 

biogas fællesanlæg, fremgår. 

Hver ansøgning med bilag skal sendes til NaturErhvervstyrelsen i to eksemplarer.  

 

Hvis der til en ansøgning om tilskud til etablering eller udvidelse af biogasanlægget også søges 

om tilskud til supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter skal det fremgå tydeligt hvilket 

biogasanlæg ansøgningen er tilknyttet til. NaturErhvervstyrelsen opfordrer til, at ansøgninger, der 

er knyttet til hinanden indsendes sammen (ansøgning til biogasanlæg og supplerende 

investeringer). Husk at ved ansøgning om tilskud til supplerende investeringer skal de enkelte 

jordbrugsbedrifter udfylde hver sit ansøgningsskema. 

 

Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet eller videreført til næste 

ansøgningsrunde.  

 

NaturErhvervstyrelsen kan anvende de afsatte rammer i én ansøgningsperiode pr. år eller fordele 

rammerne på flere ansøgningsperioder. 

 

Ansøgning om tilskud skal ske på et særligt ansøgningsskema som findes på 

NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.fvm.dk. 

 

Ansøgningen sendes enten pr. post eller pr. e-mail. 

 

Hvis du sender ansøgningen med post senest dagen før ansøgningsfristen er det en god ide, at få 

udstedt en kvittering for indleveringen som dokumentation for, at ansøgningen er sendt rettidigt. 

Hvis ansøgningen sendes på e-mail, vil det lette NaturErhvervstyrelsens sagsbehandling, hvis der 

i emnefeltet angives navn på ansøger samt projekttitel. 

 

Ansøgningen skal indeholde: 

 Ansøgningsskema med de generelle oplysninger om ansøger samt en 

projektbeskrivelse der indeholder alle de oplysninger, der efterspørges i 

ansøgningsskemaet. 

 Dokumentation for rimelige priser i form af to tilbud (eller anden dokumentation, hvis 

tilbud ikke kan skaffes på ansøgningstidspunktet). 

 Tilbud (nummererede bilag) 

 Budgetudspecificeringsskema med detaljeret beskrivelse og udspecificering af 

samtlige udgifter fordelt på arbejdspakker. 

 

 

 

Ansøgningen sendes til: 

NaturErhvervstyrelsen 

Center for Projekttilskud - virksomhed 

http://www.naturerhverv.fvm.dk/
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Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Eller til mailadressen: projekttilskud@naturerhverv.dk  

  

8. Behandling og prioritering af  ansøgningerne 

Igangsætningstilladelse 

NaturErhvervstyrelsen kvitterer for at have modtaget din ansøgning, og i den forbindelse kan vi 

give tilladelse til, at du på egen regning og risiko går i gang med projektet. 

 

Hvis ansøgningen senere resulterer i et tilsagn, kan projektudgifter, du har afholdt fra datoen for 

igangsætningstilladelsen, indgå i tilskudsgrundlaget. Hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, 

må du selv betale alle projektudgifter.  

 

En igangsættelsestilladelse er således ikke en garanti for, at du får tilskud til projektet. Datoen for 

igangsættelse kan tidligst være datoen for NaturErhvervstyrelsens kvitteringsbrev. 

Prioriteringskriterier 

Hvis de afsatte midler ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger, prioriterer 

NaturErhvervstyrelsen ansøgningerne. 

 

Ved prioriteringen lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på: 

 
1. om projektet er beskrevet klart og præcist, 

2. om der er kontinuitet og sammenhæng i projektet,  

3. om projektet indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning,  

4. projektets relevans i forhold til ordningens formål,  

5. projektets forventede effekter i forhold til ordningens formål,  

6. projektets budget i forhold til de planlagte investering,  

 

Hvis de fastsatte økonomiske rammer ikke er tilstrækkelige til at give tilsagn til alle 

tilskudsberettigede ansøgninger, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om tilsagn om tilskud 

på grundlag af en prioritering af ansøgningerne.  

 

 

 
 

Ansøgninger om tilskud til etablering eller udvidelse af biogas fællesanlæg 

 

Til brug for vurderingen og prioriteringen af ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter om 

biogas fællesanlæg nedsætter NaturErhvervstyrelsen et sagkyndigt udvalg på otte medlemmer, 

der rådgiver NaturErhvervstyrelsen om tildeling af tilsagn om tilskud. To medlemmer udpeges af 

NaturErhvervstyrelsen uden forudgående indstilling, og seks medlemmer udpeges efter indstilling 

fra Energistyrelsen (ét medlem), Kommunernes Landsforening (ét medlem), Brancheforeningen 

for Biogas (to medlemmer), Landbrug & Fødevarer (ét medlem) samt Miljøstyrelsen (ét 

medlem). NaturErhvervstyrelsen udpeger formanden blandt udvalgets medlemmer. Udvalget 

vurderer, om de forventede effekter af projektet er realistiske ud fra de modtagne oplysninger om 

de samlede tilskudsberettigede udgifter og projektets kapacitet. Det sagkyndige udvalg kan 

mailto:projekttilskud@naturerhverv.dk
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rådgive NaturErhvervstyrelsen om tildeling af tilsagn om tilskud til projekter om biogas 

gårdanlæg og projekter om supplerende investeringer, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at der 

er behov herfor. 

 

Ansøgninger, om tilskud til etablering eller udvidelse af biogas gårdanlæg samt supplerende 

investeringer på jordbrugsbedrifter, vil alene blive behandlet og afgjort af NaturErhvervstyrelsen. 

 

Til brug for vurderingen af ansøgningerne indhenter NaturErhvervstyrelsen en udtalelse om 

projektet fra den kommune, hvor anlægget er beliggende eller påtænkes etableret. 

 

 

For så vidt angår biogas fællesanlæg og gårdanlæg, er det ikke et krav på ansøgningstidspunktet, 

at der er indgået bindende gylleaftaler, men det skal i ansøgningen sandsynliggøres med 

angivelse af navn og cvr-nummer på leverandører, at der kan skaffes de nødvendige mængder 

husdyrgødning. 

Bemærk, at ansøgninger om tilskud til biogas fællesanlæg og gårdanlæg vil blive prioriteret ud 

fra, om der på ansøgningstidspunktet er indgået aftaler (bindende aftaler med underskift) om 

levering af biomasse, og at disse underskrevne aftaler er vedlagt ansøgningen. Det er således ikke 

et krav for at opnå tilsagn, men ansøgere med aftaler om levering har større sandsynlighed for at 

opnå et tilsagn. 

 

Ligeledes er det ikke et krav, at man skal have opnået nødvendige tilladelser fra offentlige 

myndigheder på ansøgningstidspunktet, men ansøgere der kan dokumentere og sandsynliggøre at 

tilladelser er opnået eller vil blive opnået, vil blive prioriteret, og har således større sandsynlighed 

for, at opnå tilsagn. 

 

 

Ved prioritering af ansøgninger lægges vægt på følgende i den anførte rækkefølge: 

 
1) Projektets samlede tilskudsberettigede udgifter i forhold til projektets kapacitet. Ved beregning af 

projektets kapacitet lægges vægt på: 

 

a) For biogasanlæg: Primært antal tons husdyrgødning, der årligt behandles og sekundært 

forventet antal m
3
 biogas baseret på husdyrgødning, der produceres. 

b) For supplerende investeringer: graden af opkoncentration af husdyrgødning på bedriften, 

og den mængde husdyrgødning, der skal leveres til biogasanlægget, beregnet ud fra antal 

dyreenheder på bedriften.  

 

2) Hvor fremskredent projektet er i forhold til opnåelse af de nødvendige tilladelser fra offentlige 

myndigheder. Hvor det er relevant, lægges der vægt på følgende i den anførte rækkefølge: 
a) Byggetilladelse er udstedt. 

b) Miljøgodkendelse er udstedt. 

c) Anlæg er godkendt efter biproduktforordningen. 

d) Lokalplan med biogasanlæg er vedtaget og offentliggjort. 

e) Lokalplan og miljøvurdering er godkendt på byrådsmøde.  

f) VVM-tilladelse er udstedt. 

g) Kommuneplantillæg er godkendt i byrådet. 

h) Idéfase og VVM-pligt er annonceret.  

i) Afgørelse om VVM-pligt er truffet. 

j) Annoncering og offentliggørelse af VVM-pligt er sket. 

k) Endelig vedtaget temaplan eller kommuneplan er offentliggjort.  
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l) Temaplan- eller kommuneplanforslag er offentliggjort inklusiv miljørapport med 

miljøvurdering. 

m) Temaplan- eller kommuneplanforslag er vedtaget i byrådet. 

n) Miljøvurdering/miljørapport er udarbejdet. 

o) Beslutning om at udarbejde temaplan er vedtaget i byrådet.  

p) Indsamling af data vedrørende varmeværker, biomassegrundlag m.v. er udarbejdet.  

q) Intet kan pt. præciseres. 

 

Der er i ansøgningsskemaet en liste, hvor der kan krydses af og/eller angives bemærkninger 

vedrørende ovenstående punkter. 

Bemærk, at hvis der f.eks. er opnået miljøgodkendelse, så er det nok at indsende kopi af f.eks. 

forsiden, det vil sige det er ikke hele rapporten, der skal indsendes blot dokumentation for, at 

tilladelsen foreligger. 

3) Effekten som opnås ved en gennemførelse af det enkelte projekt inden for følgende områder: 

g) Skabelse og sikring af arbejdspladser. 

h) Styrkelse af konkurrenceevnen. 

i) Bidrag til reduktion af drivhusgasser og lugtgener. 

j) Bidrag til reduktion af næringsstofudvaskning. 

k) Bidrag til omlægning til grøn energi. 

l) Bidrag til udvikling af det geografiske område eller det faglige område, herunder sikring 

af et robust produktionsmiljø. 

 

4) Om projektet indgår i sammenhæng med lokale eller regionale tiltag, herunder projekter 

indstillet af lokale aktionsgrupper eller de regionale vækstfora, og om investeringerne har 

sammenhæng med andre statslige indsatser. 

 

 5) Ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter om etablering eller udvidelse af biogasanlæg 

prioriteres herudover ud fra, om der på ansøgningstidspunktet er indgået aftaler om levering af 

biomasse (f.eks. underskrevne gylleaftaler). 

 

Ved ansøgning om tilskud til supplerende investeringer 

 

Ansøgning om tilsagn om tilskud til supplerende investeringer prioriteres herudover ud fra 

følgende kriterier i den anførte rækkefølge: 

1) Om projektet er knyttet til en ansøgning om tilsagn eller tilskud til projekter om et 

biogas fællesanlæg eller et biogas gårdanlæg efter denne bekendtgørelse. 

2) Om projektet er knyttet til et biogasanlæg, der er under etablering eller udvidelse, men 

som ikke modtager tilskud efter denne bekendtgørelse. 

3) Om projektet er knyttet til et allerede eksisterende biogasanlæg. 

 

 

9. Afgørelse 

 

NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn eller afslag efter kriterierne beskrevet i afsnit 

9 i denne vejledning. 

 

Udstedelse af tilsagn om tilskud, udbetaling af tilskud m.v. administreres af 

NaturErhvervstyrelsen på vegne af Fødevareministeriet. 
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Når NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse, vil ansøger modtage skriftlig besked om 

afgørelsen. 

 

Klageadgang 
Ansøger kan skriftligt klage over afgørelser, som træffes af NaturErhvervstyrelsen. Klagen skal 

sendes til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, ansøger modtog 

NaturErhvervstyrelsens afgørelse. Klagen skal sendes til: 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Fødevareministeriets Klagecenter 

c/o NaturErhvervstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for 

sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde 

fristoverskridelsen. 

 

NaturErhvervstyrelsen sender herefter klagen sammen med sine kommentarer til 

Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. 

 

  

10. Tilsagnet og vedligeholdelse af  tilsagnet 

Hvis NaturErhvervstyrelsen beslutter at give tilskud til et projekt, sender vi et tilsagnsbrev til 

ansøger. Tilsagnsbrevet indeholder en tilsagnsskrivelse, et budget over godkendte 

tilskudsberettigede udgifter samt en oversigt over generelle og særlige betingelser for udbetaling 

af tilskuddet. 

 

 

Bilag 1 til denne vejledning indeholder en oversigt over de vigtigste tidsfrister m.v., som 

tilsagnshaver skal være opmærksom på. 

 

Generelle betingelser: 

 

 de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås inden anmodning om første 

udbetaling, 

 

 ansøger skal afgive de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for 

sagsbehandlingen, 

 

 udbetalingsanmodning og tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 

5 år fra slutudbetalingsdatoen,  

 

 tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse 

med kontrol, 

 

 projektet skal gennemføres i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse 
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 at investeringen gennemføres og opretholdes i overensstemmelse med den godkendte 

projektbeskrivelse, 

 

 det er en betingelse for første udbetaling, at tilsagnshaver har indsendt en dokumenteret 

finansieringsplan til NaturErhvervstyrelsen, 

 

 at tilsagnshaver ikke har modtaget andre offentlig støtte til investeringen. Hvis dette 

ændrer sig, skal tilsagnshaver snarest orientere NaturErhvervstyrelsen herom, 

 

 at investeringen i biogasanlæg skal være igangsat senest 12 måneder efter, at 

NaturErhvervstyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud. Ved igangsat forstås, at 

tilsagnshaver har afholdt de første tilskudsberettigede udgifter. Tilsagnshaver skal  senest 

12 måneder efter, at NaturErhvervstyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud, fremsende 

dokumentation for, at projektet er igangsat og mindst 10 % af de tilskudsberettigede 

udgifter er betalt. Hvis ikke investeringen er igangsat rettidigt, kan NaturErhvervstyrelsen 

annullere tilsagn om tilskud, 

 

 at tilsagnshaver til supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter først påbegynder 

investeringen, det vil sige begynder at afholde udgifter, efter at NaturErhvervstyrelsen har 

foretaget første udbetaling af tilskud til det eventuelt tilknyttede biogasanlæg, 

 

 at investeringen afsluttes senest den 1. august 2015. Investeringen betragtes som afsluttet, 

når der er etableret et funktionsdygtigt biogasanlæg, og når samtlige nødvendige 

tilladelser herunder ibrugtagningstilladelser foreligger. Hvis investeringen ikke er afsluttet 

rettidigt, kan NaturErhvervstyrelsen annullere tilsagnet om tilskud og kræve eventuelt 

allerede udbetalte tilskud tilbagebetalt, 

 

 at tilsagnshaver senest tre måneder efter at projektperioden er slut (når investeringen er 

afsluttet) fremsender slutudbetalingsanmodning og slutrapport til NaturErhvervstyrelsen,  
 

 

 at tilsagnshaver senest ved fremsendelse af første udbetalingsanmodning fremsender 

dokumentation for, at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder til etablering 

af anlægget er opnået. Der skal således vedlægges dokumentation for at tilsagnshaver har 

opnået byggetilladelse, tilladelser til placering af anlægget og VVM redegørelse, mv. 
 

 at tilsagnshaver ikke har afholdt udgifter uden for den godkendte projektperiode, som er 

fra den dato tilsagnshaver har fået tilladelse til at påbegynde investeringen og frem til 

investeringen er afsluttet. Afholdte udgifter forstås som økonomiske forpligtelser, der er 

påtaget eller indgået aftale om i tilknytning til en investering, 

 

 at tilsagnshaver i tilfælde af kontrol opbevarer alle udbetalingsanmodninger med 

tilhørende originale regnskabsbilag samt dokumentation for den samlede mængde 

husdyrgødning og samlede mængde biomasse anvendt i biogasanlægget i fem år, regnet 

fra datoen hvor NaturErhvervstyrelsen har foretaget slutudbetaling af tilskud, 

 

 at tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til besigtige investeringen i 

forbindelse med kontrol, 
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 at investeringen opretholdes i en periode på mindst 3 år fra den dato, hvor investeringen 

senest skal være afsluttet, dog mindst fem år fra tilsagnsdatoen, 

 

 at tilsagnshaver ved tilskud til biogas fællesanlæg samt konventionelle biogas gårdanlæg 

skal kunne dokumentere, at mindst 75 pct. af den samlede mængde biomasse (målt i tons), 

der anvendes i anlægget til produktion af biogas, er husdyrgødning. Kravet skal være 

opfyldt hele den periode, hvor biogasanlægget kræves opretholdt, som er mindst 3 å r fra 

investeringen er afsluttet, dog mindst 5 år fra NaturErhvervstyrelsen har meddelt tilsagn. 

Tilsagnshaver skal således i hele den periode investeringen kræves opretholdt have 

indgået aftaler med husdyrbedrifter om levering af husdyrgødning, og aftalerne skal til 

enhver tid kunne fremsendes til NaturErhvervstyrelsen, hvis NaturErhvervstyrelsen 

anmoder herom, samt kunne fremvise dokumentation for, at husdyrgødningen er leveret til 

biogasanlægget. Tilsagnshaver skal løbende foretage målinger af den samlede forbrugte 

mængde biomasse (målt i tons). Dokumentationen for, at kravet er opfyldt, skal opbevares 

i minimum den periode investeringen i biogasanlægget kræves opretholdt, og skal kunne 

fremvises til NaturErhvervstyrelsen ved kontrol i 5 år efter NaturErhvervstyrelsen har 

slutudbetalt tilskuddet.  

 

 at tilsagnshaver ved tilskud til økologiske biogas gårdanlæg skal kunne dokumentere, at 

mindst 50 pct. (medmindre der er givet dispensation jf. § 15, stk. 4) af den samlede 

mængde biomasse (målt i tons), der anvendes i anlægget til produktion af biogas, er 

husdyrgødning. Kravet skal være opfyldt hele den periode, hvor biogasanlægget kræves 

opretholdt, som er mindst 3 år fra investeringen er afsluttet, dog mindst 5 år fra 

NaturErhvervstyrelsen har meddelt tilsagn. Tilsagnshaver skal således i hele den periode 

investeringen kræves opretholdt have indgået aftaler med husdyrbedrifter om levering af 

husdyrgødning, og aftalerne skal til enhver tid kunne fremsendes til 

NaturErhvervstyrelsen, hvis NaturErhvervstyrelsen anmoder herom, samt kunne fremvise 

dokumentation for, at husdyrgødningen er leveret til biogasanlægget. Tilsagnshaver skal 

løbende foretage målinger af den samlede forbrugte mængde biomasse (målt i tons). 

Dokumentationen for, at kravet er opfyldt, skal opbevares i minimum den periode 

investeringen i biogasanlægget kræves opretholdt, og skal kunne fremvises til 

NaturErhvervstyrelsen ved kontrol i 5 år efter NaturErhvervstyrelsen har slutudbetalt 

tilskuddet. 

 

 at tilsagnshaver ved biogasanlæg skal registrere den samlede mængde anvendte biomasse, 

mængde anvendte husdyrgødning og den øvrige mængde anvendte biomasse (målt i tons) 

i anlægget til dokumentation for at ovennævnte krav er overholdt. Tilsagnshaver skal 

dertil blandt andet etablere en måler til måling af den mængde biomasse, der anvendes i 

biogasanlægget. Måleren skal opretholdes i den periode, hvor investeringen skal 

opretholdes, det vil sige mindst 3 år fra investeringen er afsluttet dog mindst 5 år fra 

tilsagnsdatoen. Dokumentationen for at anvendte mængder er overholdt, skal opbevares i 

5 år efter slutudbetaling er foretaget, 
 

 at tilsagnshaver ved tilskud til supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter skal kunne 

dokumentere, at den indgåede aftale om levering af husdyrgødning er overholdt i mindst 3 

år fra investeringen på jordbrugsbedriften er afsluttet, dog mindst 5 år fra tilsagn, og 

 

 at tilsagnshaver i hele investeringsperioden, og så længe investeringen skal opretholdes, 

informerer om den offentlige medfinansiering af investeringen (tilskud) i form af et skilt 

ved selve investeringen. 
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 At tilsagnshaver dokumenterer, at EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler er 

overholdt hvor relevant. 

 

Herudover kan NaturErhvervstyrelsen fastsætte eventuelle yderligere betingelser for tilskuddet. 

Det kan f.eks. være krav om offentliggørelse af oplysninger om investeringen på tilsagnshavers 

hjemmeside eller i relevante dagblade, tidsskrifter eller lignende. 

 

NaturErhvervstyrelsen kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud, hvis vi vurderer 

at det er nødvendigt. 

 

 

 

11. Ændring af projektet  

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal 

du skriftligt ansøge herom inden ændringen sker. Ændringsanmodningen skal sendes til 

NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før projektperioden udløber, med en kort begrundelse 

for ændringen og en beskrivelse af, hvad det betyder for projektet. 

 

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet. 

 

Ændringer af budgettet 

Hvis udgifterne på en budgetpost ændrer sig mere end 10 pct., skal tilsagnshaver skriftligt søge 

NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at gennemføre en budgetændring. Ændringsanmodningen 

skal sendes til NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før projektperioden udløber. 

 

En ansøgning om budgetændring skal indeholde en begrundelse for ændringen og et nyt budget. 

 

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. 

 

 

Projektperioden 

Projektperioden er den periode, som investeringen skal gennemføres inden for. 

Projektperioden begynder den dato NaturErhvervstyrelsen har godkendt, at tilsagnshaver 

må begynde at afholde udgifter efter tilsagnsdato eller dato for igangsættelsestilladelse,  

og slutter den dato, investeringen senest skal være afsluttet.  

 

Projektperioden er godkendt af NaturErhvervstyrelsen, og er i tilsagnsbrevet angivet med 

en begyndelsesdato og en afslutningsdato.  
 

Alle projektets udgifter skal være afholdt og betalt inden for projektperioden. En udgift er 

afholdt, når ansøger/tilsagnshaver har påtaget sig eller indgået aftale om en økonomisk 

forpligtelse i tilknytning til investeringen. Alle regninger og fakturaer skal være dateret 

inden for projektperioden. 
 

Hvis investeringen ikke er afsluttet rettidigt, og senest den 1. august  2015, kan 

NaturErhvervstyrelsen annullere tilsagnet om tilskud. Eventuelt allerede udbetalte tilskud til 

investeringen kan blive krævet tilbagebetalt. 
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Se også bilag 1 med de vigtigste frister m.m., der skal overholdes. 

 

 

Overdragelse af projektet 

NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende, at tilsagnet overdrages til en anden. Det har 

den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af 

tilsagnet.  Det er en betingelse, at den nye tilsagnshaver selvstændigt ville kunne opnå tilsagn 

efter ordningen. 

 

Du skal sende et udfyldt overdragelsesskema og en begrundet ansøgning om tilladelse til at 

overdrage projektet. Skabelon til overdragelsesskemaet findes på www.naturerhverv.dk 

 

Projektet opgives 

Hvis du ikke gennemfører projektet, som det er beskrevet i den godkendte projektbeskrivelse, 

skal du hurtigst muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen om det. 

 

NaturErhvervstyrelsen afgør, om tilsagnet skal bortfalde, og om det udbetalte tilskud skal 

tilbagebetales. Hvis projektet opgives efter at første rate er udbetalt, vil det udbetalte beløb blive 

krævet tilbagebetalt. Tilsagnsbeløbet kan herefter tildeles et andet projekt. 

 

Når NaturErhvervstyrelsen opgør tilbagebetalingskravet, tillægger vi renter i overensstemmelse 

med renteloven, dog mindst 50 kr. 

 

 

 12. Afslutning af  projekt 

Slutrapport 

Når projektet er gennemført, skal du aflevere slutrapport sammen med en anmodning om 

slutudbetaling til NaturErhvervstyrelsen. Slutrapporten er en forudsætning for slutudbetaling og 

skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført ved projektet og for projektets 

effekt.   

 

Du skal bl.a. redegøre for, om projektets faktiske resultater afviger i forhold til de oplysninger, 

som du angav i ansøgningsskemaet.  

 

Slutrapporten skal vedlægges fotodokumentation for, at investeringen er gennemført. Endvidere 

skal fotos af skiltning med logo, eventuelt offentliggjort materiale og links til hjemmeside 

vedlægges. Du finder skabelon for slutrapporten på www.naturerhverv.dk 

 

NaturErhvervstyrelsen kan ikke lave den endelige slutudbetaling før vi har modtaget 

slutrapporten. 

 

http://www.naturerhverv.dk/
http://www.naturerhverv.dk/
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13. Udbetaling af tilskud 

Du kan finde en vejledning mv. om udbetaling af tilskud på www.naturerhverv.dk, eller få den 

ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Det er vigtigt at læse vejledningen i forbindelse med, 

at du søger om støtte. 

 

Tilskuddet kan maksimalt udbetales af 3 rater, det vil sige højst to rateudbetalinger og en 

slutudbetaling pr. tilsagn. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede 

tilsagnsbeløb. 

 

Ved udbetaling skal investeringens samlede tilskudsberettigede udgifter mindst udgøre 300.000 

kr.  

 

Alle udgifter skal være betalt i projektperioden før udbetalingsanmodningen indsendes til 

NaturErhvervstyrelsen. 

 

 

Her er en kort oversigt over de væsentlige elementer i forhold til udbetaling: 

 

 Det er dig, der som tilsagnshaver skal gennemføre projektet. 

 Du skal gennemføre projektet inden for den projektperiode, som står i tilsagnet. 

 Alle udgifter skal afholdes af dig og betales inden for projektperioden.  

 Alle fakturaer skal udstedes til dig, ikke f.eks. bestyrelsesmedlemmer, 

samarbejdspartnere eller kommunen. 

 Du skal gemme dokumentation for rimelig pris dvs. f. eks. tilbud, prisoverslag, prisliste.  

 Du skal sørge for at indhente alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder.  

 Du skal kunne dokumentere alle dine udgifter og gemme alle fakturaer 

 Du kan søge om en rateudbetaling, når du har haft betalte udgifter på mindst 20 % af dine 

projektudgifter 

 Der kan ikke bevilges budgetændring, efter den godkendte projektperiodes udløb  

 Alle udgifter skal være betalt inden for den godkendte projektperiode 

 Udbetaling sker på grundlag af din opgørelse af dokumenterede projektudgifter og 

indtægter 

 Alle udgifter skal være betalt og fremgå af regnskabet, når det revideres 

 Slutudbetalingsanmodning skal være vedlagt revisorerklæring og slutrapport  

 Projektets udgifter skal revideres af en statsautoriseret og uafhængig revisor 

 NaturErhvervstyrelsens skema med logo til revisorerklæring skal anvendes  

 Anmodning om slutudbetaling mv. skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 3 

måneder efter, at projektet er afsluttet 

 NaturErhvervstyrelsen indberetter det udbetalte tilskud til SKAT 

 Tilskuddet udbetales til din NemKonto. Det er derfor vigtigt at søge for, at du har en 

NemKonto tilknyttet dit CVR-nummer, og at oplysningerne i CVR-registret er korrekte. 
 

 

I forbindelse med afholdelse og betaling af projektets udgifter er det vigtigt at være opmærksom 

på, at tilskuddet er udstedt til tilsagnshaver, der derfor skal afholde og betale alle projektets 

udgifter. Det betyder konkret, at alle fakturer skal være udstedt til og betalt af tilsagnshaver og 

ikke eksempelvis af netværkets medlemmer. 

 

http://www.naturerhverv.dk/
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Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3-procent-reglen) 

Hvis du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, risikerer du en sanktion efter 3 % 

reglen. 

 

NaturErhvervstyrelsen fratrækker ved beregning af tilskuddet udgifter i udbetalingsanmodningen, 

der ikke er tilskudsberettigede. Det kan være udgifter, der samlet udgør et større beløb end 

tilsagnsbeløbet og ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er indeholdt i 

den godkendte projektbeskrivelse).  

 

Hvis det tilskudsbeløb, du ansøger om at få udbetalt, overstiger det tilskudsbeløb, som Natur-

Erhverstyrelsen har godkendt, med mere end 3 %, nedsætter vi udbetalingen med forskellen 

mellem det ansøgte beløb og det godkendte tilskudsbeløb. 3 % - reglen følger af Kommissionens 

forordning (EU) Nr. 65/2011 af 27. marts 2011, artikel 30, stk. 1. 

Reglen gælder ikke, hvis du kan begrunde, at du ikke selv er skyld i, at det beløb, som ikke er 

støtteberettiget, er anført. 

 

Eksempel på 3 % - reglen 

Du anmoder om en udbetaling på 1100 kr., men NaturErhvervstyrelsen godkender kun de 

1000 kr. som tilskudsberettiget. I dette tilfælde er differencen på 100 kr. mellem de to beløb 

mere end 3 % af det tilskudsberettigede beløb. NaturErhvervstyrelsen skal derfor reducere 

din udbetaling med forskellen, dvs. at du kun kan få udbetalt 900 kr. 

  

 

 

Skiltning og synliggørelse 

Vi må ikke udbetale, før skiltningen er i orden, jf. nedenstående regler.  

Tilskudsmodtager er forpligtet til at informere om EU og Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter. Kravet gælder publikationer, investeringer og infrastruktur: 

 Publikationer (bøger, foldere, nyhedsbreve, hjemmesider mv.) i tilknytning til projektet: 

Det skal det tydeligt fremgå af publikationen, at EU og Fødevareministeriet har deltaget i 

finansieringen af projektet. Logoer – for Fødevareministeriet og EU – skal anvendes. 

 Investeringsprojekter med samlede projektomkostninger på mere end 375.000 kr.: Der 

skal opsættes et oplysningsskilt på udstyret/bygningen med EU-logoet, en beskrivelse af 

projektet samt teksten:” Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling Af 

Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne”. Disse oplysninger skal fylde min. 

25 % af skiltet. Desuden skal logo for Fødevareministeriet fremgå af skiltet og oplysning 

om, at ministeriet har deltaget i finansieringen af projektet, når dette er tilfældet. Skiltet 

skal sættes fast på eller ved investeringen. 

Der skal indsendes fotodokumentation, hvor korrekt logo og tekst kan ses, med 

anmodningen om slutudbetaling. 

 

På infrastrukturprojekter med samlede projektomkostninger på mere end 3.750.000 kr.: 

Allerede i udførelsesperioden skal der opsættes en oplysningstavle ved projektet med en 

beskrivelse af projektet (som minimum projekttitlen) samt teksten: ”Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne”. Disse 
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oplysninger skal fylde min. 25 % af skiltet. Der skal tillige være Fødevareministeriets logo, og 

oplysning om, at ministeriet har deltaget i finansieringen af projektet. Oplysningstavlen skal 

sættes fast på eller ved selve infrastrukturprojektet. Der skal indsendes fotodokumentation hvor 

korrekt logo og tekst kan ses, med anmodning om slutudbetaling. 

 

 

14. Kontrol 

 

NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen af ordningerne. 

 

NaturErhvervstyrelsen eller den, der er bemyndiget hertil, kan mod behørig legitimation og uden 

retskendelse foretage fysisk kontrol af projektet i projektperioden. Det gælder indtil 5 år efter 

projektet er afsluttet. 

 

NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre offentlige 

myndigheder i nødvendigt omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens § 12. 

 

Du skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til at besigtige investeringen i forbindelse med 

kontrol. Du skal desuden yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse.  

 

Originale regnskabsbilag og projektrapport skal holdes tilgængelig i 5 år, efter at 

NaturErhvervstyrelsen har foretaget slutudbetaling til projektet. Hvis tilskuddet er ydet under de 

minimis reglerne skal de opbevares i 10 år. 

 

NaturErhvervstyrelsen kan i forbindelse med, at vi behandler en rate- eller 

slutudbetalingsanmodning, udtage en sag til bilagskontrol. NaturErhvervstyrelsen vil i så fald 

kontakte dig og anmode om, at du sender kopi af alle sagens bilag og dokumentation for, at 

udgifterne er betalt. 

 

15. Offentliggørelse af  data, straf  mv. 

Offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside 

NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig og oplysninger om projektet vil blive brugt til bl.a. 

sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom 

på følgende: 

 

 Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og 

undersøgelsesorganer for at værne om EU’s finansielle interesser. Endvidere kan de blive 

brugt til statistisk, forskning, planlægning og evaluering 

 

 At oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel samt størrelse af det 

modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb vil blive offentliggjort på 

NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

Efter Persondataloven har du mulighed for: 
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 At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med projektet, jf. 

Persondatalovens § 31 

 

 At kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende, 

eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens § 37. 

 

Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til 

NaturErhvervstyrelsen. 

 

16. Oplysningspligt 

Hvis NaturErhvervstyrelsen forlanger det, skal du i hele projektperioden afgive erklæring om, 

hvorvidt betingelserne for tilsagnet fortsat opfyldes. Du har også pligt til at give 

NaturErhvervstyrelsen skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald eller 

tilbagebetaling af tilskuddet.  

 

 

 

 

17. Bortfald af  tilskud 

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud 
Tilskud bortfalder helt eller delvist i følgende tilfælde:  

 betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, herunder hvis investeringen ikke er opretholdt i 

en periode på mindst tre år fra den dato, hvor anlægsarbejdet senest skal være afsluttet, 

dog mindst fem år fra tilsagnsdatoen 

 tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger 

af betydning for sagens afgørelse, 

 aktiviteten ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning eller 

senere godkendte ændringer, 

 tilsagnshaver undlader at yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af den 

kontrol, eller undlader at udlevere oversigter over anvendte biomasse og husdyrgødning, 

regnskaber, forretningsbøger m.v., som er nødvendige for at gennemføre kontrollen, eller 

 tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt i forhold til at betingelserne for 

tilskud opfyldes i hele perioden. 

 

NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og om tilbagebetaling af 

tilskud. Ved opgørelse af et tilbagebetalingskrav tillægges der renter. 

 

I tilfælde af tilbagebetaling vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for 

meddelelse af tilbagebetalingskravet med den rentesats, der er fastsat i renteloven.  

 

I tilfælde af grove misligholdelser kan straf komme på tale.  

 

 

Force majeure 

NaturErhvervstyrelsen anerkender i henhold til bekendtgørelsen en række begivenheder som 

force majeure. F.eks. anerkendes uforudset ekspropriation og alvorlig naturkatastrofe.  
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Det er en betingelse for, at NaturErhvervstyrelsen i konkrete tilfælde kan anerkende force 

majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til 

hvilke, der påberåbes force majeure.  

 

Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for tilsagnshaver at sikre sig på rimelig vis 

mod de begivenheder, der indtraf. Hvis tilsagnshaver ønsker at påberåbe sig force majeure, skal 

dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor 

tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det.  

 

Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. 

 

Straffebestemmelser 

Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan du efter landdistriktslovens § 14 straffes 

med bøde. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i 

straffelovens kapitel 5. 

 

 

18. Lovgrundlag 

Forordninger 

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20.september 2005 om støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om 

gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27. marts 2011 om gennemførelsesbestemmelser 

til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i 

forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne 

 

Lov 

Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne støtte til udvikling af 

landdistrikterne. 

 

 

 

 

19. Retsgrundlag 

 

 Bekendtgørelse nr. 293 af 27. marts 2012 om tilskud til biogasanlæg m.v. 
 

20. Yderligere oplysninger 

Oplysninger om tilskud fås hos 
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NaturErhvervstyrelsen, 

Center for Projekttilskud, Virksomhed  

Nyropsgade 30, 

1780 København V. 

Tlf.: 33 95 80 00 

E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk  
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Bilag 1   Vigtige datoer og frister 

 

 

 

Vigtige datoer og frister ved biogasprojekter 

 

   

 

Senest 

 Investeringen skal være 

igangsat (ansøger skal kunne 

dokumentere, at mindst 10 % 

af de tilskudsberettigede 

udgifter er betalt) 

12 måneder efter tilsagn 
 

Investeringen, slut  Senest den 1. august 2015 
 

Anmodning om slutudbetaling 
3 måneder efter at investeringen er afsluttet 

(projektperioden er slut)  

   

   Krav til perioder vedrørende tilsagn til biogasprojekter, 2012 

 

   

 

Mindst 

 
Opretholdelse af 

investeringen 

3 år fra den dato, hvor investeringen 

(projektperioden er slut) senest skal være 

afsluttet, dog mindst 5 år fra tilsagnsdatoen 

 
Opretholdelse af aftaler om 

leverance af husdyrgødning   

3 år fra den dato, hvor investeringen senest 

skal være afsluttet, dog mindst 5 år fra 

tilsagnsdatoen 

Opretholdelse af 75 pct. / 50 

pct. af husdyrgødning i 

biogasanlægget 

3 år fra den dato, hvor investeringen senest 

skal være afsluttet, dog mindst 5 år fra 

tilsagnsdatoen 

Opbevaring af regnskabsbilag 

og yderligere dokumentation 

for leverance af 

husdyrgødning 

5 år fra NaturErhvervstyrelsen har 

slutudbetalt 
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