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Biogas – en effektiv 
klimaløsning for varebiler



Hvem er Biogas Danmark?
Organisationen for alle med interesse i biogas

• Producenter 

• Handelsselskaber 

• Forbrugere

• Biomasseleverandører og aftagere

• Anlægs- og udstyrsproducenter

• Rådgivere

• Videns institutioner

• Energi-, affalds- og landbrugssektoren

• Ca. 170 medlemmer, primært virksomheder

Medlemmerne repræsenterer hele værdikæden



Store klimagevinster

• 100 procent CO2-reduktion i transportsektoren

• 179 procent CO2-reduktion, når biogas kommer 
fra husdyrgødning ifølge EU’s VE-direktiv

• Fuld sporbarhed tilbage til husdyrgødningen ved 
køb af dansk biogas.

Køretøjer:

• Væsentligt lavere støj end dieselbiler

• Næsten ingen partikeludledning

• Lav NOx-udledning

Biogas giver:



Stort potentiale i biogas

1 biogasanlæg kan 
dække behovet hos 
10.000 varebiler, 
der kører ca 30.000 
km om året.

Biogas kan forsyne ca 25 procent af den tunge transport i DK fra 2030.



Teknologien er på plads

• Gaskøretøjer med moden teknologi, der leverer 
både payload og rækkevidde.

• Stor variation af tankløsninger – innovative 
løsninger i forhold til diesel.

• 1,4 millioner gaskøretøjer i Europa i dag

• 90.000 nye køretøjer solgt i 2019

• Højeste totalvægt 40 tons med rækkevidde på 
op til 1.600 km på én optankning



Strafafgifter på biogas til transport

En biogasdrevet varebil på 3,5 
tons betaler strafafgift på cirka 
40 procent sammenlignet med 
en tilsvarende dieselbil.

Biogas Danmark arbejder for:
• Minimum ligestilling af gasbiler 

med dieselbiler pr kørt km
• CO2-fortrængningskrav
• Omlægning fra energiafgift til 

CO2-afgift 

40 procent 
strafafgift

Skal indgå i merpris til offentlige kunder, der 
stiller krav om grøn transport.



Bilkommissionen: 
Mere fokus på CO2 efterlyses

Anbefalinger fra 
Bilkommissionen 
(Afgiftsmodel 3)

Betydning for biogas i 
varebiler

Forslag

Registreringsafgift 
med fokus på CO2

Positivt

Ejerafgifter 
uændrede

Neutralt/negativt Bør have fokus på CO2 som 
registreringsafgiften

Forhøje 
brændstofafgifter 
mm med 80 øre

Negativt – forvrider 
markedet endnu mere 
til fordel for diesel

Bør forhøje CO2-afgifterne 
i stedet.



Sådan udvikler vi infrastrukturen i Danmark

4000 gastankstationer i Europa – 19 i DanmarkPolitisk aktionsliste:

• Danmark skal leve op til EU’s AFI 
direktiv om gastankstationer i alle 
bytætte områder og ved alle 
hovedfærdselsårer

• Gør som resten af Europa: Skab et 
marked – gør det attraktivt at køre 
grønt – så kommer tankstationerne.

• Sæt fokus på hovedopgaven: at 
reducere CO2-udledningen



Tak for opmærksomheden!

10. september:

Direktør Frank Rosager
fr@biogas.dk
M. 4055 1014

Kontakt
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Kommunikationschef Poul Erik Pedersen
pop@biogas.dk
M. 2052 4318

Twitter: @biogasdanmark

Web: biogas.dk – Vidensbank om biogas og tilmelding til nyhedsbrev.


