Status på biogasudbygningen hos Evida
Ændrede støttemuligheder til opgraderet biogas gav travlhed hos Evida – særligt
i slutningen af 2019, hvor rigtig mange anlægsejere skulle nå at få deres anlæg
tilsluttet til gasnettet. Der blev arbejdet på højtryk, men alle kom på gasnettet.
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Evida har haft et travlt 2019, hvilket i
vid udstrækning kan tilskrives Folketingets/forligskredsens indgriben
i støttemulighederne til opgraderet
biogas i februar 2019. Her blev det
fra den ene dag til den anden besluttet, at støtten til opgraderet biogas
faldt bort for biogasanlæg, som ikke
enten var tilsluttet gasnettet senest
31-12-2019 eller havde myndighedstilladelserne på plads til en given dato.
Hvis der havde fundet irreversible
investeringer sted, kunne dette sikre,
at anlægget var støtteberettiget.

år. I 2020 er der planlagt tilslutning af
yderligere 10 nye biogasanlæg med en
samlet produktionskapacitet på godt
19.000 Nm³/h.
Efter 2020 forventer Evida en årlig
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Disse forhold lagde et massivt pres på
Evida, som nu skulle sikre, at tilslutningerne til gasnettet rent fysisk var gennemført inden årsskiftet 2019/2020.
Status her ved indgangen til 2020
er, at alle lovede tilslutninger blev
gennemført og idriftsat til de aftalte
tidspunkter. Som konsekvens af det
høje aktivitetsniveau har Evida set sig
nødsaget til kun at tilslutte anlæggene
til fire bar-distributionsnettene i første
omgang. Opstilling og tilslutning af
injektionskompressorer (typisk til 40
bar) etableres løbende hen over første
halvdel af 2020.
I 2019 tilsluttede Evida ni nye biogasanlæg og gennemførte 12 udvidelser på eksisterende biogasanlæg. Den
samlede tilsluttede produktionskapacitet blev forøget med godt 29.000
Nm³/h svarende til ca. 230 mio. Nm³
opgraderet biogas (bionaturgas) pr.

tilførsel af bionaturgas på ca. 580 mio.
Nm³ svarende til knap 30 % af naturgasforbruget i Danmark. Gassystemet
leverer hermed et stort bidrag til den
grønne omstilling.
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Oversigt over tilsluttede biogasanlæg samt de anlæg, som p.t. er under etablering.
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