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Høringsuttalelse - forslag til forskrift for tilskudd for levering av 

husdyrgjødsel til biogassanlegg 
ZERO er glade for at man nå endelig har fått utarbeidet et utkast til forskrift for hvordan tilskuddet til 

biogass skal fordeles. Siden ordningen skal evalueres i 2017 er det viktig at man kommer i gang så 

raskt som mulig. 

Vi tror at å knytte tilskuddet opp til tørrstoffinnhold er fornuftig og at en omregningstabell, for 

tilskudd pr dyr for de som har egne gårdsanlegg, er en bra måte organisere tilskuddet på.  

Ordningen vil kunne bidra til at man får kanalisert mer husdyrgjødsel inn i allerede eksisterende 

biogassanlegg, som i dag er bygget for håndtering av annet råstoff. Den vil også bidra positivt til 

økonomien i allerede eksisterende anlegg. Siden ordningen ble noe forsinket i forhold til intensjonen, 

og den er varslet å kun skulle gjelde frem til 2017, er det nok heller tvilsom at den vil kunne være 

utløsende for bygging av nye gårdsanlegg. Dette er viktig å ha med seg når ordningen skal evalueres. 

Eventuelt bør man vurdere å forlenge ordningen, tilsvarende med forsinkelsen, frem til 2019. 

Under §4 står det «Der foretaket benytter eget biogassanlegg, må all husdyrgjødsel benyttes der.» 

Dette er selvsagt viktig for å unngå at man kan få utbetalt dobbelt tilskudd ved å levere til et eksternt 

anlegg i tillegg til å motta støtte for eget anlegg. Det bør imidlertid være åpning for å lever til eksternt 

anlegg om man for eksempel i perioder har driftsproblemer ved eget anlegg, men selvsagt uten at 

dette fører til utbetaling av dobbelt tilskudd. Det vil være svært få tilfeller der dette er aktuelt og 

mulig, men det vil være en bedre løsning enn at husdyrgjødselen ikke blir behandlet. Noe som vil 

være alternativet ved eventuelle driftsproblemer ved eget anlegg.  

Vi tolker det også slik at noe av intensjonen bak denne setningen i §4, er at man ikke skal kunne 

motta tilskudd for flere husdyr enn det man har kapasitet til å behandle i sitt eget anlegg. Det bør 

kanskje derfor presiseres at det er et krav at anlegget skal være dimensjonert for det antallet husdyr 

man får støtte for. Samtidig bør det også være mulig å få støtte om man for eksempel bygger et 

gårdsanlegg som kun er dimensjonert til å behandle halvparten av gjødselmengden på den aktuelle 

gård, men da selvsagt kun for det antallet dyr anlegget er dimensjonert for. 
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