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Forord
Biogas Danmark er brancheorganisationen

Herudover opnår medlemmerne en række

for alle, der har en interesse i produktion og

fordele i form af netværk, videndeling,

anvendelse af biogas. I denne profilbrochure

kompetenceopbygning samt adgang til

fortæller vi om vores organisation. Samtidig

opdateret viden – både om de politiske forhold

viser vi, hvorfor biogas er vigtig for samfundet

og den faglige viden om biogasproduktion og

– og dermed, hvorfor det er vigtigt at sikre de

-anvendelse. Det gælder både energi, ressourcer

bedst mulige vilkår for branchen.

og gødning.

Biogas Danmark repræsenterer 90 procent

Vi er kommet langt de seneste to årtier, men vi

af biogasproduktionen i Danmark, og vores

kan ikke hvile på laurbærrene. Biogasbranchen

medlemmer dækker hele værdikæden. Dermed

kommer til at levere en afgørende indsats for

er det medlemmerne af Biogas Danmark, der

at mindske klimapåvirkningen fra landbrug,

i disse år sørger for, at en kraftigt stigende

energiproduktion, industri og tung transport.

biogasproduktion leverer et markant bidrag til

I samme omgang får Danmark i stigende grad

den grønne omstilling i vores land.

behov for biogasanlæggenes bidrag til at skåne
vandmiljøet og fremme den cirkulære økonomi,

Den stærke opbakning til Biogas Danmark

så samfundet minimerer trækket på klodens

gør det muligt for biogasbranchen at tale med

ressourcer i form af både energi, næringsstoffer

én stemme i den politiske debat. Samtidig

og rent vand. Der bliver nok at gøre.

giver opbakningen kræfter til at udføre
vigtige analyser og sikre, at centrale politiske
beslutninger træffes på et fagligt grundlag.

Alt dette kan du læse mere om her i
brochuren. God læselyst!
Venlig hilsen
Henrik Høegh, formand

MAKSIMALT UDBYTTE FRA

MADAFFALD
HAVEAFFALD
BIONEDBRYDELIG EMBALLAGE
& ØKOLOGISKE
NÆRINGSSTOFFER

www.aikan.dk

VI BYGGER

Biogasanlæg med
kvalitet og erfaring

BEDST MULIGT OUTPUT

VIDENSPARTNER

Individuelt tilpassede løsninger
med kvalitet og erfaring

Tæt dialog med kunden
før, under og efter

ROBUSTE OG
DRIFTSSIKRE ANLÆG

TURNKEYLØSNINGER

Simpel og fleksibel
fremgangsmåde

Fra design, byggetilladelse
og opførelse til idriftsættelse

Lundsby Biogas A/S

Hjarbækvej 65, 8831 Løgstrup

Tlf.: +45 96 49 43 00

info@lundsbybiogas.dk

www.lundsbybiogas.dk

5

Historien om
Biogas Danmark
Med 1970’ernes energikriser kom der fokus på biogas

var både Foreningen for Danske Biogasanlæg, landbruget

for at mindske afhængigheden af importeret energi.

samt branchens virksomheder.

Det blev op gennem 1980’erne forstærket gennem en
koordineret udviklings- og demonstrationsindsats inden

De politiske resultater kom med den centrale placering

for energi, landbrug og miljø. Udviklingen tog fart i sidste

af biogas i Grøn Vækst-aftalen i 2009 med anlægstilskud

halvdel af 1980’erne og første halvdel af 1990’erne, båret

og forbedrede rammevilkår med energiaftaler i 2008

af vandmiljøplanernes miljøkrav til landbruget.

og især 2012, som åbnede nye spor med tilskud til
opgradering af biogas til gasnettet og til procesenergi.

Energistyrelsen etablerede et Opfølgningsprogram
for Biogasfællesanlæg, der fremmede udviklingen

I 2017 besluttede de to foreninger at gå sammen

gennem etablering af fuldskala biogasanlæg samt

i Foreningen Biogasbranchen for at styrke

erfaringsudveksling og videnopbygning. Det var også

interessevaretagelsen yderligere. Foreningen skiftede

grundlaget for etableringen af Foreningen for Danske

i 2020 navn til Biogas Danmark og har gennem årene

Biogasanlæg i 1992, som havde fokus på netværk og

opnået en meget stærk medlemstilgang. Biogas Danmark

videndeling med formandsmøder, driftsledermøder og et

repræsenterer over 90 procent af biogasproduktionen i

årligt Økonomiseminar.

Danmark samt hovedparten af branchens øvrige aktører.

I 1997 blev Brancheforeningen for Biogas stiftet for at
styrke den politiske interessevaretagelse. Medlemmerne

Udvikling i medlemsantal 2017-2020
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Biogas Danmark
har haft en markant
medlemstilgang siden
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Medlemmerne

Biogas Danmark er for alle, der arbejder med eller

Ī

B-medlemmer med biogasproduktion:

for biogas. Derfor har vi også en bred medlemskreds

Virksomheder, der producerer biogas.

med biogasproducenter, leverandører af

Kontingent: 1 x grundbeløb samt et

restprodukter, teknologi, service, handel, rådgivning

anlægsafhængigt bidrag.

og finansielle løsninger samt aftagere af biogas og
gødning fra biogasanlæggene.

Ī

B-medlemmer uden biogasproduktion:
Virksomheder og organisationer, der ikke

Ī

Kernemedlemmer:

producerer biogas.

Medlemmer, der ejer flere biogasanlæg.

Kontingent: 1 x grundbeløb.

Kontingent: minimum 50 x kontingentgrundbeløb.

Ī

C-medlemmer:
Nye biogasprojekter, nystartede

Ī

A-medlemmer:

virksomheder, enkeltmandsvirksomheder,

Store virksomheder og organisationer.

organisationer, mv.

Kontingent: 9 x grundbeløb.

Kontingent: 1/9 grundbeløb.
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Dine fordele
som medlem af
Biogas Danmark

Som medlem af Biogas Danmark

at fremme biogassens rolle i den

sørger vi for at holde dig opdateret

cirkulære økonomi samt landbrug

om det, der har med biogas i

og energisektor. Derfor inviterer vi

Danmark at gøre. Vi leverer viden om

ofte til netværksarrangementer og

nye og kommende politiske tiltag,

erfaringsudveksling for at styrke den

regulering og lovgivning, der har

fælles vidensbank og samarbejdet på

betydning for din dagligdag.

tværs i branchen.

Samtidig får du medindflydelse på

Som medlem sikrer du os

Biogas Danmarks arbejde. Vores

større slagkraft i den politiske

vigtigste opgave er at varetage

interessevaretagelse.

vores medlemmers interesser ved

Limfjordens Bioenergi

Horsens Bioenergi

• Bigadan har mere end 30 års erfaring med
biogasteknologi.

Kalundborg Bioenergi

• Vi ejer og driver ni biogasanlæg i Danmark,
hvor vi altid har fokus på udvikling, mulige
forbedringer, effektiviseringer, de bedste
løsninger for den optimale drift og dermed
den optimale produktion.
• Bigadan bygger og sælger biogasanlæg i
hele verden og har bygget fra Finland til
Israel, fra USA til Japan og har mere end 40
udenlandske referencer.
• Vi leverer biogas for anvendelse til tung
proces og tung transport.

Vroldvej 168 · 8660 Skanderborg · Telefon: 86 57 90 90 · mail@bigadan.dk · www.bigadan.dk

8

Organisationen
Biogas Danmarks bestyrelse vælges ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen lægger den politiske linje for organisationens arbejde.
Den vigtigste opgave er at lægge foreningens fælles strategi og skabe
konsensus om fælles politiske holdninger, der kan bruges i det
praktiske arbejde.
Bestyrelsen nedsætter udvalg, der har fokus på de vigtigste
hovedområder i arbejdet med at varetage biogasbranchens interesser.

Generalforsamlingen
Bestyrelsen
Formand
Kernemedlemmer

A-medlemmer

B-medlemmer med

B-medlemmer uden

Alle

Maksimum

biogasproduktion

biogasproduktion

kernemedlemmer

6 repræsentanter

4 repræsentanter

4 repræsentanter

Udvalg nedsat af bestyrelsen
Klima- og

Landbrugs-, Miljø-

Kommunikations-

Energipolitisk Udvalg

og Biomasseudvalget

udvalget

C-medlemmer
0 stemmer
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Sekretariatet
Biogas Danmarks sekretariat understøtter
bestyrelsen i dens arbejde og eksekverer de
beslutninger, den har truffet.
Sekretariatet står for den daglige drift,
dialog med politikere og embedsværk,
kommunikationsindsats, underlæggende
analyser, medlemskontakt, rådgivning og
planlægning samt afholdelse af arrangementer.

Som medlem kan du altid få råd
og sparring, hvis du kontakter
vores sekretariat.

↑ Christiansborg besøges ofte af formand og direktion.

•
•
•
•
•

Membran gasopgraderingsanlæg
Gasmotoranlæg
Gasbehandlingsanlæg
Kedler, fakler og andet udstyr
Serviceorganisation, der står til
rådighed for dig 24/7/365
• ISO 9001 : 2015-kvalitetsstyringssystem inkl. gascertifikater
godkendt af Sikkerhedsstyrelsen
Kan du bruge sparring
fra en af branchens mest
erfarne aktører? Vi sidder
klar til at hjælpe dig på
rette vej!

NISSEN energy a/s
Godthaabsvej 1 ∙ 8660 Skanderborg ∙ Tlf.: 75 75 65 00 ∙ nissen@nissenenergy.com ∙ www.nissenenergy.com

10

En central rolle i
den grønne omstilling
Hos Biogas Danmark kæmper vi for at skabe de
bedste vilkår for hele den danske biogasbranche.

Biogasbranchen spiller en central rolle i den

husdyrgødningen og reducerer udledningen af

grønne omstilling. Biogasanlæggene afgasser

drivhusgasser i én og samme proces. Samtidig

husdyrgødning og organiske restprodukter

leverer biogasanlæggene grøn energi til

fra landbrug, industri og husholdninger.

transport, industri og el- og varmeproduktion.

De recirkulerer næringsstoffer, forbedrer

Tlf.: 31 32 28 58
info@disposalcc.com
www.disposalcollectioncare.com

Digitaliser rapportering af fraktioner og opnå:
1. Nem og tidsbesparende styring af Bæredygtighedscertifikater.
2. Automatisereret dokumentation af indsamlet affald/
fraktioner via DCC.
3. ISAE 3000 Compliance.
Eliminer alt papirarbejde og spar tid på manuelle
arbejdsgange med DCC APP. Chauffører taster vægt på
leverede mængder, eller data overføres automatisk via
brovægtintegration. Ordre kan oprettes sikkert og nemt
ved ankomst til opsamlingssted, og handelsdokumenter
kan fremvises digitalt på app ved kontroller.

Cloud-baseret applikation, hvor man kan oprette ordre
og ruter, få fuldt overblik over ind- og udgående fraktioner samt datablad på produceret gas. Send og modtag
dokumenter og data digitalt, nationalhandelsdokumenter, selverklæringer og POS’er for certificeret gas.
Rapportgenerering til myndigheder, MST, FVST, LBST,
ISCC EU og RED Cert. Aktuel GHG-beregning på
transport, massebalancestyring på hver fraktion og
produktion, samt lagerstyring på midlertidigt opbevarede fraktioner. DCC-løsningen blev godkendt som
frivillig sporbarhedssystem til certificering første gang
i 2016, og det bliver i dag bl.a. anvendt til indsamling
af affald og restfraktioner til genanvendelse enten til
biodiesel eller biogas.
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Grøn energi til samfundet
En grøn fremtid kræver bæredygtig udvikling, og derfor er der et
stort behov for biogas i den grønne omstilling. En fortsat kraftig
udbygning af biogasproduktionen betyder, at biogas forventes at
dække over halvdelen af det danske gasforbrug allerede i 2025 og
cirka 80 procent i 2030.
Biogassen leveres primært via det danske gasnet, hvor det lagres og
distribueres ud til industri, transport og kraftvarme.

Læs mere om behovet for biogas i den
grønne omstilling på vores hjemmeside.

←
Mange renovationsvogne
— som her i Esbjerg — kører
på biogas, der blandt andet
kommer fra madaffald.
Foto: Marius Pedersen A/S

Hvem er vi?

Vi har mange års erfaring inden for biogasområdet og kan
hjælpe med alt fra de første vurderinger af grundlaget for
et biogasanlæg til projektgennemførelsen med bygherreudbud og projektstyring.
Derudover har vi været det afgørende vidensinput i de
mest velfungerende grønne energiprojekter i Danmark og
har udført opgaver i det meste af verden.

Lund Thunbo

Ingeniørrådgivning og leverancer
af komplette løsninger indenfor:
• Projektering af biogasanlæg
og industrielle gasanlæg
• ATEX, PED og risikovurdering
• Varmeinstallationer og store varmepumper
• Biogasopgradering
og kompressoranlæg
Vores tilgang er altid pragmatisk og med
fokus på at komme frem til optimerede,
stabile og vedligeholdsvenlige løsninger.

Læs mere på:

www.lundthunbo.dk

Gastankstationer
i verdensklasse

Kontakt
Lund Thunbo på
TLF.: 31 14 44 84
og hør mere!

Få opstillet en gastankstation ved biogasanlægget eller der, hvor I har brug for at
tanke biogas som CNG eller LNG.

Vi tilbyder flere løsninger:
• Salg af biogas til jeres køretøjer,
vi opstiller og driver tankstationen for jer
• Leasing af gastankstationer inklusive
overvågning, service og vedligehold
• Salg af gastankstationer inklusive
overvågning, service og vedligehold
Vi har de helt rigtige løsninger for lynhurtig
fast-fill af jeres køretøjer, så ventetid minimeres og omkostningsoptimerede slow-fillløsninger, hvis bilerne kan tanke om natten.

Læs mere på:

www.tankbiogas.dk

Det skal
være nemt
at tanke
biogas!
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Bæredygtige ressourcer
– bedre klima og miljø

↑ Biogasanlæggene forbedrer husdyrgødningen.

Biogasanlæg recirkulerer livsvigtige næringsstoffer, forbedrer husdyrgødning samt
mindsker kvælstofudvaskning og udledning af drivhusgasser til atmosfæren. Det
er cirkulær økonomi i praksis, og derfor kæmper Biogas Danmark for at fremme
produktion og anvendelse af biogas.
I 2025 forventes det, at alle organiske restprodukter fra husholdninger og
industri recirkuleres via biogasanlæggene, og frem mod 2030 vil hovedparten af
husdyrgødningen blive afgasset i biogasanlæggene.

På vores hjemmeside kan du læse mere om,
hvordan vi bedst når det fulde potentiale.
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Biogasproduktionens
udvikling i Danmark
Biogasproduktion 1995-2020
Petajoule

Den danske biogasproduktion har udviklet sig positivt

25

igennem 30 år. Frem til 2013 blev biogas primært brugt
til lokal produktion af el og varme.

20

Biogasproduktionen tog for alvor fart i 2013-2014, hvor

15

Gør os kunsten efter: Byg flere
biogasanlæg i partnerskaber
E.ON producerer 15 % af Danmarks biogas sammen med
vores partnere, og potentialet for biogas er langt fra udnyttet.
Derfor kommer vi også fremover til at bygge flere anlæg
– og håber, at andre vil gøre os kunsten efter.
Vi ejer og driver tre biogastankstationer i samarbejde med OK.
For at reducere CO2-udslippet effektivt er der brug for endnu
mere biogas i transporten og kobling mellem sektorer.

Dirch Passers Allé 76 • DK-2000 Frederiksberg • CVR-nr.: 25 21 56 80

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

samlede biogaspotentiale i Danmark er på 94 petajoule.

0
2003

mens potentialet i 2030 er på op mod 60 petajoule. Det

2001

I 2025 ventes produktionen at nå knap 40 petajoule,

5

1999

potentiale for at udvikle biogasproduktionen.

10

1997

det landsdækkende gasnet. Der er fortsat et markant

1995

biogasanlæggene fik mulighed for at levere biogas til

Husdyrgødningsbaserede

Industribiogasanlæg

Lossepladsgasanlæg

Renseanlæg

E.ON Biogas
• Ejer 5 biogasanlæg i 50/50 partnerskaber
• Producerer 15 % af Danmarks biogas
• Håndterer op til 2 mio. ton biomasse pr. år
• Reducerer CO2-udslippet med
147.000 ton pr. år

15

GA

Vidste du at:
 Biogasproduktion fungerer som

DEN HURTIGSTE VEJ TIL FOSSILFRI TRANSPORT

cirkulær økonomi.

• Førende inden for handel med certifikater
• Stor erfaring med gasleverancer til transport
• Mulighed for køb af biogas fra flere anlæg

 Biogas vil være i stand til delvist at
erstatte naturgas og har mulighed
for at blive transporteret rundt i
landet i det store naturgasnet, der
allerede findes.

 Biogasproduktion er vurderet til at

være den billigste metode til at
reducere drivhuseffekten.

 Biogas, i stedet for fossile alternativer, er med til at reducere
drivhusgasser såsom CO2 og metan.

www.biogas-express.com

mail@biogas-express.com

+45 61 71 88 11
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Biogasanlæggenes
funktion og forsyningskæde
I grafikken kan du se, hvordan biogasanlæg omdanner husdyrgødning og organiske restprodukter
fra landbrug, husholdninger og industri til bæredygtig gødning og grøn energi.
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↑ En del af Arlas lastbiler kører på biogas.
Foto: Scania.

Løser svære
klimaudfordringer
De danske biogasanlæg kommer frem mod 2030

Derfor er biogas et effektivt klimaværktøj

til at spille en væsentlig rolle i indsatsen for at nå

Biogas er et effektivt værktøj i klimaindsatsen, fordi

klimalovens ambitiøse mål om 70 procent reduktion

biogasanlæggene opsamler drivhusgassen metan

i udledningen af klimagasser. Allerede nu bidrager

fra husdyrgødningen, og efterfølgende anvendes

biogasanlæggene markant til den samlede danske

metanen til at fortrænge fossile brændsler som kul,

CO2-reduktion, og det arbejde fortsætter på højeste

olie og naturgas.

blus frem mod 2030. Biogasproduktionen kommer
i 2030 til at bidrage med en drivhusgasreduktion

Biogassen kan løse nogle af de sværeste

svarende til 3 millioner tons CO2.

klimaudfordringer på områder, hvor el ikke rækker.
Det gælder specielt i landbrug, energiintensiv
industri, tung transport og energiforsyning.

Læs mere om, hvordan biogas løser
vanskelige klimaudfordringer.
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←
Rockwool har
skiftet kul ud
med biogas på
deres fabrikker
i Danmark.

Biogasproduktion uden lugt og korrosion
efficient
the key to
ssful
and succe
of biogas
utilization

Biologisk rensning af
H2S fra biogas og CO2
efter opgradering til
biometan
Markedets laveste
driftsudgifter og
højeste oppetider
Mere end 280
referencer hvoraf
35 i Denmark

Biogasclean A/S · Magnoliavej 10 · 5250 Odense SV · T 6617 2177 · www.biogasclean.com
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Fleksibel og grøn
energi efter behov

←
Arla anvender biogas
på flere mejerier for at
reducere sit klimaaftryk.
Foto: mejeri.dk

I energiforsyningen er der behov for biogas til at

og transportvirksomheder kan få grøn energi på

sikre, at der er strøm i stikkontakten og varme i

præcis de tidspunkter, hvor de har brug for den.

radiatoren på de tidspunkter, hvor vinden ikke
blæser, og solen ikke skinner.

Høje temperaturer i industrien
En vigtig egenskab ved biogas er, at den grønne gas

Derfor er det afgørende, at biogassen leveres ind

kan levere energi ved meget høje temperaturer. På

i gassystemet, der har Danmarks absolut største

den baggrund har en stor del af den energiintensive

energilager. Gasnettet kan lagre energi, der svarer

industri i Danmark meldt ud, at man anser biogas

til en tredjedel af Danmarks årlige elforbrug. En

for at være det bedste grønne alternativ til kul

stabil, høj biogasproduktion, der året igennem

og olie. Disse industrier producerer eksempelvis

leveres ind i gassystemet, sikrer dermed, at både

cement, tegl og isoleringsmaterialer. Samtidig er

elproduktionsanlæg, fjernvarmeværker, industri

der behov for biogas i andre industrigrene som
eksempelvis fødevareindustrien.
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Hurtig omstilling af den tunge transport
I transportsektoren skiller biogassen sig ud ved
at kunne levere en hurtig grøn omstilling med
markante CO2-reduktioner.
Gasdrevne varebiler, lastbiler og busser har kørt
på de europæiske veje i mere end 20 år, og der er
tale om en veludviklet teknologi.
Potentialet for biogas i den tunge transport er
så stort, at det kan bidrage med en reduktion på
25 procent af CO2-udledningerne fra varebiler,
lastbiler og busser i årene frem mod 2030.

BIOGASANLÆG

Vi er din leverandør
til biogasanlægget
Kontakt os når det gælder etablering og
udbygning af eksisterende biogasanlæg.
Vi varetager hovedentreprise eller
delentreprise alt efter kundens ønske.

Kontakt os også når det gælder:
• Levering af komplette tanke i rustfri stål eller beton med
overdækning
• Omrøring af alle arter og typer
• Isolering
• Varmerør, gas rør og pumperør
Biomassehåndtering er lig med BiogasTeknik
Vi har mere end 15 års erfaring indenfor reparation og
vedligehold af biogasanlæg, kontakt os for en holdbar
løsning...

Vi er Danmarks eneste importør og forhandler af
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Gør fødevareproduktionen
mere bæredygtig
Produktionen af blandt andet mælk og kød er i

løsninger, men biogas er et af de virkemidler, hvor

fokus som en af de helt store klimaudfordringer,

vi er længst fremme med udviklingen.

men med hjælp fra de danske biogasanlæg kan
fødevareproduktionens klimapåvirkning reduceres

Biogasanlæg opsamler metan fra husdyrgødning

markant.

Når husdyrgødning opbevares i stalden og
gylletanken, dannes drivhusgassen metan. Når

Kun få procent af landbrugets udledning af

gyllen i stedet afgasses i biogasanlæg, opsamles

drivhusgasser stammer fra energiforbruget,

metanen – og i stedet for at være et klimaproblem

mens resten af udledningen kommer fra dyrenes

bliver det til en energiressource, der kan erstatte

fordøjelse, gødning og dyrkede arealer.

fossil diesel, kul og naturgas. Det er muligt at
reducere metanudledningen fra gylle med op mod

Disse udledninger er resultatet af komplekse

70 procent, hvis man hurtigst muligt transporterer

processer, og udfordringen med at reducere dem

gyllen fra stalden og over i et biogasanlæg.

er stor. Der findes derfor heller ingen nemme

Uafhængig Biogaskonsulent






Feasibility studier
Projektledelse
Projekt udvikling
Due diligence
Design og projektering

Telefon: 24 48 39 15
morten@b-jacobsen.com
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Mere grøn gødning til økologisk landbrug
Biogasanlæggene kan desuden hjælpe de økologiske landmænd med at få
en mere effektiv og klimavenlig planteproduktion.
På økologiske gårde anvendes blandt andet kløvergræs til at opfange luftens
kvælstof, så det kan anvendes som gødning på den mark, hvor kløveren
har vokset. Kløver kan med fordel høstes og afgasses i et biogasanlæg, der
omdanner kløveren til biogas samt en ”vegetabilsk gylle”, der kan anvendes
som gødning på andre marker – og ikke blot der, hvor kløveren har vokset.
Anvendelsen af den vegetabilske gylle mindsker udslippet af lattergas

Læs endnu mere
om grønnere
fødevareproduktion på
vores hjemmeside.

og metan. Desuden giver det den økologiske landmand et væsentligt
større udbytte, hvilket i sig selv giver en klimagevinst, da energiforbruget
pr. produceret enhed falder. Samtidig medvirker biogasanlæggene til at
mindske udvaskningen af næringsstoffer fra den gødning, der anvendes på
de økologiske marker.

”

For os har Dansk Biogasrådgivning
været en meget værdifuld samarbejdspartner. Havde de ikke været
der til at rådgive os gennem hele
projekt- og byggefasen, var det ikke
lykkedes for os. Nu har vi en serviceaftale med dem, som sikrer os optimal drift af anlægget”
Jens Henry Christensen
Ejer, Rybjerg Biogas

”No cure, no pay”
biogasrådgivning
- Skal vi også hjælpe dig?
Hos Dansk Biogasrådgivning får du hjælp
af et uvildigt rådgiverteam med bred erfaring og ekspertise inden for biogas.
Vi har taget del i at udvikle og rådgive
biogasanlæg, som står for ca. 40 % af
Danmarks samlede biogasproduktion.
Vi arbejder efter princippet ”no cure,
no pay” og foretager gerne en uforpligtende gennemgang af dine muligheder
for anlægsetablering eller -optimering.
Book en gratis gennemgang her:
www.danskbiogasraadgivning.dk/screening
eller ring 8683 7483
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Bedre gødning
og renere vandmiljø
Danmark skal reducere kvælstofudvaskningen for at opnå god
økologisk kvalitet i vandmiljøet. Når husdyrgødning afgasses i
biogasanlæg, øges gødningsværdien, da næringsstofferne bliver
lettere tilgængelige for afgrøderne. Samtidig mindskes risikoen
for tab af næringsstoffer til vandmiljøet.

Ren Energi
NIRAS rådgiver om biogasanlæg i Danmark
og internationalt. Ombygning, nye anlæg
- og nyttiggørelse af CO2 i fremtiden

niras.dk
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Bedre og mere effektiv gødning
Når husdyrgødning afgasses i biogasanlæg, før det
anvendes som gødning på markerne, omdannes det
organisk bundne kvælstof i blandt andet proteiner til
uorganisk kvælstof, som planterne lettere kan optage.
Dermed får landmanden en mere effektiv udnyttelse
af sin gødning. Gødningsværdien øges med 5-8 kg per
100 kg kvælstof ved afgasning af kvæg- og svinegylle.
Reducerer kvælstofudvaskning
Når planterne optager en større del af kvælstoffet i
gødningen, udvaskes en mindre andel af kvælstoffet
til vandmiljøet. Afgasning af husdyrgødning
kan levere cirka 10 procent af det danske
kvælstofreduktionsmål for 2027.
↑ Afgasset biomasse anvendes som gødning.

Slipper der metan ud af dit biogasanlæg?
• Lækager fra biogasanlæg kan koste dyrt
• Vi kan hjælpe med at
finde lækagerne
• Og måle, hvor meget
der slipper ud

Kontakt
Dansk Gasteknisk Center a/s
Dr. Neergaards Vej 5B
2970 Hørsholm
Tlf. 2016 9600 · dgc@dgc.dk
www.dgc.dk

Vores måletekniker undersøger med sit målekamera, hvor der er udslip på et biogasanlæg.
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Case:

Fangst og salg af CO2 kan
bane vej for Power-to-X
Biogasproduktionen på Nature Energy Korskro

Strandmøllen, der aftager CO2’en og renser og

ved Esbjerg har taget det første store skridt

kondenserer den. Derefter afsættes den som

ind i fremtiden for dansk biogasproduktion.

industrigas til blandt andet svejsning i jern- og

Biogasanlægget opfanger CO2 og sælger det

maskinindustrien samt i fødevareindustrien.

videre til anvendelse i industrien.
Løsningen på Nature Energy Korskro peger
Den biogas, der kommer ud af biogas-

frem mod en nær fremtid, hvor CO2 fra mange

anlæggenes reaktorer, indeholder typisk 60

danske biogasanlæg kan anvendes som

procent metan og 40 procent CO2, som alt

komponent i produktionen af grønne Power-

sammen stammer fra det organiske materiale,

to-X-brændstoffer. De grønne brændstoffer kan

der afgasses i biogasanlæggene.

fremstilles ved at kombinere CO2 fra biogas
med brint fra grøn overskudsstrøm. Herved

Metanen pumpes ind i gasnettet og medvirker

dannes yderligere metan.

til at gøre det danske energiforbrug grønt, mens
CO2’en på biogasanlæggene som oftest ikke

Pionerarbejdet på Nature Energy Korskro viser,

bruges til noget. Det kan dog snart være slut.

at biogasanlæggene rummer et stort potentiale
for at levere et markant bidrag til produktionen

Nature Energy Korskro har som det første

af de grønne Power-to-X-brændstoffer, der

biogasanlæg i Danmark etableret et

anses for at være en nødvendighed for den

industrielt samarbejde om at opfange og

grønne omstilling af transportsektoren,

afsætte CO2’en. Samarbejdspartneren er

herunder flydende brændstoffer til skibe og fly.

Opgradering fra AMMONGAS
Den optimale løsning for økonomi og klima,
både nu og i fremtiden.
Service 24/7 sikrer 99% oppetid, 0,04% tab af metan, Lavt
elforbrug og genbrugelig overskudsvarme. På den lange bane
er den >99% rene CO2 optimal for fremtidens Power to X.
Ejby Mosevej 5, 2600 Glostrup
Tlf. 43 63 63 00

amg@ammongas.dk
www.ammongas.dk
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Nature Energy Korskro
anvender årligt cirka
700.000 tons biomasse,
som primært består af
husdyrgødning, madaffald
og organiske restprodukter
fra industrien. Anlægget
leverer cirka 22 millioner
kubikmeter biogas i
gasnettet, efter at CO2’en
er renset fra.
↑ Strandmøllens CO2-anlæg på Nature Energy Korskro.

Storskala, forskning og samarbejde er
vejen til mere og billigere biogas
Hos Nature Energy driver vi nogle af verdens største biogasanlæg. Storskalaproduktion er en afgørende forudsætning for, at vi priseffektivt kan levere mere biogas til
samfundet. Vi arbejder målrettet med at optimere og reducere vores produktionsomkostninger for at gøre biogas billigere.
Vi investerer i forskning, bl.a. i vores eget laboratorium, hvor der forskes i teknologi så vi bedre kan udnytte biomasserne og optimere
gødningen til landbruget.
Vi lægger stor vægt på samarbejdet med de lokale landmænd. Sammen er vi én stærk aktør i den grønne omstilling, hvor vi går forrest og er pionerer inden for biogasproduktion.

Læs mere på

natureenergy.dk
Nature Energy Biogas A/S
Ørbækvej 260 · 5220 Odense SØ · Tlf. 70 22 40 00

28

Case:

Varmeforbrugerne i
Vegger ejer Danmarks
ældste biogasanlæg
En række biogasfællesanlæg lagde i 1980’erne grunden

varmeforbrugerne at overtage biogasanlægget, så det

til den danske biogasbranche, som i dag er blandt

blev en del af byens fjernvarmeselskab, Energi Vegger.

verdens førende. Et af anlæggene blev bygget i den

Overtagelsen sikrede finansiering af udvidelsen,

nordjyske landsby Vegger som et led i indsatsen for at

og samtidig opnåede forbrugerne at få nogle af

skabe en lokal produktion af vedvarende energi i flere

landets billigste fjernvarmepriser, oplyser driftsleder

nordjyske landsbyer.

Richard Bengtsen, der har arbejdet på anlægget siden
begyndelsen, først som assistent, senere som driftsleder.

Fra begyndelsen producerede biogasanlægget grøn
el til elnettet, og samtidig blev overskudsvarme fra

I begyndelsen havde biogasanlægget en produktion

elproduktionen leveret som fjernvarme til borgerne i

på 1,1 millioner kubikmeter biogas om året, og gennem

Vegger.

årene er produktionen øget til 7,3 millioner kubikmeter
biogas. Biogassen produceres på basis af husdyrgødning,

Siden da er biogasanlægget blevet renoveret og udvidet

organisk affald og andre restprodukter.

flere gange, og anlægget leverer nu også biogas til et
nærliggende mejeri, der anvender biogassen til at

Energi Vegger er i fuld gang med at gøre klar til det næste

producere el, varmt vand og damp.

skridt, som skal være at etablere et opgraderingsanlæg,
så biogassen kan leveres ind i det danske gasnet.

Helt fra begyndelsen var der solid lokal opbakning til

Dermed vil Energi Vegger bidrage til at øge andelen af

anlægget, der var ejet af de lokale landmænd. Da det

biogas i den landsdækkende gasforsyning.

skulle igennem en større udvidelse i 2014, besluttede

• 100 % GRØN energi til alle varmeforbrugere
• Leverer CO2-neutral biogas til Arla
• Konkurrencedygtige priser på varme
• Nyt hus opvarmes for kr. 2500-4000 pr. år
• Se mere på energivegger.dk
Skivumvej 2 · Vegger · 9240 Nibe · Tlf.: 98 66 65 02 · kontor@energivegger.dk · www.energivegger.dk
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↑ Biogasanlægget i Vegger set fra luften.

Tidslinje:
1986

2014

Biogasanlægget bygges med

Udvidelse, hvorefter anlægget har 4880 m3

880 m3 reaktorvolumen,

primær reaktor og 3000 m3 sekundær

grøn el- og varmeproduktion

reaktor, ny leverance til lokalt mejeri

1992

Nu

Ny reaktor på 880 m3

Arbejder på levering

reaktorvolumen

2017
Ny reaktor med
2000 m3 volumen

af biogas til gasnettet
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Fremtiden
er cirkulær
Vi danskere bruger – ligesom de fleste andre i verden – hvert år flere ressourcer, end
kloden kan bære. Derfor er det en helt nødvendig opgave at flytte samfundet i retning
af en cirkulær økonomi, hvor alle ressourcer anvendes og genanvendes optimalt.
Biogasanlæg sikrer en optimal udnyttelse af organiske ressourcer til grøn energi
og recirkulering af næringsstoffer. Biogasanlæggene sørger for, at næringsstofferne
i restprodukter fra husholdninger og industri genanvendes som gødning i en
bæredygtig fødevareproduktion. Biogasanlæg spiller dermed en nøglerolle i den
cirkulære økonomi og omstillingen af energiforsyningen bort fra fossil energi.
Biogasanlæggene bidrager også til at mindske fødevareproduktionens påvirkning af
klimaet og vandmiljøet – og i sidste ende til at fastholde beskæftigelsen i den danske
fødevaresektor.
De danske ressourcer i form af husdyrgødning, halm, madaffald og organiske
restprodukter fra industrien kan firdoble den danske biogasproduktion i forhold til
i 2020.
De danske biogasanlæg kan derfor dække det danske behov for gas til

Fremtiden
er cirkulær!

energiproduktion, industri og transport i 2030. Hvis biogassens CO2-indhold også
nyttiggøres, kan biogasanlæggene levere cirka 50 procent af det samlede danske
potentiale for grønne Power-to-X-brændstoffer til skibe og fly.

Og her spiller
biogasanlæggene
en helt central
rolle.

Elektrificeringen vil gradvist gøre det muligt at undvære kulstofbaserede
brændstoffer. I takt med denne udvikling står biogasanlæggene klar til at levere
råvarerne til produktion af bioplast og andre kulstofbaserede materialer, så vores
materialeforbrug gøres uafhængigt af klodens begrænsede fossile ressourcer.

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

www.jsdanmark.dk

Rådgivning biogas
Vi varetager alle faser lige fra planlægning,
etablering og til drift af biogasanlæg

Kontakt PlanEnergi: Tlf. +45 9682 0400
Mail: planenergi@planenergi.dk · www.planenergi.dk

Få mere ud af
din bionaturgas
med Centrica Energy Trading

Centrica Energy Trading er eksperter i at sælge bionaturgas og bionaturgasværdi for din bionaturgasproduktion.
Ved Centrica Energy Trading i Aalborg har vi, i
over 15 år, hjulpet danske og europæiske energiselskaber med at handle deres energi – og sikre,
at de altid får den bedste pris på markedet. Hos
os tager vi udgangspunkt i den enkelte kundes
anlæg – for vi ved, at der er forskel på hvad, der
skaber den rette værdi for dig.

Centrica Energy Trading er ét af Europas førende
energihandelsselskaber og har mere end 300 energieksperter ansat, der hver dag handler og
ter grøn energi, så Europa kører renere og bedre.
Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig,
så kontakt os på CET-biogas@centrica.com eller
ring til os.

Vi kan hjælpe dig med:
Salg af din bionaturgas i markedet
Salg af dine bionaturgas-certiﬁkater
Sikkerhed i form af fastprisaftaler
Sparring ifm. markedsdeltagelse
Transparent prissætning
Med venlig hilsen
Hans Jakobsen
Bionaturgas ansvarlig
+45 22 96 77 72
hans.jakobsen@centrica.com

Se den interaktive version af
brochuren på biogas.dk

• 16096 • www.jsdanmark.dk

Som medlem af Biogas Danmark er du med
til at sikre, at biogasbranchen kan tale med
én stemme i den politiske debat.
Sammen er vi stærkere!

Biogas Danmark
Axeltorv 3
1609 København V
T: (+45) 3339 4267
E: biogas@biogas.dk

