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BIOGASANLÆG IND I ENERGISYSTEMET
Energiscenarierne
falder sammen, hvis
gyllen ikke bliver
udnyttet og anvendt
til energi.

Storbyer er udkantsområder i
forhold til energiressourcerne i landdistrikterne!

Landbruget bliver
storleverandør af
energi til byerne

Kommunen har afgørende
betydning for, om der kan
etableres et biogasanlæg.

Biogasanlæg er
symbioseanlæg,
der kan bidrage til
at konvertere el til
gas

Vi har i forvejen
biogasanlæg
ved byernes
renseanlæg

Biogas er grundpille i et
fremtidigt energisystem
- den kan bruges til
mange formål:
 El,
 varme,
 transport,
 industri
 osv.

Udover energiressourcen,
kan biogas være en del af
løsningen på miljøproblemer med udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet

Det lugter
ikke mere
… højst af
penge.

Der er lokale
arbejdspladser i
skidtet

Biogas kan bidrage
til at reducere udledning af drivhusgasser væsentligt
Gasselskaber
har lugtet
lunten
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1. Oversigt over kommunale overvejelser

Kommunale overvejelser

Politisk rolle

Myndighedsrolle

Faciliterende rolle

3 Biogas-perspektiver

Fremme biogas og skabe lokale
jobs, reducere næringsstofudvaskning, energibetaling lokalt, bygge
bro ml. land og by.

Én indgang til sagsbehandling for
biogasanlæg.
Synliggør proces med tidslinje.
Estimer klima og miljø gevinst.

Klarlæg interessenternes mål.
Alle skal kende tidsperspektivet i
biogas-implementering.

3.2 biomasse grundlag

Arbejd for, at biogas dannes på
gylle, restafgrøder, restprodukter
og affald.

Vurder hvilke biomasser, der kan
komme i spil lokalt.
Tænke biogasplanlægning i helhed
over kommunegrænser

Afsøg alle potentielle biomassekilder, også de alternative.

3.4 Centralt og decentralt biogasanlæg

Afvej mulighederne for centrale og
decentrale anlæg.

Udpeg arealer og beregn samlede
lokale biogaspotentialer.

Tag kontakt til aktørerne og inddrag dem i den videre proces.

3.5 Afsætning af gas

Udnyt varmen fra biogas. Gas har
den største energilager-kapacitet.

Samarbejd med gasselskabernes transmissionsafdeling, der er
non-profit og eksperter i opgradering af gas.

Tag kontakt til gas-aftager og vær
fleksibel med hensyn til fremtidig
opgradering.

4 Implementering

Hold fast i politiske beslutninger
om biogasprojekter. Det er afgørende for biogasprojekter.

Lav en tidslinje for implementering.

Tag kontakt til interessenterne og
skab fælles mål.

4.1 Styregruppen

Tag beslutninger i en styregruppe,
der skal forankres i byrådet og omvendt.

Supporter styregruppen med data
for implementering af biogas.

Fokus på strategiudmøntning med
tilhørende målbare handlingsplanspunkter.

5 Planlægning

Fasthold beslutninger. Ingen biogas uden politisk engagement!

Udpeg egnede arealer til biogasanlæg og biomasser.

Arranger borgermøder, der er
indgange til kommunikation med
kommunen.

6 Politikkernes rolle

Afgørende beslutningstagere.

Informer politikerne og læg emner
op til drøftelse.

Arranger besigtigelser, busture for
politikere.

7 Kommunale ressourcer

Overvej om kommunen vil investere i biogasanlæg, der leverer varme i et lokalt geografisk område
og efter hvile-i-sig-selv princippet.

Opbyg viden, lav foranalyser og
planer. Udpeg en koordinator, der
kan facilitere proces med planlægning – smidig sagsbehandling med
fremdrift.

Opret følgegrupper, arranger
busture til biogasanlæg, sørg for
vidensdeling, visualiseringer, foranalyser mv.

8 Proces-beskrivelse

Følg processen med etablering af
biogasanlæg tæt.

Sikre, at processen forløbet så smidig og fleksibel som muligt

Faciliter processen på et uvildigt
grundlag.

9 Borger-inddragelse

Skal sikre, at interessenter bliver
hørt og inddraget.

Sikre rettidig, fair behandling af interessenter.

Afhold workshops, nedsæt følgegruppe med interessenter, følg op
med viden, visualiseringer mv.

10 Landbruget

Afgasset gylle bidrager til reduceret udvaskning.

Udmeld rammerne for udspredningsareal, så det ikke bliver en
bremseklods for biogasudbygningen.

Inddrag landbruget for at skabe
ejerskab til sikre prima biomasse,
der er nøglen til en succesfuld biogasproduktion.

11 Økonomi

Find de rigtige økonomiske partnere, der kan realisere byrådets
og styregruppens mål for biogasudbygning.

Vurder mulighederne for at afsætte overskudsvarme lokalt.

Sammenkæd centrale og decentrale biogasanlæg med aftagerne
og de finansierende interessenter.
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2. Baggrund
Biomasse og biogas er vigtige vedvarende energikilder i
fremtidens energisystem, især for industri og transportsektoren, når fossilt energi udfases. Brændsel til transport kan ikke udelukkende dækkes af el til vindmøller.
Brændsler som biodiesel, brint og metan, der kommer
fra biomasse og biogas, bliver nødvendige til især den
tunge transport. Endvidere vil industrien have brug for
biomasse og gas til procesenergi. Samtidigt er gylle en
energiråvare, hvor potentialet langt fra er udnyttet. Der
er sat et nationalt mål om, at op mod 50 % af husdyrgødningen bliver anvendt til biogas i 2020 (Energistyrelsen).
Kommuner skal planlægge for biogasanlæg og kan gennem strategisk energiplanlægning arbejde med implementeringen af biogas i energisystemet.

Op mod

50 % af

ET ENERGISK NORDJYLLAND

husdyrgødningen
bliver anvendt til
biogas i 2020

Gennem projekt “Et Energisk Nordjylland”, der er støttet
af Energistyrelsen, arbejder ni kommuner og regionen
i Nordjylland sammen om at kortlægge det nordjyske
energisystem. Samtidig er der fokus på at finde potentialer for jobskabelse igennem omstillingen til en mere
bæredygtig energiforsyning, der tager udgangspunkt i, at
Nordjylland skal være selvforsynende med vedvarende
energi. Et af temaerne, der er sat fokus på, er ’Biomasse
og biogas’. Formålet med temaet er at skabe grundlaget
for at etablere en miljømæssig, økonomisk bæredygtig
og selvfinansierende biogasproduktion, der kan underbygge udbygningen af vedvarende energi, skabe nye
arbejdspladser og danne grundlag for, at nordjyske virksomheder kan profilere sig på det danske og det internationale marked. Dette er i tråd med statens målsætning
om et Danmark, der er uafhængigt af fossilt energi.

BIOGASDREJEBOGEN

Denne biogasdrejebog er resultatet af projektarbejdet,
hvor der er arrangeret og koordineret to biogasture med
fokus på indsamling af relevante biogasdata, der kunne
danne grundlag for denne Biogas-drejebog. Aktiviteterne
er gennemført som et samarbejde mellem arbejdsgruppen for biomasse og biogas under “Et Energisk Nordjylland” og Lars Byberg, AgroFora.
Projektet tager endvidere udgangspunkt i de allerede
udarbejdede rapporter gennem projekt ”Nordjyske bioenergimodeller”, statslige vejledninger og andre projekter som ImBiom.
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3. Formål
Formålet med temaet Biomasse og biogas er defineret i
en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra Hjørring, Rebild, Thisted og Mariagerfjord kommuner samt
Region Nordjylland.
Med udgangspunkt i strategisk energiplanlægning er
formålet at få lavet et beslutningsgrundlag, som kan give
kommunerne de bedst mulige forudsætninger for at
fremme biogasudbygningen. Dette er gjort ved at samle
viden og dokumenter om biomasse og biogasplanlægning, at gennemføre en række møder og diskussioner,
at arrangere besigtigelsesture til forskellige biogasanlæg,
hvor der kan hentes erfaringer om succeser og udfordringer.

Materialet i denne biogas-drejebog kan anvendes som
guide og inspirationskilde til kommunernes planlægningsarbejde og faciliterende rolle ved implementering
og etablering af biogasanlæg. Det skal ikke gå i stedet for
de mange vejledninger og kogebøger, der er udgivet af
Naturstyrelsen og andre, men være et supplement dertil
med omdrejningspunkt i kommunernes roller i biogasudbygning.
Biogas-drejebogen tager blandt andet udgangspunkt
i erfaringerne fra biogasture til en række biogasanlæg,
investorer og kommuner, oplæg fra driftsansvarlige og
erfaringer i Hjørring og Mariagerfjord Kommune, fra andre kommuner og projekter. Drejebogen beskriver de
kommunale aktiviteter, der skal skabe grundlag for, at
biogasprojekterne kan overgå til modningsfasen.

PROJEKTFORLØB FOR BIOGAS-DREJEBOGEN
Projektforløbet for arbejdet med drejebogen i 2014 og 2015 har været som følger.
Opstartsmøde				20. oktober
Biogastour I				26. november
Styregruppemøde			18. december
Styregruppemøde			30. januar
Biogastour II				5. februar
Drejebog møde				9. april
Drejebog samling til udsendelse		
29. april
Møde 					
5. maj kl. 13
Drejebog ’færdig’ til udsendelse		
26. maj
Møde 					
1. juni kl. 13
Endelig udgave af drejebog		
15. juni
Opsætning, korrektur og tryk		
august-september 2015.

STYREGRUPPEN
Koordinering og udarbejdelse af biogas-drejebogen er
sket i arbejdsgruppen for Biogas og biomasse sammen
med AgroFora med følgende repræsentanter: Projektleder Thomas Jensen - Hjørring, Inger Taylor - Mariagerfjord, Per Toppenberg - Region Nordjylland, Lene Pors
- Hjørring, Louise Krog Jensen - Hjørring, Kasper Enevoldsen - Rebild, Knud Suhr - Hjørring, Knud Erik Jensen
- Mariagerfjord, Peter Brandt Larsen - Thisted, Pennie
Fogth Henriksen - Thisted og Lars Byberg - AgroFora.

Følgende spørgsmål er omdrejningspunkt for biogas-drejebogen:
•
•
•
•
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Hvad er drivende for opstarten af nye biogasprojekter?
Hvordan kan kommunen være igangsætter af biogasudbygningen?
Hvad er ”skal”-opgaver for kommunerne i relation til
implementering af biogas?
Hvad indeholder kommunens katalysatorrolle, og
hvordan håndteres den?

4. Biomasse og biogas
i Nordjylland

Mængderne af tilgængelig biomasse samt udnyttelsen af
den tilgængelige biomasse er estimeret for de 11 nordjyske kommuner i 2010 (se Figur 1). For flere kommuner
gælder, at der er udnyttet under halvdelen af biomassen
til energiformål. Der er derfor potentiale for en større
udnyttelsesgrad ved omstillingen til et energisystem baseret på vedvarende energi.

Udnyttelse af tilgængelig biomasse og biogasudbygning i
Nordjylland vil være med til at opfylde en målsætning om
øget selvforsyning, fleksibilitet, nye arbejdspladser og et
sammenhængende energisystem.

Figur 1 Kortlægning af potentialer for udnyttelse af biomasse til energiformål (blå søjler) og mængden af udnyttet biomasse (røde søjler) i kommuner i Nordjylland (estimeret). Kilde: Energisk Nordjylland, RN.

Figur 2 Udnyttelse af biomasse i Region Nordjylland fordelt på typer af biomasser. Kilde: Energisk Nordjylland, RN.
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Et nærmere kig på hvilke typer af biomasse, der er udnyttet i Nordjylland i forhold til de estimerede mængder, der
er tilgængelige, viser, at mængden af træ stort set er udnyttet (se figur 2). Mængden af halm er delvist udnyttet,
mens kun en lille del af henholdsvis husdyrgødning samt
biobrændstof og energiafgrøder er udnyttet. Derfor er
der et stort potentiale for flere biogasanlæg.

Hvis det estimeres, at 80 % af gyllen kan udnyttes til biogasformål, har alle kommuner et stort potentiale, der
endnu ikke er udnyttet (se figur 3). Hjørring, Aalborg,
Brønderslev, Thisted og Morsø har den største udnyttelse af gylle til biogas.

Figur 3 Kortlægning af potentialer for udnyttelse af husdyrgødning til biogas (blå søjler) og mængden af udnyttet biomasse (røde søjler) i kommuner i Nordjylland (estimeret). Kilde: Energisk Nordjylland, RN.

10

ET

ENERGISK NORDJYLLAND

læg i et område.
læg i Andre
et område.
faktorer
Andre
er faktorer
mængden
erog
mængden
typer af gylle.
og typer
Kvægaf gylle.
og svinegylle
Kvæg- oger
svinegylle
bedst, er bedst
undtaget erundtaget
dog såkaldt
er dog
’sovand’,
såkaldt
som
’sovand’,
er gyllesom
fra er
søer
gylle
med
frasmågrise.
søer medDeres
smågrise.
gylle Deres
indeholder
gylle indeholde
for store mængder
for storevand
mængder
i forhold
vand
tilitørstof
forholdtil,
tilattørstof
det ertil,
rentabelt
at det eratrentabelt
transportere
at transportere
det til bio- det til bio
gasanlægget.
gasanlægget.
PLACERING AF BIOGASANLÆG
I NORDJYLLAND

Ved
placering
af der
eksempelvis
12 der
nye biogasanlæg
har
Flere
investorer
i biogasanlæg
at beliggenhed
I Nordjylland
I Nordjylland
er
der i forvejen
er derbiogasanlæg
ioplyser,
forvejen
biogasanlæg
i nogle kommuner,
i nogle
kommuner,
og
er udpeget
og
er
områder
udpeget
tilområder t
transporttiden på 20 min. eller 25 min. betydning for
ved motorvej og større vejnet, der givere kortest mulige
biogasanlæg
biogasanlæg
gennem kommuneplanlægningen.
gennem kommuneplanlægningen.
Analyser afAnalyser
mulige placeringer
af mulige placeringer
i forhold tili forhold til
hvor store anlæg, der kan etableres og hvor stor en antransporttider er afgørende for, om det er rentabelt at
husdyrtætning,
husdyrtætning,
transporttid
tilide
forhold
lokale
vejforhold
dedellokale
og
vejforhold
hensyntagen
hensyntagen
til
planlagte
tilbioplanlagte b
af husdyrgødningen,
derog
bliver
udnyttet
til biogas
(se
etablere
et biogasanlæg transporttid
i eti forhold
område. Andre
faktorer
er til
figur
4
og
5).
I
områder
med
husdyrtæthed,
hvor
det
ikke
mængden
og
typer
af
gylle.
Kvægog
svinegylle
er
bedst,
gasområder,
gasområder,
viser, at derviser,
er gode
at der
muligheder
er gode muligheder
for at udnytte
for store
at udnytte
mængder
storehusdyrgødning
mængder husdyrgødning
til
er rentabelt at transportere husdyrgødning til de store
undtaget er dog såkaldt ’sovand’, som er gylle fra søer
biogas i Nordjylland.
biogas i Nordjylland.
biogasanlæg (se hvide områder på figur 4 og 5) er der
med smågrise. Deres gylle indeholder for store mæng-

mulighed for at etablere fælles biogas gårdanlæg, hvis
der vand i forhold til tørstof til, at det er rentabelt at
skalpå
øges.
nødventransportere
det
til
biogasanlægget.
Ved placering
Vedafplacering
eksempelvis
af eksempelvis
12 nye biogasanlæg
12 nye biogasanlæg
harudnyttelsesgraden
transporttiden
har transporttiden
20Analyserne
min. eller
påviser
2025
min.
min.
eller 25 mi
digheden af, at kommuner arbejder sammen på tværs
betydningI Nordjylland
for
betydning
hvor erstore
for anlæg,
hvor store
der kan
anlæg,
etableres
der kanogetableres
hvor
storogenhvor
andel
stor
af en
husdyrgødningen,
andel af husdyrgødningen
af kommunegrænser om placering af biogasanlæg, hvis
der i forvejen biogasanlæg i nogle komder blivermuner,
udnyttet
der og
bliver
biogasområder
(se
tilfigur
biogas
4 og
(se5).
figur
I områder
4 oghusdyrgødningen
5).med
I områder
husdyrtæthed,
med
husdyrtæthed,
hvor det ikke
hvor
er det ikke e
skal
udnyttes
optimalt.
dertil
erudnyttet
udpeget
til biogasanlæg
gennem
kommuneplanlægningen.
Analyser
af
mulige
placerentabelt atrentabelt
transportere
at transportere
husdyrgødning
husdyrgødning
til de store til
biogasanlæg
de store biogasanlæg
(se hvide områder
(se hvide
påområder
figur 4 på figu
ringer i forhold til husdyrtætning, transporttid i forhold til
og 5) er der
og
mulighed
5) er derfor
mulighed
at etablere
for at
fælles
etablere
biogas
fælles
gårdanlæg,
biogas gårdanlæg,
hvis udnyttelsesgraden
hvis udnyttelsesgraden
skal
skal
de lokale vejforhold og hensyntagen til planlagte biogasøges. Analyserne
øges. viser,
Analyserne
viser
nødvendigheden
viser
nødvendigheden
af,at at
kommuner
af, at kommuner
arbejder sammen
arbejder
påsammen
tværs af på
komtværs af kom
områder,
at der
er gode
muligheder
for
udnytte
store
mængder
husdyrgødning
til
biogas
i
Nordjylland.
munegrænser
munegrænser
om placering
omafplacering
biogasanlæg,
af biogasanlæg,
hvis husdyrgødningen
hvis husdyrgødningen
skal udnyttes
skal
optimalt.
udnyttes optimalt.

Figur 5 Mulige placeringer af eksempelvis 12 biogasanlæg i Nordjylland, hvor der er forudsat maksimum transporttid på 25 minutter af kvæg- og svinegylle (uden gylle
fra søer med smågrise) Kilde: Energisk Nordjylland, RN

Figur 4 Mulige placeringer af eksempelvis 12 biogasanlæg i Nordjylland, hvor der er forudsat maksimum transporttid på 20 minutter af kvæg- og svinegylle (uden gylle
fra søer med smågrise) Kilde: Energisk Nordjylland, RN
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BIOGAS - VÆRDISKABELSER
FOR SAMFUNDET

ARBEJDSPLADSER

Nedenstående argumenter relaterer sig til implementering af et større biogasprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune, kaldet RKSK-modellen og beskriver betydningen,
hvis 80 % af gyllen i kommunen afgasses i biogasanlæg:

I anlægsfasen skabes der flest arbejdspladser på biogasanlæg frem for andre energianlæg, men der, hvor biogasanlæg skiller sig ud, er på det store antal af arbejdspladser, der skabes i driftsfasen. Det skyldes, at biogasanlæg
skal passes dagligt for at køre optimalt. Lokaløkonomisk
er det en fordel, fordi driftspersonalet skal være bosat
i nærheden, hvorved arbejdspladserne er garanteret til
at være lokale. I modsætning hertil er de fleste arbejdspladser ved kraftvarme på brændselsdelen, hvilket kan
være lokale, men der er størst sandsynlighed for, at det
er nationale eller endda internationale arbejdspladser,
hvis flis importeres.

Biogasanlæg laver ikke kun biogas. Det er symbioseanlæg, der - ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv
- skaber værdier gennem energiproduktion og lokale
arbejdspladser. Selskabsøkonomisk er biogasanlæg en
bæredygtig forretning, hvis de drives professionelt. Miljømæssigt bidrager biogasanlæg til at muliggøre en øget
udnyttelse af næringsstoffer i gylle og derved kan udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet reduceres.

•

100 mio. m3 naturgas kan erstattes med biogas svarende til 2 PJ.

•

Drivhuseffekten reduceres 22 gange pr. CH4 molekyle, der afbrændes og ikke damper af gyllen.

•

Klimapåvirkningen reduceres samlet med 190.000
tons CO2 ækvivalenter.

•

Decentral biogasproduktion er den VE-teknologi,
der skaber flest arbejdspladser.

•

Ifølge Tyge Kjær; RUC skabes der 4.588 arbejdspladser pr. 6 PJ.

•

Biogas i naturgasledninger giver markedsbestemte
priser og reducerer ”energi-afhængighed”.

•

Gyllens proces gennem et biogasanlæg reducerer udvaskningen af næringsstoffer og behovet for
kunstgødning og forøger høstudbyttet, da afgrøderne kan optage op til 25 % mere næringsstof fra afgasset gylle.

•

Biogasanlæg er et stort erhvervsudviklings- og eksportpotentiale i Danmark, Polen, Japan, Frankrig, EU
med flere, der alle har samme udfordring.

•

Biogas kan bidrage til udvikling og stabilisering af
landbrugserhvervet som energileverandører.

•

Biogas kan være brobygning mellem land og by.
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Ved etablering af biogasanlæg kan der skabes lokale
arbejdspladser i både anlægsfasen og driftsfasen, men
også som teknologiarbejdspladser på de virksomheder,
der udvikler og sælger viden, dele og teknologi til biogasanlæg. I forhold til andre investeringer i energianlæg er
biogasanlæg en af de vedvarende energityper, der skaber flest lokale arbejdspladser med omkring 3-4.500 arbejdspladser, afhængigt af om der er tale om store eller
mindre anlæg (se figur 6).

Figur 6 Jobskabelse ved investering, vedligehold og drift samt brændsel på forskellige vedvarende energianlæg. Kilde:
Tyge Kjær, RUC.

Kommunale overvejelser om biogas i Nordjylland:
•
Politisk rolle: Biogas skaber lokale jobs, reducerer næringsstofudvaskning, holder betalingen for energi lokalt og
bygger bro mellem land og by.
•

Myndighedsrolle: Én indgang til behandlingen af biogas. Planlægge tværkommunalt. Lave en tidslinje for projektet, estimere klima- og miljøgevinster.

•

Faciliterende rolle: Klarlægge hver interessents mål og sikre, at alle kender tidsperspektivet i biogasimplementering.
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5. Biomassegrundlag, de bedste ressourcer
BIOMASSEGRUNDLAG, DE BEDSTE RESSOURCER

Nuværende og fremtidig adgang til biomasse er afgørende for økonomien i biogas. Primærkilderne som husdyrgødning
forventes at falde en smule frem til 2020, mens andre typer afgrøder som halm, efterafgrøder, have-parkaffald og husholdningsaffald forventes at stige til potentielt udnyttelse til metanproduktion (se figur 7).

Figur 7 Biomasse til biogasanlæg i Danmark - på kort og langt sigt. Kilde: AgroTech
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kvægbrug. I Brønderslev, Frederikshavn, Morsø, Thisted,
Aalborg og Randers er der flest dyreenheder på svin. I
alle kommuner, bortset fra Læsø, er der både kvæg- og
svinebrug. Det er væsentligt for biogasanlæg, fordi gyllen
forbedres, når svine- og kvæggylle blandes, hvorved næringsstoffer som fosfor og andre dele fordeles.

I det nordlige Jylland er fordelingen af dyreenheder i besætninger med mere end 75 dyr stort set ligeligt fordelt
på kvæg og svin, med en lille overvægt af kvæg (se figur
8). Fordelingen varierer mere i de enkelte kommuner,
hvor der i Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord,
Rebild, Vesthimmerland og Viborg er flest dyreenheder i

Figur 8 Analyse af dyreenheder (DE) i kommuner i det nordlige Jylland, Kilde: Statens Biogasrejsehold.
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Potentialet for at udnytte biomasse til biogas er stort og
endnu ikke udnyttet i de fleste kommuner. Eksempelvis
er der i Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild store
potentialer i udnyttelse af husdyrgødning, energiafgrøder, halm og efterafgrøder til biogas (se figur 9).

Figur 9 Biogaspotentialet fordelt på biomassetyper i 3 kommuner. Kilde:: PlanEnergi for Nordjyske Bioenergimodeller.

Kommunale overvejelser om biomassegrundlag:
•
Politisk rolle: Biogas skal dannes på affald, biogas
skal tænkes i helhed og ikke begrænses af kommunegrænser.
•

Myndighedsrolle: Vurder hvilke biomasser der kunne komme i spil lokalt.

•

Faciliterende rolle: Afsøg alle potentielle biomassekilder, også de alternative.
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6. Typer af biogasanlæg
Biogasplaceringen og typen af biogasanlæg er afgørende for det samlede biogaspotentiale i et givet område.
Vælger landmændene at afsætte deres biomasse til
afgasning på et centralt biogasanlæg kan forretningsgrundlaget for etablering af decentrale anlæg blive undermineret. Årsagen er, at biomasse med højt gaspotentiale kan blive transporteret over længere afstande hen
til centrale anlæg. Den tilbageblivende biomasse har et
lavt gaspotentiale, hvormed det ikke er økonomiske forsvarligt at etablere et decentralt biogasanlæg til afgasning af dette.
Resultatet er, at der samlet set afgasses mindre biomasse i regionen/kommunen, hvormed der samlet set
vil blive produceret mindre biogas. Overordnet set skal
potentialet derfor udmøntes i en kombination af centrale og decentrale biogasanlæg med tilhørende biogasledningsinfrastruktur.

Fordele og udfordringer afhænger af konkret teknologi og økonomi (se tabel 1). Centrale biogasanlæg har
stordriftsfordele med kendt organisationsform og stærke investorer, der gør anlæggene robuste. Udfordringer
for større anlæg er at finde egnede placeringer til store
tekniske anlæg tæt på motorvej og andre større transportveje. Endvidere skal der findes større investorer
end ved decentrale anlæg. Decentrale anlæg er mindre
anlæg, der typisk placeres som gårdanlæg i tilknytning
til eksisterende landbrug, hvilket gør godkendelsesprocessen lettere. De er mindre afhængige af transportveje,
fordi der er tilstrækkelig gylle i nærområdet, og der er
muligheder for energibesparelsestilskud, som gør etableringen mere attraktiv. Omvendt er en af de store udfordringer for decentrale anlæg, at driften kræver stor
opmærksomhed, hvilket kan være en udfordring, hvis
landmændenes primære fokus er på landbrugsproduktionen. Der er flere eksempler på lugtgener fra gårdanlæg,
hvor driften ikke er i fokus. Endvidere er udfordringen,
at det er svært at afsætte biogassen, hvorfor den ofte
brændes af til fordel for elproduktion, hvorved der spildes varmeenergi.

Biogasanlæg

Fordele/muligheder

Udfordringer/ulemper

Decentral

Mindre, billigere transport
Gas billigere at transportere end gylle
Simple anlæg
Lokalisering (lille påvirkning)
Tilskud (energibesparelser)
Lettere godkendelse

Organisation
Driftseffektivitet
Finansiering
Lokalisering (mange anlæg)
Begrænsning ift. ressourcer, der kan behandles
Gasafsætning

Central

Stordriftsfordele
Kendt organisation
Stærke spillere på banen
Lokalisering (få anlæg)
Robust ift. ressourcer

Transport
Lokalisering (stor påvirkning)
Større investorer

Tabel 1 Evaluering mellem decentrale og centrale biogas anlæg, PlanAction og Energisk Nordjylland
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CENTRALE OG
DECENTRALE BIOGASANLÆG

Sammenligning af styrker og svagheder ved henholdsvis
centrale og decentrale biogassystemer viser, at centrale
biogasanlæg har flest fordele i forhold til omkostninger
og kapital til investeringer, omsætning af store mængder
og svært nedbrydelig biomasse og optimering af biogasproduktionen. De decentrale anlæg har flest fordele i forhold til de lokale faktorer som indtjening til landmanden,
lokal værdiskabelse og beskæftigelse (se figur 10).

Figur 10 Strategi Kanvas for sammenligning af styrker og svagheder ved central og decentral afgasning af biomasse Kilde:
Byberg, L 2012

Som det fremgår af figur 10 er der fordele og ulemper
ved begge systemer. Det er derfor ikke et spørgsmål om
central eller decentral afgasning af biomassen. Derimod
handler det om en kombination af begge systemer således, at de centrale og decentrale anlæg kombineres på
en måde, så biogaspotentialet bliver størst muligt.
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TRANSPORT AF BIOMASSE

Transporten af biomasse er en afgørende faktor for økonomien i biogas. Mens udgifter til faste omkostninger,
procesvarme og procesel er konstante, så stiger udgifterne til transport af gylle til og fra biogasanlægget jævnt

med øget transportafstand – fra ca. 50 kr./ton ved 10
km’s afstand til ca. 65 kr./ton ved 25 km’s afstand (se figur 11).

Figur 11 Omkostninger i forbindelse med behandling af et ton husdyrgødning i forhold til afstand.
Kilde: PlanEnergi for Nordjyske bioenergimodeller.

Biogassekretariatet har sat en radius på max 10-15 km
fra et anlæg til husdyrbrug, som afstandskriterium af
hensyn til transportøkonomien i deres beregninger af
størrelser på bio-gasanlæg (se Tabel 2). Biogasanlæg er
herefter inddelt i anlægsstørrelser i forhold til Mængder
gylle/døgn og dyreenheder (DE), hvilket også kan regnes
som mængder gylle/år eller læs gylle/døgn. Anbefalingen
til fordelingen af centrale og decentrale anlæg er:
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•

Centrale anlæg, når der er overskud af varme fra industri eller lignende, meget biomasse samlet et sted,
speciel biomasse der kræver speciel håndtering.

•

Decentrale anlæg, når biomassen i form af gylle er
fordelt over et større areal.

Anlægsstørrelse

Tons/døgn

DE

1.000 tons/år

Læs/døgn

1

50

500 - 1.500

10 - 30

1-4

2

200

3.000 - 6.000

60 - 120

7 - 15

3

500

6.000 - 12.000

120 - 240

15 - 31

4

1.000

12.000 - 20.000

240 - 400

31 – 51

5

1.500

20.000 - 30.000

400 - 600

51 - 71

Tabel 2 Biogassekretariatets inddeling af anlægsstørrelsen

Biogashandbok 2009. Biogasnettet reducerer transport
af vand i gylle (95 %) og optimeret anvendelse af varmeoverskuddet fra en lokal elproduktion.

De decentrale og centrale anlæg kan forenes i et gasnet,
som det er lagt op til i Ringkøbing-Skjern Modellen, og
som det er beskrevet i nedenstående figur fra Sverige i

Figur 12 Eksempel på biogas ledningsinfrastruktur i Sverige. Kilde: Handbook for biogas
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FORSKEL MELLEM ANLÆG I TYSKLAND
OG DANMARK

•

Årsagen til disse forskelle er, at Tyskland i 2004 indførte love om vedvarende energi kaldet EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), som satte skub i en eksplosiv biogasudbygning med over 5.000 anlæg på
få år. Det medførte, at ikke alle anlæg var af bedste
kvalitet. De ringeste skal nu renoveres, men det vil
bankerne ikke bevilge penge til, da økonomien i anlæggene af ovenstående beskrevne grunde er dårlig,
hvormed biogasanlæggene går konkurs.

•

Biogasudbygningen i Danmark er i langt de fleste
tilfælde økonomisk velfunderet, da den baseres på
affald. Ydermere indgår biogas i dag som en væsentlig del af de store gasselskabers strategi for at levere
vedvarende gas, hvormed efterspørgsel og dermed
værdien for biogassen er stødt stigende.

De grundlæggende forskelle på biogasanlæg i Tyskland
og Danmark er:
•

At tyske biogasanlæg typisk baseres på majs, hvilket
gør dem følsomme overfor afgrøde-prisstigninger.
I modsætning til dette er danske biogasanlæg baseret på affald og gylle, hvilket gør dem fleksible og
dermed mindre følsomme.

•

At tilskudsordningen i Tyskland favoriserede små
biogasanlæg med motor (150 kW). Til sammenligning med danske biogasanlæg er disse små anlæg
ineffektive, med en lav biogas-produktion og et højt
energiforbrug til interne processer på anlægget.

•

At man i Tyskland stort set ikke anvender varmeoverskuddet fra el-produktionen, da enhederne er
for små. I Danmark anvendes overskudsvarmen ved
el-produktionen til fjernvarme, og da varmen er over
60 % af energiindholdet i biogassen, bidrager denne
væsentligt til økonomien i biogas.

Kommunale overvejelser om central og decentral biogas:
•
Politisk rolle: Afveje mulighederne for centrale og decentrale anlæg.
•

Myndighedsrolle: Udpege arealer og beregne samlede lokale biogas potentialer.

•

Faciliterende rolle: Tage kontakt til aktørerne og inddrage dem i den videre proces.
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7. Afsætning af biogas
og andre ressourcer
Biogas består typisk af 65 % metan og 35 % kuldioxid,
mens fossil naturgas består af ca. 100 % metan.

For at få en miljømæssig og økonomisk bæredygtig anvendelse af biogassen skal varmespildet udnyttes fx til
fjernvarme.

Ved el-produktion brændes biogassen af i en biogasmotor. I motoren omsættes 35 % af energien til elektricitet, som sendes ud på el-nettet. De resterende 65 % af
energien er varme, der ofte ikke anvendes og derfor må
blæses op i luften for at holde motoren kold.

Biogassen kan også opgraderes til naturgas-kvalitet
ved at fjerne CO2. Dette sker i en vandskrubber eller i
et amin-anlæg, hvilket i begge tilfælde kræver energi at
udføre. HMN har lavet en oversigt over de steder biogas
opgraderes og indføres i naturgasnettet i dag.

Figur 13 Opgørelse over nuværende og kommende biogasanlæg: Kilde: HMN
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POTENTIALER FOR BIOGAS
TIL LAGRING AF ENERGI

Udover at fjerne Kuldioxid, CO2, fra biogassen, kan den
opgraderes ved at lade CO2 reagere med brint, H2. Dette
kan ske gennem en kemisk proces kaldet en Sabatier-reaktion eller gennem en biologisk proces, hvor mikroorganismer optager CO2 og H2 og omsætter det til metan,
CH4, som det sker i Electorchaea’s BioCat program.
CO2-fraktionen i biogas er ren i forhold til røggasser.
Derfor er den interessant at opgradere og metanisere.
Biogas kan blive lagerfacilitet for el-produktion ved at
omdanne CO2 til CH4, gennem udnyttelse overskud af
el-produktion fra vindmøller. Det sker gennem flere trin,
overskudsel benyttes til elektrolyse, der deler vand i ilt og

brint, H2. Brinten, H2 kan lagres eller kan blandes med
CO2 i biogas, og derved dannes der CH4 og ilt. CH4 er
metan, der kan lagres i gasnettet eller i hulrum, såkaldte, saltkaverner i jorden. Gasserne kan så afbrændes og
producere el i en motor eller udnyttes til transport, når
vinden ikke blæser. Biogassen giver derfor en helt unik
energilagringsmulighed, der vil blive en stor efterspørgsel på i et vind- og el-baseret energisystem. Lagringspotentialet for både metan og brint er op til flere måneder,
mens lagringspotentialer for elektriske køretøjer og varmepumper er dage. Varmepumper i kraftvarmeværker
kan give en mellemlang lagringskapacitet på nogle uger,
men er sæsonafhængig (se figur 14).

Figur 14 Energinet.dk’s rapport om lagring af energi. Kilde: Energinet.dk

Kommunale overvejelser om afsætning:
•
Politisk rolle: Udnyt varmen fra biogas. Gas har den
største energilager kapacitet.
•

Myndighedsrolle: Samarbejd med gasselskabernes
transmission afd., der er non-profit og eksperter i
opgradering af gas.
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•

Faciliterende rolle: Tag kontakt til gas-aftager og vær
fleksibel med hensyn til fremtidig opgradering.

•

Opsamling med info/kommunikation til offentligheden/interessenter.

8. Implementering
af biogas
Implementeringen af biogas udfordres af, at det går på
tværs af de traditionelle lovgivningsmæssige og finansieringsmæssige rammevilkår. Samtidig skal interessenternes vidt forskellige kulturer og økonomiske bevæggrunde på tværs af sektorerne forenes således, at der skabes
et miljømæssigt og økonomisk gennemskueligt og solidt
grundlag for biogasprojektet.

Figur 15 Biogas er multifaktoriel og kræver, at alle parter Landbrug, Kommunal Planlægning, Finansiering og Gas-forbruger går i takt og i samme retning. Kilde: AgroFora.

Kommunale overvejelser om implementering:
•
Politisk rolle: Er den samlende kraft, der katalyserer
biogas-implementeringen .

Figur 15 illustrerer, at interessenterne (navngivet i ovalerne) skal gå i takt og i samme retning for, at projekter kan
lykkes. Dette er en kæmpe udfordring, da de har meget
forskellige tidsperspektiver og tilgangsvinkler til projektet. Det er vigtigt at kortlægge, hvad der motiverer hver
af interessenterne - Aftagerne (fx naturgasselskaber), Leverandørerne (landmænd, virksomheder), Investorerne
(lokale og eksterne), Myndighederne (kommune og stat,
politikere og administration), Borgerne (grønne organisationer, naboer, borgerforeninger m.fl.)

•

Myndighedsrolle: Lav en tidslinje for implementeringen.

•

Faciliterende rolle: Tag kontakt til interessenterne og
skab fælles mål.

Kommunen er helt central i denne proces med at forene
interessenterne. Grundpræmissen for, at foreningen af
interessenterne, som illustreret i ovenstående figur, skal
lykkes, er:
•
Åbne kalkulationer for biomasse-potentiale og økonomiske beregninger
•

Tidslinje for aflevering af de forskellige planlægningsopgaver

•

Langtidskontrakter

Synliggørelse og afgrænsning af hver enkelt interessents
bidrag og bevæggrund for at indgå i et biogasprojekt.
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FREMDRIFT AF PROJEKT
GENNEM BIOGASSTYREGRUPPEN

Grundet kompleksitet i biogas med meget forskellige interessenter og tværfaglige discipliner er det centralt for
implementeringen af biogas, at der er en koordinerende
enhed i form af en biogasstyregruppe med en projektleder.
Biogasstyregruppen og projektlederen har en katalysatorrolle for implementeringen af biogas i en lokal og regional kontekst.
Projektlederen (kommunal eller ekstern tilknyttet rådgiver) skal i denne sammenhæng agere som facilitator for
processen og skal ikke ses som den endelige slutejer af
biogasanlægget.
Projektlederen koordinerer og indkalder bl.a. opstartsmøde mellem interessenterne. Formålet med dette
møde er at diskutere rammerne og fastlægge mål og delmål for projektet. På opstartsmødet nedsættes en styregruppe, der repræsenterer de centrale interessenter.
Der udover er det projektlederen, der er kontaktperson
for diverse henvendelser fra offentligheden og fra private.
Det anbefales, at interessenterne etablerer et fælles startup-selskab, der kan være den juridiske enhed, der kan
sætte rammerne for projektmodning af biogasprojektet
med myndighedsbehandling, ansøgninger osv. Efter dette kan projektet overdrages til de aktører, der håndterer
den daglige drift.

MÅL FOR EN BIOGASSTYREGRUPPE

Projektlederen og styregruppen afholder i samarbejde
en workshop-proces, hvor de overordnede mål for projektet udarbejdes.
Det er centralt, at styregruppen tager stilling til
•

Det kortsigtede ejerskab og hvem, der er drivende
for opstarten af projektet.

•

Fastlægge mål for hvem, der på lang sigt er de mest
hensigtsmæssige ejere af anlæggene.

•

Målsætning for hvordan de skabte værdier fordeles.
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Kommunale overvejelser om styregruppen:
•
Politisk rolle: Forankre beslutningerne i styregruppen i byrådet og omvendt.
•

Myndighedsrolle: Supportere styregruppen med
data for implementeringen af biogas .

•

Faciliterende rolle: Fokus på strategi udmøntning
med tilhørende målbare handlingsplan punkter.

•

Opsamling med info/kommunikation til offentligheden/interessenter.

Et vigtigt redskab til at involvere kommunens borgere er
afholdelse af borgermøder så tidligt som muligt i processen, så borgere har mulighed for at få indblik i alle
aspekter af et biogasanlæg. En mulighed er at nedsætte
en følgegruppe med interessenter med modstridende
interesser. På denne måde har alle samme vidensniveau,
og bekymringer og interesser kan drøftes og belyses, så
ingen føler sig sat udenfor processen. Et andet vigtigt
redskab er at arrangere en bustur til et eller flere biogasanlæg, hvor borgerne har mulighed for at få et indblik i
driften af etablerede biogasanlæg.

9. Planlægning
Kommuner har en afgørende rolle for implementering af
biogas. Der gælder en politisk rolle, myndighedsrollen og
en faciliterende rolle.

POLITISK ROLLE

Et af de vigtigste forhold for at få etableret biogasanlæg
i kommunen er, at der er politisk opbakning. Politikernes
holdning og engagement i etablering af biogasanlæg er
med til at præge stemningen i kommunen i forhold til
biogasanlæg og viljen til at få placeringen af anlæggene
fastlagt.

Drivkraften for landmænd og virksomheder, der etablerer biogasanlæg, er muligheder for afsætning af biogassen. Med de muligheder, der er udviklet for at opgradere
til naturgas, er afsætningen blevet betydelig bedre og
dermed mere rentabel. Det er derfor vigtigt for landmænd og virksomheder at kunne etablere sig i områder,
hvor der er mulighed for tilslutning til naturgasnettet eller levering af biogas til decentrale varmeanlæg, så der
kan blive en god økonomi i anlægget.

Et andet vigtigt forhold for kommunerne er, at der er lokale arbejdspladser i biogasanlæggene. Det gælder især
de mindre anlæg, hvor lokale kræfter sættes ind på at få
anlæg etableret og i driften af anlægget. I centrale anlæg,
hvor der er investeringsselskaber ind over, er der også
lokale arbejdspladser, men ikke lidt mindre grad (Tyge
Kjær – RUC rapport).
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MYNDIGHEDSROLLE

Biogasanlæg med tilførsel af over 30 tons biomasse pr.
dag skal have en miljøgodkendelse1.
Anlæg, med en tilførsel af 30 - 100 tons biomasse pr. dag,
er en ”bilag 2 virksomhed” i godkendelsesbekendtgørelsen, hvor der er standardvilkår. Standardvilkår er en række krav til etablering og drift, som er fastlagt på forhånd.
Til denne størrelse af biogasanlæg skal der laves en VVMscreening, dvs. der skal laves en vurdering af påvirkningerne på det omgivende miljø.
Anlæg med en tilførsel af over 100 tons biomasse pr.
dag er en ”bilag 1 virksomhed” i godkendelsesbekendtgørelsen, og skal have lavet godkendelse efter reglerne
for anlæg med stor produktionskapacitet, hvor standardvilkår ikke længere er tilstrækkelig. Det skyldes, at der
kan være specielle forhold for netop dette anlæg, som
kræver yderligere regulering. Disse anlæg er automatisk
VVM-pligtige og skal have lavet en VVM-redegørelse, som
er en rapport, der detaljeret redegør for påvirkning af det
omgivne miljø. Redegørelsen er ofte ressource- og tidskrævende.
Til de mindre gårdbiogasanlæg er en landzonetilladelse tilstrækkelig. Landzonetilladelsen stiller blandt andet
krav til, hvor synligt anlægget må være i landskabet. Ved
større anlæg er en lokalplan til at fastlægge de overordnede rammer for anlægget nødvendig.
I hele myndighedsbehandlingen er der mange fagområder, som skal komme med vurderinger. Det er derfor
vigtigt, at der er én kontaktperson hos kommunen, som
kan hjælpe det kommende biogasanlæg gennem myndighedsbehandlingen.
Der, hvor det er landbrug, som ønsker at etablere et biogasanlæg, vil det ofte være landbrugskonsulenter, som
udarbejder ansøgningsmaterialet. Det kan derfor være
rådgivere, som i forvejen har kendskab til kommunen.
Her er det vigtigt at drage nytte af de samarbejdsrelationer, der eksisterer i forvejen.

1

Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed
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FACILITERENDE ROLLE

Når kommunen har besluttet at støtte op om etableringen af biogas i kommunen, så er det vigtigt at få udpeget
områder, der er egnet til store centrale biogasanlæg. Det
vil sige:
•

Tæt på motorvej og andre større veje, så transport
af gylle og andet biomasse til og fra anlægget er optimal.

•

I områder med stor dyretæthed og dermed meget
gylle.

•

I nærheden af slagterier eller andre industrianlæg,
hvor der er meget fast biomasse.

•

I nærheden af forbrændingsanlæg, hvor der inden
for en overskuelig fremtid vil komme kildesortering
af husholdningsaffald, og det vil være oplagt, at den
organiske fraktion kan gå til bioforgasning.

•

I nærheden af varmeforsyninger, som kan aftage
biogassen.

•

Med kort afstand til naturgasnettet.

Biogasanlæg kan placeres i eller tæt på erhvervsområder, når der tages hensyn til fx de eksisterende virksomheder i området. Her tænkes specielt på de lugtgener,
der kan opstå fra anlægget.
For at fremme processen kan politikere tage kontakt til
virksomheder og landmænd, som har mulighed for at
løfte opgaven både på viden og økonomi.

Kommunen kan fremme etableringen af biogas ved at
være faciliterende/koordinerende i forhold til:
•

Myndighedsbehandlingen

•

Kontakten til andre myndigheder

•

Vidensindsamling og overordnede analyser, visualiseringer mv.

•

Borgermøder og følgegrupper

•

Busture, besigtigelser og erfaringsopsamling

Kommunen kan være faciliterende i forhold til aftaler
med naturgasselskaber og varmeværker ved indgåelse
af aftaler mellem biogasanlæg og aftagere.
I håndtering kommunernes husholdningsaffald arbejdes
der i flere kommuner på at lave kildesortering af det organiske affald, som det er en oplagt mulighed at anvende
til bioforgasning. Kommunen kan i den proces være behjælpelig med at gøre affaldet anvendelig for biogasanlæg ved at hygiejnisere affaldet, så det er lettere tilgængeligt for biogasanlæggene.

Kommunale overvejelser om planlægning:
•
Politisk rolle: Ingen biogas uden politikernes engagement!
•

Myndighedsrolle: Udpege egnede arealer og biomasser.

•

Faciliterende rolle: Arrangere borgermøder, der er indgangen til kommunikation med kommunen.
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10. Politikernes
katalysatorrolle
Politikerne har ifølge flere investorer i biogasanlæg
afgørende betydning for, om der kan etableres et biogasanlæg eller ej. Den politiske opbakning er ikke kun
nødvendig ved kommuneplanlægning for biogasanlæg,
men også i projektfasen. Med politikerne som medspillere sikres en smidig sagsbehandling ved VVM, samt en
lettere dialog med andre myndigheder omkring borgerindragelse, infrastruktur mv. Med politisk opbakning kan
kommunen spille en faciliterende rolle for processerne
og holde fast i politiske beslutninger. Et eksempel herpå
er Grøn Gas i Hjørring Kommune. Her har der fra politisk
side været opbakning til biogasanlæg, der skaber lokale
arbejdspladser og bidrager til at beholde arbejdspladser
i landbruget ved at skabe et marked for energiproduktion fra gylle til naturgasnettet.
Erfaringer fra investorer og driftsfolk i biogasanlæg, kommuner og rådgivere om den politiske katalysatorrolle er:
Opbakning
•
Politikere SKAL bakke op eller tage teten. Uden politisk opbakning, ingen biogas.
•

Der bør fra første fase gøres en stor indsats for at
rådgive/informere de lokale politikere om både fordele og ulemper ved anvendelse af biogas og etablering af biogasanlæg i lokalområdet. Dette er en vigtig
ballast til politikerne, når de står overfor borgerne
og naboerne til et kommende biogasanlæg.

•

Det er vigtigt, at borgmester og byråd er med på sidelinjen ved etablering af biogasanlæg.

•

Kommuner stiller krav til biogasanlæg, men det er
vigtigt, at der bliver fulgt op, hvis kravene ikke bliver
overholdt. De dårlige eksempler går ud over hele
branchen.

Placering
•
Det er vigtigt, at kommunen står fast, og politikerne
forstår vigtigheden af at få placeringen af biogasanlægget tæt på naturgasnet, motorvej, og landbrug.
Der vil altid være en vis form for modstand, men vil
vi have udviklingen og de arbejdspladser, det fører
med sig, må politikerne stå fast og forsvare placeringen af anlægget.
•

Det er vigtigt, at kommunen danner sig et overblik
over de bedste placeringer (gennem SEP), inden der
træffes en beslutning, så ansøgningen passer ind i
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den strategiske energiplan, og så meget gylle som
muligt bliver afgasset.
•

Samarbejde på tværs af kommuner og regionsgrænser er nødvendigt for at få lavet en fælles plan for
biogasudvikling, så ressourcer udnyttes optimalt.

•

Eksempelvis, hvis Bigadan ved Horsens ikke havde
fået den nøjagtige ønskede placering, var anlægget
ikke blevet bygget! Prisen for jorden er mindre vigtig end det at få den rette placering. Indenfor en 10
km radius er der ca. 20.000 ha landbrugsjord til udbringning af ca. 560.000 tons afgasset gylle. Biomassen kommer fra landbrug og slagteri, gassen sælges
til DONG Energy. Der er kapacitet til at producere
240.000 tons/år med potentiale om udvidelse.

Information og indflydelse til interessenter
•
Det er vigtigt, at der både fra administrativt og politisk plan gøres en stor indsats for, at der tidligt i projektet informeres åbent og reelt om de enkelte projekter og deres status. Derved skabes der ikke myter
eller uro omkring de beslutninger, der er truffet.
•

Det er vigtigt at informere borgerne om de miljømæssige fordele og samfundsgavn ved biogasanlæg
– dvs. fortæller hele perspektivet ikke kun de snævre
rammer for biogasanlæg. Dvs. vise, at det kan være
win-win-win situation, hvis der er styr på placering
og drift af biogasanlægget, så gener undgås.

•

Inddragelse med naboer skal gennemføres korrekt.
I 9 ud af 10 tilfælde er naboerne stopklods for etablering af biogasanlægget.

Betydningen af biogas for samfundet
•
Politikerne skal forstå, at biogassen er nødvendig for,
at der både lokalt og i hele landet kan laves en omstilling til vedvarende energiforsyning. Uden biogas
er der hul i den samlede energiplan og derved er der
fortsat afhængighed af indkøb af fossilt brændsel.
•

Biogassen vil indgå som en overordentlig vigtig brik
i omstilling – opgradering – elektrolyse og lagring af
den fremtidige energi til både opvarmning og den
tunge transport.

•

Det er vigtigt, at der bliver sat gang i etableringen af
biogasanlæg både i lokalområdet og på landsplan,
da de bliver en væsentlig brik i det fremtidige energisystem, både med hensyn til opgradering og produktion af biobrændstof til den tunge transport.

Udviklingsvindue til de hurtige
•
Antallet af biogasanlæg, der kan være i Danmark, er
begrænset. Derfor er der et udviklingsvindue åbent,
som lukker for dem, der ikke er med på vognen til
rette tid.
•

tæt på gasledninger og tæt på infrastruktur gør udbygningen meget nemmere. Det er vigtigt, at kommunen arbejder konstruktivt med den rette placering af biogasanlægget. Hvis placeringen først er
blevet ændret én gang, bliver det meget svært at
finde en alternativ placering, fordi der ofte kommer
tiltagende modstand.

Biomasseressourcen kan kun anvendes én gang,
og der er flere om buddet. Der er konkurrence om
at komme først til ressourcerne – også fra eksterne
spillere. Så kommunen skal være på forkant.

IDEER TIL POLITISK INVOLVERING

Erfaringer med at involvere og informere politikere til
at tage beslutninger om biogasanlæg er mange. Nogle
idéer hertil er:
•
Bustur til biogasanlæg og udviklere. Kommunen kan
invitere naboer og interessenter med på en bustur
til biogasanlæg, der drives professionelt, så borgerne og politikerne kan se, hvad der er tale om.
•

Nedsætte følgegruppe til biogasplanlægning med
en bred repræsentation af interessenter fra naboer,
udviklere, landmænd, borgerforening, skole, landboforening, erhvervsråd, grønne organisationer, forsyningsselskab, kommune og andre med interesse for
biogasanlægget. Præmissen for følgegruppen er, at
’alt’ skal lægges på bordet, så der er åbenhed om
processen og mulighed for at drøfte og få belyst emner, der giver anledning til bekymring.

•

Give politikerne indsigt i biogassens rolle i forhold
til nationale og lokale energisystem, næringsstoffer,
lokale arbejdspladser.

•

Temamøder om biogas.

•

Samspil med lokalområdet, sikre ordentlighed i dialog og planlægning i forhold til naboer og andre interessenter.

•

•

•

Offentlighedens mening er rigtig vigtig og skal have
en ordentlig behandling. Kommunen kan stille krav
til developer om inddragelse af interessenter.

•

En idé kan være at hyre professionelle PR-folk til at
hjælpe med kommunikation.

•

Kommuner kan facilitere processer for at sikre faglighed, smidig sagsbehandling og en fair behandling
af alle interessenter. Et eksempel herpå er Videbækanlægget, hvor Vejen Kommune gav en stor opbakning til processen med at dedikere en medarbejder
til at fremme projektet. I flere kommuner bliver myndighedsbehandlingen en kastebold mellem flere
afdelinger, hvor det ofte kan være med til at sætte
projektet i stå.

•

Hvis husholdningsaffald skal kunne bruges, er der
behov for kildesortering, så der fx ikke risikerer at
komme plastik med ud på markerne. I UK har de en
højere afregning end i DK, hvilket skyldes, at de har
tradition for at køre meget af deres husholdningsaffald på lossepladsen, dvs. at bortskaffelsesbetaling
følger med ved aftag til biogasanlæg. Det er ikke relevant i DK.

•

Gode vejnet og biomasseproduktion i området er
nødvendigt.

Kommunale overvejelser om politikkernes rolle:
•
Politisk rolle: Afgørende beslutningstagere ved etablering af biogasanlæg.

Visualiseringer fra relevante vinkler. Et dispositionsforslag med visualisering og krav til en pæn præsentation af anlægget i landskabet hjælper hele myndighedsbehandlingen med naboer, byråd osv.
Politikere i lokalområdet skal være på forkant i forhold til at have opdaterede oplysninger om biogasprojekter, så de kan svare, når de bliver spurgt af
borgerne.

•

Myndighedsrolle: Skal sikre information og indsigt til
politikerne.

•

Faciliterende rolle: Arrangere besigtigelser, busture
mv. for politikere.

1.1. ADMINISTRATIONENS INVOLVERING

Erfaringer med den kommunale administrations involvering omkring biogasanlæg er eksempelvis:
•
Identifikation og udpegning af egnede placeringer
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11. Ressourcer og
investeringer fra
kommunen
I “Et Energisk Nordjylland” har det været et mål at sætte fokus på, hvad kommunerne kan gøre for at fremme
en grøn omstilling på energiområdet, herunder hvordan
kommunerne kan understøtte processen med ressourcer og investeringer i vedvarende energiløsninger. Derfor er Energi og Miljø Advokaterne i Aarhus blevet bedt
om at komme med redegørelser og oplæg til de muligheder og begrænsninger, som kommuner har. Herunder
er et sammendrag af pointer vedrørende biogas fra de
redegørelser og oplæg, som Energi og Miljø Advokaterne
har leveret til ”Et Energisk Nordjylland”.

SVAG LOVGIVNING

Lovgivningen på området er svag, da der ikke findes
egentlig biogaslovgivning, men i stedet falder regler for
kommuners investeringer i vedvarende energi som fx
biogasanlæg ind under følgende:
•

Kommunalfuldmagten med regler for kommuners
ageren

•

Elforsyning, hvor vind og solenergi falder ind under

•

Varmeforsyning, hvor fjernvarme og biogas falder
ind under

Der er udgivet en række vejledninger til kommuners
håndtering af biogasprojekter, som dog kan ændres løbende.

KOMMUNALFULDMAGT
OG VARMELOVGIVNING

Kommuner må ifølge kommunalfuldmagten ikke investere i handel eller virksomhedsaktiviteter, men undtaget er
at sikre borgerne varme, el eller gas som basal nødven-
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dighed i forhold til planlægning, behov for investeringer,
og kontrol af priser og levering. Både i henhold til kommunalfuldmagten og varmeforsyningslovgivningen er
der krav om hvile-i-sig-selv princippet, således at der er
sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Dvs. at der
ikke kan akkumuleres et overskud på investeringen.
Ifølge varmeforsyningsloven er der endvidere krav om,
at varmeforsyningen skal komme borgerne i et lokalt afgrænset område til gode. Dvs. et biogasanlæg skal afsætte gassen lokalt. Det kan ikke sendes på gasnettet, hvor
det er ubestemt, hvem der modtager gassen, hvis kommunen skal investere. Der er endvidere begrænsninger
på at investere i tilknyttede aktiviteter. Der kan etableres
energibesparelser, der kan indregnes i varmeprisen.

MODREGNING I BLOKTILSKUD

Kommuner er underlagt modregningsregler for bloktilskud for indtjening på varmeforsyningsaktiviteter, hvilket
betyder, at kommunerne får trukket skat af økonomisk
indtjening herfra. Endvidere bliver kommunalt ejede varmeforsyningsselskaber modregnet tilskud for aktiviteter,
der vurderes til ikke at være hjemlet. Udgifter til omstruktureringer i biogasselskaber bliver ikke modregnet.

ETABLERING AF FONDE

På grund af modregningsregler i bloktilskud, hvor aktiver
ved fondsstiftelsen bliver modregnet med markedsværdien, er det ikke attraktivt for kommuner at indgå i fonde
til varmeforsyning/elforsyning.

KOMMUNALGARANTI

Kommunen kan give kommunal lånegaranti til biogasanlæg/produktion til fjernvarmeforsyning, men skal give
det på markedsvilkår og opkræve et vederlag svarer til investeringens størrelse. Men biogasaktiviteten skal hvilei-sig-selv, dvs. at det ikke må give overskud. Kommunen
kan kun give kommunal lånegaranti til private biogasanlæg, hvis overskuddet kommer varmeforbrugerne til
gode. Kan ikke gives, hvis der produceres el.

KOMMUNENS ROLLER

Kommunale overvejelser om kommunale ressourcer og
investeringer:
•
Politisk rolle: Kommunen skal nøje vurdere sit ejerskab i et biogasanlæg.

Kommunen kan støtte biogasprojekter uden at give direkte støtte ved at have fokus på de roller kommunen
har som myndighed samt som faciliterende og koordinerende aktør. Ved at udpege en medarbejder, der kan
være bindeled mellem projektudvikler og kommunens
forskellige medarbejdere, statslige myndigheder, interesseorganisationer, borgere, naboer og politikere, kan
processen for at få etableret biogasanlæg gøres så smidig som muligt, og der kan sikres fremdrift i sagsbehandling og processer. Den faciliterende rolle kan involvere
nedsættelse af følgegrupper, busture til biogasanlæg,
vidensdeling, visualiseringer, foranalyser mv.

•

Myndighedsrolle: Opbygning af viden, foranalyser
og planer. Udpeg en koordinator, der kan facilitere
processen og planlægningen i kommunen – smidig
sagsbehandling med fremdrift.

•

Faciliterende rolle: Følgegrupper, busture til biogasanlæg, vidensdeling, visualiseringer, foranalyser mv.

Ligeledes kan myndighedsbehandlingen strømlines, hvis
de forskellige medarbejdere inddrages i et team omkring
projektet, så den nødvendige information hurtigt kan formidles, manglende oplysninger indhentes, kontakt til andre myndigheder optimeres, nabohøring og borgerinddragelse sikres, og løbende politisk stillingtagen sikrer, at
processen kører i rette spor.

BRUG AF KOMMUNALE RESSOURCER OG
INVESTERINGER I BIOGASANLÆG

Der er flere måder for kommuner at understøtte udbygningen af biogasanlæg. Nogle eksempler herpå er:
•

Thorsø Biogasanlæg – kommunegaranti, fordi der
leveres gas til fjernvarme.

•

Grøn Gas Hjørring – politisk opfordring til biogasanlæg, en indgang til kommunen til en medarbejder,
der sikrer smidig sagsbehandling. Opprioritering af
sagsbehandlingen.

•

Horsens Bioenergi – kommunal opbakning til biogasanlægget.

•

Frederikshavn - nedsættelse af en følgegruppe med
relevante interessenter, hvor udfordringer og muligheder kan drøftes. Borgermøder og tilbud om busture til biogasanlæg til politikere og borgere, løbende orientering af politikere.

•

Mariagerfjord – foranalyser om potentialer og muligheder med lokale ressourcer, leverandører og aftagere af gylle, biomassepotentialer, forretningsmodeller for afsætning af gas til industri, gasnet, lagring,
samspil med elektrolyse mv.
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12. Procesbeskrivelse
fra A-Z
Modningsfasen for biogasprojekter består typisk af følgende:
•

Udarbejdelse af et forprojekt til beskrivelse af miljø
og økonomiske vilkår

8. Procesbeskrivelse fra A-Z

•
Projektmodningfor
og interessent
koordinering
Modningsfasen
biogasprojekter
består typisk af følgende:
•
•
•
•

Projektering og planlægningsgrundlag

 Udarbejdelse af et for-projekt til beskrivelse af miljø og økonomiske vilkår
Finansieringsgrundlag
Projektmodning
og interessent koordinering
og aftalegrundlag
 Projektering og planlægningsgrundlag
og koordinering
Udbudsgrundlag
Finansieringsgrundlag
og aftalegrundlag
Anlægsetablering
Udbudsgrundlag
og
koordinering
og administration
 Anlægsetablering og administration

I Kogebog for biogas er den tidsmæssige kobling illustre-

i nedenstående
figur. er den tidsmæssige kobling illustreret i nedenstående figur.
Iret
Kogebog
for biogas

Figur 16
Kilde
Kogebog
for for
biogas,
InBIOM
Figur
16 Biogas
Biogas myndighedsbehandlingen
myndighedsbehandlingenfaseopdeling.
fase opdeling.
Kilde
Kogebog
biogas,
InBIOM
Kommunale overvejelser ved procesbeskrivelse:
•
Politisk rolle: Politikere bør fælge processen med etablering af biogasanlæg tæt.
•

Myndighedsbehandling: Sikre at processen forløber så smidigt og fleksibelt som muligt.

•

Faciliterende koordinator: Facilitere processen på et uvildigt grundlag.

Kommunale overvejelser ved procesbeskrivelse:
Politisk rolle: Politikere bør fælge processen med etablering af biogasanlæg tæt
Myndighedsbehandling: Sikre at processen forløbet så smidig og fleksibel som muligt
Faciliterende koordinator: Facilitere processen på et uvildigt grundlag.
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13. Naboinddragelse
Dette kapitel er et sammendrag af Naturstyrelsens anbefalinger til borgerinddragelse i forbindelse med etablering af biogasanlæg, Naturstyrelsens publikation ”Biogas i
danske kommuner – afprøvede løsninger”, publikationen
”Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012”, resultater
fra Interregprojektet ”Implement”, samt input fra to gennemførte biogasture igennem projektforløbet.
”NOT IN MY BACKYARD” er en sætning, vi ofte hører i forbindelse med etablering af fx vindmøller og biogasanlæg.
Erfaringer viser dog, at det er muligt at løfte naboinddragelsen til over dette niveau og opnå en god konstruktiv
og succesfuld dialog i processerne. Succesfuld naboinddragelse er væsentlig for, at etableringen af biogasanlæg
kan gennemføres, da det i langt de fleste tilfælde, hvor
projekter med etablering af biogasanlæg stoppes, er naboerne, der er stopklods for projekterne.

•

Lokalbefolkningen ligger inde med værdifuld lokal
viden, som fx kan have betydning ift. placering af
anlæg.

•

Centrale nøglepersoner med stort lokalkendskab
findes ofte kun i lokalsamfundet.

•

Styrke tilliden mellem kommune og borgere, hvis
borgerene kan se, der lyttes til dem.

Føler borgerne, at der bliver lyttet til dem tidligt i planlægningsprocesserne, er det lettere for dem at engagere sig i et konkret projektforlag, når det kommer. Hvis
dialogen starter med et konkret projektforslag kommer
debatten ofte til at handle om for eller imod, og det er
derfor svært at få startet en god og konstruktiv dialog.
Det kan altså betale sig at bruge tid på at udvikle ejerskab, da modstand, mytedannelse og klager kan være
med til at trække beslutningen og gennemførelsen af et
projekt i langdrag.

Vigtigheden af dette fremgår også i det gennemgåede
materiale, hvor der er fokus på, at det er væsentligt, at
en inddragelse af naboerne til et biogasanlæg sker så
tidligt som muligt i planlægningsprocessen. Dette er væsentligt, da en god og konstruktiv dialog kræver, at der er
tid til, at naboer og andre interessenter både kan overveje fordele og ulemper ved fx placeringen af anlæg og
drøfte deres holdninger, bekymringer, spørgsmål, mv. til
projektet. Det handler om, at der skal skabes et ejerskab
til projektet hos naboerne og interessenterne i området.
Hvis det tidligt i planlægningsprocessen lykkes at skabe
et ejerskab til projektet, vil det være langt nemmere at
gennemføre projektet, og en stor del af den lokale modstand vil kunne forbygges, inden det resulterer i store
konflikter.

En succesfuld naboinddragelse udspringer oftest af et
stort lokalkendskab, det er derfor væsentligt at få personer med et stort lokalt kendskab til lokalbefolkningen
og lokalområdet, engageret i processen fra begyndelsen.
Disse centrale personer findes ofte kun i lokalsamfundet
og ofte udenfor de normale magtstrukturer.
Det er kommunen, som skal stå for at facilitere naboinddragelsen, og det er kommunens ansvar at sikre både
borgernes og bygherres rettigheder. Det er på samme
tid væsentligt, at bygherre er villig til og indstillet på at
indgå i en positiv og konstruktiv dialog med naboerne.

Der er også en række fordele for kommunerne i at inddrage borgerene så tidligt i planlægningsprocessen som
muligt:

Nej
tak!

ET

Ja
tak!
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Eksempler på, hvordan kan inddragelsen foregå, er:
•
Borgermøder.
•

Direkte kontakt til nærmeste naboer (måske er det
ikke mange, der er direkte påvirkede).

•

Følgegruppe med interessenter til biogasprojektet.

•

Bustur for naboer og andre interessenter til biogasanlæg for på den måde at besvare spørgsmål og aflive myter.

Erfaringer fra Horsens Bioenergi ApS viser ligeledes, at
dispositionsforslag med visualiseringer af biogasanlægget kan være med til at styrke og lette myndighedsbehandlingen i forhold til naboer mv. Visualiseringerne
giver naboerne noget mere konkret at forholde sig til,
og dermed kan nogle af deres bekymringer i forhold til
anlægget besvares.
Inden inddragelsen skal følgende overvejes:
•
Afklaring af hvem, der skal inddrages i projektet.
•

Afklaring af, hvad målet med inddragelsen er. Opstil
evt. succeskriterier for inddragelsen.

•

Afklaring af, hvad projektet kan tilbyde de enkelte
interessenter.
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Afklaringen af, hvad projektet kan tilbyde de enkelte interessenter handler om at finde og overveje potentielle
fordele og ulemper ved projektet, inden dialogen med
naboer og andre interessenter indledes. ”Økonomisk
gevinst er generelt et slagkraftigt argument til at overbevise om, at det er en god ide at deltage i aktiviteterne.
Miljø- og samfundsmæssig argumentation kan dog også
have stor betydning for den folkelige accept og interesse.
(Implement - http://peopleandbiogas.com/process/).
Eksempel: Et konkret eksempel på, hvor man har opnået succesfulde resultater gennem naboinddragelse er
Thorsø miljø og biogasanlæg. Ved dette anlæg var der
oprindeligt en del klager i forhold til placering og frygt for
lugtgener, hvilket vanskeliggjorde dialogen i forbindelse
med en udvidelse af anlægget. Dialogen blev dog vendt
til en positiv dialog gennem inddragelse af en central
nabo med faglig viden indenfor området. Naboen anvendte sin faglige viden til at forsikre de andre naboer
om, at det ville værre en fordel med et nyt større anlæg,
hvor der var installeret skrubbeanlæg, der kan fjerne lugten 95 % af tiden, i modsætning til at fortsætte med det
gamle anlæg, hvor der var større lugtgener. Resultatet af
dette blev, at naboer og kommune hjalp med at lave en
plan for at etablere et rensningsmodul som baggrund
for, at der kunne søges om udvidelse af anlægget. Efter
udvidelsen af anlægget oplever naboerne kun få lugtgener fra anlægget, og der er stor accept af disse, da disse
forekommer i forbindelse med rensning af tanke, hvor
driftslederen forinden sender SMS ud til naboerne med
information om dette.

14. Landbruget

OPSAMLING

Ud fra gennemgang af forskellige materialer er det klart,
at der nogle ting, som især går igen, og som kommunerne skal have in mente i biogasplanlægningen og myndighedsbehandlingen af konkrete projekter:
•

Det er væsentligt at hente viden i lokalsamfundet
om lokalsamfundet og dets beboere.

•

En tidlig dialog er væsentlig.

•

Borgere og andre interessenter sidder inde med
værdifuld viden om lokalsamfundet.

•

Det er væsentlig at informere om de miljømæssige
og samfundsmæssige fordele og ulemper.

•

Det er en god idé at formidle gode eksempler ud til
naboerne.

•

Naboer med en viden på området kan være med til
at udbrede den faglige viden på en troværdig måde,
som var tilfældet i forbindelse med Thorsø Biogasanlæg.

•

•

Landbruget og landmændene har en centralrolle i
at få biogas til at blive en succes. Det glæder som
leverandør af gylle, dybstrøelse og anden biomasse
samt som aftager af den afgassede biomasse, der
gyllespredes på markerne.

BIOGASØKONOMI
•

Økonomien i biogas er meget følsom. Er der et højt
vandindhold i inputtet, bliver økonomien dårlig, da
det er omkostningstungt at transportere, opvarme
og pumpe vand rundt. Det er derfor vigtigt, at landmændene har et ejerskab til processen og biogasanlægget, så de leverer råvarer af høj biogaskvalitet
med så lidt vand som muligt. Udover ejerskab justeres dette ofte gennem en incitamentsstruktur, der
dels belønner biomasse af høj kvalitet og straffer
dårlig kvalitet.

UDVASKNING
•

Nedsættelse af en følgegruppe med interessenter
kan betyde, at alle synspunkter bliver hørt, belyst og
drøftet, inden der træffes endelige beslutninger om
projektet og rammerne for projektet.

Afgasningen af gylle og dybstrøelse forøger plantetilgængelighed af næringsstoffer som kvælstof (N) og
fosfor (P), hvormed der optages flere næringsstoffer i planterne. Dette bevirker, at der skal bruges/
indkøbes mindre kunstgødning på arealer, hvor der
spredes afgasset gylle. Samtidig bevirker et højere
næringsstofoptag, at der udvaskes færre næringsstoffer fra arealer med afgasset gylle, hvilket reducerer påvirkningen af vandmiljøet.

I forbindelse med etableringen af biogas vil det være en
god ide at etablere en række følgegrupper for at sikre
dialogen med dem. Det har afgørende betydning for
gennemførelse af projektet som fx stærke lokale kræfter,
grønne organisationer, erhvervsforeninger med flere.

Kommunale overvejelser om borgerinddragelse:
•
Politisk rolle: Skal sikre at interessenter bliver hørt
og inddraget.
•

Myndighedsrolle: Sikre rettidig, fair behandling af
interessenter. Sørge for god kommunikation til naboer, da dette kan lette myndighedsbehandlingen.

•

Faciliterende rolle: Skal stå for naboinddragelsen –
ansvar for at både borgernes og bygherres rettigheder varetages. Afholde workshops og nedsætte
følgegruppe med interessenter, følge op på problemstillinger med viden, visualiseringer mv.
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BIOMASSER

Der er en variation i gaspotentialet i forskellige biomasser (se figur 17). Generelt gælder, at des højere vandindhold des
mindre gaspotentiale.

Figur 17 Gasproduktion af forskellige biomasser, TS er tørvægt af biomassen. VS er den organiske biomasse. Kilde: Biogas
grøn energi.

Affald er interessant som biomasse i biogasanlæg, så
længe der er fuld sporbarhed. Er der ikke det, er det i
øjeblikket ikke muligt at sprede den afgassede gylle på
arealer, hvor der græsser malkekøer.
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KLIMAHENSYN

Biogas kan bidrage med en betydelig klimagevinst. Dette skyldes en reduceret udledning af de kraftige drivhusgasser
metan, CH4, og lattergas, N2O, ved at indsamle og afbrænde det metan, der i dag damper af gyllen i stalden samt under
udspredning af gylle på markerne. Samtidig reduceres lattergas-emission betydeligt ved afgasning af gylle (se figur 18).

Figur 18 Biogaspotentialer. Kilde: Biogas grøn energi

Kommunale overvejelser om Landbruget:
•
Politisk rolle: Værdi i at biogas kan bidrage til reduceret næringsstofudvaskning og kan understøtte økonomien i at drive og arbejde i landbruget.
•

Myndighedsrolle: Kortlæg rammerne for udspredningsarealer, så det ikke bliver en bremseklods for
biogasudbygningen.

•

Faciliterende rolle: Prima biomasse er nøglen til en
succesfuld biogasproduktion. Landbruget skal have
ejerskab og en økonomisk gevinst. Ellers bliver biomassen andenrangs.
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15. Økonomiske
muligheder
Økonomien, i form af afregningen og den afledte økonomi for biogasanlæg, er bedst, når biogassen afsættes
til transport (se figur 19). Udfordringen ved dette er den
manglende tankstationsinfrastruktur.

Derudover vil en mindre del blive afsat til kraftvarme på
de fjernvarmeværker, der i dag er naturgasdrevne, og
som ikke kan skifte til andre brændsler. Dette gælder dog
kun for et begrænset antal.

Det meste af det biogas, der produceres i dag, afsættes
efter opgradering til naturgasnettet, hvor der foreligger
afsætningsaftaler med gasselskaberne.

Figur 19 Sammenligning af betalingsevnen for forskellige anvendelser af biogas. Kilde: PlanEnergi for Grøn Gas Erhvervsklynge.

Finansieringen af biogasanlæg varierer alt efter, om anlægget er gårdanlæg, ejet af op til fem landmænd, eller
om anlægget er fællesanlæg.
Ejes anlægget af fem landmænd, og er det placeret på
en af landmændenes arealer, kan en del af finansieringen komme fra salg af energibesparelserne. Disse midler
stammer fra de energibesparelser, som er pålagt energiselskaberne. Formålet med disse energibesparelser
er, at energiselskaberne bliver ansvarlige for at finde
reduceringer i deres CO2-udledning. Disse energibesparelsesmidler kan dække en betragtelig andel af anlægsfinansieringen, hvilket kan lede til, at der vil blive etableret
flere biogasanlæg drevet af op til fem landmænd.
For de store fællesanlæg med mange leverandører gælder, at disse typisk etableres i tæt samarbejde med eller
af energiselskaber. Investorsammensætninger er typisk
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50 % lokalt ejerskab fra landmænd og 50 % ekstern investor eller hele biogasanlægget etableres og ejes af energiselskabet.

Kommunale overvejelser om økonomiske muligheder:
•
Politisk rolle: Der er økonomi i biogas. Find de rigtige
økonomiske partnere, der passer til byrådet og styregruppens mål for biogasudbygningen.
•

Myndighedsrolle: Vurder mulighederne for at afsætte overskudsvarme lokalt.

•

Faciliterende rolle: Sammenkæd centrale og decentrale biogasanlæg med aftagerne og de finansierende interessenter.
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17. BILAG:
Fotos og programmer fra BiogasTour I og II
BiogasTour I program
Dataindsamling til biogas-drejebogen: ”Kommunens rolle i opstart af biogas”, 26. november 2014.
7.30		
7.45 		

Vi mødes ved Regionshuset Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg
Afgang Regionshuset,

8.00-9.00
Jørgen Ballermann, Xergi A/S, Hermesvej 1, 9530 Støvring
		
Hvordan ser Xergi den fremtidige biogas udbygning i DK?
		
Hvad bliver drivende for udviklingen?
		
Hvordan ser Xergi kommuners rolle i udbygningen?
		
10.00-11.00
Thorsø Miljø Og Biogasanlæg Amba, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø
		
Besigtigelse af et ældre renoveret biogasanlæg.
		
Kan kommunen bidrage til udviklingen af eksisterende anlæg?
11.30		

Frokost: Sandwich og drikkelse i bussen

12.00-13.00
		
		
		

Horsens Bioenergi ApS, Ålkærgårdvej 13, 8700 Horsens
Besigtigelse af det nyeste biogasanlæg i Dk
Hvad er kommunens rolle for at starte biogasudbygningen op?
Hvad er de 3 vigtigste ting, en kommune skal bidrage med i biogas udbygningen?

14.30-16.00

Cemtec Fonden, Majsmarken 1, 9500 Hobro

14.35-14.45
Mikael Kau
		Velkomst Cemtec
14.45-15.15
Lars Baadstorp, PlanAction
		
Status for biogasudbygningen i DK
		
Hvad er regionen og kommunens rolle i biogas-udbygningen?
		
Hvordan kommer kommunen i gang?
		Strække ben
15.30-16.00
Lars Byberg
		Fælles opsamling
		
Beskrivelse af det videre forløb med drejebogen
		Næste møde
16.45		
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BiogasTour I fotos

BiogasTour I fotos
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BiogasTour II program
Biogas Tour II afholdes fredag den 6. februar kl. 9-13. Programmet for dagen er:
9.00

Hjørring Rådhus Velkomst Lene Pors

9.05

Poul Rask, Biogas i Frederikshavn Kommune

9.35

Lene og Toke, Biogas i Hjørring Kommune

10.30

Brunch

11.15

Afgang til Grøngas

11.35

Grøngas besigtigelse

12.00

Grøngas om samspil med kommunen, biogas udfordringer og potentialer

12.20

E.ON om biogas potentialer og kommunale relationer

13.00

Afgang
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BiogasTour
II fotos
BiogasTour II fotos
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OPLYSNINGER KONTAKT:
THOMAS JENSEN (PROJEKTLEDER)
HJØRRING KOMMUNE
SPRINGVANDSPLADSEN 5
9800 HJØRRING
TELEFON: 72 33 67 20
E-MAIL: THOMAS.JENSEN@HJOERRING.DK

MORSØ KOMMUNE

Svanemærket tryksag 5041 0751

Et Energisk Nordjylland er et partnerskab bestående af 9 nordjyske kommuner samt Region
Nordjylland og er støttet af Energistyrelsen. Projektet har til formål at kortlægge det nordjyske
energisystem, herunder energiforbrug. Omdrejningspunkt for projektet er jobskabelse igennem
omstillingen til en mere bæredygtig energiforsyning. I fællesskab og på tværs af kommunegrænser skal der arbejdes for et Nordjylland, der er
selvforsynende med vedvarende energi. Se mere
på hjemmesiden www.sepnord.dk.
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