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Fremtiden for dansk biogas
bliver formentlig afgjort i
dag. Størstedelen af bran-
chen er i dyb økonomisk
krise, og alle venter derfor i
stor spænding på det ener-
giudspil, som regeringen
offentliggør kl. 10. 

Regeringen har allerede
bebudet, at produktionen
af biogas skal øges, men det
har politikerne fra både rød
og blå blok sagt i årevis. Det

afgørende bliver det konkre-
te indhold i energiudspillet. 

Potentielle investorer i
biogas vil især fokusere på to
punkter i energiudspillet:
N Hvor høj bliver den garan-
terede mindstepris for bio-
gassen? I dag er afregningen
78 øre pr. kilowatt-time. Det
er langt over markedsprisen
på el, men under et niveau,
der kan give biogasanlægge-
ne overskud. Branchen siger
selv, at afregningen skal helt
op på 1,15 kr., hvis der skal
tiltrækkes nye investorer.
N Vil der ske en tilskudsmæs-
sig ligestilling? I dag udløser
biogas kun den kunstigt høje
afregning ved afbrænding i
lokale kraftvarmeværker.
Hvis reglerne ændres, så gas-
sen udløser samme høje af-
regningspris ved afsætning
via naturgasnettet, vil det
åbne et helt nyt marked.

»Nogle steder vil det være
bedst at bruge biogassen i
lokale kraftvarmeværker. An-
dre steder er det mest hen-
sigtsmæssigt at sende gassen
ind i naturgasnettet. Derfor
bør politikerne lave en til-
skudsmæssig ligestilling. Så
vil virksomhederne dirigere
gassen derhen, hvor det er
mest hensigtsmæssigt,« siger
chefkonsulent Bruno Sander
Nielsen, Brancheforeningen
for Biogas. 

Politikerne har i årevis har
haft store ambitioner om at
øge den danske produktion
af biogas. Realiteten er imid-
lertid, at udbygningen af sek-
toren er gået næsten i stå. Der
bygges stort set ingen nye
biogasanlæg, en del af de ek-
sisterende er krakket, og flere
vakler efter år med store un-
derskud. En højere afreg-
ningspris og tilskudsmæssig

ligestilling kan vende den
udvikling. I Tyskland har en
høj afregningspris gjort bio-
gas til en lukrativ forretning,
og her er der på få år opført
flere tusinde biogasanlæg.

N I dag afgøres det
formentlig, om dansk
biogas sygner hen eller
vokser til en stor grøn
industri. Alt afhænger af
indholdet i regeringens
nye energiudspil.
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Knald eller fald for biogas
Nogle steder vil
det være bedst
at bruge biogas-

sen i lokale kraft-
varmeværker. Andre
steder er det mest
hensigtsmæssigt at
sende gassen ind i
naturgasnettet.
Bruno Sander Nielsen,
chefkonsulent,
Brancheforeningen for Biogas

Naturgas Fyn vil være stor-
investor i den danske biogas-
branche. Selskabets mål er at
blive involveret som investor
i 50-75 pct. af den kommen-
de danske produktion af bio-
gas til naturgasnettet.

Biogasbranchen er i dag i
dyb krise, og en række selska-
ber er truet af konkurs. 

I branchen venter man
imidlertid, at politikerne ved
det kommende energiforlig
hæver de garanterede mind-
stepriser for biogas, hvilket
kan gøre sektoren mere at-
traktiv for eksterne investo-
rer. 

Regeringen offentliggør i
dag et energiudspil, der er op-
læg til de politiske forhand-
linger om et nyt energiforlig.

»Hvis al husdyrgødningen
fra dansk landbrug omsættes
til biogas, kan det dække 5
pct. af Danmarks samlede
energiforbrug. Vores mål er
at samarbejde med land-
bruget om at sætte fart på
denne udvikling,« siger Bjar-
ke Pålsson, adm. direktør for
Naturgas Fyn.

Må finde alternativer
Han påpeger, at de nuværen-
de forsyninger af gas fra
Nordsøen gradvist vil slippe
op, hvorfor det er i samfun-
dets interesse at finde alter-
native kilder.

»Danmark har et vidt for-
grenet naturgasnet. Dermed
vil det være muligt at placere
biogasanlæggene lokalt, for-
arbejde husdyrgødningen og
sende gassen ind i naturgas-
nettet. Vi har store under-

jordiske naturgaslagre. Det
vil altså være muligt at oplag-
re biogas fra de varme som-
mermåneder og bruge det i
de kolde vintermåneder,«
forklarer Bjarke Pålsson.

Naturgas Fyn er allerede
nu involveret i »en hel del«
biogasprojekter med lokale
grupper af landmænd. Pro-
jekterne er endnu i planlæg-
ningsfasen, men nogle af
dem er klar til at blive sendt i
udbud.

»Vores rolle bliver at op-
gradere, kvalitetsgodkende,
sælge og distribuere gassen.
Derudover vil vi være aktivt
involveret som investor i de
enkelte anlæg. Vi er relativt
velkonsoliderede og har en
økonomisk styrke, der gør
det muligt at skaffe billig

finansiering til biogasanlæg.
Vores udgangspunkt vil
være, at vi skal eje minimum
50 pct. af de enkelte anlæg,«
fortæller Bjarke Pålsson.

Målet for Naturgas Fyn er
at blive involveret som in-
vestor i produktionen af 50-
75 pct. af den biogas, der skal
ind på naturgasnettet. 

Bjarke Pålsson vil ikke op-
lyse nærmere om det samle-
de budget for de forventede
investeringer.

Prisen skal højere op
En afgørende forudsætning
for projekterne er dog, at
politikerne ved det kommen-
de energiforlig fjerner den
nuværende blokering for at
få biogassen ind på naturgas-
nettet. I dag udløser bio-

gassen kun den kunstigt høje
afregningspris på 78 øre pr.
kilowatt-time, hvis den laves
til el på kraftværker. 

Sendes biogassen ind i
naturgasnettet, er der ingen
merpris.

»Afregningsprisen skal lidt
højere op, og der skal ske en
ligestilling. Dvs. at biogas
skal udløse samme afreg-
ningspris for en given
mængde energi, uanset om
gassen bruges på lokale kraft-
værker eller sendes ind i
naturgasnettet. Sker det, er vi
klar til at blive involveret i
biogas i et meget stort
omfang. Vi vil naturligvis
kræve et vist afkast, men kan
formentlig nøjes med lavere
forrentning end private
investorer, da vi har adgang

til billig finansiering,« siger
Bjarke Pålsson.

Visse forbehold
I landbruget modtages den
nye, potentielle storinvestor
med interesse, men ikke
uden forbehold:

»Det er meget, meget
interessant, men jeg vil an-
befale de lokale grupper af
landmænd, at de sikrer sig
mindst 51 pct. af aktierne i
selskaberne. Sektoren har
været i krise i mange år. Hvis
vi nu endelig får et energi-
forlig, der gør det muligt at
tjene penge, ville det da være
ærgerligt, hvis andre løb med
dem,« siger Aksel Buchholt,
landmand og formand i For-
eningen af Danske Biogas-
anlæg. 

Ny storinvestor i kriseramt biogas 
N Naturgas Fyn melder
sig nu som kommende
storinvestor i den krise-
ramte biogasbranche. 
Biogassen skal sendes ind
i naturgasnettet og oplag-
res i underjordiske lagre. 

N Først skal politikerne
dog fjerne en afgørende
forhindring.
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Griseafføring bruges på det bagvedliggende biogasanlæg – i dette tilfælde beliggende i Holland – til at producere elektricitet. Arkivfoto: Ermindo Armino/AP
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De politiske mål
Den borgerlige regering har
haft som mål, at 50 pct. af
husdyrgødningen i Danmark
inden 2020 skal forarbejdes
til grøn energi. 

Hvis den vision skal realiseres,
skal der opføres 50 store 
biogasanlæg.

S-SF har tidligere i år sat et
mål om, at al husdyrgødning
skal forarbejdes til grøn energi
inden 2020. 

Den nye regering har endnu 
ikke leveret en officiel mål-
sætning på det område.


