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Forord 

Dette udviklingsprojekt er udarbejdet af den danske rådgivende ingeniørvirksomhed EnviDan A/S 

og udgivet af Miljøstyrelsen. Kvalitetssikring af projektet er foretaget af Mogens Henze, Professor 

Emeritus, DTU Miljø.  

 

Projektet er udarbejdet i perioden fra januar 2012 til november 2013.   

 

Udviklingsprojektet omhandler optimeret og intelligent udnyttelse af spildevandets indhold af 

organisk stof, herunder fokus på at minimere energiforbruget til de biologiske processer samt 

optimal udnyttelse af renseanlæggets gasproduktion. Ved at betragte spildevand som en ressource 

er vi et skridt tættere på optimal udnyttelse af spildevandets energipotentiale og det 

energiproducerende renseanlæg. 

 

Udviklingsprojektet er delt op i 4 dele omhandlende intelligent udnyttelse af kulstof og energi på 

renseanlæg ved henholdsvis optimeret forbehandling (del 1), optimeret rådnetanksdrift (del 2), 

optimeret rejektvandsbehandling (del 3) og optimeret udnyttelse af gasproduktion fra 

rådnetanksdrift (del 4). Med det samlede koncept kaldet ”Intelligent Carbon and Energy 

Utilisation” (ICEU) tages der udgangspunkt i de danske renseanlæg. 

 

Udviklingsprojektet går under temaet miljøeffektiv teknologi, og er udarbejdet med støtte fra 

Miljøstyrelsen, med journal nr. NST-404-00091.   
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Sammenfatning 

 

 

 

 

 

 

Nærværende rapport omhandler gennemførelse af EnviDans udviklingsprojekt ”Intelligent Carbon 

and Energy Utilisation” ICEU og udgør del 4 omhandlende Optimeret udnyttelse af gasproduktion 

fra rådnetanksdrift. Området er fremhævet på Figur 1 nedenfor. 

  

 

FIGUR 1: ILLUSTRERER DET SAMLEDE KONCEPT ”INTELLIGENT CARBON AND ENERGY UTILISATION” 

(ICEU). DENNE RAPPORT OMHANDLER DEL 4 OPTIMERET UDNYTTELSE AF GASPRODUKTION FRA 

RÅDNETANKSDRIFT. 

Projektet har til formål at danne et grundlag for at kunne vælge de økonomiske og miljømæssige 

mest attraktive anvendelsesmetoder for den producerede biogas. For at vurdere driften af de 

eksisterende gasmotorer på danske renseanlæg er der foretaget en opgørelse af det eksisterende 

udstyrs stand, opnåede effektivitet samt de tilknyttede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på 

baggrund af det indsamlede data.  

 

Undersøgelsen blandt de danske renseanlæg med rådnetanksdrift har vist, at omkring 60 % af disse 

har installeret en gasmotor til el-produktion. Det kan konstateres, at størstedelen (2 ud af 3) af disse 

generatoranlæg er af ældre dato. Der ses desuden er klar indikation af, at jo ældre 

generatoranlæggene er, jo større bliver drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. I vurderingen af 

eksisterende gasmotorers effektivitet, fx i forbindelse med en beslutning om at udskifte ineffektivt 

materiel, er der på baggrund af det indsamlede data udarbejdet en guideline for, hvornår 

effektiviteten og driftsomkostningerne når et kritisk niveauet. Denne guideline kan bruges 

vejledende i en beslutningsproces om, hvornår ineffektive gasmotorer bør udskiftes med nye, mere 

effektive gasmotorer. Det kan konstateres at en investering i et generatoranlæg stadig vil være 

interessant for renseanlæg med rådnetanke, der er belastet med mere end ca. 50.000 PE og der ses 

dermed et stort potentiale for større produktion af vedvarende energi, i form af el-energi fra biogas, 

på de danske renseanlæg. Det synes dog sikkert, at de politiske strømninger samt udviklingen i 
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afgiftspolitikken spiller en stor rolle for, hvilken energiform (el, varme eller gas til nettet) der med 

fordel kan produceres.  

  

Kvaliteten af den producerede biogas kan konstateres at variere meget, både mht. brændværdi og 

indholdet af sporgasser såsom svovlbrinte og siloxaner. Det er derfor anlægsspecifikt, hvorvidt 

indholdet af uønskede gasarter er af en sådan størrelsesorden, at det er rentabelt at installere 

gasrensning eller andre foranstaltninger til at forbedre gaskvaliteten. Driftserfaringer viser, at der 

er en direkte sammenhæng mellem indholdet af bl.a. svovlbrinte og siloxaner med frekvensen af 

olieskift og vedligehold af gasmotoranlæg. Flere leverandører anbefaler et maksimalt indhold af 

svovlbrinte på omkring 100 ppm og højst 40 ppm siloxaner, hvis biogassen skal anvendes i 

gasmotorer, hvorpå der ønskes en serviceaftale. Afhængig af gaskvaliteten og ønsket 

anvendelsesmetode på det enkelte anlæg skal det således afvejes, hvorvidt det er fordelagtigt at 

installere renseforanstaltninger fx tilsætning af jernklorid til reduktion af svovlbrinte eller biologisk 

rensning af gassen. 

         

Anvendelsen af brændselsceller til udnyttelse af biogas kan konstateres at være en af de innovative 

anvendelsesmetoder, der kan medvirke til en væsentligt øget effektivitet. På renseanlæg i 

Californien, USA benyttes brændselsceller af typen MCFC til formålet og anlægget har i driften 

opnået en netto el- og varme-virkningsgrad på henholdsvis 42 % og 33 %, hvilket er væsentlig 

højere end traditionelle generatoranlæg. Problemet ved anvendelse af brændselsceller er især de 

høje omkostninger forbundet med selve investeringen samt de strenge krav til renheden af 

biogassen. Der ses et øget fokus på reduktion af carbon footprint og emissioner rundt om i verden, 

hvorved der bl.a. i Californien betales høje afgifter for emissioner. En anden motivation for at 

etablere et brændselscelleanlæg på renseanlæg i Californien er desuden at der ydes støtte til 

etablering af sådanne anlæg. I skrivende stund er der endnu ikke politisk opbakning og mulighed 

for støtte til at etablere et sådant anlæg på renseanlæg i Danmark. 

 

Som led i udviklingsprojektet er det blevet undersøgt, hvordan biogasproduktionen på danske 

renseanlæg udnyttes bedst muligt. Herved er mulighederne for salg af opgraderet gas samt varme 

blevet undersøgt ift. de nuværende danske forhold omkring lovgivning og forholdene på 

henholdsvis naturgas- og fjernevarmenettet. På baggrund af undersøgelsen kan det konstateres, at 

biogassen fra renseanlæg normalt benyttes til lokal anvendelse. Der er således behov for at købe el 

og varme eksternt, hvis man vælger at afsætte den producerede gas eller varme. Der er opstillet 

nøgletal for etablering og drift af gasopgraderingsanlæg, både af varierende opgraderingsmetoder 

og størrelse.  Desuden sammenlignes de fremherskende opgraderingsteknologier på centrale 

parametre såsom driftsomkostninger og effektivitet. På baggrund af de opstillede fordele og 

ulemper ved gasopgradering, vurderes rentabiliteten af muligheden for at afsætte opgraderet biogas 

til naturgasnettet i Danmark ift. de nuværende priser og tilskudsgrundlag. 

 

Muligheden for at sælge varme, produceret på danske renseanlæg, er blevet undersøgt i forbindelse 

med nærværende projekt. Salg af varme reguleres af Varmeforsyningsloven og da varme i dette 

tilfælde produceres af et vandselskab gælder også Vandsektorloven. På baggrund af den gældende 

lovgivning og nøgletal fra et standard 100.000 PE renseanlæg er en eksempelberegning udarbejdet, 

for at belyse den mulige indtægt ved salg af overskudsvarme. Med ændringen i Vandsektorloven i 

2012 blev det administrativt mere simpelt for vandselskaberne at sælge overskudsvarme, da kravet 

om selskabsmæssig adskillelse blev lempet til et krav om regnskabsmæssig adskillelse mellem 

tilknyttede aktiviteter, såsom salg af varme, og selskabets hovedaktiviteter. Indtægten fra 

varmeproduktionen er dog begrænset til kun, at kunne benyttes til bl.a. drifts- og 

administrationsomkostninger i forbindelse med den tilknyttede aktivitet. Der er desuden mulighed 

for at henregne afskrivninger på biogasanlægget med overskuddet fra salget, så længe 

omkostningerne er knyttet til varmeproduktionen, den tilknyttede aktivitet, og ikke til 

hovedaktiviteten. 
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Konklusion 

På baggrund af det indsamlede drifts- og anlægsdata fra 23 danske renseanlæg med 

rådnetanksdrift, er de forskellige metoder til udnyttelse af biogas blevet kortlagt og der er foretaget 

en vurdering og energiberegning i forbindelse med flere eksempelberegninger, hvor fordele og 

ulemper ved forskellige anvendelsesmetoder af biogas er blevet belyst.  

 

Med udgangspunkt i datagrundlaget er følgende retningslinjer opstillet for, hvornår en gasmotors 

effektivitet og niveau for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger når et kritisk stade. Det bør 

således undersøges om den pågældende gasmotor er ineffektiv og med fordel kan udskiftes eller om 

den drives uhensigtsmæssigt, hvis drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne overstiger ca. 0,50 kr. 

pr. m3 biogas produceret og/eller hvis el-effektiviteten er under ca. 2,0 kWh produceret pr. m3 

biogas forbrugt. Det kan desuden konstateres, at udgifterne til drift og vedligehold på gasmotoren 

gradvist øges, jo ældre anlægget er. De fleste generatoranlæg på de danske renseanlæg er generelt 

ældre end 5 år og mange endnu ældre. Der ses derfor et stort potentiale for energimæssig og 

økonomisk fordelagtig udskiftning af omkring 60 % af eksisterende generatoranlæg. 

 

Kvaliteten af biogassen produceret på danske renseanlæg kan konstateres at variere meget, da den 

er afhængig af typen af substrat der omsættes i rådnetanken. På baggrund af datagrundlaget for 

projektet varierer indholdet af metan i biogassen mellem knap 60-67 %, og tilsvarende var 

indholdet af kuldioxid 33-40 %. Et springende punkt i valget af anvendelses- (og evt. oprensnings) 

metode er indholdet af bl.a. svovlbrinte og siloxaner i biogassen, da disse kan medvirke til nedsat 

effektivitet på udstyret og i værste fald ødelægge komponenter. Blandt de undersøgte 

anvendelsesmetoder er der store variation i kravene til gaskvaliteten, det er derfor vigtigt at 

undersøge indholdet af sporgasser i biogassen inden valg af metode. Biogas kan oftest udnyttes 

direkte i en gasmotor, men et højt indhold af sporgasser, påvirker dog driften af udstyret negativt, 

og giver ofte reduceret virkningsgrad samt øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Ved 

anvendelse af biogas i fx turbiner eller brændselsceller kræves en effektiv gasrensning, da disse 

metoder er meget følsomme overfor urenheder. 

  

Brændselscelleteknologien er i rivende udvikling og der forskes specifikt i at finde typer der er 

velegnet til udnyttelse af biogas samtidig med, at der arbejdes på at reducere prisen på 

brændselscelleanlæg. På verdensplan drives flere typer brændselsceller på renseanlæg med biogas 

som brændsel, fx af typerne MCFC og SOFC, hvilket der er gode erfaringer med, især i Californien. 

Virkningsgraden på brændselscellerne har vist sig, at være 42 % og 33 % netto for hhv. el- og 

varmevirkningsgraden. På baggrund af den udarbejdede eksempelberegning, omkring etablering af 

et brændselscelle anlæg til udnyttelse af biogas på et dansk standard to-trins renseanlæg på 

100.000 PE, er rentabiliteten blevet undersøgt. Eksempelberegningen viser, at et sådan anlæg vil 

give en årlig indtægt ved afsætning af el på knap 1.317.000 kr., herved estimeres anlægget, i 

nutidspriser, tilbagebetalt på 9,4 år. Med den videre forskning forventes anlægsprisen at falde i 

fremtiden, hvorved tilbagebetalingstiden kan reduceres yderligere og konstellationen bliver mere 

attraktiv. 

         

Muligheden at opgradere den producerede biogas og afsætte denne på naturgasnettet i Danmark er 

blevet vurderet ift. prisen på opgraderingsanlægget samt den gældende lovgivning, omkring tilskud 

og afgifter ved salg af opgraderet gas. Med Energiforliget gives der et grundtilskud på 79 kr./GJ. 

Desuden gives et tilskud på 26 kr./GJ, som reduceres/øges i takt med at prisen på naturgas 

stiger/falder samt et tidsbegrænset tilskud på 10 kr./GJ, som fra 2016 aftrappes med 2 kr./GJ pr. 
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år. Tilskuddet udgør således i alt 115 kr./GJ i 2013. Herudover fås en grundindtægt der vedrører 

gassens energiindhold, som antages at være i størrelsesordenen 55 kr./GJ. Implementering af et 

gasopgraderingsanlæg er sjældent økonomisk rentabelt, da investeringen er anseelig ift. den relativt 

lave indtægt på omkring 170 kr. pr. GJ. Det er således kun under særlige forhold, fx ved 

nyetablering af renseanlæg eller hvis en gasmotor står overfor udskiftning, at en sådan investering 

kan være fordelagtig. 

  

En anden oplagt anvendelsesmulighed er, at sælge den producerede (overskuds)varme. På 

baggrund af eksempelberegninger, omkring salg af varme, estimeres den mulig indtægt, ved salg af 

den overskydende varmeproduktion på et dansk 100.000 PE  renseanlæg, at være omkring 580.000 

kr. årligt. Salg af varme reguleres af Varmeforsyningsloven, og Vandsektorloven, da varmen 

produceres af et vandselskab. Det er et krav under Varmeforsyningsloven, at kommunalt ejede 

vandselskaber skal have en dispensation fra Energistyrelsen til afsætning af varme eksternt. 

Desuden er der jf. Vandsektorloven krav om regnskabsmæssig adskillelse mellem vandselskabet 

hovedaktiviteter og tilknyttede aktiviteter, såsom salg af varme. 
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Summary in English 

This research and development project is looking into intelligent use of the carbon and energy 

resources in raw household wastewater. The project evaluates the energy potential in wastewater 

and opportunities to optimize wastewater treatment plants to become energy neutral or even 

produce energy in excess. The aim for this project is to obtain knowledge to develop a best practice 

for utilizing the produced biogas from digested sludge in the most sustainable way regarding 

environmental impact and energy consumption. This report is the 4th part of the overall Intelligent 

Carbon and Energy Utilization (ICEU) project and investigates the following five different 

subtopics: 

- Generator equipment 

- Quality of biogas 

- Fuel cells  

- Opportunities for selling upgraded biogas or heat to the grid   

Optimized utilization of biogas is assessed through mapping the current equipment and operational 

data of anaerobic digesters at municipal wastewater treatment plants in Denmark. Currently 55 

wastewater treatment plants (WWTP) located in Denmark operate digesters for biogas production 

and sludge reduction. In this research project 23 WWTP participated and shared operational data 

and experiences.  

 

Maintenance and operational cost are essential in the decision of replacing inefficient and worn-out 

equipment. As a result of this study a guideline is developed for identifying the critical level for 

efficiency and maintenance costs for generator equipment on WWTP. When the achieved efficiency 

is less than 2.0 kWh electricity per m3, replacement of the ineffective equipment should be 

considered. The critical level of operational and maintenance costs are estimated to approximately 

0.5 DKK per m3 biogas. If the actual operational and maintenance costs exceed the critical level, 

there is an opportunity to reduce costs by optimizing operation or consider replacement of 

equipment. The data shows a large potential for environmental and economic benefits by replacing 

inefficient equipment at around 60 % of the Danish WWTP having digesters.      

 

The assessment is based on composition, quality and amount of produced biogas and the current 

use of the biogas. Assessment of the data outlines opportunities to utilize the produced biogas as 

process energy, identify a marked for gas, distribution of power or heat to the national grid. The 

baseline for this assessment is current environmental tax levels in Denmark. The output from the 

study of optimized utilization of biogas covers both assessment of optimal use of the produced 

biogas and current technologies. A decision tool forming logical decision paths was developed to 

provide operational staff the best possible foundation to choose the best solution for utilizing the 

produced digester gas (quality) at the actual plant.    

 

Utilization of biogas in fuel cells is a reality at several WWTP in California, USA. In particular, fuels 

cells of the type MCFC and SOFC show great results and efficiency when using biogas as fuel. The 

achieved net efficiency for produced electricity and heat in these plants was 42 and 33 % 

respectively, which is slightly higher than traditional gas motor equipment. The case study assessing 

the possibility to operate a fuel cell plant showed a possible annual income of 1.3 million DKK and 

thus a payback period of around 9 years. With future development in fuel cells technology the 

capital investments are expected to decrease and the payback period will be further reduced.     
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The possibility to upgrade biogas and sell it to the natural gas grid in Denmark has been assessed in 

relation to costs for upgrading and current regulations regarding subsidies and pricing green 

energy. By the Energy Settlement in 2012 the governmental subsidies represent 115 DKK per GJ in 

2013. The subsidy consists of a base amount of 79 DKK per GJ and an index regulated subsidy of 26 

DKK per GJ depending on natural gas prices. Further there is an additional time-limited subsidy of 

10 DKK per GJ which annually will be reduced with 2 DKK per GJ from 2016.       

The case study outlines the most favorable technologies for cleaning and utilizing biogas produced 

at WWTP. The capital investment cost for a gas upgrading plant is considerable higher compared to 

possible income from selling biomethane. Such an investment will only be advantageous at special 

circumstances, for example when establishing a green field waste water treatment plant or if 

existing equipment is inefficient and needs to be replaced. 

 

The opportunity to produce heat in excess and sell it to a local district heating system has been 

investigated in a case study for a standard 100.000 PE Danish WWTP. The annual income when 

selling excess heat is estimated to around 580.000 DKK. Selling heat from a WWTP is regulated as 

a “related activity” and specific rules for tax, pricing etc. applies. During the next couple of years a 

fee for using fossil fuels will be introduced. This development will probably emphasize production 

of renewable energy such as green heat energy from biomass.        



 

 

12 Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg 

 

 

1. Indledning 

Nærværende rapport omhandler gennemførelse af EnviDans udviklingsprojekt ”Intelligent Carbon 

and Energy Utilisation” ICEU del 4 – Optimeret udnyttelse af gasproduktion fra rådnetanksdrift.  

 

Projektet udgør et delprojekt omhandlende dokumentation og energiberegning af forskellige 

metoder til optimeret udnyttelse af gasproduktionen på danske renseanlæg. Projektet baseres 

hovedsagligt på resultater fra eksisterende anlæg og allerede udførte forsøg.  

 

Projektet er støttet af Miljøministeriet og dette delprojekt, omhandlende udnyttelse af 

gasproduktion fra rådnetank, er udført i perioden januar 2012 til november 2013.  

 

Delprojektet Optimeret udnyttelse af gasproduktion fra rådnetanksdrift er opdelt i 5 underemner: 

- Generatoranlæg 
- Gaskvalitet 
- Brændselsceller 
- Salg af opgraderet gas 
- Salg af varme 

Med de væsentlige klimaforandringer der sker verden over, er der stor fokus på at reducere 

udledning af drivhusgasser. Dette gælder ikke mindst for spildevandsområdet, hvor der i dag 

anvendes store mængder energi i håndteringen af vores spildevand. Potentialet for besparelser på 

energi ved spildevandsrensning vurderes herved at være tilsvarende stort. 

   

I projektet belyses driften af eksisterende anlæg og der udføres energiberegning for de forskellige 

metoder for gasudnyttelse. Det er i dag normal praksis at anvende den producerede gas til 

afbrænding i generator- og kedelanlæg med produktion af el og varme til følge. 

 

Ofte viser det sig, at omkostningerne til at holde generatoranlægget kørende reelt er så høje, at 

indtægterne fra salg af el ikke altid står mål med driftsomkostningerne. Driftsomkostningerne 

omfatter typisk kemikaliedosering for at holde svovlbrinte nede, anlæg til fjernelse af siloxaner, 

olieskift, servicering og reparation af generatoranlæg samt mandskabsressourcer til service og 

tilsyn. 

 

Vi mener, at der et uudnyttet potentiale på rigtig mange anlæg ved at vælge den rigtige udnyttelse af 

den producerede gas, både til reduktion af den samlede anlægs- og driftsøkonomi, men også til 

reduktion af carbon-footprint. 
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2. Baggrund 

EnviDan søgte i 2011 Miljøministeriet om støtte til en række udviklingsprojekter under puljen 

”Tilskud til miljøeffektiv teknologi”. Tilskuddet blev bevilget af Miljøministeriet til dokumentation 

af EnviDans koncept for ”Intelligent Carbon and Energy Utilisation” ICEU, der overordnet 

omhandler udnyttelsen af energipotentialet i råspildevand afledt til renseanlæg. Ændringer i 

spildevandssammensætningen, indløbsbelastningen og ændrede forhold i mængden af indpumpet 

primærslam og bioslam på rådnetanken er driftsbetingelserne for de fleste renseanlæg og 

renseanlæggenes rådnetanke. Alligevel har de fleste renseanlæg med rådnetank i Danmark kun en 

simpel styring af rådnetanksdriften baseret på opholdstiden og en temperatur (mesofil, termofil 

drift). 

 

Delprojektets, optimeret udnyttelse af gasproduktion fra rådnetanksdrift, formål er, at kortlægge 

den nuværende situation på de danske renseanlæg mht. udstyr til udnyttelse af biogas samt 

udstyrets effektivitet og driftsøkonomi. Herved kortlægges det faktiske billede af, hvilke metoder 

der aktuelt anvendes til gasudnyttelse på fuldskalaanlæg på renseanlæg i Danmark. 

 

Igennem litteraturstudie, opsamling af driftsdata og driftserfaringer samt flere 

eksempelberegninger, belyses fordele og ulemper ved de forskellige metoder samt anlæggenes 

effektivitet. Herunder opgøres drifts- og anlægsøkonomi for flere metoder, beregnet for et standard 

renseanlæg belastet med 100.000 PE.  Desuden udarbejdes et idékatalog med beskrivelse af de 

forskellige metoder til udnyttelse den producerede biogas, så forsyninger og renseanlæg står bedre 

til at kunne vælge mellem de mange mulige alternativer. Det undersøges således, hvilke 

anvendelsesmetoder der er attraktive i forskellige scenarier.  

 

Med projektet tilvejebringes nogle logiske beslutningsveje til at vælge, hvornår man bør udskifte 

ineffektivt og udtjent materiel. På baggrund af kortlægningen af eksisterende anlæg og 

litteraturstudiet sammenlignes de forskellige anvendelsesmetoder, hvorpå det individuelt kan 

vurderes hvilke metoder, der er økonomisk mest optimale på det enkelte renseanlæg. 

Specifikt for delprojektet om optimeret gasudnyttelses forventes følgende miljømæssige effekter 

opnået: 

- Hurtigere udskiftning af ineffektive generatorer til nyere enheder med større effektivitet og 

hvor gassens energiindhold i større grad konverteres til elektricitet frem for varme.  

- Grundlag for at renseanlæg kan vælge den økonomisk mest attraktive anvendelsesmetode, 

hvor effektiviteten til produktion af elektricitet kan øges væsentligt fx ved at udskifte 

gasgeneratoranlæg til brændselsceller.  

- Salg af opgraderet biogas til naturgasnettet eller fjernvarmeværk reducerer spild af energi 

til et minimum.  

- Udnyttelse af produceret varme til salg på fjernevarmenettet, i stedet for nedkøling med 

direkte energitab som konsekvens. 

Dokumentation og gennemregning af forskellige metoder til gasudnyttelse forventes at bidrage til et 

bedre overblik for at kunne træffe beslutning om evt. opgradering eller ændring af gashåndteringen 

på de enkelte renseanlæg. Desuden vil der skabes opmærksomhed omkring alternative metoder for 

gasudnyttelse, som har fundet anvendelse i udlandet. 
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Herudover har EnviDan, ved accept af støtte fra Miljøministeriet, forpligtet sig til at formidle 

resultaterne i tekniske tidsskrifter i form af artikler samt temadage med undervisning for 

interesserede. Vi kan således udbrede viden om, hvordan gasudnyttelsen kan optimeres og hvornår 

det er rentabelt at udskifte ineffektivt og udtjent udstyr. 

 

På Figur 2 nedenfor er gasudnyttelsesdelen fremhævet: 

 

FIGUR 2 OVERSIGT OVER RENSEANLÆGGET MED FREMHÆVELSE AF FOKUSOMRÅDET 

GASUDNYTTELSE SOM BEHANDLES I DENNE RAPPORT. 

For energibesparelser på spildevandsrensning har markedet indtil videre haft fokus på optimeret 

styring samt mere energirigtig maskinbestykning. Markedspotentialet for energirigtigt design af de 

biologiske processer er endnu ikke fuldt udnyttet - her vurderes det at projektet kan bidrage 

væsentligt. 

 

Optimal udnyttelsen af COD fra råspildevand er knyttet til håndteringen af spildevandets forskellige 

fraktioner, og hvordan disse håndteres på anlægget. Grundlæggende handler det om, at øge udtaget 

af organisk kulstof med primærslam, optimere rådnetanksdriften og på bedst mulige måde udnytte 

produktet fra gasproduktion.  

 

Der er ydet støtte til dokumentation/undersøgelse af følgende delelementer i ICEU projektet:  

1. Optimeret forbehandling  

2. Optimeret rådnetanksdrift  

3. Optimeret rejektvandsbehandling 

4. Optimeret udnyttelse af gasproduktion fra rådnetanksdrift  

Pkt. 1, 2 og 3 behandles særskilt under separate udviklingsprojekter, mens pkt. 4 omhandlende 

optimeret udnyttelse af gasproduktion fra rådnetank behandles i denne rapport. 
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3. Metode 

Som grundlag for kortlægningen af drift og bestykning på de eksisterende rådnetanke på danske 

renseanlæg er der udarbejdet et spørgeskema.  

 

Spørgeskemaet er udarbejdet i forbindelse med dette udviklingsprojekt, for at indsamle de 

nødvendige informationer omkring metoden til udnyttelse af biogas samt oplysninger om hvilken 

gevinst der opnås ved udrådning af spildevandsslam og energiudbyttet ved udnyttelse af den 

producerede biogas. 

 

Oplysningerne der blev indsamlet til undersøgelsen indebar bl.a. oplysninger omkring driften af 

rådnetanken fx organisk belastning af rådnetanken, sammensætning af substrat (slamtyper), 

driftsparametre og omsætningsgrad. Med hensyn til kortlægning af udnyttelsen af biogas 

produceret på danske renseanlæg blev der indsamlet oplysninger om bl.a. type og alder af 

generatoranlæg eller kedel, effekt på udstyret, lokale forhold og muligheder samt drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger på udstyret.   

     

Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til de 55 danske renseanlæg med rådnetanksdrift, hvoraf 

23 renseanlæg har medvirket i undersøgelsen, ved at levere en fyldestgørende besvarelse. 

Datagrundlaget, på baggrund af de 23 fyldestgørende besvarelser, vurderes at give et repræsentativt 

billede af den nuværende drift rådnetanke på danske renseanlæg samt effektivitet og stand af 

maskinel til gasudnyttelse.  

 

Som led i udfyldelsen af spørgeskemaerne er der lavet interviews med driftspersonale eller 

driftsleder på de enkelte renseanlæg, for at sikre kvaliteten af datagrundlaget. Undersøgelsen har 

således været et tidskrævende arbejde, med at indsamle og behandle datagrundlaget.  
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4. Generatoranlæg 

4.1 Introduktion 

På de fleste danske renseanlæg med rådnetank og bioforgasning af slam er der installeret 

generatoranlæg til produktion af el og varme. El-produktionen sælges normalt til nettet, mens 

varmeproduktionen primært og normalt bruges til opvarmning af rådnetanke. Energieffektiviteten 

af disse generatorer er meget varierende afhængig af f.eks. last, type og alder på anlægget. Ligeledes 

kan der også være en stor forskel på både driftsøkonomi og vedligehold på generatoranlæg alt efter 

om det er med eller uden gasrensning.  

 

Der ønskes nærmere undersøgt, hvordan effektiviteten er på installerede generatoranlæg, herunder 

vurderes de reelle drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne ved drift af generatoranlæg. 

Rentabiliteten på generatoranlæg er i stor grad også styret af de aktuelle energi-, CO2-, NOx- og 

andre afgifter, holdt op mod den kWh pris man kan opnå for el-produktionen. Hvis det er muligt 

opstilles et beslutningsværktøj som hjælp for at kunne træffe valg om evt. udskiftning af ineffektivt 

materiel på baggrund af den opnåede effektivitet. Specielt vil det blive undersøgt om der ud fra 

indsamlede data fra de adspurgte renseanlæg, kan opstilles nøgletal for drifts- og 

vedligeholdelsesomkostningerne per produceret kWh, ved drift med generatoranlæg. 

 

4.2 Metode og teori 

De ældre generatoranlæg er normalt traditionelle forbrændingsmotorer, og har typisk en 

nettovirkningsgrad på ca. 30 % til el-produktion og 50 % til varmeproduktion af den indfyrede 

energi. Nyere generatoranlæg er normalt leveret med turboladere, hvilket gør at disse generatorer 

typisk har en nettovirkningsgrad på ca. 40 % til el-produktion og 50 % til varmeproduktion af den 

indfyrede energi, dvs. en bedre el-udnyttelse af den indfyrede energi. Ud fra de modtagne data fra 

renseanlæggene forsøges undersøgt om den generelle situation for de aktuelle anlæg er tidsvarende 

nye anlæg eller om der generelt er en stor mængde ældre utidssvarende generatoranlæg der står til 

udskiftning. Altså forsøges der at lave et generelt billede af den generatoranlægspark, der findes på 

de danske renseanlæg i dag. 

 

4.2.1 Drift og vedligehold 

I de udsendte spørgeskemaer er der spurgt ind til oplysninger om både el- og varmeproduktion, 

samt udgifter til drift og vedligehold. Specielt vil det blive undersøgt om der, ud fra det indsamlede 

data fra de spurgte renseanlæg, kan opstilles nøgletal for effektivitet samt drifts- og 

vedligeholdelsesomkostningerne, f.eks. per produceret kWh, ved drift med generatoranlæg. 

Der ønskes ligeledes undersøgt, om den reelle el-effekt på de installerede generatoranlæg, matcher 

de påtrykte forventninger til generatoranlæg.  

 

4.2.2 Krav til gaskvalitet 

Der er normalt ingen krav til, at gassen skal opgraderes til naturgaskvalitet (dvs. CO2 fjernes) når 

den udnyttes i gasmotoranlæg. Biogas produceret fra rådnetanke kan normalt udnyttes i alle 

forbrændingsmotorer (generatoranlæg), uden at der er krav til opgradering af gassen til 

naturgaskvalitet. Kravet til renheden af gassen afhænger naturligvis af type og fabrikat på udstyret. 

Konventionelle gasmotorer kræver kun minimal rensning af biogassen. Se afsnit 5 om gaskvalitet. 

Fordelen ved en konventionel gasmotor er, at de ikke er så følsomme overfor variationer i 

gaskvaliteten, men de har til gengæld heller ikke så høj en effektivitet som de nye turboladede 

gasmotorer. Høje koncentrationer af svovlbrinte og siloxaner vil dog forøge slid og dermed forøge 
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drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne væsentligt. Leverandørerne af turboladede gasmotorer 

med en højere el-virkningsgrad, stiller i dag normalt overordnede krav til gaskvaliteten, specielt for 

fugtindhold, svovlbrinte (< 50 ppm), siloxaner (< 5 ppm) samt partikelfilter på gastilgang. 

4.3 Resultater 

På baggrund af de indsamlede data præsenteres følgende resultater omkring  

 Antal renseanlæg med generatoranlæg 

 Generelt omkring generatorparkens alder og tilstand 

 Effektivitet på generatoranlæg 

 Omkostninger til drift og vedligehold 

Resultaterne præsenteres som et udtræk af produkt- og driftsdata fra de modtagne spørgeskemaer 

der modtaget fra renseanlæggene. Datagrundlaget kan findes i Bilag 1. 

 

4.3.1 Antal renseanlæg med generatoranlæg 
Følgende tabel kan opstilles ud fra modtagne spørgeskemaer fra de spurgte renseanlæg. 

Tabel 4.1 Oversigt over antal renseanlæg med gasproduktion  

Antal potentielle renseanlæg med rådnetank og gasproduktion 55 

Antal modtagne spørgeskemaer udfyldt af renseanlæg 23 

Antal modtagne spørgeskemaer med generatoranlæg 14 

Som det ses af Tabel 4.1 er der ud af 23 modtagne spørgeskemaer fra renseanlæg, har 14 af 

anlæggene generatoranlæg, eller rettere 60 % af de modtagne besvarelser bekræfter, at der er 

generatoranlæg med el-produktion. 

4.3.2 Generatorparkens alder og tilstand 
Følgende Tabel 2.2 kan opstilles ud fra modtagne spørgeskemaer fra renseanlæg. 

Tabel 4.2 Oversigt over de eksisterende anlægs alder 

Antal nyere generatoranlæg, yngre end 5 år 5 

Antal generatoranlæg, ældre end 5 år 9 

Som det ses af Tabel 4.2 er der kun 5 generatoranlæg der oplyses at være af nyere dato, dvs. yngre 

end 5 år. På renseanlæggene med generatoranlæg har det vist sig at størstedelen (ca. 65 %) af 

gasmotorerne er ældre end 5 år, og af disse er hovedparten 12 år eller ældre. 

4.3.3 Effektivitet på generatoranlæg 

Med henvisning til nøgletallene i Bilag 1, der er beregnet for de enkelte renseanlæg på hhv. 

produceret el-energi, varmeenergi og samlet energi, per Nm3 biogas, ses der en stor forskel på data 

for de enkelte renseanlæg. De indsamlede driftsdata fra renseanlæggene indikerer en gennemsnitlig 

el-produktion på omkring 2,2 kWh per Nm3 biogas samt varme produktion på 2,75 kWh per Nm3 

biogas. Dette vurderes hovedsageligt at skyldes validiteten på de afgivne oplysninger samt, at det 

varierer meget fra anlæg til anlæg, hvordan der prioriteres mellem varme- og el-produktion. 

Eksempelvis er der nogle af anlæggene, der må prioritere varmeproduktionen i vintermånederne 

for at kunne holde den foreskrevne driftstemperatur på rådnetankene. Energipotentialet for et 

veldrevet rådnetanks- og generatoranlæg beregnes for biogas med 65 % metan: 

 

El-produktion:  ca. 2,5 kWh per Nm3 biogas  

Varme-produktion: ca. 3,2 kWh per Nm3 biogas  

 

Ovennævnte tal kan også teoretisk og beregningsmæssigt eftervises, under forudsætning af at al den 

producerede biogas fra et renseanlæg bliver anvendt og udnyttet på et nyere generatoranlæg, dvs. 

turboladede gasmotorer. Det skal dog tages i betragtning at den overvejende del af 



 

 

18 Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg 

 

 

varmeproduktionen normalt anvendes internt til procesopvarmning af rådnetankene på 

renseanlæggene. Den reelle fordel/indtægt fra generatoranlæg kan normalt tilskrives el-

produktionen som i 2013 afregnes ved salg af el til nettet til en pris på ca. 0,80 kr. per produceret 

kWh [Energinet, 2012]. 

4.3.4 Drift og vedligehold 

Der en stor variation i de beregnede nøgletal for drift og vedligehold på de enkelte renseanlæg med 

rådnetanksdrift. Dette vurderes hovedsageligt at skyldes validiteten på de afgivne oplysninger, mht. 

årlige omkostninger til drift og vedligehold, samt oplysninger om brug af manpower til 

generatoranlæggene. Kvaliteten af datagrundlaget varierer således fra anlæg til anlæg. Eksempelvis 

er der nogle af anlæggene der ikke har oplyst årligt timeforbrug eller årlige drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger, evt. fordi de ikke er opmærksomme på, hvor meget tid der egentlig 

bruges på driften af gasmotoren. 

 

De beregnede nøgletal på baggrund af datagrundlaget indikerer en variation på udgifterne til drift 

og vedligehold fra 0,06 kr. per Nm3 helt op til 0,90 kr. per Nm3 biogas. Det er vanskeligt at trække 

et sikkert nøgletal ud fra de indsamlede data, da dette også kan varierer en del, alt efter driften af 

rådnetanken og om der anvendes store eller små generatoranlæg. Noget tyder dog på, at et realistisk 

niveau for nøgletallet ligger et sted mellem 0,30 – 0,40 kr. per Nm3 produceret biogas bruges til 

drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til et generatoranlæg på et typisk dansk renseanlæg. 

Tallene afslører dog klart, at jo ældre generatoranlæggene er, jo større bliver drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger. 

4.4 Økonomi 

Hvorledes vil økonomien se ud for installering og drift af et nyt generatoranlæg på et dansk 

renseanlæg. Der tages udgangspunkt i et to-trins anlæg belastet med 100.000 PE og følgende 

forudsætninger er benyttet: 

- 125 g COD/PE/d 

- 50 % af tilført COD udtages ved primærfældning 

- Yobs, udbyttekonstanten sættes til 0,45 

- Der er 60 % reduktion af COD på primær slam og 40 % COD red. på bioslam i rådnetanken 

- 5.625 kg TS/d til rådnetank 

- Mesofil drift (38 °C) af rådnetank med slam/slam varmeveksler 

- Der produceres 0,35 Nm3 CH4/COD red., svarende til 674.000 Nm3 biogas om året 

- Pris for et nyt generatoranlæg inkl. gasrensning er anslået til 3,0 mil. kr. på grundlag af 

tidligere kendte tilbudspriser  

- Anslået vedligehold er sat til 0,30 kr./Nm3 biogas svarende til ca. 135.000 kr./år 

- El-produktion er sat til 2,5 kWh per Nm3 biogas 

- Varmeproduktionen er sat til 3,2 kWh per Nm3 biogas 

- El prisen er sat til 0,80 kr. per kWh og der er ikke regnet med salg af varmeenergi 

Nedenfor i Tabel 4.3 ses den estimerede energiproduktion, i form af biogas, el og varme, på 

100.000 PE renseanlæg etableret med et nyt generatoranlæg.   

 

Tabel 4.3 Nøgletal for produktion af biogas, el- og varmeenergi for 100.000 PE renseanlæg 

Biogas produceret 

(m3/år) 

El produceret 

(kWh/år) 

Varme produceret 

(kWh/år) 

674.000 1.685.000 2.156.800 
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På baggrund af forudsætningerne estimeres gasproduktionen på barmarksanlægget at være ca. 

674.000 m3 biogas om året. Herved produceres el- og varmeenergi på henholdsvis 1.685.000 kWh 

og ca. 2.157.000 kWh årligt. 

 

Den estimerede el-energiproduktion kan benyttes til at vurdere rentabiliteten og beregne 

tilbagebetalingstiden, ved etablering af et nyt generatoranlæg (ca. 200 kW el generator) til 

udnyttelse af biogasproduktionen fra et dansk renseanlæg belastet med 100.000 PE. Det 

forudsættes at udgifterne til etablering af anlægget kan lånefinansieres med en årlig rente på 3 %. Se 

Tabel 4.4 nedenfor. 

    

Tabel 4.4 Indtægter og udgifter ved etablering og drift af generatoranlæg 

Indtægt ved el-

produktion 

(kr./år) 

Udgifter til 

vedligehold af 

generatoranlæg 

(kr./år) 

Udgifter til 

etablering af 

generatoranlæg 

(kr.) 

Tilbagebetalingstid, 

afskrivning af anlæg 

ved rente på 3 % 

(år) 

 

1.348.000 

 

135.000 

 

3.000.000 

 

3 år 

 

På baggrund af de antagne forudsætninger vil den årlige produktion og værdi på el-energien ved 

drift af et generatoranlæg (200 kW el generator) være ca. 1,35 mio. kr. Herved estimeres 

tilbagebetalingstiden på et sådant anlæg til at være omkring 3 år, hvilket er attraktivt. 

4.5 Regulering 

Med energiforliget i foråret 2012 [Regeringen, 2012] blev der sat fokus på, at opnå et energieffektivt 

samfund med mindre energispild. Der gives således midler til at støtte udviklingen og anvendelsen 

af VE-teknologier til el- og varmeproduktion fra fx biogas. Nedenfor i Figur 4.1 ses en oversigt over 

de tilskud der ydes til forskellig energianvendelse, fx kraftvarmeproduktion og procesenergi.  

 

FIGUR 4.1 OVERSIGT OVER TILSKUD TIL EL- OG VARMEPRODUKTION VEDVARENDE ENERGIKILDER. 

[MYKEN, A., 2012] 

Regulering af tilskuddet fremafrettet beskrives yderligere i afsnit 7.2.1 Økonomi. Med den aktuelle 

gennemsnitlige afregningspris på el-salg til ca. 0,80 kr./kWh, samt de sparede CO2- og NOX afgifter 
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denne el-produktion giver, er det stadig mest interessant at producere el- og varmeenergi, fremfor 

kun at producere varmeenergi. Men når den nye forsyningssikkerhedsafgift på fossilt brændsel, 

eksempelvis olie og kul, mv. er indfaset over de næste 5 år, vil det medvirke til at produktionen af 

grøn varmeenergi bliver mere driftsøkonomisk interessant. Desuden kan det faktum, at 

generatoranlæg er forholdsmæssigt dyrere i anlægsinvesteringer set i forhold til at etablere de mere 

enkle kedelanlæg til ren varmeproduktion, komme til at spille ind ved fremtidig valg.  

 

Når disse to elementer med forsyningssikkerhedsafgiften og anlægsinvesteringer inddrages i de 

fremtidige generelle overordnede betragtninger og analyser, så kan det nok i fremtiden få en vis 

indflydelse på de forholdsvis attraktive fordele og valg der er i dag, ved anvendelse af generator på 

renseanlæg til produktion af både kraft- og varmeenergi. Det må forventes, at der i fremtiden stadig 

sker politiske ændringer på afgifter og tilskud, med henblik på at forandre og tilskynde til 

udbygning af VE-teknologier, som det er sket med Energiforliget.  

 

I Bilag 2 er der skitseret et overordnet rutediagram som kan benyttes i forbindelse med en 

beslutning om, hvilken type energi (el, varme etc.) der med fordel kan vælges ud fra de 

anlægsspecifikke og lokale forhold.  

4.6 Delkonklusion 

I dette afsnit om generatoranlæg er de overordnede økonomiske forhold for de renseanlæg, der er 

opsamlet data fra, blevet belyst. På baggrund af det indsamlede data opstilles følgende 

tommelfingerregler, ift. gasmotorens effektivitet og udgifter til drift og vedligehold, der kan bruges 

som guideline eller beslutningsværktøj i den overordnede vurdering af om udstyret bør udskiftes: 

 

 Hvis el-effektiviteten på gasmotoren er under ca. 2,0 kWh produceret pr. Nm3 biogas 

forbrugt, svarende til en el-effektivitet på ca. 30 %.  

 Hvis et anlægs drifts- og vedligeholdelsesomkostninger overstiger ca. 0,50 kr. pr. Nm3 

biogas produceret. 

Det overordnede billede viser desuden, at der kan drages følgende konklusioner: 

 

 Generatorparken på de danske renseanlæg er generelt af ældre dato, ca. 2 ud af 3 anlæg 

har gasmotorer der er over 5 år gamle. Der er derfor mange renseanlæg der bør få 

undersøgt om der med fordel kan udskiftes til nyere generatoranlæg med højere 

effektivitet og lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

 Det ses også at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne gradvist forøges med alderen på 

generatoranlæggene. 

 Investering i generatoranlæg er i dag stadig interessant for renseanlæg med rådnetanke, 

der er belastet med mere end ca. 50.000 PE og der ses stadigt mulighed og potentiale for 

en større produktion af el- og varmeenergi på de danske renseanlæg. Det synes dog også 

sikkert at de politiske strømninger og afgifts-politikken spiller en rolle for hvilken 

energiform der med fordel kan produceres.  

Det må derfor samlet set konkluderes, at muligheden for at opnå en økonomisk fordel ved 

investering og fornyelse af generatoranlæg på et renseanlæg, med henblik på el-produktion til el-

nettet er mulig. Dette kan eksempelvis være når der er tale om nyetablering af renseanlæg eller hvis 

eksisterende gasmotorer står overfor udskiftning eller opgradering. En forudsætning er at der kan 

tilvejebringes den nødvendige varmeenergi til at holde procestemperaturen oppe i rådnetanken fx 

vha. den producerede energi fra generatoranlægget, en slam/slam varmeveksler eller fra en billig 

varmeenergikilde i nærområdet. Der vil derfor i hvert enkelt tilfælde være behov for en analyse, 

under hensyntagen til de faktisk gældende rammebetingelser, for at rentabiliteten i et 

generatoranlæg kan fastlægges. Det er således i høj grad de lokale forhold på de enkelte renseanlæg, 

som har den afgørende betydning for rentabiliteten. 
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5. Gaskvalitet 

5.1 Introduktion  

Formålet med delemnet gaskvalitet er, at undersøge sammenhængen mellem gaskvalitet dvs. metan 

indholdet, samt sammensætningen af den producerede biogas, og driften af rådnetanken. Desuden 

kortlægges den nuværende drift af rådnetanke på danske renseanlæg, hvorpå der udarbejdes en 

opgørelse over den eksisterende gasproduktion og kvaliteten af den producerede gas.     

 

I det følgende belyses, hvilke krav der stilles til kvalitet og renhed af biogas, produceret ved anaerob 

udrådning af slam på danske renseanlæg, i forbindelse med forskellig anvendelse bl.a. i 

generatoranlæg og afsat på naturgasnettet. Som grundlag for evalueringen af den opnåede 

gaskvalitet og drift af rådnetanke på danske renseanlæg, er der indsamlet driftsdata fra 23 fuldskala 

anlæg. Kun halvdelen af disse anlæg har fået foretaget en bestemmelse af den producerede gas 

sammensætning og kvalitet. Datagrundlaget for kortlægningen af gaskvalitet på danske renseanlæg 

består således af driftsdata fra 12 renseanlæg med en organisk belastning varierende mellem 

25.000 – 420.000 PE. 

    

Sammensætningen og kvaliteten af den producerede biogas afhænger ofte af stabilteten af driften af 

rådnetanken samt hvilken type slam og andet substrat der omsættes. Desuden påvirkes 

gaskvaliteten af variationer i temperatur og pH samt indhold af jern. Biogas består af metan i 

mellem 55-70 % (CH4) og 30-45 % kuldioxid (CO2) afhængig af substrat og driftsforhold. Herudover 

er der en lille andel svovlbrinte (H2S), brint (H2) og ammoniak (NH3), svarende til omkring 1-2 % til 

sammen. Den producerede biogas har desuden et højt fugtindhold og et større eller mindre indhold 

af urenheder, såsom siloxaner og miljøfremmede stoffer. Det er således oftest nødvendigt at tørre 

og rense biogassen inden den kan udnyttes i en gasmotor etc.. Et højt procentmæssigt indhold af 

svovlbrinte i den producerede biogas kan skyldes mangel på metalsalte i den anaerobe udrådning, 

såsom jern. Der er typisk behov for 15 kg Fe pr. tons TS pr. 100 ppm svovlbrinte. Hvis ikke der 

doseres et fældningskemikalie indeholdende jern på renseanlægget, kan der derfor være risiko for at 

producere biogas med et højt svovlbrinteindhold, der efterfølgende skal renses fra fx med kulfilter 

eller en biologisk scrubber. 

   

5.2 Anvendelsesmetoder 

Nedenfor beskrives grænseværdier for hvilken kvalitet og renhed biogassen skal have ved forskellige 

anvendelsesmetoder. I Danmark udnyttes den producerede biogas oftest på generatoranlæg. 

Kvaliteten og renheden af biogas, der anvendes i generatoranlæg, er væsentlig i forhold til driften og 

ikke mindst levetiden af udstyret. 

 

5.2.1 Generatoranlæg 

Biogas kan udnyttes i forbrændingsmotorer, uden at gassen skal opgraderes til naturgaskvalitet 

først. Fordelen ved en gasmotor er, at de ofte ikke er følsomme overfor små variationer i 

gaskvaliteten og har en relativt høj effektivitet. Når biogas udnyttes i en forbrændingsmotor skal 

gassen renses for vand og svovlbrinte samt evt. partikler og siloxaner. Kravet til renheden af gassen 

afhænger af type og fabrikat på udstyret. Konventionelle gasmotorer kræver kun minimal rensning 

af biogassen. Biogas direkte fra reaktoren har normalt 100 % relativ fugtighed og vil dermed 

kondensere med faldende temperatur. Derfor skal gassen enten tørres ved køling og efterfølgende 

opvarmning, eller i det mindste opvarmes tilstrækkeligt til at kondensering i gassystemet og 

gasmotoranlægget undgås. Forskellige fabrikater af gasmotorer har forskellige krav til tryk i den 
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tilførte gas samt gaskvalitet. Typisk skal gassen tryksættes til 8-80 mbar. Desuden bør svovlbrinte 

indholdet reduceres til en koncentration under 100 ppm. 

 

Flere fabrikanter af gasmotor stiller krav til maksimalt tilladeligt indhold af siloxaner i biogassen. 

Generelt kan det konstateres, at nyere turboladede gasmotorer generelt kræver en gaskvalitet med < 

50 ppm svovlbrinte og < 5 ppm silicium. Blandt de mest gængse fabrikanter ligger grænsen for 

indholdet af silicium på maksimalt 40 ppm og helt ned til <1 ppm. Indholdet af siloxaner i 

biogassen har stor indflydelse på drift og effektivitet af gasmotorer, da siliciumoxider aflejres som 

kvarts ved forbrænding. Et højt indhold af svovlbrinte og siloxaner vil bevirke øget slid og kortere 

olielevetid. Der er ingen krav til, at gassen opgraderes (dvs. CO2 fjernes) når den udnyttes i 

gasmotoranlæg. Direkte anvendelse af biogas til gasmotordrift er derfor normalt det økonomisk 

mest fordelagtige, hvis el- og varmeproduktionen vel og mærke kan udnyttes. 

 

5.2.2 Turbiner 

Der eksisterer forskellige gas turbiner til opgraderet biogas eller naturgas, hvor Micro turbinerne 

går fra 25-100 kW og de store turbiner går fra 100 kW og op. Før at en turbine kan drives med 

biogas, er det nødvendigt at modificere både kompressor og turbine. Gas turbiner er generelt mere 

følsomme overfor variationer i gaskvaliteten, sammenlignet med gasmotorer.   

Micro turbiner producerer kombineret varme og elektricitet, der kan bruges internt til procesenergi 

eller videresalg. Turbinerne giver begrænsede støjgener og vibrationer og har ikke behov for samme 

krævende vedligehold som gasmotorer. Før biogassen kan benyttes i turbiner skal gassen renses for 

fugt og siloxaner. Ved brug af biogas i Micro turbiner fra fx Capstone, kræves en ekstremt lav 

koncentration af siloxaner, hvorfor det er nødvendigt med en 100 % effektiv fjernelse. I praksis har 

disse turbiner vist sig at være tolerante over for et begrænset indhold af siloxaner i gassen og kan 

drives kontinuert i flere måneder uden nedbrud [Hadjiyane, Stephen, 2008].  Herudover er det 

nødvendigt at fjerne fugt/vand fra biogassen før den kan benyttes som brændsel i Micro turbiner. 

Rester af siloxaner og fugt kan ødelægge indre komponenter i Micro turbinen og/eller reducere 

effektiviteten. 

     

5.2.3 Brændselsceller 

Der findes flere forskellige typer brændselsceller, hvorved der er forskellige krav til renheden af 

udrådningsgassen afhængig af typen af brændselscellen. Generelt skal biogassen renses for både 

vand, svovlbrinte og siloxaner, førend den omdannes til brint og udnyttes i brændselsceller. 

Kravene til gaskvaliteten afhænger af hvilken type brændselscelle biogassen skal anvendes på. 

Typerne Phosphoric Acid Fuel Cells (PAFC) og Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC) 

kræver gas med mindre end 4 ppm svovlbrinte samt et indhold af ammoniak under 5.000 ppm. 

Typerne Molten Carbonate Fuel Cells (MCFC) og Solid oxid Fuel Cells (SOFC) kræver ligeledes en 

god gaskvalitet med et minimalt indhold af urenheder. Indholdet af svovl i fødegassen bør være 

mindre end 10 ppm og mængden af svovlbrinte må ikke overstige 1 ppm. Svovlmængder over 10 

ppm kan medvirke til forgiftning af katalysatoren [Dayton, D. C. et al, 2001]. Hvis biogassen skal 

anvendes i brændselsceller generelt er det nødvendigt at fjerne siloxaner til et niveau under 60 ppb. 

PAFC var indtil 2003 oftest brugt til rådnetanksgas, hvorefter brændselsceller af typen MCFC har 

vundet indpas på biogasproducerende anlæg rundt om i verden [Knappstein, H., Dietze, U., 2010]. 

 

5.2.4 Naturgasnettet 

Opgraderet biogas, der skal distribueres via naturgasnettet, skal overholde nøje definerede 

kvalitetskrav. Biogas består oftest af 60-65 % CH4 og 35-40 % CO2, mens naturgas er næsten ren 

metan. Derfor skal den producerede biogas opgraderes, før den kan anvendes på naturgasnettet i 

Danmark og sidestilles med kvaliteten af naturgas. I henhold til Gasreglementet er der krav til 

fjernelse af CO2, vand, svovlbrinte, og ammoniak. Ved opgraderingen fjernes kuldioxid, hvorved det 

procentvise metanindhold øges til minimum 97,3 %, svarende til det lavest accepterede Wobbe 

indekstal på 50,8 MJ/Nm3. Wobbe indekstallet ligger normalt mellem 50,8 og 56,5 MJ/Nm3 i 
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Danmark. Indholdet af CO2 i den opgraderede biogas må højst være 2,5 % og O2 maksimalt 1.000 

ppm. 

Ved valg af metode til fjernelse af svovlbrinte fra biogas, der skal distribueres på naturgasnettet, er 

det vigtig at undgå metoder, hvor der er overskud af O2 og N2, da det er svært efterfølgende at fjerne 

fra gassen.  

   

Kravene til fjernelse af svovlbrinte og andre svovlholdige urenheder er maksimalt 10 mg S/Nm3, 

hvoraf kun 5 mg S pr. Nm3 må være svovlbrinte (H2S) og carbonylsulfid (COS). Brændværdien for 

biogas med naturgaskvalitet skal være minimum 39,6 MJ/Nm3 og op til 46,0 MJ/Nm3 [Energinet, 

2012]. Der er krav til grænseværdien for indholdet af siloxaner i biogas med naturgaskvalitet i andre 

lande i Europa. F.eks. må der i Østrig højst være 8 ppm siloxaner [Kvist, T., 2011]. 

Når biogas anvendes som brændstof til transportmidler skal biogassen opgraderes, dvs. til gas med 

kvalitet som naturgas. 

  

5.3 Gasrensning 

I det følgende beskrives metoder til oprensning og fjernelse af uønskede gasarter samt partikler og 

urenheder fra biogas. Årsagen til at kvaliteten af den producerede biogas med fordel kan forbedres 

er de problemer urenhederne forsager i den videre anvendelse. 

  

5.3.1 Vand 

Vand fjernes fra gassen, hvorpå fugtigheden reduceres, for at undgå korrosion i kompressorer, 

gasbeholdere og motorer, da vandet reagerer med bl.a. svovlbrinte, kuldioxid og ammoniak og 

danner syrer. De anvendte metoder til fjernelse af vand er generelt baseret på enten fysisk 

separation af kondenseret vand eller kemisk tørring.  

 

Kondensering 

De fysiske tørremetoder, hvor vanddamp fjernes ved at køle gassen, er de mest simple metoder til 

fjernelse af vand. Gassen afkøles og vandet kondenseres, hvorefter gaskondensatet fjernes. Metoden 

kan anvendes ned til et dugpunkt på 0,5 °C, hvor der kan opstå problemer med tilfrysning på 

varmevekslerens overfladeareal. Der er mulighed for at nå et lavere dugpunkt ved at komprimere 

gassen inden den køles. Fordelen ved kondensering er, at det er en simpel teknik, der kan bruges 

inden videre opgradering af biogas. Desuden fjernes olie, støv og andre partikler effektivt. Ulempen 

ved fysisk tørring (kondensering) er muligheden for problemer med tilfrysning, som omtalt ovenfor. 

       

Adsorption  

Metoderne til kemisk tørring er enten adsorption eller absorption. Den mest almindelige metode til 

kemisk tørring er adsorption, hvor vanddamp bindes til et kemisk stof/komponent, fx silica, aktivt 

kul eller aluminiumoxid. Ved at benytte to (adsorptions)kolonner parallelt, er der mulighed for at 

absorbere vandet fra biogassen, der er sat under tryk, i den ene kolonne, alt imens 

kolonnematerialet i den anden regenereres. Kolonnematerialet regenereres ved at materialet 

opvarmes og trykket fjernes, hvorved vandet fordamper. Fordelene ved at fjerne vandet i biogassen 

ved adsorption er den høje effektivitet og de lave driftsomkostninger. Desuden er det muligt at 

regenerere kolonnematerialet. Ulempen er det relativt dyre udstyr og dermed en stor investering, 

samt at det er nødvendigt, at rense gassen for støv og olie inden gassen kan påføres kolonnen. 

             

Absorption  

Ved kemisk tørring af biogas, ved absorption, benyttes eksempelvis triethylen glycol (TEG) som 

absorbent. TEG tilføres i toppen af kolonnen og biogassen køres på modstrøms. Absorbenten binder 

vandet fra biogassen og tages ud i bunden, hvorpå TEG regenereres i en flash beholder. Fordelene 

ved absorption er, at vandet fjernes effektivt fra gassen. Desuden er metoden og absorbenten, 

hverken farlig eller giftig og det er ikke nødvendigt at fjerne støvpartikler forinden absorptionen. 

Ulempen er også her det relativt dyre udstyr. 
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5.3.2 Svovlbrinte 

Svovlbrinte kan fjernes fra biogas ved biologisk rensning, enten under eller efter selve udrådningen. 

Desuden kan fysiske og kemiske metoder benyttes, hvor svovlbrinte separeres fra biogas ved brug af 

membraner eller kemiske absorbenter. 

 

Under udrådning 

Under udrådningen kan der ved tilsætning af jernklorid opnås en væsentlig reduceret koncentration 

af svovlbrinte, ned til ca. 70-100 ppm (100-150 cm3 pr. m3). Jernklorid kan doseres direkte i 

rådnetanken eller i udlignings/homogeniseringstanken, hvor jern(III) ionerne reagerer med 

svovlbrinte og udfældes som sort jernsulfid.  

 

Fordelen ved tilsætning af jernklorid er de relativt små investeringer til udstyr (en doseringspumpe 

og kemikalietank) samt lavt energiforbrug i driften af doseringsanlægget. Det er en simpel 

udfældningsproces, hvor reaktoren holdes anaerob, hvorpå eksplosionsfaren undgås. Ulemperne er 

den lave effektivitet og de relativt store udgifter til kemikalier (jernklorid). Herudover kan det være 

vanskeligt at tilpasse doseringen, så der ikke doseres for meget jernklorid hvorved processen kan 

give negative effekter på selve udrådningsprocessen fx ved uhensigtsmæssige ændringer i pH.  

   

En anden mulighed er, at tilføre en lille andel atmosfærisk luft (omkring 2-6 vol %) til 

biogassystemet. Herved renses gassen biologisk ved, at udnytte den mikrobiologiske omsætning af 

svovlbrinte til svovl. De fleste sulfid-oxiderende mikroorganismer er autotrofe, dvs. de bruger CO2 

fra biogassen som kulstofkilde. Reaktionen er dog stadig afhængig af tilførslen af ilt. Ved den 

biologiske rensning er det muligt at fjerne 80-99 % og nå en svovlbrintekoncentration på mellem 

70-200 ppm.   

 

Ulempen ved tilførslen af ilt er de sikkerhedsmæssige foranstaltninger der skal tages, for at undgå 

overdosering af ilt, da biogas og ilt (mere end 6 %) er en eksplosionsfarlig blanding. Herudover er 

det vigtigt at kunne opretholde de anaerobe forhold i rådnetanken, for ikke at inhibere 

udrådningen. Ved tilførsel af atmosfærisk luft vil der samtidig tilføres en del nitrogen, da forholdet i 

luft er ca. 1:4 O2:N2. Endvidere vil det være vanskeligt at styre lufttilsætningen så præcist, at der 

ikke er iltoverskud i gassen efter processen. Begge dele vil vanskeliggøre en senere opgradering til 

naturgaskvalitet. 

 

Fordelene ved biologisk fjernelse af svovlbrinte er, at det er en simpel proces uden vanskelig 

vedligehold. Desuden kræver det kun en lille investering til udstyr og har lave driftsomkostninger 

ift. elektricitet, kemikalier og varmeforbrug. 

 

Efter udrådning 

Den mest anvendte metode til fjernelse af svovlbrinte, og andre svovlforbindelser, fra biogas i 

Danmark er ved biologisk rensning. Efter udrådningen tilsættes 5-10 vol % atmosfærisk luft til den 

producerede biogas, hvorpå blandingen føres igennem et biologisk filter. Her omsættes størstedelen 

af svovlforbindelserne, således at indholdet kan reduceres fra 2.000-3.000 ppm til 50-100 ppm.  

Fordelene ved den biologiske rensning er, at metoden er billig og effektiv. Ulempen er den 

overskydende ilt og kvælstof, der kan vanskeliggøre en videre opgradering. 

       

Ved adsorption med jernoxid eller hydroxid reduceres svovlbrinte, ved at reagere med den valgte 

adsorbent i en pakket ”bed” reaktor. Processen refereres ofte til som ”iron sponge”, da det er muligt 

at pakke bed reaktoren med ståluld. Denne pakning er dog ikke den mest effektive, da ståluld har et 

relativt lille overfladeareal. For at opnå et større overfladeareal, og dermed en højere 

bindingskapacitet kan forskellige pellets eller træflis imprægneret med adsorpenten med fordel 

anvendes. Jernoxiden kan regenereres, hvorfor der ofte etableres to ”bed” reaktorer i serie. 

Reaktionen forløber først ved temperaturer over 12 °C og optimalt ved 25-50 °C. Da reaktionen ved 

regenerering af adsorpenten er exoterm, udvikles der en stor mængde varmen. Det er derfor vigtigt 
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at temperatur og luft flow kontrolleres, da den store varmeudvikling kan medvirke til at træflisen 

selvantændes. 

      

Ved fysisk absorption kan gassen renses ved membran separation så der opnås svovlbrinte 

koncentrationer ned til ca. 170 ppm. Gassen separeres fra vandfasen ved hjælp af en porøs hydrofob 

membran. Gasmolekylerne diffunderer igennem membranen og absorberes af NaOH, der ofte 

benyttes som absorbent væske.  

   

5.3.3 Siloxaner 

Hvis gassen indeholder siloxaner bør de fjernes fra biogassen, inden gassen anvendes i en 

forbrændingsproces, da der dannes belægninger i form af siliciumoxider (kvarts) på udstyret, når 

siloxaner oxideres.  For at undgå negativ indvirkning på systemet til fjernelse af siloxaner, bør 

svovlbrinte generelt reduceres til et niveau lavere end 25 ppm. Siloxaner kan fjernes fra biogassen 

ved absorption med et organisk opløsningsmiddel i en pakket kolonne eller med aktivt kul.  

  

Omkostningerne forbundet med fjernelse af siloxaner samt svovlbrinte med aktivt kul estimeres til 

at ligge omkring 0,08 kr. pr. m3 biogas. Forudsætningerne herfor er en investering på ca. 200.000 

kr. for et kulfilteranlæg med kapacitet til at håndtere 50 m3/h og en levetid på 15 år. De årlige 

omkostninger til udskiftning af aktivt kul estimeres til omkring 20.000 kr.  

 

5.3.4 Ammoniak 

Ved flere af metoderne til fjernelse af kuldioxid, fjernes samtidig ammoniak, det gælder bl.a. 

adsorption og absorption med vand. Herudover kan ammoniak fjernes ved vask med fortyndet 

svovlsyre eller salpetersyre. Det kan dog være dyrt at etablere en vaskeproces i lille skala, pga. store 

omkostninger til indkøb af rustfri ståltanke. Det er desuden muligt at fjerne ammoniak vha. aktivt 

kul. Ammoniak i biogassen er dog sjældent et problem, da anaerob udrådning normalt foregår ved 

neutral pH (ca. 6,8-7,2).  

 

5.4 Gasopgradering 

De mest anvendte metoder til fjernelse af kuldioxid, også kaldet gasopgradering, er Pressure Swing 

Adsorption (PSA), vandskrubber (absorption med vand) og aminskrubberanlæg (kemisk absorption 

med aminer). Omkostningerne i forbindelse med opgradering af biogas ligger sædvanligvis omkring 

ca. 1 kr. pr. m3 biogas afhængig af hvilken metode der anvendes.  

 

Ved gasrensning via adsorption udnyttes det at gasarter under tryk har forskellige egenskaber med 

hensyn til at ”hæfte sig” til overflader. Den tekniske betegnelse for denne hæftelse er adsorption, og 

som hæftende materialer – der benævnes adsorbenter - anvendes der i denne type anlæg oftest 

aktivt kul eller zeolit.  

 

PSA 

Anlæggene er sædvanligvis udformet som et kompressoranlæg, der faseforskudt trykker den 

forbehandlede biogas til et antal parallelle adsorptionskolonner, hvorfra opgraderet biometan 

henholdsvis affaldsgas forlader kolonnerne i adskilte rørføringer.  

 

Som følge af virkemåden med hhv. tryksætning og aflastning af kolonner, benævnes denne type 

opgraderingsanlæg i engelsksproget litteratur som Pressure Swing Adsorption eller blot PSA. 

 

Se Figur 5.1 nedenfor.  
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FIGUR 5.1 PRINCIPSKITSE OG FOTO AF ANLÆG VED HJÆLP AF ADSORPTION I TRYKSATTE KOLONNER 

[SEVERN WYE ENERGY AGENCY, 2012]. 

Adsorptionskolonnerne optager under tryk selektivt kuldioxid og efterlader forøgede 

koncentrationer af metan i gasfasen. Efter adsorptionen, ved højt tryk, aflastes først den 

metanholdige gasfase og dernæst den adsorberede gas med styret reduktion af trykket i kolonnen. 

Kolonnen regenereres ved vask med skylning med samme gas, som tilføres anlægget. Herefter 

tilføres igen komprimeret gas og forløbet gentager sig. Det er vigtigt, at biogassen er fuldstændig 

renset for vand og svovlbrinte inden den tilføres adsorptionskolonnerne, idet disse komponenter er 

ødelæggende for adsorbent-materialet. Biogassen kan opgraderes til omkring 97 % metan ved 

Pressure Swing Adsorption. 

 

Vandskrubber 

Ved trykvands rensning eller adsorption med vand, i et vandskrubberanlæg, udnyttes det at 

kuldioxid og metan har forskellig opløselighed i vand. Den komprimerede gas føres ind i bunden af 

skrubberanlægget, der er pakket med flydelegemer, for at øge kontaktfladen mellem gas og vand. 

Vandet ledes ind i toppen af skrubberanlægget, i modstrøm, se Figur 5.2. Biogassens indhold af CO2 

og H2S reagerer med vandet, mens det ikke reaktive CH4 passerer op gennem skrubberen og 

forlader denne i toppen. Methanen gennemgår derefter en tørring inden den sendes videre til 

slutanvendelse eller oplagring.  

 

 

FIGUR 5.2 PRINCIPSKITSE OG FOTO AF ANLÆG TIL OPGRADERING AF BIOGAS VED 

TRYKVANDSSKRUBNING [SEVERN WYE ENERGY AGENCY, 2012]. 

Vandskrubberanlægget kan opgradere biogassen til mere end 97 % metan og er meget effektiv, da 

kun mindre end 1 % af metangassen ikke genfindes. Vaskevandet, der indeholder CO2, H2S og 
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eventuelle andre reaktive gasser, recirkuleres gennem en stripper, hvor trykket dels reduceres og 

der dels tilføres luft, hvilket frigør disse affaldsgasser. 

 

Aminskrubber 

Adsorption ved hjælp af aminer svarer i hovedtræk til de førnævnte tryksatte vaskeranlæg i sin 

konstruktion, altså med en vaskersektion og en regenereringssektion, som det ses af Figur 5.3 

nednefor. Ved kemiske adsorption med aminer reagerer kuldioxiden med den modstrømmende 

væske. Herved adsorberes CO2 ved fysisk kontakt med væsken og følger denne ud af kolonnen. Den 

opgraderede biogas kommer ud i toppen, som ved adsorption med vand. Optagelsen af 

affaldsgasserne sker i 2 trin, dels gennem en fysisk optagelse i væsken og dels i en efterfølgende 

kemisk reaktion mellem væskefasens komponenter og den optagede gas. Der benyttes typisk 

vandige opløsninger af Monoethanolamin (MEA), Diethanolamin (DEA) og Methyldiethanolamin 

(MDEA) i sådanne anlæg. 

 

FIGUR 5.3 PRINCIPSKITSE AF ANLÆG TIL OPGRADERING AF BIOGAS VED HJÆLP AF AMIN-

ADSORPTION.  

Den kemiske reaktion er stærkt selektiv, og mængden af metan, der optages i væsken, er også meget 

lav. Hermed opnås et beskedent metanspild. På grund af den høje reaktivitet af især kuldioxid på 

aminerne, kan driftstrykket af amin-skrubbere holdes væsentligt lavere end på de førnævnte 

skrubbersystemer, og det er derfor ofte muligt at drive anlægget alene på trykket i den tilførte 

biogas. Den stærke binding betyder imidlertid også, at regenereringen af den cirkulerende amin-

opløsning er energikrævende, og det er derfor normalt at væsken opvarmes til et temperaturniveau 

op mod 160 °C. 

 

Membranfiltrering  

En alternativ opgraderingsmetode er ved membranfiltrering, se anlægsopstillingen på Figur 5.4. 

Her udnyttes det forhold, at forskellige gasarter har forskellig molekylestørrelse og dermed 

gennemtrængelighed (permabilitet) i et filtermateriale, der ofte er fremstillet af polymermaterialer. 

Forenklet sagt tilbageholdes metan, mens kuldioxid, svovlbrinte og andre sporgasser, der eventuelt 

måtte være i den tilførte biogas, passerer gennem membranen. Større membranfilter er opbygget af 

et antal paralle sektioner, der hver kan består af flere filtre i serie. 
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FIGUR 5.4 PRINCIPSKITSE OG FOTO AF ANLÆG TIL OPGRADERING AF BIOGAS VED HJÆLP AF 

MEMBRANFILTRERING. 

For alle de behandlede opgraderingsteknologier gælder, at biogassens indhold af metan søges 

separeret fra de affaldsgasser, der ikke er ønskelige i forbindelse med den efterfølgende anvendelse 

til energiproduktion. Da ingen gasrensningen imidlertid er perfekt, vil der uanset teknologivalg 

være en vis mængde metan iblandet strømmen af affaldsgas fra separationen. 

 

Affaldsgas 

Da metan er en kraftig drivhusgas og der tillige kan være andre miljøskadelige eller lugtende gasser 

i affaldsgassen, vil det i reglen ikke være muligt at udlede affaldsgasser ubehandlede til 

omgivelserne. Udledning af metan kan tillige sidestilles med tabt indtægtsgrundlag, hvorfor det 

også af denne grund er væsentlig at vurdere disponeringen af affaldsgassen, idet en mulig 

nyttiggørelse af denne kan medvirke til at øge anlæggets samlede rentabilitet. 

 

Den mest anvendte metode til behandling af affaldsgassen er at denne afbrændes og at den herved 

fremkomne varme anvendes til opvarmning af biogasreaktoren eller i andre procestrin, hvor varme 

er påkrævet. Da affaldsgassens indhold af metan og andre brændbare komponenter ideelt set vil 

være lav, vil den sædvanligvis ikke kunne afbrændes i en traditionel kedel, men der findes specielt 

udstyr til såkaldt katalytisk forbrænding, som er i stand til at afbrænde gas med ned til ca. 3 % 

metanindhold. Hvis metanindholdet er mindre end dette, hvilket det ofte vil være, tilsættes en 

mindre mængde biogas eller anden gas med høj brændværdi, således den opblandede gas opnår de 

nødvendige forbrændingstekniske egenskaber. Røggassen fra afbrændingen af affaldsgassen renses 

ved hjælp af traditionelle teknikker med henblik på at reducere emission af miljøskadelige stoffer. 

 

5.5 Resultater 

På baggrund af de indsamlede data præsenteres følgende resultater omkring sammensætning og 

udbyttet af den producerede biogas på danske renseanlæg. 10 ud af de 12 anlæg fra undersøgelsen, 

som har foretaget en gasanalyse, drives mesofilt, konkret i temperaturintervallet 35-40 °C. 

  

Alle 12 anlæg er lokaliseret på danske renseanlæg og behandler primær- og/eller bioslam. Desuden 

bliver der på 25 % af rådnetankene, der har foretaget gasanalyser, omsat andre organiske materialer 

såsom affald fra dagrenovation eller industri. 

   

Kvaliteten af den producerede biogas vurderes hovedsagligt ud fra det procentmæssige indhold af 

metan og evt. niveauet for indholdet af urenheder. Jo mere metan biogassen indeholder, jo højere 

er brændværdien. På baggrund af det indsamlede data er det gennemsnitlige metanindhold opgjort 

til 63,3 % og 35,4 % kuldioxid, se Tabel 5.1 nedenfor.  
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Tabel 5.1 Gaskvalitet i den rå biogas produceret på danske renseanlæg 

Komponent Middel Maks. Min. Enhed 

Metan (CH4) 63,3 67,0 59,5 
% 

Kuldioxid (CO2) 35,4 40,0 33,0 % 

Ammoniak (NH3-N) 2,7 6,5 0,0 % 

Svovlbrinte (H2S) 187 322 0,35 ppm 

Siloxaner [SiO(CH3)2]3 1,0 2,2 0,0 ppm 

 

Indholdet af urenheder varierer meget og er afhængig af, hvilken type slam der omsættes i 

rådnetanken, driften og ikke mindst de store regionale forskelle der er i sammensætningen af 

spildevandsslam. På baggrund af kortlægningen kan det konstateres at indholdet af svovlbrinte har 

varieret fra 0,5 til knap 500 mg H2S/m3 biogas, svarende til imellem <1 og 322 ppm.  

Andelen af ammoniak i den producerede biogas har vist sig op til 6,5 vol %, hvilket er relativt højt. 

[Schomaker A., 2000] angiver et normalt indholdet af ammoniak i biogas på 450 ppm, hvilket vil 

sige mindre end 0,01 vol %. Et højt indhold af ammoniak kan skyldes ubalance i 

udrådningsprocessen. Indholdet af ammoniak i gassen afhænger bl.a. af hydrolyseprocessen og 

hermed nedbrydelse af proteiner, hvor der dannes kvælstofforbindelser. 

  

Data har vist, at tørstofreduktionen på de 12 anlæg varierer mellem 22 % til knap 39 % TS afhængig 

af typen og kvaliteten af slammet. Teoretisk ligger den specifikke gasproduktion for udrådning af 

primær slam på mellem 350-400 Nm3 biogas pr. tons TS ind på rådnetanken. Gaspotentialet i 

biologisk overskudsslam er lavere end for primær slam derved er den specifikke gasproduktion for 

udrådning af bioslam omkring 250-300 Nm3 biogas pr. tons TS. 

 

5.6 Diskussion 

Kun knap halvdelen af de adspurgte renseanlæg har fået foretaget en analyse af den producerede 

biogas. Årsagen hertil er at det er bekosteligt at foretage en gasanalyse, hvorfor de fleste forsyninger 

kun får lavet en gasanalyse, hvis behovet er der fx i forbindelse med arbejdet omkring udskiftning af 

generatoranlæg eller indførsel af gasrensning på anlægget. Der opleves generelt stor usikkerhed på 

anlæggenes gasflowmåler. Dette gælder også mange af de målinger fra det aktuelle datagrundlag. 

Der må således konstateres en stor usikkerhed på de enkeltstående flowmålinger af det producerede 

biogas. For at kunne validere egen driftsdata for den aktuelle gasproduktion, er det vigtigt at 

vurdere gasflowmålerens registreringer ift. nøgletallene for specifik gasproduktion ved omsætning 

af henholdsvis primær– og bioslam samt data for mængden af slam (i TS) og andet substrat, der 

omsættes i rådnetanken. Man kan således, på baggrund af en energi- og massebalance over 

rådnetankssystemet, validere flowdata for den producerede biogasmængde. 

 

Det er oplagt at vurdere den aktuelle kvalitet og fordeling i biogassen, når der skal tages 

beslutninger om mulig anvendelse af gassen samt nødvendigheden af diverse renseforanstaltninger. 

Det springende punkt i vurderingen vil ofte være indholdet af svovlbrinte, siloxaner og andre 

sporgasser. Når biogassen ønskes udnyttet i gasmotoranlæg bør der som udgangspunkt ikke være 

over ca. 100 ppm svovlbrinte. Et højt indhold af sporgasser, kan begrænse 

anvendelsesmulighederne for gassen og besværliggøre driften af fx gasmotoranlæg samt hæve 

drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Det bør således vurderes om det er rentabelt at etablere en 

renseforanstaltning, når der sammenlignes med eventuelle ekstra drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger samt en reduceret levetid på udstyret. 
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5.7 Delkonklusion 

Gaskvaliteten kan konstateres at være en vigtig parameter til vurdering af driften af rådnetanken. 

Hvis ikke der er balance i udrådningsprocessen, mellem syrer- og metantrinnet, kan man risikere at 

den producerede biogas indeholder en lavere procentuel mængde metan og derved større mængder 

kuldioxid, ammoniak, svovlbrinte etc.. Med reduceret metanindhold i biogassen formindskes 

brændværdien i gassen og dermed reduceres energiudbyttet. 

 

Sammensætningen af biogas produceret på de danske renseanlæg har vist sig at være meget 

varierende, da fordelingen af gasserne afhænger af typen af substrat og drift af rådnetanken. Som 

resultat af det indsamlede data har metanindholdet i biogassen fra danske renseanlæg vist sig at 

ligge imellem knap 60-67 CH4 %. Tilsvarende var indholdet af kuldioxid imellem 33-40 CO2 %.  

 

Blandt de undersøgte anvendelsesmetoder kan det konkluderes at bl.a. turbiner og brændselsceller 

er meget følsomme overfor urenheder i biogassen. Det er således nødvendigt at rense gassen forend 

den kan udnyttes i disse typer anlæg. Ved udnyttelse af biogassen i en gasmotor kan gassen oftest 

benyttes direkte. Det kan dog konstateres at gaskvaliteten påvirker driften af udstyret ved de 

forskellige anvendelsesmetoder. Et relativt højere indhold af svovlbrinte, kvælstofforbindelser og 

siloxaner giver ofte en reduceret virkningsgrad på udstyret og medvirker til større drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger, da et højt indhold af svovlbrinte og siloxaner bevirker øget slid på 

eksempelvis gasmotorer og reducerer olielevetiden, hvorpå vedligeholdelsesfrekvensen må sættes 

op. Det bør således vurderes individuelt, hvorvidt der er en økonomisk fordel i at etablere en 

renseforanstaltning forud for anvendelsen af gassen. Rentabiliteten afhænger i høj grad af 

mængden af produceret gas og indholdet af urenheder på det enkelte anlæg. 
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6. Brændselsceller 

6.1 Introduktion 

I det følgende belyses muligheden for, at benytte brændselsceller som alternativ til gasmotorer til 

udnyttelse af biogas, der produceres på renseanlæg ved udrådning af spildevandsslam. Der vil blive 

set på forskellige typer af brændselsceller samt deres fordele og ulemper med hensyn til drift med 

biogas. Der vil desuden blive drøftet erfaringer fra eksisterende anlæg i drift, hovedsageligt i USA. 

Der vil desuden blive set nærmere på drifts- og anlægs-økonomi for et brændselscelleanlæg 

dimensioneret til at kunne udnytte biogasproduktionen fra et standard renseanlæg belastet med 

100.000 PE under danske forhold. 

 

En brændselscelle er en elektrokemisk enhed, der laver elektricitet ved en kemisk reaktion af f.eks. 

brint, metan eller metanol med ilt. Den kemiske reaktionsmetode i brændselsceller gør at den 

teoretiske og i mange tilfælde også praktiske virkningsgrad af omsætning fra kemisk energi til 

elektrisk energi er væsentligt højere end andre kraftvarme producerende systemer. Figur 6.1 

herunder illustrerer opbygningen og hvorledes reaktionerne forløber i en brændselscelle. 

 

 

FIGUR 6.2 OPBYGNINGEN AF EN BRÆNDSELSCELLE [U.S DEPARTMENT OF ENERGY, 2012.] 

I den kemiske mest simple brændselscelle omsættes brint og luftens ilt til elektrisk energi, samt 

termisk energi (normalt spildenergi) med vanddamp som biprodukt. Brændselsceller kan have en 

virkningsgrad på 20-70 % og højere, hvis den termiske energi også benyttes. 

En brændselscelle består af en stak, som indeholder et antal individuelle celler. Den enkelte celle 

har 2 elektroder, en positiv, katoden og en negativ, anoden. De strømproducerende reaktioner 

finder sted på elektroderne. Hver brændselscelle har en fast eller flydende elektrolyt, der 

transporterer elektroner fra den ene elektrode til den anden, og en katalysator, som accelererer de 

strømproducerende reaktioner på elektroderne. 

Elektrolytten spiller en vital rolle, da den skal være i stand til kun at lade de ønskede ioner passere 

mellem elektroderne. Hvis frie elektroner eller andre ioner kan bevæge sig gennem elektrolytten 

ville de kunne forstyrre de kemiske reaktioner ved elektroderne. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Elektricitet
http://da.wikipedia.org/wiki/Kemisk_reaktion
http://da.wikipedia.org/wiki/Brint
http://da.wikipedia.org/wiki/Metan
http://da.wikipedia.org/wiki/Metanol
http://da.wikipedia.org/wiki/Ilt
http://da.wikipedia.org/wiki/Kemisk_energi
http://da.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_energi
http://da.wikipedia.org/wiki/Termisk_energi
http://da.wikipedia.org/wiki/Vanddamp
http://da.wikipedia.org/wiki/Termiske_energi
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Fuelcell.en.JPG
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6.2 Typer brændselsceller 

Brændselscellerne er almindeligvis klassificeret efter hvilken type elektrolyt de er bygget op 

omkring. De enkelte typer er afhængige af bestemte materialer og typer brændsel. 

I tabellen herunder er de mest almindelige typer brændselsceller oplistet med deres elektrolytter, 

katalysatorer og brændsel.  

 

Tabel 6.1 Oversigt over de forskellige typer af brændselsceller 

Brændselscelletype Elektrolyt/katalysator Brændsel 

Proton Exchange Membrane 

Fuel Cells (PEMFC) 

Elektrolyt: Vandbaseret, sur 

polymermembran 

Katalysator: Platin  

Ren brint, eller reformeret 

naturgas, der er renset for 

CO, da platin katalysatoren er 

følsom over for CO. 

Direct Methanol Fuel Cells 

(DMFC) 

Elektrolyt: polymer membran 

Katalysator: Platin-Ruthenium 

Metanol på væskeform. 

Intet behov for reformator, 

da anoden kan trække brint 

direkte fra metanolen. 

Molten Carbonate Fuel Cells 

(MCFC) 

Elektrolyt: Smeltet zirconium 

eller cerium dioxid suspenderet i 

en keramisk matrix. 

Kulgas, naturgas eller biogas. 

Intet behov for reformator 

pga. den høje 

driftstemperatur. 

Phosphoric Acid Fuel Cells 

(PAFC) 

Elektrolyt: Fosforsyre på 

siliciumkarbidmatrix. 

Katalysator: Platin 

Reformeret naturgas. 

Solid Oxide Fuel Cells 

(SOFC) 

Elektrolyt: Fast zirkoniumoxid, 

der er stabiliseret med 

yttriumoxid. 

Forskellige typer kulbrinter. 

Intet behov for reformator 

pga. den høje 

driftstemperatur og resistens 

mod svovl.  

Alkaline Fuel Cells (AFC) Elektrolyt: Alkali elektrolyt, f.eks. 

kaliumhydroxid i vandig 

opløsning. 

Ren brint og ilt, da 

elektrolytten er følsom 

overfor CO. 

 

Som det også er nævnt i den ovenstående tabel, er det ikke samtlige typer brændselsceller, der er 

velegnet til biogas pga. elektrolytternes og katalysatorernes beskaffenhed og deres følsomhed 

overfor eventuelle stoffer i biogassen. Nogle typer kan benytte biogas som brændsel direkte, andre 

kan indirekte benytte biogassen ved, at biogassen ved en forudgående reformeringsproces, 

omdannes til brint og CO2. De brændselscelletyper, som er bedst undersøgt og benyttet i forbindelse 

med biogas som brændsel er PEMFC, MCFC og SOFC. 

 

PEMFC 

Denne type celle findes i to udgaver, den som beskrevet i Tabel 6.1, en med vandbaseret sur polymer 

elektrolyt der opererer under 100 °C og en High Temperature (HT) udgave med fast mineralsk sur 

elektrolyt i stedet for en vandbaseret polymer, der opererer ved temperaturer op til 200 °C. 

 

PEMFC kræver rent brint som brændsel, da platin katalysatoren er følsom over for kulmonooxid 

(CO). Derfor kræver denne udgave, at biogassen bliver reformeret og CO omdannes fuldstændigt. 

HT udgaven af PEMFC er ikke så følsom overfor urenheder og kan håndtere små mængder CO, men 

kræver stadig at biogassen bliver omdannet til brint inden det kan benyttes i cellen. Desuden skal 

andre urenheder som NH3, H2S og siloxaner fjernes, da de har en ødelæggende effekt på cellerne. 

Disse kan fjernes f.eks. ved filtrering over et aktivt kulfilter.  
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FIGUR 6.2 PROTONE EXCHANGE MEMBRANE BRÆNDSELSCELLE. [U.S DEPARTMENT OF ENERGY, 2012] 

Der er lavet talrige undersøgelser af reformeringsprocessen, for at finde den mest effektive og 

robuste metode, da det er det kritiske punkt for en god udnyttelse af biogassen. I litteraturen er de 

mest beskrevne metoder damp reformering, auto-termisk reformering og partial oxidation som 

beskrives i Bilag 3. Målet for reformeringsprocessen er at få produceret brint til omsætning i selve 

brændselscellen, og hvilken type reformering, der vælges vil afhænge af mængde af gas til 

reformering, pris og teknisk mest fordelagtigt for den enkelte installation. 

 

MCFC 

Denne type celle er, som beskrevet i Tabel 6.1, bestående af en elektrolyt af smeltet zirconium- eller 

cerium-dioxid suspenderet i en keramisk matrix, og denne type celle opererer ved høje 

temperaturer på ca. 650 °C. Se opbygningen på Figur 6.3 nedenfor. 

 

 

FIGUR 6.3 OPBYGNING AF EN BRÆNDSELSCELLE AF TYPEN MOLTEN CARBONATE. [U.S DEPARTMENT 

OF ENERGY, 2012]    

MCFC kan pga. af den høje driftstemperatur internt omdanne brændsel til brint, hvilket kaldes 

intern reformering. Der kan benyttes kulgas, naturgas og biogas direkte, uden en ekstern 

reformering. Gassen skal dog stadig oprenses for andre uønskede stoffer, som vil forstyrre forløbet 

af de elektrokemiske reaktioner. 
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Et af de kritiske stoffer, som naturligt er i biogassen er svovlbrinte. Svovlbrinten deaktiverer 

elektroden ved at reagere med elektrolytten og danne svovldioxid eller dannelse af nikkelsulfider 

ved anoden. Der er lavet flere undersøgelser med henblik på oprensningsmetoder og muligheder for 

udvikling af MCFC til større robusthed overfor svovlbrinten ved f.eks. brug af en anode med en 

ceriumbelægning. 

   

SOFC 

Som nævnt i Tabel 6.1 består denne celletype af en fast ikke-porøs keramisk elektrolyt, og den 

opererer ved høje temperaturer på ca. 1.000 °C. 

  

 

FIGUR 6.4 OPBYGNING AF SOLID OXIDE BRÆNDSELSCELLE. ILLUSTRATION FRA (U.S DEPARTMENT OF 

ENERGY, 2012) 

På grund af den høje driftstemperatur er der ikke behov for en dyr ædelmetal katalysator, hvilket 

reducerer produktionsprisen væsentligt. Denne type celle kan på samme måde som MCFC internt 

omdanne brændsel til brint, og den er ligeledes den mest robuste celletype overfor forureninger. 

Den kan f.eks. tåle langt større mængder af svovlbrinte og er ikke følsom overfor kulmonooxid før 

effektiviteten bliver mærkbart forringet. Der undersøges i øjeblikket muligheden for at udvikle en 

solid oxide fuel cell (SOFC) der kan operere ved lavere temperaturer omkring 800 ºC. 

6.3 Erfaringer med drift af brændselsceller på renseanlæg 

Ifølge Technische Beratung Energie [Knappstein, H., Dietze, U., 2010] har der mellem 1994 og 

2009 været installeret ca. 63 brændselscelleanlæg verden over, som har benyttet biogas fra 

renseanlæg, gylle og lossepladser. Størstedelen er/var installeret i USA eller Japan, hvor der har 

været et større incitament pga. store afgifter på emissioner. 

 

I Europa er der kun udført undersøgelser på pilotskala anlæg, og der er endnu ikke i et kommercielt 

fuldskalaanlæg i drift i Europa. Der har i Tyskland, på Stuttgart-Möhringen renseanlægget, været 

installeret et 300 kW forsøgsanlæg af tysk fabrikat med brændselsceller af MCFC typen [Locher, 

Meyer & Steinmetz, 2012]. Anlægget var i kontinuerlig drift fra januar 2008 til marts 2009, hvor 

det blev lukket ned pga. vanskeligheder med for høje temperaturer i cellerne. Man opnåede en 

gennemsnitlig el-virkningsgrad over driftsperioden på 44 %, men anlægget havde et forholdsvist 

højt internt energiforbrug og det vurderes at netto-el-virkningsgraden over perioden var ca. 36 %. 

 

På EXPO 2000 blev der præsenteret et 200 kW anlæg, der efter messen blev sat i drift på Köln-

Rodenkirchen renseanlæg [Knappstein, H., Dietze, U., 2010]. Dette anlæg var af PAFC typen, 

produceret af UTC Fuel Cells i USA og var i drift fra 2000 til 2009. Over driftsperioden opnåede 

anlægget en gennemsnitlig el-virkningsgrad på ca. 35 % og producerede 6,1 million kWh. 
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I USA er man derimod meget mere aktiv omkring implementering af brændselscelleanlæggene 

kommercielt. Der er en tydelig politisk interesse for miljørigtige metoder til udnyttelse af biogassen, 

især i Californien. Der betales desuden en afgift på emissioner, hvilket er endnu et incitament til at 

benytte teknologier, som mindsker carbon footprint og har færre SOx og NOx emissioner. Der ydes 

et økonomisk tilskud fra den californiske stat til installering af brændselscelleanlæg, hvilket har 

gjort det attraktivt at investere i teknologien. Det har medført at et antal renseanlæg har installeret 

brændselscelleanlæg i fuld skala til udnyttelse af biogas. De fleste anlæg er af MCFC typen og 

størstedelen er produceret af FuelCell Energy. Et eksempel er Tulare renseanlæg, der i 2010 fik 

installeret et brændselscelleanlæg bestående af tre 300 kW MCFC moduler og tilhørende 

gasoprensningssystem. I følge Public Works Director Lewis Nelson er vandselskabet yderst tilfreds 

med anlægget, og i 2011 blev anlægget udvidet med endnu et 300 kW modul. Anlægget opererer 

med høj effektivitet og stabil drift med el-virkningsgrad på ca. 47 % [Fuel Cells, 2011]. 

6.4 Økonomi 

Hvorledes vil økonomien se ud for installering og drift af et brændselscelleanlæg på et dansk 

standard renseanlæg. Der tages udgangspunkt i et to-trins anlæg belastet med 100.000 PE og 

følgende forudsætninger er benyttet: 

- 125 g COD/PE/d 

- 50 % af tilført COD udtages ved primærfældning 

- Yobs, udbyttekonstanten sættes til 0,45 

- Der er 60 % reduktion af COD på primær slam og 40 % COD red. på bioslam i rådnetanken 

- 5.625 kg TS/d til rådnetank 

- Mesofil drift af rådnetank med slam/slam varmeveksler 

- Der produceres 0,35 Nm3 CH4/COD red. 

- Pris for FC-anlæg (300 kW) inkl. gasrensning er anslået til 9,0 mio. kr.   

- Anslået vedligehold på FC/gasrensningsanlæg anlæg er sat til 200.000 kr./år. 

- El-virkningsgrad 47 % med et anslået tab på 5 % til intern drift giver en netto el-

virkningsgrad på 42 % 

- Varmevirkningsgrad på 43 % med et anslået tab på 10 % til intern drift giver en netto 

varmevirkningsgrad på 33 % 

- En estimeret pris for produceret el, der afsættes til El-nettet sættes til 0,80 kr. per kWh  

Nedenfor i Tabel 6.2 ses den estimerede energiproduktion, i form af biogas, el og varme, på et 

standard renseanlæg med brændselscelleanlæg.    

 

Tabel 6.2 Nøgletal for produktion af biogas og anden energi 

Biogas produceret 

(m3/år) 

El produceret 

(kWh/år) 

El-overskud 

(kWh/år) 

Varme produceret 

(kWh/år) 

Varme-overskud 

(kWh/år) 

674.000 1.811.000 1.647.000 1.854.000 930.000 

 

På baggrund af forudsætningerne estimeres gasproduktionen på standardanlægget til at være ca. 

674.000 m3 biogas om året. Herved produceres et overskud af el og varme på henholdsvis 

1.647.000 kWh og 930.000 kWh årligt. 

  

Den estimerede energiproduktion benyttes til at vurdere rentabiliteten og beregne 

tilbagebetalingstiden, ved etablering af et brændselscelleanlæg til udnyttelse biogasproduktionen 

fra et dansk renseanlæg belastet med 100.000 PE. 
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Tabel 6.3 Besparelser og udgifter ved etablering og drift af brændselscelleanlæg 

Indtægt på 

afsætning af 

varme 

(kr./år) 

Indtægt på 

afsætning af 

el 

(kr./år) 

Udgifter til 

etablering af 

brændselscelle-

anlæg 

(kr.) 

Udgifter til 

vedligehold af 

brændselscelleanlæg 

(kr./år) 

Antal år til 

afskrivning af 

anlæg ved rente 

på 3 % 

(år) 

Negligeret pga. 

forholdsmæssigt 

lille beløb 

 

1.317.000 

 

9.000.000 

 

200.000 

 

9,4 

 

På baggrund af de antagne forudsætninger vil den årlige indtægt på salg af el ved drift af et 

brændselscelleanlæg være ca. 1.300.000 kr. Herved estimeres tilbagebetalingstiden på et sådant 

anlæg til ca. 9 år inkl. udgifter til etablering af anlægget og vedligehold.  Det forudsættes at 

udgifterne til etablering af anlægget kan lånefinansieres med en årlig rente på 3 %. Da teknologien 

er forholdsmæssigt ny er der endnu ikke mange erfaringer med levetider på fuldskala 

brændselscelleanlæggene i, men det må forventes at levetiden vil være længere end de 9 år, som 

anlægget forventes afskrevet over. 

6.5 Delkonklusion 

Der foretages forsat udvikling inden for brændselscelleteknologien, og der er ligeledes specifikt 

forsket en del i at finde de typer af celler, som vil være velegnede til udnyttelse af biogas fra 

forskellige kilder. Udfordringerne er at udvikle celletyper, som er robuste over for urenheder i 

biogassen f.eks. kvælstof og svovl, så effektiviteten ikke nedsættes. Desuden er der stor aktivitet 

inden for udvikling af katalysatorer, der er billigere at producere, så brændselscelleanlæggene kan 

blive mere økonomisk fordelagtige at investere i. 

 

De celletyper, der har vist sig mest velegenede til udnyttelse af biogas fra renseanlæg, er Molten 

Carbonate (MCFC), Solid Oxide (SOFC), Phosporic Acid (PAFC) og Proton Exchange Membrane 

(PEMFC). Især de to første har god resistens mod forurening og kan på grund af høj 

driftstemperatur reformere metan til brint internt i cellen. 

  

På verdensplan er der/har været ca. 60 anlæg i drift med udnyttelse af biogas siden 1994. Disse 

anlæg har været en blanding af forsøgsanlæg og kommercielle anlæg. De kommercielle 

fuldskalaanlæg produceres og opstilles især i USA, hvor der, på grund af afgifter på emissioner, er et 

yderligere incitament til at finde renere og mere effektive alternativer til udnyttelse af biogas fra 

renseanlæg. Der er desuden også en politisk velvilje for brændselsceller, specielt i Californien, som 

udmøntes i fordelagtige tilskud til anlægsinvesteringer af brændselscelleanlæg. Tilbagemeldinger 

fra renseanlæggene er gode. Anlæggene kører stabilt og har en høj effektivitet. En af udfordringerne 

er den lange opstartstid for cellerne for at nå den høje driftstemperatur. Dette omgås ved 

kontinuerlig drift, der kan opnås ved tilførsel af ekstern naturgas, når der ikke produceres biogas på 

renseanlægget. Det kan konstateres at teknologien har løftet sig fra at være på forsøgsstadiet til, at 

der findes producenter af færdige løsninger til installering på renseanlæg med biogasproduktion. 

Det afgørende er anskaffelsesprisen, der pt. er forholdsmæssig høj sammenlignet med 

alternativerne f.eks. gasmotorer. 

 

Da der stadig sker udvikling på området og der er en større global interesse/efterspørgsel vil det 

være sandsynligt, at det inden for en kortere årrække vil være muligt, at etablere anlæg med en 

mere konkurrencedygtig etableringspris. I et fremtidigt udviklingsprojekt planlægges der undersøgt 

mulighederne for at benytte brændselsceller på renseanlæg i Danmark, herunder tekniske 

udfordringer og økonomi. 



 

 

Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg 37 

 

 

7. Salg af opgraderet gas 

7.1 Introduktion 

Med indgåelsen af energiforliget i marts 2012 [Regeringen, 2012] blev der åbnet mulighed for at 

afsætte biogas til naturgasnettet, da biogas tilskudsmæssigt blev ligestillet med andre brændsler. 

Dette kræver imidlertid at gassen opgraderes, således brændværdi og renhed svare til 

naturgaskvalitet. Biogas, som er opgraderet til naturgaskvalitet, betegnes ofte biometan. I andre 

sammenhænge ses andre benævnelser, eksempelvis bionaturgas og VE-gas. 

  

I forbindelse med projektet ICEU er blandt andet undersøgt forskellige muligheder for at 

gennemføre en sådan opgradering af biogas produceret i rådnetanke på renseanlæg. DONG energi 

har i 2011 etableret et opgraderingsanlæg på Fredericia Centralrenseanlæg, hvilket pt. er det eneste 

danske renseanlæg der leverer opgraderet biogas til naturgasnettet.  

 

Til belysning af den praktiske anvendelighed af disse opgraderingsteknologier er følgende 

eksempelberegning udarbejdet. Formålet med nærværende eksempelberegning er på overordnet 

niveau at give et eksempel på, hvorledes gasopgradering kan implementeres på danske renseanlæg 

samt belyse, hvorledes de derved forbundne etablerings- og driftsøkonomiske forhold vil være med 

henblik på at vurdere rentabiliteten. 

7.2 Eksempelberegning 

Der tages udgangspunkt i 2 fiktive modelanlæg, som repræsenterer et større og et middelstort 

dansk renseanlæg. Anlæggene er forudsat at have en behandlingskapacitet af en sådan størrelse, at 

den afledte biometan-produktion fra udrådning af slam vil være i størrelsesordenen 100 samt 250 

Nm³/h, svarende til omtrent 130.000 og 330.000 PE. 

 

Af de renseanlæg, der er besøgt i forbindelse med ICEU projektet, er der 2 som kan henregnes til 

store anlæg med en mulig biometan-produktion i omegnen af 250 Nm³/h, nemlig Ejby Mølle og 

Avedøre Renseanlæg. Af middelstore renseanlæg kan følgende af de besøgte henføres til 

middelstore anlæg med en biogasproduktion af en sådan størrelse, at de er relevante for et 

oprensningsanlæg med behandlingskapacitet til 100 Nm³/h: Horsens, Marselisborg, Fredericia, 

Grindsted og Esbjerg Vest. De øvrige besøgte anlæg har alle en potentiel biometan-produktion som 

er væsentligt lavere end 100 Nm³/h og for disse vil det formentlig ikke være økonomisk rentabelt at 

etablere gasopgradering i en overskuelig fremtid. 

7.2.1 Økonomi 

Belysning af tekniske og økonomiske forhold ved etablering og drift af opgraderingsanlæg på 

renseanlæg er i denne eksempelberegning gjort ved hjælp af nøgletal baseret på internationale 

erfaringer, idet de til rådighed værende ressourcer ikke har muliggjort hjemtagning af indikative 

priser fra konkrete anlægsleverandører. 

 

Grundet den nye afsætningsmulighed til naturgasnettet er interessen for opgradering af biogas i 

Danmark blevet væsentligt skærpet siden indgåelsen af energiforliget i marts 2012, mens den i en 

del andre europæiske lande har været til stede i en længere periode. Dette betyder, at der er en 

række værdifulde erfaringer fra andre lande, som kan nyttigøres ved implementering af 

gasopgradering på danske anlæg. En del af disse erfaringer er systematiseret gennem det 
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internationale projektsamarbejde Bio-Methane Regions og gjort tilgængelig i en projektrapport, 

som er udarbejdet med tilskud fra EU-programmet Intelligent Energy Europa. [Severn Wye Energy 

Agency, 2012] 

  

Til at understøtte teknologivalget er der i forbindelse med dette projekt udviklet en række nøgletal 

for såvel etablering som drift af gasopgraderingsanlæg. Da rapporten er udgivet i 2012 anses disse 

tal som værende repræsentativ for det aktuelle prisniveau og de vil derfor blive lagt til grund for 

beregningerne. Den valgte metode har naturligvis indlejret nogle begrænsninger, da der ikke tages 

højde for lokale forhold, som vil kunne påvirke rentabiliteten i positiv såvel som negativ retning. De 

præsenterede resultater skal derfor ses som indikative værdier, der kan anvendes til at give en 

indledende vurdering af attraktiviteten ved implementering af gasopgradering på et renseanlæg. 

 

Etableringsomkostninger 

Økonomien er beregnet for absorption med trykvands- og aminskyldning samt adsorption ved 

hjælp af Pressure Swing Adsorption (PSA), da der for disse teknologier findes flest referenceanlæg. 

De viste priser i Tabel 7.1 inkluderer indkøb, montage og idriftsættelse af selve opgraderingsdelen.  

Derudover vil der være nogle følgeomkostninger, som ikke er medtaget, idet antallet og størrelsen af 

disse vil være meget varierende afhængigt af lokale forhold og disponeringsmuligheder for den 

opgraderede gas. 

 

Disse følgeomkostninger vil eksempelvis være en eller flere af følgende: 

 Køb af grund, byggemodning etc. ifald anlægget ikke kan etableres på eksisterende arealer. 

 Etablering af gasledning til tilslutningspunkt på naturgasnettet. 

 Tryksætning og odonisering af gassen. 

 Diverse ombygninger i renseanlæggets tekniske opbygning, med henblik på at 

implementere gasopgradering fx ændrede rørføringer og opdatering af SRO-anlæg. 

 Eventuel yderligere oprensning af biogassens indhold af svovlbrinte  

Det skal understreges, at eksempelvis omkostninger forbundet med tilslutning til naturgasnettet 

kan udgøre en så stor post, at det for gasmængder i denne størrelsesorden i nogle tilfælde kan 

underminere rentabiliteten i projektet. Det må derfor anbefales, at renseanlæg med potentiel 

interesse for gasopgradering meget tidligt i processen kontakter den lokale naturgas-distributør 

med henblik på at afdække krav og muligheder vedrørende gasafsætning. 

 

På baggrund af nøgletallene i Tabel 7.2 på næste side, er etableringsomkostningerne for udvalgte 

opgraderingsteknologier estimeret ved de to forskellige anlægsstørrelser. 

 

Tabel 7.1 Etableringsomkostninger for udvalgte opgraderingsteknologier [mio. kr. excl. 

moms] 

Anlægsstørrelse 
Absorption Adsorption 

Trykvand Aminer PSA 

100 Nm³/h biometan 7,52 7,08 7,75 

250 Nm³/h biometan 10,2 9,31 10,1 

 

Tabel 7.2 på næste side giver et overblik over de væsentligste parametre og økonomiske nøgletal for 

de fremherskende opgraderingsteknologier [Severn Wye Energy Agency, 2012]. 

 



 

 
 

Tabel 7.2. Sammenligning af centrale parametre ved forskellige opgraderingsteknologier 

Parameter 
Absorption 

Adsorption PSA Membranfiltrering 
Trykvand Organisk Aminer 

Metanindhold i behandlet gas [vol %] 95 - 99 95 – 99 > 99 95 - 99 95 – 99 

Krav til afsvovling Procesafhængig Ja Ja Ja Ja 

Elforbrug [kWh/m³ biometan] 2,0 4,0 0,04 2,0 20 – 0,5 

Varmeforbrug og temperaturniveau - Medium, 70–80 °C Højt, 120–160 °C - - 

Typisk afgangstryk for biometan [bar(g)] 4 - 8 4 - 8 0 4 - 7 4 - 7 

Kemikaliebehov 
Antibegronings- og 

tørringsmiddel 

Organisk 

opløsningsmiddel 
Aminopløsning Aktivt kul  

Relativ farlighed af kemikalier Ufarligt Ufarligt Farligt Ufarligt  

Belastningsinterval 50 – 100 % 50 – 100 % 50 – 100 % 85 – 115 % 50 – 105 % 

Antal af referenceanlæg Højt Lavt Medium Højt Lavt 

Gns. investering [Kr./m³biometan] 

- for 100 m³/h biometan 75.250 70.800 70.800 77.500 54.400 – 56.600 

- for 250 m³/h biometan 41.000 37.250 37.250 40.250 35.000 – 36.500 

- for 500 m³/h biometan 26.100 26.100 26.100 27.600 26.100 – 27.600 

Gns. driftsomk. [Kr./m³biometan] 

- for 100 m³/h biometan 1,04 1,03 1,07 0,95 0,80 – 1,18 

- for 250 m³/h biometan 0,77 0,76 0,89 0,75 0,57 – 0,86 

- for 500 m³/h biometan 0,68 0,67 0,83 0,69 0,48 – 0,75 



 

 

Driftsomkostninger 

Der vil være en række årlige driftsomkostninger forbundet med driften af et gasopgraderingsanlæg. 

Disse vil eksempelvis vedrøre elforbrug til pumpning og tryksætning, samt udskiftning/supplering 

af hjælpestoffer. 

 

Baseret på nøgletallene i Tabel 7.2 estimeres de årlige driftsomkostninger for de 3 udvalgte 

teknologier.  

 

Tabel 7.3 Årlige driftsomkostninger for udvalgte opgraderingsteknologier [mio kr. excl. 
moms] 

Anlægsstørrelse 
Absorption Adsorption 

Trykvand Aminer PSA 

100 m³/h biometan 0,91 0,94 0,84 

250 m³/h biometan 1,68 1,96 1,65 

 

Det ses tydeligt, at der for både etablerings- og driftsomkostningernes vedkommende opnås en 

stordriftsfordel ved at gå op i anlægsstørrelse, og i praksis vil det derfor ofte være 

følgeomkostningernes størrelse samt afsætningsmuligheder og vilkår for den producerede 

biometan, som vil være bestemmende for den samlede rentabilitet i investeringen. 

  

Indtægter 

I den seneste energiplan [Regeringen, 2011] er et ønske om, at biogas, som afsættes til 

naturgasnettet, tilskudsmæssigt skal være sidestillet med biogas, der anvendes til kraftvarme-

produktion. I den forbindelse er introduceret en forbedring af den tidligere incitamentsordning, 

således den nu indeholder et tilskud bestående af 3 elementer [Lovforslag nr. 182, 2012]: 

 Et grundtilskud på 79 kr./GJ. 

 Et tilskud på 26 kr./GJ som reduceres/øges i takt med at prisen på naturgas stiger/falder. 

 Et tidsbegrænset tilskud på 10 kr./GJ, som fra 2016 aftrappes med 2 kr./GJ pr. år. 

I 2012 udgør tilskuddet således 115 kr./GJ.  Når gassen afsættes til naturgasnettet opnås tillige en 

grundindtægt der vedrører gassens ”rå” energiindhold, som antages at være i størrelsesordenen 55 

kr./GJ. Herved bliver den samlede indtægt 170 kr./GJ i det første år. 

Baseret på disse tilskudssatser og salgspriser er der i Tabel 5.4 vist den fremtidige årlige indtægt i 

kr./GJ for de første 10 år. Værdier er anført i faste 2013 priser og ved fastholdt naturgaspris. 

 

Tabel 7.4 Opnåelige indtægter for biometan afsat til naturgasnettet [kr./GJ] 

Indtægtsgrundlag 
År 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Energipris excl. tilskud 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Grundtilskud 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Tilskud, indeksreguleret 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Tilskud, tidsbegrænset 10 10 10 8 6 4 2 0 0 0 

Samlet indtægt i kr./GJ 170 170 170 168 166 164 162 160 160 160 

 

På baggrund af ovenstående indtægtsgrundlag estimeres de årlige indtægter, der forventes ved 

opgradering af biogas til distribution på naturgasnettet ved de to forskellige anlægsstørrelser.  
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Tabel 7.5 Årlige indtægter [mio. kr./år] 

Anlægsstørrelse 
År 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

100 m³/h  
5,14 5,14 5,14 5,10 5,02 4,96 4,90 4,84 4,84 4,84 

250 m³/h 
12,8 12,8 12,8 12,7 12,5 12,4 12,2 12,1 12,1 12,1 

7.2.2 Rentabilitet 

Ved at sammenholde etablerings- og driftsomkostninger inklusiv de mulige indtægter, fås en 

indikation af rentabiliteten i investeringen i et opgraderingsanlæg. I praksis er dette dog ikke 

tilstrækkeligt til at give et retvisende billede af rentabiliteten, da et renseanlæg ved at opgradere og 

sælge den producerede biogas, ikke længere har mulighed for at anvende denne gasmængde lokalt 

på anlægget. For at belyse dette, er der efterfølgende lavet en udregning ved en isoleret betragtning 

af gasopgraderingsanlægget og dels en kort udredning af konsekvenserne, når de nuværende 

anvendelsesmuligheder for ikke opgraderet biogas inddrages.  

 

Til eksemplet er anvendt de estimerede etablerings- og driftsomkostninger for gasopgradering ved 

trykvandsskrubning. Ved den simple betragtning ses alene på økonomien i opgraderingsanlægget. 

Som nævnt er dette ikke retvisende for den faktiske situation, og beregningen er derfor alene 

medtaget som en teoretisk betragtning. Ud fra de tidligere anførte værdier for indtægter, 

etablerings- og driftsomkostninger, kan nutidsværdien over en 10-årig betragtningsperiode 

beregnes til henholdsvis 14,2 mio. kr. og 58,8 mio. kr. for anlæg med kapacitet til produktion af 100 

Nm³ hhv. 250 Nm³ biometan per time. Der er her regnet med at investeringen lånefinansieres over 

10 år til en rente på 3 %. Følgeomkostninger til blandt andet tilslutning til naturgasnettet er sat til 

10 mio. kr. og der er anvendt en kalkulationsrente på 6 %.  

 

I Bilag 4 ses beregningerne der ligger til grund for de fremkomne nutidsværdier. 

Da alle de besøgte anlæg med gasproduktion i dag har en lokal anvendelse af den biogas, der 

produceres fra rådnetankene, bør denne aktuelle anvendelse nødvendigvis værdisættes og 

indregnes som tab, for at få et retvisende billede af den økonomiske rentabilitet af et 

gasopgraderingsanlæg. 

 

Når elemeter såsom tab ved tidligere anvendelse af biogassen indregnes i den økonomiske analyse 

jf. Bilag 5, og denne således kommer i bedre harmoni med den virkelige situation, ændres de 

økonomiske vilkår drastisk. Værdier for løbetid, rentesatser etc. er fastholdt i forhold til den simple 

beregning i Bilag 4, ligesom følgeomkostninger også her er vurderet at udgøre 10 mio. kr. 

  

I eksempelberegningen er nutidsværdien ved isoleret betragtning, af et opgraderingsanlæg med en 

opgraderingskapacitet på 100 Nm³/h, beregnet til 14,2 mio. kr., mens den for et større system med 

en produktionskapacitet på 250 Nm³/h er fundet til at være noget højere, nemlig 58,8 mio. kr. 

 

Der er imidlertid 2 andre forhold, der i høj grad også vil være bestemmende for rentabiliteten, 

nemlig: 

1. Alternative anvendelsesmuligheder for den producerede biogas fra rådnetanke, og 

2. Følgeomkostninger ved etablering af opgraderingsanlægget, eksempelvis omkostninger 

forbundet med tilslutning til naturgasnettet.  

Betydningen af disse forhold vil i praksis variere betragteligt fra sted til sted. 

 

Ad. 1. På de renseanlæg, der er interviewet i forbindelse med ICEU-projektet, er der i alle tilfælde 

etableret anlæg til lokal anvendelse af den producerede biogas, enten i form af et 
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kraftvarmeproducerende gasmotoranlæg eller en varmeproducerende gaskedel. 

Varmeproduktionen anvendes til procesformål på renseanlæggene, og hvis gassen i stedet 

opgraderes og distribueres på naturgasnettet, skal denne varmemængde tilvejebringes på anden vis, 

hvilket vil indebære en omkostning for renseanlægget. De større anlæg, der i dag er 

kraftvarmeproducerende sælger den producerede elektricitet til el-nettet og modtager et pristillæg 

herfor. Disse anlæg vil dermed miste indtægt fra el-salg, hvis de omlægger driftsformen. 

 

Ad. 2. Formålet med at producere biometan er sædvanligvis, at der derved fremkommer en ny 

måde at anvende den producerede gas. Der er imidlertid en række omkostninger forbundet med at 

etablere denne tilslutning, hvoraf hovedparten skal betales af ejeren af opgraderingsanlægget 

[Lovforslag nr.182, 2012]. Da omkostningerne ved at tilslutte biometanen til nettet kun i mindre 

grad er proportional med den mængde gas, der skal indfødes, er det forholdsvist dyrt at tilslutte et 

mindre anlæg. Derved bliver den omkostning, som hver enkelt solgt Nm³ biometan skal forrente, 

let urealistisk høj.  

 

Det er meget betydningsfuldt, at man som potentiel leverandør af biometan tager kontakt til den 

lokale naturgasdistributør med henblik på at afdække de økonomiske forhold i forbindelse med 

tilslutningen. Når disse elementer indregnes i den økonomiske analyse, og denne således kommer i 

bedre harmoni med den virkelige situation, ændres de økonomiske vilkår drastisk. Ved at inddrage 

tabet ifm. den tidligere anvendelse af biogassen findes nutidsværdien over en 10-årig periode nu til 

ca. - 16,6 mio. kr. og ca. - 17,9 mio. kr. for anlæg med kapacitet til produktion af 100 Nm³ og 250 

Nm³ biometan per time. I beregningerne af rentabiliteten er anvendt nøgletal udledt fra 

internationale erfaringer fra det EU-støttede projekt Bio-Methane Regions. De anvendte nøgletal er 

baseret på data indhentet i 2012, og vurderes derfor at være retvisende for det aktuelle prisniveau. 

Dette eksempel giver en generel vurdering af fordele og ulemper ved salg af opgraderet gas, og der 

er ikke taget hensyn til lokale forhold, som vil kunne påvirke rentabiliteten positivt såvel som 

negativt. 

7.3 Delkonklusion 

I dette eksempel er de økonomiske forhold ved etablering af udstyr til opgradering af biogas, 

produceret i rådnetanke på danske renseanlæg, blevet belyst. Den opgraderede biogas kan således 

afsættes til naturgasnettet, og renseanlægget vil i den forbindelse modtage et tilskud udregnet på 

basis af brændværdien i den leverede biometan. Det ses, at det ud fra en isoleret økonomisk 

betragtning ikke er rentabelt at etablere gasopgradering på et renseanlæg med henblik på salg af 

biometan. Det skal derfor være andre forhold, som vurderes at være så betydningsfulde for det 

pågældende anlæg, at de kan kompensere for den manglende økonomiske rentabilitet.  

 

Det må derfor samlet set konkluderes, at muligheden for at opnå en økonomisk fordel ved 

implementering af gasopgradering på et renseanlæg med henblik på distribution til naturgasnettet 

kan synes vanskelig at identificere, med mindre der er ekstraordinære forhold, der taler herfor. 

Dette kan eksempelvis være, at der er tale om et nyetableret renseanlæg eller hvis 

gasmotoranlægget på et eksisterende renseanlæg står overfor udskiftning. Desuden bør der 

samtidig være muligt at tilvejebringe den nødvendige varmeenergi til en konkurrencedygtig pris fra 

en anden kilde. Det er således i høj grad de lokale forhold som har den afgørende betydning for 

rentabiliteten. Der vil derfor i hvert enkelt tilfælde være behov for en tilbundsgående analyse under 

hensyntagen til de faktisk gældende rammebetingelser, for at rentabiliteten i et opgraderingsanlæg 

med henblik på afsætning af biometan til naturgasnettet kan fastlægges præcist. 
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8. Salg af varme 

8.1 Introduktion 

Rådnetanke opererer enten med mesofil udrådning ved ca. 37 ºC eller med termofil udrådning ved 

ca. 55 ºC. Begge typer udrådning kræver tilførsel af varme, hvilket oftest bliver tilført fra et 

kedelanlæg, der afbrænder den producerede biogas.  

 

Den producerede mængde biogas er ofte større end den mængde der bruges til procesopvarmning. 

Energioverskuddet kan således omdannes til varme, der kan benyttes til opvarmning af bygninger 

eller brugsvand på anlægget, eller sælges eksternt. Hvis varmen kan sælges eksternt, som ved første 

øjekast virker meget oplagt og tilmed kunne medføre en økonomisk gevinst for forsyningen, skal 

man være opmærksom på lovgivningen vedr. forsyningernes muligheder for at bidrage eksternt til 

varmeforsyning. 

 

Forsyningernes energiproduktion reguleres af Vandsektorloven og Varmeforsyningsloven. Hvis der 

ligeledes er el-produktion reguleres denne efter Vandsektorloven og Elforsyningsloven. 

Da fokus i nærværende beskrivelse er på varmeproduktion vil regulering af el-produktion ikke blive 

berørt. 

8.2 Varmeproduktion reguleret af Vandsektorloven  

Vandsektorloven [Lov nr. 469, 2009], der trådte i kraft i 2010 begrænser vandselskaber til kun at 

måtte deltage i aktiviteter, som har med vand- eller spildevandsforsyning at gøre. Dette betyder at 

vandselskaberne ikke indenfor eget selskab havde lov til at deltage i aktiviteter, som er omfattet af 

varmeforsyningsloven. Det betød, at hvis forsyningerne ville afsætte varme til f.eks. et nærtliggende 

fjernvarme forsyningsnet, skulle dette afholdes gennem et særskilt selskab. Dette krævede en 

administration, hvis omfang muligvis ikke kunne stå mål med indtægten fra salget af 

overskudsvarme. Produktion af varme til eget forbrug krævede ikke udskillelse, da det betragtedes 

som en del af vandselskabets hovedaktivitet. El-produktionen både til eget forbrug og eksternt salg, 

og som før nævnt eksternt salg af varme krævede derimod udskillelse i eget selskab. Hvis 

vandselskabet havde produktion og salg af energi inden vandsektorloven trådte i kraft, skulle de 

ansøge Energistyrelsen om dispensation for ikke at skulle udskille energisalget i et separat selskab. 

Der var desuden et loft på omsætningen i de særskilte selskaber på 2,5 mio. kr. årligt, som var et 

samlet loft for alle tilknyttede aktiviteter, som f.eks. salg af varme og el. [Vejledning nr. 9271. 2011] 

 

I 2012 blev der vedtaget en lovændring i Vandsektorloven, hvilket betød, at det ufravigelige krav om 

et særskilt selskab til salg af varme eksternt, blev erstattet med et krav om regnskabsmæssig 

adskillelse af vandselskabernes hovedaktivitet, her rensning af spildevand, og aktiviteter omfattet af 

Varmeforsyningsloven, El-forsyningsloven og Naturgasforsyningsloven, her f.eks. salg af varme 

under Varmeforsyningsloven. Ifølge Vandsektorloven, kan en forsyning have en omsætning på mere 

end 2 mio. kr. årligt ved salg af overskudsvarme uden, der er krav om at salg af varme skal udskilles 

i et separat selskab, men det skal stadig holdes regnskabsmæssigt adskilt fra 

spildevandsrensningen, som er selskabets hovedaktivitet. 

8.3 Varmeproduktion reguleret af Varmeforsyningsloven 

Ifølge bekendtgørelse af lov om varmeforsyning [Lovbekendtgørelse nr. 1184, 2011] betragtes 

ethvert anlæg som har til formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt 
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vand som et kollektivt varmeforsyningsanlæg, der reguleres under denne lov. Dog er anlæg med en 

varmekapacitet under 0,25 MW ikke omfattet af loven. 

 

De fleste kedelanlæg i forbindelse med rådnetanke dimensioneres, så der er varmekapacitet til at 

starte rådnetanken op på et eksternt tilført brændsel. Det betyder, at det installerede kedelanlæg 

har en større kapacitet end den dagligt mulige varmeproduktion fra den producerede biogas. Derfor 

ses der sjældent et kedelanlæg i forbindelse med en rådnetank, som er under 0,25 MW grænsen. 

Det betyder, at hvis der afsættes varme eksternt fra renseanlæggets kedelanlæg reguleres 

kedelanlægget og varmeafsætningen af Varmeforsyningsloven, da det betragtes som et kollektivt 

varmeforsyningsanlæg. 

 

Varmeforsyningsloven foreskriver, at kommunalbestyrelsen skal godkende kollektive 

varmeforsyningsanlæg inden de etableres, hvilket betyder, at kommunalbestyrelsen skal godkende 

rådnetankens kedelanlæg inden det etableres. Desuden kan kommunalbestyrelsen pålægge krav om 

indretning og brug af energiformer i anlægget. Et kommunalt ejet vandselskab skal dog stadig søge 

dispensation fra Energistyrelsen til at producere og afsætte varme eksternt.  

8.3.1 Prisregulering af ydelser under Varmeforsyningsloven 

I prisen, på varme leveret af et kedelanlæg på et renseanlæg, der reguleres af Varmeforsyningsloven, 

kan udgifter til diverse driftsomkostninger, administration, offentlige forpligtigelser, samt 

underskud fra tidligere perioder pga. investeringer i etablering og udbygning af 

forsyningssystemerne indregnes i prisen for den afsatte varme.  

 

Der kan ligeledes i prisen indregnes et rimeligt overskud til konkrete fremtidige investeringer. 

Budgetterede priser og overskud skal indberettes til Energitilsynet, og der skal foretages en årlig 

priseftervisning.  De midler, som stammer fra salg af varme, kan ikke benyttes til 

spildevandsrensning i vandselskaberne, da dette vil medføre en modregning i kommunens (der ejer 

vandselskabet) bloktilskud svarende til 60 eller 40 % af de benyttede midler fra varmesalget.  

8.4 Diskussion 

Selvom det administrativt er mere omfangsrigt, at skulle adskille det eksterne varmesalg fra 

vandselskabernes hovedaktiviteter, kan der også være fordele ved adskillelsen. Som en tilknyttet 

aktivitet, indgår driftsudgifterne vedrørende varmeproduktionen ikke i prisloftet for 

spildevandsrensningen og derfor ikke i vandselskabets benchmarking. Desuden indgår aktiver, der 

er knyttet til varmeproduktionen ikke i vandselskabets pulje af aktiver [Frier, H. and Aagaard 

Truelsen, P., 2012]. 

 

Ved den regnskabsmæssige adskillelse får man desuden overblik over de egentlige omkostninger 

forbundet med varmeproduktionen og afsætningen. Disse omkostninger kommer ved adskillelsen 

heller ikke til at belaste prisloftet for spildevandsrensningen.  

 

I Tabel 8.1 på næste side er der oplistet elementer fra et standard 100.000 PE renseanlæg med 

mesofil drift af rådnetanken. De valgte elementer har betydning for reguleringen af eksternt 

varmesalg. Hvis ikke andet er nævnt, benyttes samme forudsætninger som i afsnit 6.4 om økonomi 

omkring brændselsceller med hensyn til gasproduktion og varmebehov etc. 

 

På baggrund af oplysningerne i Tabel 8.1 på næste side anslås den mulige indtægt ved salg af varme, 

produceret ud fra slammængden på et standard 100.000 PE dansk renseanlæg, til at være omkring 

580.000 kr. pr. år. Indtægten er beregnet på baggrund af den estimerede overskydende 

varmeproduktion, efter at varmeforbruget til intern opvarmning af rådnetanken etc. er fratrukket. 
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Tabel 8.1 Elementer med betydning for regulering af eksternt varmesalg fra renseanlæg 

Element Enhed Kommentar 

Volume rådnetank 2300 m³ 20 dages opholdstid ved 37 ºC. 

Kedelanlæg  550 kW Dimensioneres til at kunne opvarme rådnetanken ved 

opstart med eksternt tilført energi. 

Varmekapacitet større end 0,25 MW. Reguleres af 

varmeforsyningsloven, hvorfor anlægget skal godkendes af 

kommunalbestyrelsen. 

Anlægspris for kedelanlæg 1.000.000 kr. Anslået pris for kedel og tilhørende rørføringer, ventiler etc.  

Varmeforbrug til intern 

opvarmning af RT 

95 kW Hører under vandselskabets hovedaktivitet og 

anlægsinvesteringer og drift kan medregnes i prisen for 

rensning af spildevand. Andel af kapacitet 17 % 

Overskud kapacitet 455 kW Afsætning eksternt kræver dispensation fra Energistyrelsen. 

Betragtes som en tilknyttet aktivitet, og skal regnskabs-

mæssigt holdes adskilt fra spildevandsrensningen. 

Anlægsudgifter, drift og vedligehold skal finansieres ved 

salget af varme. 

Forventet overskud af 

produceret varme ved 

belastning med 100.000 

PE 

387 kW ≈ 

9.800 GJ/år 

Pris eksempel på 

afsætning af varme til 

eksisterende 

varmeforsyning 

60 kr./GJ Prissætning, budget og anlægsinvesteringer skal indberettes 

til Energistyrelsen. 

Prisen må indeholde et rimeligt overskud, men skal ellers 

overholde ”hvile-i-sig-selv” princippet. 

Mulig indtægt ved salg af 

varme 

586.000 kr./år Er fritaget for loftet på årlig omsætning på 2 mio. kr. for en 

tilknyttet aktivitet. 

Må ikke bruges til spildevandsrensning uden at der 

modregnes i kommunens bloktilskud. 

8.5 Delkonklusion 

I takt med den stigende interesse for produktion og salg af vedvarende energi generelt, er fokus 

ligeledes øget omkring potentialet for energiproduktion på danske renseanlæg. Med lovændringen i 

Vandsektorloven i 2012 er det blevet åbnet op for, at forsyningerne organisatorisk lettere kan sælge 

overskudsvarme eksternt. Lovændringen indebar, at det tidligere ufravigelige krav om at 

forsyningen skulle etablere et særskilt selskab til at varetage salg af varme, blev erstattet med det 

mere lempelige krav om en regnskabsmæssig adskillelse af vandselskabets hovedaktivitet og andre 

tilknyttede aktiviteter såsom salg af overskudsvarme. Det er dog stadig et krav under Varme-

forsyningsloven, at kommunalt ejede vandselskaber skal have en dispensation fra Energistyrelsen 

til afsætning af varme eksternt. 

 

Trods at lovgivningen omkring tilknyttede aktiviteter hos vandselskaberne er blevet lempet, er det 

vigtig at have for øje, at de midler der fremkommer fra salget af varme ikke kan benyttes til udgifter 

i forbindelse med f.eks. spildevandsrensningen, da det er forsyningens hovedaktivitet, uden at dette 

vil medføre modregning i den pågældende kommunes bloktilskud til vandselskabet. I regnskabet 

for varmeproduktionen kan der henregnes afskrivninger og finansieringsomkostninger på biogas- 

og kedelanlægget samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Desuden kan en andel af ledelses- 

og administrationsomkostninger samt de øvrige lokale omkostninger, der er knyttet til 

varmeproduktionen betales med overskuddet fra varmesalget. Hvis der opstår et over- eller 

underskud i varmeregnskabet skal dette tilbageføres i det kommende års varmepriser, således at 

regnskabet hviler i sig selv. 
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Bilag 2: Rutediagram for logiske beslutningsvej i valg af energiudnyttelse 

Overskydende 
biogasproduktion

Økonomi og 
interesse i samt 
mulighed for at 

afsætte varme til 
lokalt net?

NEJ

Overskydende 
varmeproduktion 
afsættes eksternt

JA JA

Traditionel el-
produktion på 
eksisterende 

generatoranlæg?

NEJ

Produceres der 
mere end 2.000 

Nm3 biogas pr. dag?

Mulighed for at 
afsætte biogas til 
naturgasnettet?

Mulighed for at 
afsætte el til nettet?

JA
Opgradering af 
biogassen, som 

afsættes på 
naturgasnettet

JA

NEJ

JA

Reguleres af 
Varmeforsynings-

loven

Villig til at foretage 
gasrensning?

Installation af 
generatoranlæg 
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Opnås virkningsgrad 
over 35 %?

NEJ
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NEJ

Installation af 
brændselscelle- 

eller turbineanlæg

El-produktion på 
eksisterende anlæg 
afsættes til nettet

JA

JA

JA

El-produktion på 
generatoranlæg 

afsættes til nettet

NEJ
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til nettet

NEJ
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Naturgas-

forsyningsloven
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forsyningsloven
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forsyningsloven
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internt brug på 
renseanlægget

NEJ
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fordel ved at 
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gasopgradering?

JA

NEJ

 



 

Bilag 3: Reformering af gas 

Damp reformering, hvor følgende reaktioner finder sted: 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 3𝐻2 

𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 4𝐻2 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2 

De to første reaktioner er stærkt endotherme, hvorfor biogassen sammen med damp bliver blæst 

ind i en reaktor med høj temperatur mellem 500-800 °C. I reaktoren fordeles biogas og damp over 

en katalysator på et bæremedium, enten som et fast eller løst medium. Oftest er katalysatoren 

nikkel eller ædelmetalbaseret og undersøgelser har desuden vist gode resultater med en 

Ruthenium-Aluminium katalysator. 

 

Auto-termisk reformering kombinerer en ikke katalystisk oxidation med damp reformering i én 

reaktor. De endotherme reaktioner i damp reformeringen sker ved hjælp fra intern oxidation af lidt 

metan. 

𝐶𝐻4 + ½𝑂2  ↔ 𝐶𝑂 + 2𝐻2    

Under den auto-termiske reformering sker der følgende reaktion: 

𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑂 + 𝐻2 

 

Denne proces er afhængig af tilførsel af CO2 til reaktoren, og der er udfordringer med 

kulstofaflejringer på katalysatoren, men visse typer platinbaserede katalysatorer har vist sig at give 

færrest problemer med aflejringer. 

 

Partial oxidation, hvor følgende reaktion finder sted: 

𝐶𝐻4 + ½𝑂2  ↔ 𝐶𝑂 + 2𝐻2    

Reaktionen er exotherm og kan udføres ved atmosfærisk tryk, hvor en blanding af metan og ilt eller 

atmosfærisk luft blæses ind i en reaktor med en platinbaseret katalysator. Praktiske forsøg har vist, 

at visse typer platinkatalysatorer har en bedre kapacitet end andre og bliver langsommere 

deaktiveret.   
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Opgraderingsanlæg 100 Nm³/h, simpel betragtning

Indtægter 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Salg af biometan Kr/år 5.137.400 5.137.400 5.137.400 5.076.960 5.016.520 4.956.080 4.895.640 4.835.200 4.835.200 4.835.200

Andre indtægter Kr/år

Indtægter, i alt Yuan/year 5.137.400 5.137.400 5.137.400 5.076.960 5.016.520 4.956.080 4.895.640 4.835.200 4.835.200 4.835.200

Driftsomkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Drift af opgraderingsanlæg 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668

Køb af procesvarme

Mistet indtægt fra elsalg

Sparede afgifter (NOx og metanafgift)

Sparet service, gasmotoranlæg

Andet

Driftsomkostninger, i alt 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668

Finansielle omkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Afskrivning Kr/år 1.754.463 1.754.464 1.754.465 1.754.466 1.754.467 1.754.468 1.754.469 1.754.470 1.754.471 1.754.472

Rentebetaling Kr/år 525.735 479.875 432.639 383.986 333.873 282.257 229.093 174.333 117.931 59.837

Finansielle omkostninger, i alt Kr/år 2.280.198 2.234.339 2.187.104 2.138.452 2.088.340 2.036.725 1.983.562 1.928.803 1.872.402 1.814.309

Samlede omkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsomkostninger Kr/år 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668

Finansielle omkostnigner Kr/år 2.280.198 2.234.339 2.187.104 2.138.452 2.088.340 2.036.725 1.983.562 1.928.803 1.872.402 1.814.309

Omkostninger, i alt Kr/år 3.193.866 3.148.007 3.100.772 3.052.120 3.002.008 2.950.393 2.897.230 2.842.471 2.786.070 2.727.977

Resultatsbudget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægter Kr/år 5.137.400 5.137.400 5.137.400 5.076.960 5.016.520 4.956.080 4.895.640 4.835.200 4.835.200 4.835.200

Udgifter Kr/år 3.193.866 3.148.007 3.100.772 3.052.120 3.002.008 2.950.393 2.897.230 2.842.471 2.786.070 2.727.977

Årsresultat Kr/år 1.943.534 1.989.393 2.036.628 2.024.840 2.014.512 2.005.687 1.998.410 1.992.729 2.049.130 2.107.223

Likviditetsanalyse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsindtægter 4.223.732 4.223.732 4.223.732 4.163.292 4.102.852 4.042.412 3.981.972 3.921.532 3.921.532 3.921.532

 - Rentebetaling 525.735 479.875 432.639 383.986 333.873 282.257 229.093 174.333 117.931 59.837

 + Finansielle indtægter

Disponible 3.697.997 3.743.857 3.791.093 3.779.306 3.768.979 3.760.155 3.752.879 3.747.199 3.803.601 3.861.695

Afdrag på lån 1.528.671 1.574.531 1.621.767 1.670.420 1.720.533 1.772.149 1.825.313 1.880.073 1.936.475 1.994.569

Til rådighed for investeringer,

skat og udbyttebetaling 2.169.326 2.169.326 2.169.326 2.108.886 2.048.446 1.988.006 1.927.566 1.867.126 1.867.126 1.867.126

Investeringer /dividende

skat og udbyttebetaling

Reinvesteringer

Cashflow 2.169.326 2.169.326 2.169.326 2.108.886 2.048.446 1.988.006 1.927.566 1.867.126 1.867.126 1.867.126

Akkumuleret cashflow 2.169.326 4.338.652 6.507.978 8.616.864 10.665.310 12.653.316 14.580.882 16.448.008 18.315.134 20.182.260

Diskonteret cashflow 2.046.534 1.930.692 1.821.408 1.670.435 1.530.718 1.401.466 1.281.941 1.171.458 1.105.149 1.042.593

2.046.534 3.977.226 5.798.634 7.469.070 8.999.788 10.401.253 11.683.195 12.854.653 13.959.802 15.002.395

Nøgletal

Nutidsværdi af cashflow 14.153.203   

Akkumuleret diskonteret cashflow

Bilag 4: Simpel økonomisk betragtning for etablering af 

opgraderingsanlæg 
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Opgraderingsanlæg 250 Nm³/h, simpel betragtning

Indtægter 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Salg af biometan Kr/år 12.843.500 12.843.500 12.843.500 12.692.400 12.541.300 12.390.200 12.239.100 12.088.000 12.088.000 12.088.000

Andre indtægter Kr/år

Indtægter, i alt Yuan/year 12.843.500 12.843.500 12.843.500 12.692.400 12.541.300 12.390.200 12.239.100 12.088.000 12.088.000 12.088.000

Driftsomkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Drift af opgraderingsanlæg 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497

Køb af procesvarme

Mistet indtægt fra elsalg

Sparede afgifter (NOx og metanafgift)

Sparet service, gasmotoranlæg

Andet

Driftsomkostninger, i alt 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497

Finansielle omkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Afskrivning Kr/år 2.026.388 2.026.389 2.026.390 2.026.391 2.026.392 2.026.393 2.026.394 2.026.395 2.026.396 2.026.397

Rentebetaling Kr/år 607.313 554.336 499.771 443.568 385.680 326.055 264.641 201.385 136.231 69.122

Finansielle omkostninger, i alt Kr/år 2.633.701 2.580.725 2.526.161 2.469.959 2.412.072 2.352.448 2.291.035 2.227.780 2.162.627 2.095.519

Samlede omkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsomkostninger Kr/år 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497

Finansielle omkostnigner Kr/år 2.633.701 2.580.725 2.526.161 2.469.959 2.412.072 2.352.448 2.291.035 2.227.780 2.162.627 2.095.519

Omkostninger, i alt Kr/år 4.314.198 4.261.222 4.206.658 4.150.456 4.092.569 4.032.945 3.971.532 3.908.277 3.843.124 3.776.016

Resultatsbudget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægter Kr/år 12.843.500 12.843.500 12.843.500 12.692.400 12.541.300 12.390.200 12.239.100 12.088.000 12.088.000 12.088.000

Udgifter Kr/år 4.314.198 4.261.222 4.206.658 4.150.456 4.092.569 4.032.945 3.971.532 3.908.277 3.843.124 3.776.016

Årsresultat Kr/år 8.529.303 8.582.278 8.636.842 8.541.944 8.448.731 8.357.255 8.267.568 8.179.723 8.244.876 8.311.984

Likviditetsanalyse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsindtægter 11.163.003 11.163.003 11.163.003 11.011.903 10.860.803 10.709.703 10.558.603 10.407.503 10.407.503 10.407.503

 - Rentebetaling 607.313 554.336 499.771 443.568 385.680 326.055 264.641 201.385 136.231 69.122

 + Finansielle indtægter

Disponible 10.555.691 10.608.667 10.663.232 10.568.335 10.475.123 10.383.648 10.293.962 10.206.118 10.271.272 10.338.381

Afdrag på lån 1.765.873 1.818.849 1.873.414 1.929.617 1.987.505 2.047.130 2.108.544 2.171.801 2.236.955 2.304.063

Til rådighed for investeringer,

skat og udbyttebetaling 8.789.818 8.789.818 8.789.818 8.638.718 8.487.618 8.336.518 8.185.418 8.034.318 8.034.318 8.034.318

Investeringer /dividende

skat og udbyttebetaling

Reinvesteringer

Cashflow 8.789.818 8.789.818 8.789.818 8.638.718 8.487.618 8.336.518 8.185.418 8.034.318 8.034.318 8.034.318

Akkumuleret cashflow 8.789.818 17.579.636 26.369.454 35.008.172 43.495.790 51.832.308 60.017.726 68.052.043 76.086.361 84.120.679

Diskonteret cashflow 8.292.281 7.822.907 7.380.101 6.842.674 6.342.442 5.876.916 5.443.770 5.040.830 4.755.500 4.486.321

Akkumuleret diskonteret cashflow 8.292.281 16.115.188 23.495.288 30.337.962 36.680.404 42.557.320 48.001.091 53.041.921 57.797.421 62.283.743

Nøgletal

Nutidsværdi af cashflow 58.758.248   
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Bilag 5: Udvidet økonomisk betragtning 

  

 

Opgraderingsanlæg 100 Nm³/h, udvidet betragtning

Indtægter 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Salg af biometan Kr/år 5.137.400 5.137.400 5.137.400 5.076.960 5.016.520 4.956.080 4.895.640 4.835.200 4.835.200 4.835.200

Andre indtægter Kr/år

Indtægter, i alt Yuan/year 5.137.400 5.137.400 5.137.400 5.076.960 5.016.520 4.956.080 4.895.640 4.835.200 4.835.200 4.835.200

Driftsomkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Drift af opgraderingsanlæg 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668 913.668

Køb af procesvarme 1.366.560 1.366.560 1.366.560 1.366.560 1.366.560 1.366.560 1.366.560 1.366.560 1.366.560 1.366.560

Mistet indtægt fra elsalg 4.038.360 4.038.360 4.038.360 3.968.280 3.898.200 3.828.120 3.758.040 3.687.960 3.687.960 3.687.960

Sparede afgifter (NOx og metanafgift) -532.750 -532.750 -532.750 -532.750 -532.750 -532.750 -532.750 -532.750 -532.750 -532.750

Sparet service, gasmotoranlæg -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Andet

Driftsomkostninger, i alt 5.285.838 5.285.838 5.285.838 5.215.758 5.145.678 5.075.598 5.005.518 4.935.438 4.935.438 4.935.438

Finansielle omkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Afskrivning Kr/år 1.754.463 1.754.464 1.754.465 1.754.466 1.754.467 1.754.468 1.754.469 1.754.470 1.754.471 1.754.472

Rentebetaling Kr/år 525.735 479.875 432.639 383.986 333.873 282.257 229.093 174.333 117.931 59.837

Finansielle omkostninger, i alt Kr/år 2.280.198 2.234.339 2.187.104 2.138.452 2.088.340 2.036.725 1.983.562 1.928.803 1.872.402 1.814.309

Samlede omkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsomkostninger Kr/år 5.285.838 5.285.838 5.285.838 5.215.758 5.145.678 5.075.598 5.005.518 4.935.438 4.935.438 4.935.438

Finansielle omkostnigner Kr/år 2.280.198 2.234.339 2.187.104 2.138.452 2.088.340 2.036.725 1.983.562 1.928.803 1.872.402 1.814.309

Omkostninger, i alt Kr/år 7.566.036 7.520.177 7.472.942 7.354.210 7.234.018 7.112.323 6.989.080 6.864.241 6.807.840 6.749.747

Resultatsbudget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægter Kr/år 5.137.400 5.137.400 5.137.400 5.076.960 5.016.520 4.956.080 4.895.640 4.835.200 4.835.200 4.835.200

Udgifter Kr/år 7.566.036 7.520.177 7.472.942 7.354.210 7.234.018 7.112.323 6.989.080 6.864.241 6.807.840 6.749.747

Årsresultat Kr/år -2.428.636 -2.382.777 -2.335.542 -2.277.250 -2.217.498 -2.156.243 -2.093.440 -2.029.041 -1.972.640 -1.914.547

Likviditetsanalyse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsindtægter -148.438 -148.438 -148.438 -138.798 -129.158 -119.518 -109.878 -100.238 -100.238 -100.238

 - Rentebetaling 525.735 479.875 432.639 383.986 333.873 282.257 229.093 174.333 117.931 59.837

 + Finansielle indtægter

Disponible -674.173 -628.313 -581.077 -522.784 -463.031 -401.775 -338.971 -274.571 -218.169 -160.075

Afdrag på lån 1.528.671 1.574.531 1.621.767 1.670.420 1.720.533 1.772.149 1.825.313 1.880.073 1.936.475 1.994.569

Til rådighed for investeringer,

skat og udbyttebetaling -2.202.844 -2.202.844 -2.202.844 -2.193.204 -2.183.564 -2.173.924 -2.164.284 -2.154.644 -2.154.644 -2.154.644

Investeringer /dividende

skat og udbyttebetaling

Reinvesteringer

Cash flow -2.202.844 -2.202.844 -2.202.844 -2.193.204 -2.183.564 -2.173.924 -2.164.284 -2.154.644 -2.154.644 -2.154.644

Accumulated cash flow -2.202.844 -4.405.688 -6.608.532 -8.801.736 -10.985.300 -13.159.224 -15.323.508 -17.478.152 -19.632.796 -21.787.440

Discounted value of cash flow -2.078.155 -1.960.523 -1.849.550 -1.737.223 -1.631.686 -1.532.531 -1.439.372 -1.351.850 -1.275.330 -1.203.142

Accumulated discounted value of cash flov -2.078.155 -4.038.678 -5.888.228 -7.625.451 -9.257.137 -10.789.668 -12.229.041 -13.580.891 -14.856.221 -16.059.363

Nøgletal

Nutidsværdi af cashflow (15.150.343)  
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Opgraderingsanlæg 250 Nm³/h, udvidet betragtning

Indtægter 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Salg af biometan Kr/år 12.843.500 12.843.500 12.843.500 12.692.400 12.541.300 12.390.200 12.239.100 12.088.000 12.088.000 12.088.000

Andre indtægter Kr/år

Indtægter, i alt Yuan/year 12.843.500 12.843.500 12.843.500 12.692.400 12.541.300 12.390.200 12.239.100 12.088.000 12.088.000 12.088.000

Driftsomkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Drift af opgraderingsanlæg 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497 1.680.497

Køb af procesvarme 3.416.400 3.416.400 3.416.400 3.416.400 3.416.400 3.416.400 3.416.400 3.416.400 3.416.400 3.416.400

Mistet indtægt fra elsalg 10.095.900 10.095.900 10.095.900 9.920.700 9.745.500 9.570.300 9.395.100 9.219.900 9.219.900 9.219.900

Sparede afgifter (NOx og metanafgift) -1.331.900 -1.331.900 -1.331.900 -1.331.900 -1.331.900 -1.331.900 -1.331.900 -1.331.900 -1.331.900 -1.331.900

Sparet service, gasmotoranlæg -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Andet

Driftsomkostninger, i alt 12.860.897 12.860.897 12.860.897 12.685.697 12.510.497 12.335.297 12.160.097 11.984.897 11.984.897 11.984.897

Finansielle omkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Afskrivning Kr/år 2.026.388 2.026.389 2.026.390 2.026.391 2.026.392 2.026.393 2.026.394 2.026.395 2.026.396 2.026.397

Rentebetaling Kr/år 607.313 554.336 499.771 443.568 385.680 326.055 264.641 201.385 136.231 69.122

Finansielle omkostninger, i alt Kr/år 2.633.701 2.580.725 2.526.161 2.469.959 2.412.072 2.352.448 2.291.035 2.227.780 2.162.627 2.095.519

Samlede omkostninger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsomkostninger Kr/år 12.860.897 12.860.897 12.860.897 12.685.697 12.510.497 12.335.297 12.160.097 11.984.897 11.984.897 11.984.897

Finansielle omkostnigner Kr/år 2.633.701 2.580.725 2.526.161 2.469.959 2.412.072 2.352.448 2.291.035 2.227.780 2.162.627 2.095.519

Omkostninger, i alt Kr/år 15.494.598 15.441.622 15.387.058 15.155.656 14.922.569 14.687.745 14.451.132 14.212.677 14.147.524 14.080.416

Resultatsbudget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægter Kr/år 12.843.500 12.843.500 12.843.500 12.692.400 12.541.300 12.390.200 12.239.100 12.088.000 12.088.000 12.088.000

Udgifter Kr/år 15.494.598 15.441.622 15.387.058 15.155.656 14.922.569 14.687.745 14.451.132 14.212.677 14.147.524 14.080.416

Årsresultat Kr/år -2.651.098 -2.598.122 -2.543.558 -2.463.256 -2.381.269 -2.297.545 -2.212.032 -2.124.677 -2.059.524 -1.992.416

Likviditetsanalyse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsindtægter -17.397 -17.397 -17.397 6.703 30.803 54.903 79.003 103.103 103.103 103.103

 - Rentebetaling 607.313 554.336 499.771 443.568 385.680 326.055 264.641 201.385 136.231 69.122

 + Finansielle indtægter

Disponible -624.710 -571.733 -517.168 -436.865 -354.877 -271.152 -185.638 -98.282 -33.128 33.981

Afdrag på lån 1.765.873 1.818.849 1.873.414 1.929.617 1.987.505 2.047.130 2.108.544 2.171.801 2.236.955 2.304.063

Til rådighed for investeringer,

skat og udbyttebetaling -2.390.582 -2.390.582 -2.390.582 -2.366.482 -2.342.382 -2.318.282 -2.294.182 -2.270.082 -2.270.082 -2.270.082

Investeringer /dividende

skat og udbyttebetaling

Reinvesteringer

Cash flow -2.390.582 -2.390.582 -2.390.582 -2.366.482 -2.342.382 -2.318.282 -2.294.182 -2.270.082 -2.270.082 -2.270.082

Accumulated cash flow -2.390.582 -4.781.164 -7.171.746 -9.538.228 -11.880.610 -14.198.892 -16.493.074 -18.763.157 -21.033.239 -23.303.321

Discounted value of cash flow -2.255.266 -2.127.610 -2.007.179 -1.874.475 -1.750.364 -1.634.297 -1.525.762 -1.424.278 -1.343.658 -1.267.602

Accumulated discounted value of cash flov -2.255.266 -4.382.876 -6.390.054 -8.264.530 -10.014.894 -11.649.191 -13.174.954 -14.599.231 -15.942.889 -17.210.491

Nøgletal

Nutidsværdi af cashflow (16.236.312)  
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