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• Gruppen er ejet af de fynske kommuner

• Tre hovedområder

Distribution
• Gasdistribution

(Monopolforretning, 
ca. 36.000 kunder)

Salg
• Kommercielle

aktiviteter
(Ca. 50.000 kunder)

Biogas
• Aktiviteter inden for 

biogas produktion og 
gas til transport

NGF Nature 
Energy 
Koncern

NGF NATURE ENERGY



UDVIKLING AF GASFORBRUG I DANMARK

• Forbruget af gas i DK i 2014 120 PJ

• Energistyrelsens energiscenarier: Forbrug år 2050 60 PJ

• NGF NE vurdering: Forbrug år 2050 80 PJ
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Kraftvarme: FV vil andet end gas ift. nuværende afgifter
Mindre el-produktion

Opvarmning: Energibesparelser
Omlægning til andre varmekilder



BIOGAS ER RESSOURCEOPTIMERING

• Biogas er baseret på organisk affald fra landbrug og industri

• Biomasser kan være mange ting: 

– Husdyrgødning

– Dybstrøelse

– Madaffald fra storkøkkener og kantiner

– Madaffald fra detailhandlen

– Rest fra industriel produktion fx.:

• Kartoffelpulp 

• Slagteriaffald 

• Mejeri- og bryggeriaffald

– Fedt, glycerin, olie

– Halm

– Og andet organisk affald f.eks. kildesorteret husholdningsaffald
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BIOGAS ER NØDVENDIG I GRØN OMSTILLING

• Biogas skaber balance i energisystemet sammen med sol og vind

• Biogas er nødvendig for:
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REGULERKRAFT 

• Sol og vind kræver hurtig regulerkraft

→ Gasdrevne anlæg står allerede klar: høj forsyningssikkerhed uden ny-investering

INDUSTRI

• Industrien er afhængig af gassens potentiale – hovedparten kan ikke bruge andet

→ Bevar gassen, så vi kan understøtte dansk industris konkurrencekraft og udvikling

OPVARMNING – VILLAKUNDER

• Forbrugerne pålægges merinvestering i nye individuelle installationer

→ Gas kan sikre effektiv forsyning og grøn omstilling – billigt for samfund og kunder

TRANSPORT

• Transporten (ikke mindst den tunge) er vores store udfordring 

→ Biogas kan sikre transport på VE nu – og der er gas nok
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BIOGASANLÆGGET
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Forlager

Efterlager

Biomasse afleveres til 
forlageret

I reaktortanke 
opvarmes biomassen til 
i et iltfrit miljø. Herved 
dannes biogas

Gaslager

Biogassen 
ledes til et 
gaslager

Reaktor-
tank

GASSEN 
OPGRADERES
og sendes på 

naturgasnettet 
Afgasset gylle 
bruges til 
gødning

Den afgassede 
gylle ledes til et 
efterlager

Eller sælges til 
kraftvarme, hvis 
andet ikke muligt

Svovl sendes til
efterlager 



• CO₂  har ingen brændværdi. Den fjernes i opgraderingsanlægget

• Der findes flere teknologier. Nature Energy anvender vandskrubbere  

• Opgraderet biogas består af ren metan, dvs. biogas renset for CO₂ 

• Biogassen kan derved bruges direkte i naturgasnettet

BIOGAS TIL OPGRADERING

Biogas Opgraderet CO₂ 

Metan (CH4 vol. %) 60 97,3 -

Kuldioxid(CO2 vol. %) 40 2,7 100

Densitet (kg/Nm3) 1,23 0,72 1,98

Øvre brændværdi (kWh/Nm3) 6,59 10,76 -

Nedre brændværdi(kWh/Nm3) 5,93 9,70 -
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AFGASSET GYLLE

• Al biomasse analyseres 
– sammensætningen af næringsstoffer i restgyllen er kendt 

• Indeholder mikronæringsstoffer
– mindsker behov for handelsgødning

• Ammoniumindholdet er højere end i traditionel gylle

• Plantetilgængeligt N er højere 
– minimerer risiko for udvaskning

• Gyllen er mere homogen
– reducerer udbringningsomkostninger og sikrer bedre 
nedsivning og dermed plantetilgængelighed

• Gyllen kan leveres i afstemt mængde til decentrale tanke
– reducerer transportomkostninger på bedriften

• Lugter væsentligt mindre end traditionel gylle 

• Kan modtages efter de almindelige harmoniregler 
(med hensyntagen til bedriftens miljøgodkendelse)
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BIOGAS – CIRKULÆR ØKONOMI
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Frem for at afgasse den 
miljøbelastende lattergas på marken, 
afgasses gyllen i biogasanlægget Biogasanlægget udnytter 

metangassen og omdanner gylle og 
andet affald til grøn energi

Vigtige næringsstoffer, fx fosfor, 
føres tilbage til jorden. Afgasset gylle 
indeholder flere næringsstoffer,  
optages bedre i jorden og lugter 
mindre

Den opgraderede biogas fortrænger 
brugen af fossil naturgas i
• Industri
• Kraftvarme
• Boligopvarmning
• Transport



KAN BEHOVET DÆKKES MED DANSK BIOGAS?

Nuværende produktion fremskrevet til 2020 

Potentiale for dansk biogasproduktion 2050 
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PJ

Kilde: ENS, Energianalyser 2014
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15,8

56

93
83

Status 2012 Meget
sandsynlige

Sandsynlige Usikre Eksklusiv
metanisering

Inklusiv
metanisering

Behov

Kilde: Agro Tech 2013, middelværdi, fratrukket 10 %
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• Fire anlæg i drift

• Samlet output: 45 mio. m3  biogas/år

• Pipeline op til ca. 200 mio. m3  biogas/år

SÅ LANGT ER VI

NATURE ENERGY VAARST

NATURE ENERGY NORDFYN

NATURE ENERGY MIDTFYN

NATURE ENERGY HOLSTED

BIOGASANLÆG I DRIFT

BIOGASANLÆG I PIPELINE
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• ODENSE: 
DKs første CNG tank

• FREDERICIA: 
Første projekt med CNG til offentlig bustrafik i 
DK

• VEJLE
Renovationskøretøjer på gas og tankanlæg ved 
Exxit59

• SILKEBORG
CNG til busser

• SØNDERBORG
39 bybusser

• FREDERIKSHAVN
LNG (LBG) til skibe

GAS TIL TRANSPORT
LNG FREDERIKSHAVN

CNG ODENSE

CNG VEJLE

CNG FREDERICIA

CNG SØNDERBORG

CNG SILKEBORG



FORETRUKKET SAMARBEJDSMODEL

• ANLÆGSSTØRRELSE

– Mindst 300.000 ton / år el. 10 mio. Nm3 metan

• SAMEJERSKAB

De væsentligste interessenter er med i ejerkredsen:

– NGF NE ejer mindst 51 % (Forudsætning for 
finansieringsmodel)

– Biomasseleverandører ejer op til 49 %

• Dog: Anlægskonstruktør ejer ca. 10 % i ca. 5 år

Samarbejdet sikres i lang tid fremover via enslydende 
interesser i driften af biogasanlægget.

Alle kontrakter indgås på markedslignende vilkår og på 
armslængde.

Der indgås ejeraftale, der sikrer mindretalsbeskyttelse, 
forkøbsrettigheder mv.
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LEVERANDØRAFTALE

• Der indgås 10-15 - årig aftale mellem af 
leverandører af biomasse og biogasselskabet

• Aftalen gøres så balanceret som muligt

• Leverandørforeningen vil årligt sikre mængder 
på husdyrgødning

– Typisk 30 % - 50 % af tørstoffet fra faste 
fraktioner 

• Biogasselskabet skal hvert år anvende denne 
mængde
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LEVERANDØRAFTALE II

• Biogasselskabet varetager transport og 
transportmatriel:

– Gratis afhentning og returnering af afgasset 
gylle inden for ca. 20 km

– Gratis afhentning af dybstrøelse inden for 
ca. 30 km

– Afregning pr. km. derudover:
• 55 øre / ton / km. for gylle, afgasset gylle og 

dybstrøelse

– Transport af husdyrgødning er ikke en 
forretning for biogasselskabet, så priser og 
gebyrer justeres i tråd med faktisk udvikling
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BIOGAS-ANLÆG: HOLSTED
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NGF NATURE ENERGY 
HOLSTED

• Capex: ca. 176 mio. kr. Ex. 
NC-hal og tilslutning

• Input: 400.000 tons
• Output: 13 mio. m³ metan
• Ejerandele: 

• NGF: 62 %
• Leverandører: 29%
• Anlægs-lev.: 9%

I drift: Q2 2015



BIOGAS-ANLÆG: NORDFYN
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NGF NATURE ENERGY 
NORDFYN

• Capex: ca. 150 mio. kr.  
• Input: 300.000 tons
• Output: 10 mio. m³ metan
• Ejerandele: 

• NGF: 65 %
• Leverandører: 25%
• Anlægs-lev.: 10%

I drift: Q4 2015



BIOGAS-ANLÆG: MIDTFYN
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NGF NATURE ENERGY 
MIDTFYN

• Capex: ca. 160 mio. kr.  ex. 
NC – hal og tilslutning

• Input: 360.000 tons
• Output: 11 mio. m³ metan
• Ejerandele: 

• NGF: 74 %
• Leverandører: 16%
• Anlægs-lev.: 10%

I drift: Q1 2016



BIOGAS-ANLÆG: VAARST
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NGF NATURE ENERGY 
VAARST

• Capex: ca. 90 mio. kr.  
• Input: 300.000 tons
• Output: 9 mio. m³ metan
• Ejerandele: 

• NGF: 83 %
• Leverandører: 17%

I drift - udbygning 
forventes afsluttet 
ultimo 2016



Øvrige perspektiver, f.eks.
Certificeret bæredygtighed af gas til transport 
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Vores første biogasanlæg har opnået den europæiske anerkendte RED-certificering, og det betyder 
meget for både os og transportsektoren. Med certificeringen er vores biogas dokumenteret 
bæredygtig.

Vi kan levere biogas til transportsektoren og hjælpe til at sikre, at fremtidens transportsektor lever op 
til EU-kravene om, at 10 % af brændstofferne i sektoren skal være biobrændsler i 2020.

Der er endnu et par år til 2020, men med et godt samarbejde mellem landbruget og industrien,
er vi godt på vej mod den grønne fremtid.


