
KORT OM NATURBIOGAS SODE
Naturbiogas Sode er et biogasanlæg, der tænkes etableret på Hejsager Næsvej 137 på  
Haderslev Næs. Anlægget vil have en kapacitet på 200.000 tons biomasse og bidrager til  
en betydelig klimaeffekt. Anlægget har en CO2 besparelseskoefficient på 67 %.  
Den samlede beskæftigelseseffekt vil være cirka 10 medarbejdere.

Anlægget vil blive placeret på en 7,8 hektar stor grund, der lejes af en lokal landmand.  
Anlægget har en størrelse, der placerer det et sted mellem et gårdanlæg og de helt store anlæg.

Placeringen ved Hejsager Næsvej 137 er valgt af flere grunde. Der kan skabes en god  
synergieffekt mellem landbruget og biogasanlægget. Lokaliteten er tæt på en større vej, og  
anlægget placeres centralt i forhold til en MR-station. Området ligger desuden ikke i særlig følsom 
natur eller med særlige drikkevandsinteresser, og der er langt til nærmeste nabo –  
faktisk mere end 700 meter fra nærmeste nabo til anlægget.  

Alt gyllen kommer fra Haderslev Næs. Når man anlægger et biogasanlæg, medfører det  
transport i øget grad. De seneste beregninger bygger på aftaler, der er indgået med 14 lokale  
landmænd, hvilket betyder, at alt gyllen kommer fra Haderslev Næs. Naturbiogas Sode investerer 
desuden i en række initiativer, der skal øge trafiksikkerheden.

Nul-alternativ medfører alligevel transport. Nul-alternativet er det alternativ, hvor der ikke  
opføres et biogasanlæg på Haderslev Næs. Det vil forventeligt medføre, at store dele af  
husdyrgødningen vil blive afgasset andre steder. Det vil betyde, at antallet af transporter fra  
området og ud således vil blive i samme størrelsesorden som det antal transporter, der er beregnet 
til at skulle transportere flydende husdyrgødning til og fra det Naturbiogas Sode. Det vil sige cirka 
140.000 tons, der skal transporteres uanset hvad.

Naturbiogas Sode vil ikke lugtmæssigt genere nærmiljøet. Biogasanlæggets biologiske  
lugtbehandling er designet ud fra moderne teknologi, og alle beregninger viser, at anlægget ikke vil 
give anledning til væsentlige lugtgener for nærmiljøet. Lovgivningen, der regulerer området, vil blive 
overholdt.

Priseffekt, huspriser. Der er kun meget få fakta til at underbygge udsagn om en eventuel  
priseffekt på huspriser i et område, hvor der etableres et biogasanlæg. Erhvervsstyrelsen har i 
2015 foretaget en undersøgelse af, om huspriserne falder som følge af etablering af et  
biogasanlæg. 11 ejendomsmæglere blev stillet det spørgsmål, hvortil én svarede, at det kunne 
være tilfældet, mens de øvrige ti vurderede, at anlæg af et biogasanlæg ikke ville have betydning 
for huspriserne. 

Mere information. Hvis du ønsker mere information om Naturbiogas Sode, kan du kontakte Jesper 
Bram på telefon 21743443 eller mail til info@naturbiogassode.dk. Se også facebooksiden  
Naturbiogassode eller www.naturbiogassode.dk. Her finder du også miljøkonsekvensrapporten.
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