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Indledning 

En VVM-redegørelse ”skal påvise, beskrive og vurdere anlægsprojektets direkte, 

indirekte sekundære, kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende samt 

midlertidige såvel positive som negative virkninger på miljøet.” (Miljøministeriet, 

By- og Landskabsstyrelsen, 2009). Miljøbegrebet defineres i VVM-sammenhæng 

bredt, og omfatter drivhusgasser. 

 

Notatet beskriver en metode til beregning af effekter i forhold til drivhusgasser ved 

etablering af biogasanlæg, med henblik på anvendelse som del af VVM-

redegørelsen. Der er anvendt en konsekvenstilgang, hvor beregningsmetoden 

beskriver væsentlige effekter (positive som negative), der må forventes i 

forbindelse med udledning af drivhusgasser sammenlignet med at projektet ikke 

gennemføres – det såkaldte 0-alternativ. 

 

Medregnede effekter 

Ved bestemmelse af effekter i forbindelse med udledning af drivhusgasser ved 

etablering af et biogasanlæg, vurderes det relevant at medregne følgende 

påvirkninger: 

 
1. Erstatning af fossile brændsler ved anvendelse af biogas til 

energiforsyning. 

2. Nedbringelse af metan- og lattergasemissioner ved  at benytte 

bioforgasning frem for almindelig opbevaring og direkte udspredning af 

gylle på landbrugsjord.  

3. Erstatning af kunstgødning ved øget recirkulering af næringsstoffer i 

afgasset biomasse på landbrugsjord. 

4. Ændring i transport af biomasse 

5. Energiforbrug i forbindelse med drift af biogasanlægget 

6. Gasemissioner fra biogasanlæg, gasmotor og opgraderingsenhed 

Biogas anses, i modsætning til naturgas, som en vedvarende energikilde, hvor den 

CO2, der udledes ved afbrænding af gassen, modsvares af den CO2, der er optaget 

fra atmosfæren og bundet i biomassen via fotosyntese.  

 

Erstatning af fossile brændsler 

Erstatning af fossile brændsler til energiproduktion vil ofte medføre det største 

bidrag til CO2 reduktion ved drift af et biogasanlæg. For el- og i mange tilfælde 

varmeproduktion indgår energiproduktionen i et kompleks system, hvor det er 

nødvendigt at gøre antagelser omkring, hvilken energiforsyning biogassen 

fortrænger. For danske biogasanlæg, vil biogassen typisk anvendes til enten el- og 

varmeproduktion eller til erstatning af naturgas i naturgasnettet. 

 

For el-produktion vælges der at anvende en marginal betragtning, hvor det 

antages, at biogas-el vil fortrænge kul på kondens-elværker. Dette begrundes med, 

at el fra biogas kun vil udgøre en relativ lille andel af den danske elforsyning, 

hvorfor el fra biogasanlæg vil substituere el fra marginal dansk el-produktion, som 

er baseret på kul. Denne betragtning er i overensstemmelse med de overordnede 

energipolitiske retningslinjer, hvor fossile brændsler ønskes udfaset og erstattet 

med vedvarende energikilder. 
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For varmeproduktion til et fjernvarmenet, vil CO2 reduktionen som følge af 

erstatning af fossile brændsler variere fra lokalitet til lokalitet. Dette skyldes, at 

energiforsyningen i de forskellige danske fjernvarmenet varierer i forhold til 

energikilder mm. Den mest korrekte beregning tager udgangspunkt i disse lokale 

forhold (”Metode 2” nedenfor). Alternativt kan der anvendes en gennemsnitlig 

nedstrøms emissionsfaktor for dansk fjernvarme (”Metode 1”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bemærkes, at der i beregningerne skal tages højde for, at der kun medregnes 

varmeproduktion, der kan nyttiggøres i det pågældende fjernvarmenet. 

Biogasanlæg har kun i mindre grad mulighed for at variere produktionen over året. 

Derfor vil det ikke altid være muligt at nyttiggøre al varmeenergi, når behovet er 

lille. 

 

Ved erstatning af naturgas, forudsættes det her, at biogassen erstatter naturgassen 

1:1 i forhold til gassernes brændværdier. CO2 emissionsfaktor for dansk naturgas 

er p.t. ca. 57 kg CO2/GJ relateret til naturgassens nedre brændværdi (Energinet.dk, 

2014).  

 

Naturgas består af flere forskellige gasser og har en brændværdi, der varierer lidt i 

gasforsyningen, og er p.t. lidt højere end for ren metan. For at udregne CO2 

reduktion ved erstatning af naturgas tages der her forbehold for dette. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedbringelse af metan og lattergasemissioner - husdyrgødning 

Bioforgasning af gylle resulterer i lavere emissioner af metan (CH4) og lattergas 

(N2O) ved opbevaring og udspredning af den afgassede biomasse, sammenlignet 

med almindelig opbevaring og udspredning af rå gylle. Omsætningen af let 

nedbrydeligt organisk stof ved bioforgasningen mindsker udledning af metan fra 

Drivhusgasreduktion ved el-produktion: 0,991 ton CO2 ækv./MWhel  

(Astrup et al., 2011) 

 

Metode 1: Gennemsnit af dansk fjernvarmeforsyning: 

 

Drivhusgasreduktion, varmeproduktion: 0,203 ton CO2 ækv./MWhvarme  

(Astrup et al., 2011) 

 

Metode 2: Specifik værdi for den enkelte fjernvarmeforsyning: 

 

Drivhusgasreduktion, varmeproduktion: Varierer afhængigt af det 

tilknyttede fjernvarmeforsyningsnet. 

 

Drivhusgasreduktion, tilførsel af biogas til naturgasnettet:  

  0,057 ton CO2 ækv./GJ 

  2,249 ton CO2 ækv./1000 Nm3 CH4 
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opbevaring af gylle, mens lattergasemissionen mindskes fra marken (Sommer et 

al., 2001). Omregnet til CO2 ækvivalenter, svarer disse reduktioner til: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ikke fundet tilsvarende tal for andre husdyr. Tal er udledt fra rapporterede 

samlede mængder gylle behandlet, samt tal for N2O og CH4 som følge deraf. GWP 

anvendt: GWP (CH4): 25, GPW (N2O): 298 

 

Erstatning af kunstgødning ved øget recirkulering af næringsstoffer 

Brug af visse råvarer kan medføre en øget recirkulering af næringsstoffer til 

landruget. Dette vil resultere i en reduceret brug af kunstgødning, og afledte 

drivhusgaspåvirkninger. Et typisk eksempel vil være bioforgasning af organisk 

husholdningsaffald, hvor alternativet vil være forbrænding, hvor næringsstofferne 

ikke udnyttes. 

 

Der bemærkes her, at der med de gældende regler på gødningsområdet ikke 

nødvendigvis vil erstattes næringsstoffer i forholdet 1:1. Organisk affald har typisk 

et udnyttelseskrav mht. kvælstof på 40 %, således at 1 ton N i organisk affald 

erstatter 0,4 ton N tilført som kunstgødning (NaturErhvervstyrelsen, 2014). Dette 

bør i videst mulig omfang medregnes – dog er de konkrete vilkår i forhold til 

udspredning ofte ikke kendt ved tidspunkt for udarbejdelse af VVM-redegørelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring af transport af biomasse 

Etablering af et biogasanlæg vil typisk medføre ændringer i transport af 

husdyrgødning, restprodukter og afgasset biomasse. For husdyrgødning vil det 

typisk medføre et øget transportarbejde, mens der f.eks. for industriaffald kan 

være tale om en reduktion af transportarbejdet. Med brug af konsekvenstilgangen 

bør der udregnes en netto transportændring til at bestemme virkningen af 

transporten i forhold til projektets drivhusgasudledninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drivhusgasreduktion, biogasbehandling af kvæggylle:  

0,015 ton CO2 ækv./ton gylle 

 

Drivhusgasreduktion, biogasbehandling af svinegylle:  

0,023 ton CO2 ækv./ton gylle 

 

(Omregnet fra Nielsen et al., 2013) 

 

Drivhusgasreduktion, mindre brug af kunstgødning: 

7,03 ton CO2 ækv./ton N 

0,46 ton CO2 ækv./ton P 

 

(Wood & Cowie, 2004) 

Drivhusgas udledning, øgning af transport (diesel drevet tung transport):  

0,091 ton CO2 ækv./1000 ton*km 

 

(Astrup et al., 2011) 
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Energiforbrug for biogasanlægget 

Et biogasanlæg vil bruge en del energi til omrøring, pumpning, opvarmning af 

reaktortanke og gasbehandling inklusiv evt. opgradering af biogassen. 

Energiforbruget kan estimeres ud fra oplysninger listet i Energinet.dk & 

Energistyrelsen (2012) for biogasfællesanlæg samt rapport om teknologier til 

biogasopgradering (Jensen, 2009). 

 

Elforbrug, biogasanlæg: 4-6 kWhel/ton biomasse behandlet
1
 

Elforbrug, opgraderingsanlæg: 0,25 kWhel/m3 biogas 

Varmeforbrug, biogasanlæg: 34 kWhvarme/ton biomasse 

 

Når anlæggets samlede energiforbrug er kendt, kan relaterede 

drivhusgasemissioner udregnes. For el antages der, som ved el-produktion, at 

forbruget dækkes ved marginal dansk el-produktion (kondens-kul). For varme, vil 

udledningen afhænge af varmekilden på biogasanlægget. Varmebehovet vil ofte 

helt eller delvist dækkes af egen produktion (varme fra biogas kraftvarmeenhed, 

biogas-kedel og/eller overskudsvarme fra opgradering). Hvis der anvendes 

naturgas til procesvarme, vil der skulle anvendes samme emissionsfaktor som for 

tilsætning af opgraderet gas til nettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasemissioner fra biogasanlæg, gasmotor og opgraderingsenhed 

Flere enheder på et biogasanlæg kan give anledning til udslip af metan f.eks. 

utætheder ved rørsamlinger, tanke til opbevaring af biomasse, biogasreaktoren, 

gasopgraderingsanlæg. Dette vil have konsekvens for anlæggets 

drivhusgasregnskab. Der eksisterer i dag kun begrænset viden omkring, hvor 

meget gas der typisk tabes, idet dette tab er vanskeligt at kvantificere grundet dets 

diffusive natur.  

 

Ved en nyere tysk undersøgelse blev der ud fra målinger konkluderet, at 

hovedparten af gasemissionen fra biogasanlæg stammer fra motorenhed eller 

opgraderingsenhed, med mindre der anvendes åben opbevaring af afgasset 

biomasse, hvor denne opbevaring vil være hovedkilden (Liebetrau et al., 2013). 

Undersøgelsen er udført vha. punktmålinger udført med et kammer. Ved denne 

målemetode er det meget sandsynligt at emissionen underestimeres.  

 

Da miljøgodkendelse af biogasanlæg i Danmark generelt forudsætter, at biomasse 

opbevares i lukkede beholdere vurderes det med udgangspunkt i den tyske 

undersøgelse rimeligt at nøjes med at inddrage emissioner fra gasmotor og 

opgraderingsenhed indtil bedre talgrundlag foreligger.  

                                                             
1
 Elforbrug varierer i forhold til biogasanlæggets kapacitet, hvor store biogasanlæg har det 

laveste forbrug pr. ton biomasse. 

Drivhusgas udledning, biogasanlæggets elforbrug: 

0,991 ton CO2 ækv./MWhel 

 

Drivhusgas udledning, biogasanlæggets naturgasforbrug: 

0,057 ton CO2 ækv./GJ 

 

(Astrup et al., 2011; Energinet.dk, 2014) 
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Drivhusgas udledning, gasmotor: 

0,30 ton CO2 ækv./1000 nm3 CH4 

 

Drivhusgas udledning, opgraderingsenhed: 

0,025 ton CO2 ækv./1000 nm3 CH4 
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Bilag A. Beregningseksempel 

Et biogasanlæg vil behandle husdyrgødning og kildesorteret affald til 

kraftvarmeproduktion. Biogasanlæggets varmeforbrug vil dækkes af 

gasmotoranlægget. På baggrund af mængder og sammensætning af biomassen 

vurderes det, at anlæggets gasproduktion vil være 2,2 mio. m3 CH4/år. Gyllen vil 

bidrage med ca. 80 % af gasproduktionen, mens det organiske affald vil bidrage 

med de resterende 20 %. Følgende vides: 

 

Input:  

Kvæggylle 50.000 tons/år 

Svinegylle 60.000 tons/år 

Sorteret husholdningsaffald 5.000 tons/år 

  

Output:  

El til el-nettet 9.100 MWhel/år 

Varme til fjernvarmenet 6.700 MWhvarme/år 

Afgasset biomasse 111.000 tons/år 

 

Det er fundet, at biogasanlægget vil medføre netto øgning af transport (biomasse 

og afgasset biomasse) på samlet 600.000 tonkm/år. Det lokale fjernvarmenet har 

en CO2 emissionsfaktor på 0,21 ton CO2 ækv./MWhvarme. Det kildesorterede affald 

indeholder 5,0 kg N/ton og 1,0 kg P/ton, eller i alt 25 ton N og 5 ton P. Der regnes 

med et udnyttelseskrav for kvælstof i affaldet på 40 %. Fosfat antages at kunne 

udnyttes 100 %. 

 

Kategori Underkategori Beregning 

Drivhusgas 

reduktion 

(ton CO2 

ækv./år) 

1. Energiproduktion El-produktion 
9.100 MWh/år*0,991 ton CO2 

ækv./MWh 
9018 

 Varmeproduktion 
6.700 MWh/år*0,21 ton CO2 

ækv./MWh 
1407 

2. Undgåelse af CH4 Kvæggylle 
50.000 ton gylle*0,015 ton CO2 

ækv./ton gylle 
750 

og N2O fra gylle Svinegylle 
60.000 ton gylle*0,023 ton CO2 

ækv./ton gylle 
1380 

3. Erstatning af 
N-reduktion, fra 

affald 

25 ton N*7,03 ton CO2 ækv./ton 

N*40% 
70 

kunstgødning P-reduktion, fra affald 
5 ton P*0,46 ton CO2 ækv./ton * 

100 % 
1 

4. Ændring i 

transport 
 

600.000 tonkm*-0,000091 ton 

CO2 ækv/tonkm 
-55 

5. Energiforbrug Elforbrug 

115.000 tons biomasse/år*0,005 

MWh/tons biomasse * -0,991 ton 

CO2 ækv./MWh 

-570 

6. Gasemissioner 
Emissioner fra 

gasmotor 

2.200.000 m3 CH4/år*-0,00042 

ton CO2/m3 CH4 
-660 

Sum   11.341 

 

 


