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Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune
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Biogas = 65 % CH4 og 35 % CO2

• Biogas dannes som en kædereaktion når 
forskellige bakterier ”æder” sig igennem 
organisk stof og danner CH4

• Biogas kræver ilt fri
• Temperatur på mellem 37 til 52 gr. 

Kilde: ”Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og 
screening af lokaliteter

”Version 1.0 Februar 2005, © Miljøstyrelsen. 



Energi Sekretariatet

• Meget tung lastbil-transport med gylle til centrale biogasanlæg
• 40 % energitab som varme fra gårdanlæg med motordrift og el-produktion

Hvordan indsamles biogassen billigst muligt Hvordan indsamles biogassen billigst muligt 

med det lavest mulige energiforbrug?

Energi i Balance



Biogasproduktion fra 80 % af husdyrgødning 
og 5 % af landbrugsarealerne 

= Naturgas behovet til Kraftvarme i RKSK

Skitserapport 



Styregruppens formål:
• At konstruere en energi og økonomisk bæredygtig 
lokalt forankret biogasmodel

Formål med styregruppenFormål med styregruppen

• Selvforsynende med grøn energi i RKSK, fokus på biogas.
• Udvikle en model for decentrale biogas anlæg
• Fastholde landbrugsproduktionen
• At være på forkant med udviklingen, miljøvenligt brændsel. Biogas muligheden skal dyrkes.

– Hensyn driftsikker varme til rentabel pris, en del af fjernvarmeværkernes formåls 
paragraf.

– Økonomi, kontrakter, ejer struktur, substitutionspriser på 10-15 års sigt, kontrakt 
udformning

• Bindeled tilbage i gruppernes bagland og til politikerne

• Analysere en Økonomisk bæredygtig biogas modellen med lokal forankring: Laver den 
endelige model.
– Dokumentation
– Teknikken er i orden
– Er Kommunen risiko villig, der skal start kapital

• Sætter retningen på udbygningen af RKSK modellen
• Styregruppen sender indstillinger til byrådet via projektlederen

• Åbenhed er en forudsætning for samarbejdet, offentlige referater



Delkonklusioner fra skitserapporten

• Fjernvarmeværk-pris 4,00 kr pr m3 CH4

• Transmissionsafgift 0,50 kr pr m3 CH4

• Afregning landmænd 3,50 kr pr m3 CH4
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Bioenergi Vest A/S:
Direktør

Lars Byberg

• Værdisætning for
Landbruget

• Landbrugs input
• Opstart af decentral/

centrale anlæg
• Finansierings- og 

driftsselskab

• Dimensionering og 
prissætning af 

decentrale anlæg

• Værdisætning for
Fjernvarmeværkerne

• Fjernvarme input

• Energi-planlægning
• Biogas-udbygnings-

plan
• Godkendelses-

Procedure
• Finansierings- og 

driftsselskab

• Etablering og drift 
af

transmissionsnet

Økonomisk 
Og fagligt grundlag 

for etablering 
af Etape 1



Anlægsinvesteringer for at erstatte 

100 miom3 CH4 naturgas

Totale anlægsinvesteringer til antal m3 CH4 100.000.000 

Stk/km
Gnm. pris i mio 

kr mio kr

Centrale biogasanlæg 2 250 500

Decentrale værker 500 DE 25 6 150

Decentrale værker 1500 DE 44 10 444Decentrale værker 1500 DE 44 10 444

Decentrale værker 2500 DE 6 12,5 80

Transmissionsledning 200 0,6 120

Total mia kr 1,3





Aktiviteter i Bioenergi Vest A/S

• Finansiering af ledning og biogasanlæg via 
anlægsstøtte, fonde, lån m.m.

• Ansøge om byggetilladelser, miljøgodkendelser m.m.
• Køber biogasanlæg og etablerer dem hos landmændene
Leasing-model: 
Udmatrikuleret areal hvor der opstilles et biogasanlæg
Landmanden betaler et fast mnd. beløb afregnes i gasLandmanden betaler et fast mnd. beløb afregnes i gas

• Lave kontrakter med landmænd og købere
• Drive ledningsnettet og optimere biogas produktionen
• Servicere de decentrale-biogasanlæg
• Gas-logistik samt gas kvantitet og kvalitets måling
• Afregne gas og skrive faktura



På begyndt Færdigt

Bioenergi Vest A/S aug-10

Nul anlæg mar-11 dec-11

Bioenergi Vest A/S

Etape 1 dec-11 dec-12

Etape 2 apr-12 nov-13

Etape 3 apr-12 apr-14



Etape 1.
Lyne til Skjern
3 forgreninger
35 km ledning
5 biogasanlæg 1500 DE
5 mio m3 methan CH4
Opkobling til Skjern Fj.v.
Pris 75 mio kr

RKSK-Modellen



Styrker i at blæse biogas i et 
ledningsnet

• Minimeret energi-forbrug til transport af gylle/biomasse 
på landevejen

• Forøger det samlede biogaspotentialet, da små 
mængder biomasse og biomasse med lavt gas indhold 
bliver økonomisk attraktivt

• Større system robusthed, da nettet levere forsynings-
og afsætningssikkerhed des flere aktører, der opkoblesog afsætningssikkerhed des flere aktører, der opkobles

• Åbner for nye anvendelse og afsætningsmuligheder af 
biogassen

Mere info om projektet på

www.agrofora.dk


