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Cirkulær økonomi
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Biogasanlæg skaber masser af jobs

Et typisk større anlæg skaber 167 
fuldtidsjob i byggeperioden, 

Og efterfølgende 
83 faste arbejdspladser (14 på 

selve biogasanlægget og 69 hos 
anlæggets leverandører)

4



Vi driver i dag 12 anlæg 
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Biogasanlæg i drift

Pipeline projekter

Biogasanlæg under opførelse

Biogasanlæg i udlandet

• France, Thouars - Tiper Methanisation

Nature Energy producerer biogas. 
Det gør vi bl.a. gennem husdyrgødning, 
madaffald og andre af samfundets 
affaldsprodukter. 

Nature Energy etablerede sit første 
biogasanlæg i Holsted i 2015, og i dag er vi 
blandt verdens største producenter af biogas
med 11 anlæg fordelt på Fyn og Jylland. Vi 
driver desuden et anlæg i Frankrig.  

I 2020 omdannede vi 3,5 mio. tons biomasse 
til 125 mio. m3 biogas, hvilket svarede til ca. 
25 % af den samlede grønne gas i det danske 
gasnet.

I 2021 skruer vi yderligere op og øger 
biogasproduktionen med ca. en tredjedel. 
Det betyder, at vi kommer til at levere 
omkring 33 % af den grønne gas i Danmarks 
gasnet.
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Gastankanlæg (100 % biogas)
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Nature Energy har 16 anlæg, hvoraf de fleste er offentligt 
tilgængelige, og vi er klar til at investere i flere 
gastankstationer, så vi kan styrke mulighederne for at 
anvende biogas i transportsektoren yderligere. 

Vi opfører og driver alle anlæggene med 365/24/7 
Overvågning



Møg fra én ko kan omsættes til: 

25.000 km kørsel i en lille bil 
(VW Up på gas) 

eller

3.600 km kørsel i en lastbil
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Biogas til grøn transport
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Ved almindelig udskiftning i
et naturligt tempo kan man 
udskifte 12.700 busser og
lastbiler, der kører på diesel 
til biogas frem mod 2030



Årlig CO2 besparelse
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I 2030 skal godt 500.000 
elbiler køre på el for at 
opnå samme effekt som
som 12.700 busser og 
lastbiler



Gasnet
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Kilde: Evida.dk



Anlægstyper 
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Store anlæg med slowfill og fastfill 

- Busser, Renovation, hjemmepleje

- Offentlig adgang med Nets tilslutning 

Skræddersyet slowfill-løsning 

- Renovationsbiler tankes om natten

- Uden offentlig adgang 

- Nøglefærdig løsning målrettet kundens behov.

https://www.transportmagasinet.dk/article/view/646958/gasdrevne_skraldebiler_far_hver_sit_fyldeanlaeg

https://www.transportmagasinet.dk/article/view/646958/gasdrevne_skraldebiler_far_hver_sit_fyldeanlaeg


• Biogasproduktion er stigende og forventes at 
dække gasforbruget i 2030 • Der er potentiale til at 

producere mere grøn gas til transport

Økonomi

12Kilde: COWI ”Analyse Af Grøn Omstilling For De Regionale Busser”, Midttrafik maj 2020

Barrierer:
• Afgiftssystemet fremmer ikke biogas til grøn transport 

sammenlignet med fossilt brændsel

• CO2 fortrængningskravet understøtter ikke omstillingen 
hvis det ikke er mere ambitiøst.

Muligheder
• Biogas til transport kan levere et markant bidrag til 

reduktion af CO2-udledningen

• Biogasproduktionen er stigende og forventes at dække 
gasforbruget i 2035 

• Teknologien er tilstede og afprøvet
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Produktion 
af biogas

Salg af biogas til 
transport

Salg af biogas

Tak for jeres tid

Kontaktoplysninger:
Steen Olsen 
Mail: sto@natureenergy.dk
Mo.:  51 38 07 05
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