
Samarbejde om CO2- fangst 



• BioCarb Solution er en virksomhed grundlagt af 
fem biogasanlæg i Nordjylland.

• Biogasanlæggene vil i de kommende år investere i 
CO2 opsamlings- og lagerfaciliteter på anlæggene, 
så den biogene CO2 kan transporteres. 

• BioCarb Solution skal transportere den biogene 
CO2 fra de fem anlæg til et fremtidigt lager på 
Hirtshals Havn.
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Samarbejdspartnere

Biocarb Solution har den 1. december 2022 indgået en samarbejds-

aftale (MoU) med en række partnere, som skal undersøge og sikre 

håndtering af CO2 i hele værdikæden.

Det er INEOS Energy, Wintershall DEA, Evida, Blue Water Shipping 

samt Hirtshals Havn og Greenport North.



Hvorfor har vi indgået et samarbejde?

Fordi vi vil tage det første skridt i at kunne frigøre det fulde kommercielle potentiale i CCS - og CCU 
værdikæden ved at:

• Kombinere eksisterende biogasproduktion med Carbon Capture Storage.

• Bidrage yderligere til reduktion af emissioner fra dansk landbrug (negativ emission) og andre industrier gennem 
biogasanlægs eksisterende forretningsgrundlag.

• Opnå omkostningseffektivitet ved at udvikle den fulde værdikæde i samarbejde med ekspertpartnere.

• Gennem værdikæden at være den foretrukne leverandør og distributør af biogen CO2 til:

• Carbon Capture Storage (CCS) / Carbon Dioxide Removal (CDR)

• Carbon Capture Utilization



Nordjysk samarbejde om CCS

• Klynge af etablerede biogasanlæg med stor erfaring i at producere biogas.

• Indledningsvis 2024/25 produktion: 100.000 tons/år af biogen CO2.

• Samarbejdet forventes i løbet af 2025/26 at kunne håndtere ca. 400.000 tons/år af biogene CO2

• Klar til at transportere/source biogent CO2 gennem værdikæden for andre biogasanlæg/virksomheder.

• Ambitioner om at skabe et stærkt fodaftryk inden for biogen CO2-fangst og logistik



Nordjysk Carbon Capture samarbejde 2024/25
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Udnyttelse af CO2 fra Biogas opgraderingsanlæg

Et væsentligt bidrag til negativ emission

• Biogasproduktion i Danmark i 2021 : 26 PJ

• Carbon Capture potentiale fra biogas i 2021 : 875.000 T CO2/år

• Biogasproduktion 2035 : 60 PJ (Biogas Danmark)

• Carbon Capture potentiale fra biogas i 2035 : 2.000.000 T CO2/år

• Dette kommer oveni den forventede nettoreduktion på 5.400.000 T CO2-ækv/år som Biogasproduktionen i 
2035 vil bidrage med.

Kilde: Biogas Danmark Outlook / DBC



Carbon Capture Storage (Case)

Værdikæden skal være på plads

På Biogasanlægget:

• Opsamling, rensning, liquifaction, mellemlagring

Infrastruktur:

• Transport til udskibningshavn, lagerkapacitet på havn

Lagring:

• Transport og håndtering af lagring i undergrunden

Økonomi:

• Opbygning af businesscase, kortlægning af CAPEX/OPEX gennem hele værdikæden



Carbon Capture Storage (Case)
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Carbon Capture Storage (Case)
En løsning for den biogene CO2

Fremtidsperspektiv med Biocarb Solution:

- Skaber stordriftsfordel på logistik, lagring og salg af biogen CO2 fra bioanlæg med henblik på optimal udbytte for leverandøren 

- Salg af biogen CO2 gennem anerkendt internationalt partner indenfor CDR, CCS, CCU mm.

- Skalerbar til andre regionale områder i Danmark

- Case by case indenfor logistik, lagring og salg

- Den totale mængde biogene CO2 i DK vil altid kunne lagres i CCS , fx Greensand Projekt eller evt. fremtidige kystnære CCS 
projekter

- Dersom den producerede biogene CO2 ikke kan eller ikke ønskes handlet til CCU eller andre formål, vil CCS altid kunne anvendes 
som ‘skallespand’ for den biogene CO2. Hvilket vil betyde et 100% salg af leverandørens biogen CO2

- Biogen CO2 afsættes/handles til den bedste værdi, - det være sig til CCS/CDR eller CCU

- Biocarb Solution vil byde nye partnere velkommen i den nærmeste fremtid 


