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Præsentation  - PlanAction  

• Lille uafhængigt rådgivningsfirma 
• 25 års erfaring i planlægning, realisering og drift af 

biogas anlæg 
 

Lars Baadstorp: 
• Medindehaver af PlanAction 
• Projektleder ved udvikling, planlægning og 

implementering af landsbyenergianlæg baseret på 
biogas og træflis i 1990’erne 

• Har siden gennemført planlægning  og implementering 
af biogasprojekter i stor set alle størrelser 
 

 



Anvendelse af biogas lokalt 
Biogas – en lokal ressource 

Hvordan anvendes den i Avnbøl- Ullerup? 

 

Biogas til forsyning af bygninger med varme: 

• Distribution af gas 

• Distribution af varme via fjernvarme 
 

Anden anvendelse: 

• Biogas til naturgasnettet 

• Biogas til transport 
 

 



Hvordan får vi biogasvarme i husene? 
Distribution af gas 

• Kan muligvis ske i eksisterende gasrør 

• Kræver nye brændere på alle fyr 

• Kun salg af gas til varme – relativt lille forbrug 

• Behov for sæsonvariation med  naturgas 

Distribution af varme via fjernvarme 

• Kræver etablering af fjernvarmenet 

• Samproduktion af el og varme 

• Tilfører indtægt fra salg af el 

• Mulighed for supplement med halm eller træ varme 

• 100% CO2 neutral (ikke bare varme men også el) 

 

 

 



Anbefaling 
Biogas - fjernvarme har de fleste fordele 

 

• Biogas kombineret med flis/halm passer til landsbyvarme 

• Biogasanlæg og kraftvarmeanlæg er dyre anlæg der bør 
udnyttes 100% - biogassen leverer grundlasten + 
elproduktion 

• Flis eller halm kedler er relativt billige anlæg men dyrere i 
drift – velegnede til middel/spidslast 

• Samarbejd med slagteriet i Blans 

 

Realisering kræver stor lokal opbakning 
 

Der er erfaringer fra lignende projekter som der kan bygges 
på. 

 

 

 

 



Biogas kombineret med flis eller halm 
Grovvurdering Avnbøl-Ullerup 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biogassen kan produceres på ca.  

• Ca. 45.000 t gylle 

• Ca. 7.000 t slagteriaffald 

• Ca. 5.000 t energiafgrøder 

 



Erfaringer med biogas-fjernvarme 
Der findes lokalt ejede biogas/flis anlæg i 

– Filskov 

– Snertinge 

– Blåhøj 
 

Landbrug og byen har dannet et fælles selskab 
 

Flere fjernvarmeværker der anvender biogas 
 

Etablering af fjernvarme i byer uden fjernvarme er 
kendt 

Vigtigst: Stor starttilslutning (normalt minimum 75% 
af alle almindelige forbrugere + alle storforbrugere)  

 

 

 



Filskov: 
Etableret:   1992/95 
Grundlag:   Lokal arbejdsgruppe 
     Tilslutningskampagne – ca. 80%  

    tilsluttet 
     Finansiering med kommunal   

    garant 
Tilslutningsafgift: Ingen 
Forbrugere: Ca. 170 fra start nu ca. 220 
     Alle husstand i byen er tilsluttet 
Varmepris: Standardhus (120 m2/ 
     18 MWh/år): 
     17.100 kr./år 
Energiforliget: Besparelse på ca. 4.000    

    kr./husstand 
  
 
 

 



Processen fra ide til realitet 
– Trinvis udvikling fra det generelle til det meget 

konkrete 

– Gør hvad der er nødvendigt når det er nødvendigt 

– Information og atter information – der er mere end 
300 beslutningstagere der skal blive enige! 

– Beslutninger skal tages lokalt på et professionelt 
grundlag 

– Der skal opbygges et stærk lokalt samarbejde 
mellem byerne, landbruget og kommunen 

 

 

 

 



Kan det realiseres? 
 

– Det er gjort før og det kan gøres igen 

– Men gør det kun hvis I er sikre på at det er en god idé 

– I sidste instans er der varmeforbrugerne der 
bestemmer  

 

 

 



– og hvordan? 
– Skitseprojekt – er det overhovedet rentabelt? 
 Undersøg muligheder, beregn konsekvenser? 
 Lokalisering 
 Hvad koster fjernvarmen? 
 Hvor sikker er prisen? 

– Tilslutningskampagne 
 Hvem ønsker at få fjernvarme på det givne betingelser 

– Hvis tilstrækkelig tilslutning – dan et lokalt energiselskab 
– Projektmodning 
 Alle nødvendige tilladelser 
 Finansiering 
 Endelige aftaler 

– Realisering/drift 
 
 

 



Hvem kan gøre hvad? 
Sønderborg kommune:   

– Igangsætter 

– Skitseundersøgelse 

Landbruget/varmeforbrugerne:  

– Danne biogasselskab/fjernvarmeselskab 

– Projektmodning/planlægningsfasen  

Andre lokale fjernvarmeværker 

– Mulig partner 

Biogasselskabet/fjernvarmeselskabet: 

– Etablerer og driver anlægget 

 

 



Tak for opmærksomheden 

For yderligere oplysninger: 

PlanAction Aps 

Klamsagervej 32 

8230 Åbyhøj 

Tlf.: 29 43 74 45 

Lars.baadstorp@planaction.dk 

 


