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Introduktion 
I det efterfølgende præsenteres der en samlet feasibility analyse af det planlagte biogas-
anlæg i Odsherred. Det planlagte biogasanlæg forventes placeret nord for Vig, er opdelt 
i to etaper, hver med en kapacitet på 80.000 tons råvarer pr. år, eller i alt 160.000 tons, 
når anlægget er fuld udbygget.  

Hovedformålet her er at give et overblik og opdatere de vigtigste informationer og data 
fra den løbende planlægningsproces vedrørende biogasanlægget i Odsherred. Der er i 
feasibility analysen særlig fokus på de rammebetingelser og vilkår, som er af særlig 
betydning for mulighederne og risici ved etablering af det påtænkte biogasanlægget i 
den planlagte lokalitet nord for Vig. Analysen er tilstræbt udformet på en sådan måde, 
at projektets forskellige interessenter forhåbentlig vil kunne nyttiggøre analyserne i de-
res beslutningsproces. 

Der er belyst følgende emner: Selve biogasanlæggets opbygning, den forventede råva-
reforsyning, gasproduktionen, anvendelsen og kvaliteten i restprodukterne, anvendelse 
af biogassen på et motoranlæg, driftsøkonomi og risikovurdering af de to etaper af bio-
gasanlægget, samt lokale økonomiske effekter.  

I analysen er der anvendt en række forudsætninger, som alle fremgår nærmere af noter-
ne til de forskellige tabeller i bilaget. 
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Biogasanlæg i Odsherred - introduktion 

Hovedformålet er som sagt at give et overblik og opdatere de vigtigste informationer og 
data fra planlægningen af biogasanlægget i Odsherred. Der er især medtaget materiale, 
som er egnet til at vurdere muligheder for og risici ved etablering af biogasanlægget.  

Det planlagte biogasanlæg, placeret nord for Vig, er opdelt i to etaper, hver med en for-
ventet kapacitet på 80.000 tons, og således en samlet kapacitet på 160.000 tons råvarer. 
Dokumentet skal opdatere de tekniske og økonomiske data for de to anlæg, hvor især 
følgende emner vil blive belyst: Selve biogasanlæggets opbygning, den forventede råva-
reforsyning, gasproduktionen, anvendelsen og kvaliteten i restprodukterne, anvendelse 
af biogassen på et motoranlæg, driftsøkonomi og risikovurdering af de to etaper af bio-
gasanlægget, samt lokale økonomiske effekter. Hovedinformationen findes i bilagene, 
som nærmere skal introduceres i de efterfølgende afsnit. 
 

1. Biogasanlægget 
Myndighedsgodkendelsen af biogasanlægget består i et kommuneplanstillæg, en lokal-
plan, en VVM og miljøgodkendelse. I godkendelserne er der taget udgangspunkt i en 
samlet kapacitet på 200.000 tons på følgende måde: Kommuneplanstillægget, lokalpla-
nen, VVM'en er udarbejdet til en kapacitet på 200.000 tons, og dækker således både eta-
pe 1 og etape 2 af projektet. Miljøgodkendelsen er kun udarbejdet for etape 1, og god-
kender en produktion på 80.000 tons. Ved virkeliggørelsen af etape 2 skal der udarbej-
des en miljøgodkendelse for etape 2. Nedenfor findes en oversigt over det samlede bio-
gasanlæg: 

Figur 1.  Oversigt over biogasanlægget: etape 1 og etape 2. 

 
 

De to etaper vil have en normal kapacitet på 160.000 tons. Et biogasanlægs kapacitet af-
hænger af råvaremængden og af råvarernes opholdstid i bioreaktoren. Opholdstiden vil 
typisk være på 28 dage. Den optimale opholdstid afhænger af de anvendte råvarer, som 
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kan være både kortere eller længere end de 28 dage. Er opholdstiden kortere, øger det 
tilsvarende den mængde, der kan behandles. Det er baggrunden for, at godkendelsen er 
udarbejdet til 200.000 tons råvarer, medens de to etapers normale kapacitet er beregnet 
til 160.000 tons.  
 

2. Råvareforsyningen 
Den samlede råvareforsyning på 160.000 tons er nærmere beskrevet i Bilag 4. Råvare-
forsyning til etape 1 findes i Bilag 5 og en mulig råvareforsyning til etape 2 er opgjort i 
Bilag 6. Mængdemæssigt er hovedråvaren svine-, kvæg og minkgylle, i alt opgjort til 
127.560 tons, som modsvarer den gyllemængde, der vil være til rådighed i anlæggets 
opland (se den nærmere redegørelse i Bilag 2). Det samlede råvaremønster er belyst i 
nedenstående figur:  

Figur 2.  Forventet råvaretilførsel til Etape 1 og Etape 2. 

 
  Kilde: Se bilag 4, 5 og 6. 

Den ovenstående råvaresammensætning skal kun opfattes som en foreløbig skitse, hvor 
der i praksis vil forekomme en række variationer. Der er stor lighed mellem råvaresam-
mensætningen i de to etaper. Dog er råvareforsyningen i etape 1 overvejende sammen-
sat efter ejerkredsens egne råvarer, medens etape 2 også inddrager en række andre råva-
rer og restprodukter fra den lokale industri, husholdningsaffald samt tang. 

Der er en række hensyn, som bør indgå i valg og sammensætning af råvarerne. For det 
første er det vigtigt, at hovedråvarer tilgængelige hele året og kan tilføres jævnt af hen-
syn til stabiliteten i gasprocessen.  

For det andet skal der sikre et relevant tørstofniveau i det tilførte materiale, hvor det må 
forventes, at den øvre grænse er mellem 12-14%. Jo højere indhold af organisk tørstof, 
jo større gasudbytte; men nås den øvre tørstofgrænse vil omrøringen hindres eller være 
umulig, og gasudbytte vil af den grund falde drastisk. 
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For det tredje skal næringsstofindholdet i restproduktet sikres ved, at der er et tilstræk-
keligt indhold af kvælstof, fosfor og kalium, ellers vil restproduktet ikke kunne afsættes 
til landmændene. Mest kritisk her er kvælstofindhold, hvor et indhold på 3,5-4,0 kg pr. 
tons eller derover er acceptabelt. Der henvises til næringsstofoversigten i Bilag 8, hvo-
raf det fremgår, at råvaresammensætningen opfylder kravene, især pga. gylle og dyb-
strøelse.  

For det fjerde skal råvarerne udvælges, således at der opnås det størst mulige gasudbyt-
te. I Bilag 7 er beregnet brutto indtægten (dækningsbidrag for gasproduktionen) for de 
forskellige råvarer. Heraf fremgår det, f.eks. halm og grødeskær repræsenterer det stør-
ste dækningsbidrag, medens svine- og kvæggylle repræsenterer et negativt dækningsbi-
drag. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at gyllen er helt nødvending, fordi den 
bidrager til væsken og dermed omrøringen i reaktoren, og fordi den i høj grad bidrager 
til næringsstofindholdet. Endvidere indeholder især kvæggyllen en række mikro-næ-
ringsstoffer, som er nødvendig for biogasprocessen. 
 

3. Gasproduktion 
Indledningsvist har forskellige anvendelsesmuligheder af biogassen været undersøgt, 
hvor især to alternativer har været interessant, nemlig dels opgradering til naturgasnettet 
og dels anvendelsen af biogassen på et motoranlæg til produktion af varme og el. An-
lægsomkostningerne ved opgraderingen er betydeligt, især fremføring af gasledning til 
40 bar naturgasnettet. Analyserne har vist, at opgradering ikke kan være en aktuel løs-
ning i området. Det har ført til valg af gasmotor løsningen, ikke mindst fordi, der i for-
vejen findes mange gasmotorer i området, som det fremgår af nedenstående figur: 

Figur 3.  Afsætningsmulighederne for biogas i områderne Vig, Højby, Grevinge og 
  Nykøbing Sjælland. 
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Figuren viser, at der i forvejen findes i alt 15 gasmotorer placeret i Vig (SEAS), i Højby 
(SEAS), i Nykøbing Sjælland (Nykøbing Sjælland Varmeværk, a.m.b.a) og Grevinge-
Herrestrup Kraftvarmeværk (Odsherred Forsyning, kommunalt selskab). Disse 15 gas-
motorer er i dag baseret på naturgas og har været understøttet gennem et statslig grund-
tilskud, som imidlertid bortfalder med udgangen af 2017.  

Det vurderes, at anlæggene herefter kun vil blive anvendt til kraftvarmeproduktion på 
naturgas i meget begrænset omfang, især fordi el-prisen (spotmarkedsprisen) er lav, 
nemlig omkring 20-22 øre pr. kWh. Denne markedspris er stort set halveret siden 2010. 
Den lave indtægt på el-siden har ført til forhøjede varmepriser for at dække anlæggenes 
omkostningerne. 

Der er behov for at skabe et nyt forsyningsgrundlaget. Her repræsenterer biogasanlæg-
get ved Vig et væsentligt bidrag. Den samlede biogasproduktion 61.800 MWh vil an-
vendt på gasmotorerne føre til en el produktion på 24.300 MWh og en varmeproduktion 
på 32.400 MWh.  

Biogasproduktionen er støttet. Den bestående støtteordning giver anlægget en forventet 
indtægt på i gennemsnit 125 øre pr. kWh i perioden 2018-2029. Se ordningen og frem-
skrivningen i Bilag 9 og beregningerne i Bilag 10 og Bilag 11. Tilskudsprisen på 125 
øre pr. kWh skal sammenholdes med den markedspris, der kan opnås på 20-22 øre ved 
at anvende naturgas på motoranlæggene. 

Der er sæson i varmeforbruget. Sommerforbruget er beskedent. Biogasmotorerne skal 
køre hele tiden, da der er meget begrænsede muligheder for at lagre biogassen. Det be-
tyder, at det vil være en fordel at tilpasse anvendelsen af biogas på de enkelte motoran-
læg, så man undgår et betydeligt varmeoverskud over sommeren. Det kan illustreres 
nærmere med varmeforbruget på de to forsyningsområder - Vig og Højby:  

Figur 4.  Varmebehovet i Højby og Vig fordelt på måneder, samt den andel, der med 
  fordel kan dækkes af biogas, anvendt på motoranlæg. 

 
Hvis man skal opnå den største energimæssige og økonomiske fordel, skal biogasmoto-
rerne køre i grundlast, altså køres på en sådan måde, at der kun sker en bortkøling af 
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varmen i meget begrænset omfang. Det er nærmere belyst for forsyningen til Vig (se 
Bilag 10) og for Højby (se Bilag 11).  

Af figur 3 (foregående side) fremgår det, at det vil være teknisk muligt at anvende bio-
gas i alle de byer i Odsherred, hvor der i dag findes motoranlæg med naturgas. Hvor 
mange anlæg, der kan forsynes, afhænger selvfølgelig af, hvor stor biogasproduktionen 
bliver. Udgangspunktet er imidlertid, at etape 1 med en biogasproduktion på 29.400 
MWh kan dække behovet i Vig, og at etape 2 med 32.400 MWh vil kunne dække be-
hovet i Højby. Skulle der være overskydende gas, vil man efterfølgende kunne overveje 
at føre biogassen enten til Grevinge eller til Nykøbing Sjælland, hvor vejen til Grevinge 
vil være den korteste, idet gasledningen kan bygges som en forlængelse af gasledningen 
til Vig. 

Analyse har vist, at omkostningerne til gasledningerne er så beskedne, at det vil være en 
fordel at bygge de ekstra gasledninger fremfor at bortkøle varmen af om sommeren. 

Biogassen går ind og løser et problem med de naturgasfyrede fjernvarmeanlæg. Løsnin-
gen er oplagt, fordi man kan benytte sig af den bestående infrastruktur, nemlig dels 
fjernvarmenettet til afsætningen af varmen, og anvendelsen af de bestående 
motoranlæg. Der vil dog være behov for en nærmere teknisk/økonomisk analyse af de 
enkelte motor-anlæg for at vurdere, om motorerne med fordel kan ombygges til biogas 
eller om der skal anskaffes nye motorer, beregnet på biogas.  

Det bemærkes, at beregningerne i Bilag 10 (forsyning til Vig) og Bilag 11 (forsyning til 
Højby) er baseret på etablering af nye motoranlæg med hver en indfyret kapacitet på 3,5 
MW. 
  

4. Motoranlæg og forslag til afregningsmodel 
Som det fremgår af det foregående vil den mest hensigtsmæssige anvendelse af biogas-
sen være på motoranlæg, hvor man vil kunne opnå en samlet virkningsgrad på mellem 
94-97% på nye motorer og lidt lavere for de bestående motoranlæg. 

Det er i det følgende forudsat, at motoranlæggene drives uafhængig af biogasanlægget 
som et selvstændigt selskab. Der er der både teknisk/økonomiske og lovgivningsmæs-
sige begrundelserne for. Efter de gældende støtteordninger (se Bilag 9) gives der som 
nævnt en fast støtte til el-produktionen, medens varmeproduktionen ikke er støttet, men 
dog fritaget for energiafgiften. De motoranlæg, der er på tale, er de enten bestående mo-
toranlæg i Vig og Højby, i dag ejet af SEAS/-NVE, eller nybyggede motoranlæg på de 
samme lokaliteter.  
 

4.1. Model til beregning af betaling for biogassen  

Problemstillingen er følgende: Hvordan kan tilskuddet til el-produktionen overføres til 
biogasanlægget, samtidigt med, at man sikrer en varmepris, der vil være fordelagtig for 
fjernvarmeforbrugerne i henholdsvis Vig og Højby? 

Formålet med beregningsmodellen er at belyse den pris, som biogasanlægget kan opnå 
ved at levere biogas til et motoranlæg, givet af motoranlægget modtager et el-produk-
tionstilskud og selv udnytter varme fra motoranlægget.  
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Forudsætningerne: Biogasanlæggets gas leveres til et motoranlæg placeret ved fjern-
varmeanlæggene i Vig og i Højby. Motoranlægget producerer elektricitet, som leveres 
til nettet, og betales af staten efter gældende regler.1 Betalingen er består i en fast til-
skudspris. Prisen reguleres årligt. I året 2017 er tilskudsprisen på 135,7 øre pr. kWh. 
Der vurderes, at der i de kommende år vil være tale om en svagt faldende betalingspris 
for perioden frem til 2035, jvf. beregningerne i Bilag 9 - med mindre tilskudssystemet 
helt ændres. 

I forbindelse med planlægning af et biogasanlæg nord for Vig og Højby er der lavet – 
og nu opdateret – nogle beregninger over de økonomiske sammenhænge. Beregningerne 
har udgangspunkt i følgende afregningsmodel, illustreret med motoranlæg til Vig: 

Figur 5.  Afregningsmodel: De økonomiske relationer mellem biogasanlægget og mo-
  toranlægget. Tallene i modellen nedenfor er for Vig (Bilag 10). 

 
 

Afregningsmodellen bygger på, at tilskuddet til el-produktionen overføres til biogasan-
lægget. Modellens elementer er følgende:  

  • Der fastsættes en varmepris, dvs. en betaling for den varme, der kan aftages af forsy-
 ningsselskabet (SEAS/NVE). Den er fastsat til 25 øre/kWh. 

  • Fra tilskuddet til el-produktionen fratrækkes udgifter til motoranlægget, dvs. vedlige-
 hold, eftersyn, drift og afskrivning.  

  • Biogasanlægget modtager en betaling, svarende til 52,3 øre pr. kWh leveret gas. 
 Denne pris fremkommer som betaling for varme på 25,0 øre pr. kWh, og betaling fra 
 den producerede el, minus udgifterne til motoranlægget. Betalingen fra el er beregnet 
 til en gennemsnitlig pris på 125,8 øre over hele perioden. Fra denne pris fragår der 
 som nævnt udgifter til motoranlægget. Resultatet er de nævnte 52,3 øre pr. leveret 
 kWh biogas. 

Alle priser er gennemsnitlige priser beregnet for perioden 2018-2029 (inklusiv), jvf. Bi-
lag 10 og Bilag 11. Den væsentligste forudsætning for denne model er, om støtteordnin-
gen opretholdes på samme niveau. Det skal belyses nærmere i det efterfølgende. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Jvf. Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi. LBH nr. 1288 af 27/10/- 2016. 
 Se især §43a-§43e. 
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4.2. Risikovurdering af afregningsmodellen 

Den største risiko er forbundet med ændringer i betalingen for den producerede elek-
tricitet, idet el-salget skaber godt 84% af indtægten. Denne betaling er som sagt for-
udsat til 125,8 øre pr. kWh elektricitet. Biogasanlægget - både etape 1 og etape 2 - vil 
gå i nul, hvis den faste betalingspris falder til 96,50 øre pr. kWh.  

Til belysningen af indtægtsrisikoen skal der kort redegøres for tilskudsordningen. Der er 
to typer af tilskudssystemer indenfor vedvarende energi, dels et pristillæg til markeds-
prisen (spotprisen), og dels en fast samlet årlig afregningspris. For el produceret på bio-
gas anvendes der det sidstnævnte pristillægssystem: En samlet årlig afregningspris (jvf. 
§43a). Det består af tre elementer: 

  •  Basis: 79,3 øre (markedspris + tilskud, §43a, stk. 2). Denne pris reguleres årligt ef-
 ter nettoprisindekset (med 60% af indekset) og er i dag 81,6 øre pr. kWh elektricitet
 (§43a, stk. 6). Denne pris vil næppe kunne falde, da den kun er pristalsreguleret.  

  • Tillæg 1: 26,0 øre (jvf. §43a, stk. 5). Dette tillæg reguleres efter naturgasprisen i for-
 hold til en basispris på 53,2 kr. pr. GJ (daglig ahead-slutpris på Nordpool gas i gen-
 nemsnit over hele året). Dette pristillæg reguleres med 1 øre pr. kWh for hver krone 
 naturgasprisen pr. GJ falder eller stiger. Falder naturgasprisen med 1 krone pr. GJ, 
 øges tilskuddet med 1 øre pr. kWh. Og omvendt stiger naturgasprisen med 1 krone 
 pr. GJ, falder tilskuddet med en øre pr. kWh biogas-el (jvf. §43e, stk. 1-2). Dette til-
 skud er i dag (2017) på 48,1 øre pr. kWh el-biogas. Risikoen er særligt knyttet til det-
 te tilskudselement som følge af en mulig stigning i naturgasprisen. 

  • Tillæg 2: 10 øre (jvf. §43a, stk. 5). Tillægget udgør 10 øre pr. kWh biogas-el, redu-  
 ceres med 2 øre år for år, for helt at bortfalde med udgangen af 2019. 

Som sagt vil biogasanlægget gå i nul, hvis den fast afregningspris falder til 96,50 øre pr. 
kWh. Vi antager, at nettoprisindekset ikke falder. Det betyder, at man som minimum 
kan regne med dagens afregningspris på 81,6 øre (det første tilskudselement). Det bety-
der videre, at tillæg 1 (de 26 øre) skal falde fra det nuværende 48,1 øre til 14,9 øre (for-
skellen mellem nulpunktet på 96,50 øre og afregningsprisen på 81,6 øre). 

Denne situation kunne opstå, hvis naturgasprisen (day ahead) stiger til 64,30 kr. pr. GJ. 
De aktuelle priser på Gaspoint Nordic svinger mellem 32,00 -32,70 kr. pr. GJ, som er 
omkring 50% under den kritisk afregningspris. 

Risikoen for, at biogasanlægget skal gå i nul må således anses for meget lille. Risikoen 
vil kun kunne opstå ved, at der sker en fordobling af naturgaspriserne i forhold til de ak-
tuelle priser. 2 

Sammenfattende kan det siges, at der vurderes ikke at være væsentligt risiko for biogas-
anlæggets indtægter efter det gældende tilskudssystem. Skulle tilskudssystemet ændres, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Det bemærkes, at Energistyrelsen i »Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på
 energiområdet«, Energistyrelsen 2016, s. 11 regner med følgende naturgaspriser – importpri-
 ser (CIF-priser): For 2017 angives en CIF-pris på 37,90 kr. pr. GJ; for 2035 forventes CIF-
 prisen at stige til 62,90 kr. pr. GJ. Reguleringen er ikke baseret på CIF-priser, men på en-
 grospriser (ahead priser). De priser, der skal anvendes i de samfundsøkonomiske analyser 
 svarer til følgende engrospriser: 2017: 32,30 kr pr. GJ og 2035: 51,80 kr pr. GJ. 
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kan der selvfølgelig opstå problemet. Tilskudssystemet skal dog ændres meget vidt-
gående, hvis det skulle føre til problemer.  

Men der består en risiko. Den er forsøgt afdækket ved, at motoranlæg og biogasanlæg er 
afskrevet efter 10 år. Der sker næppe ændringer i tilskudssystemet før end efter 2023. 
Da vil de 6 af de 10 afskrivningsår være gået og risikoen således begrænse sig til årene 
efter 2023. 
 

5. Driftsøkonomi og risikovurdering af biogasanlæggene 
Bilag 12 og Bilag 14 indeholder et overslag over den forventede driftsøkonomi for hen-
holdsvis etape 1 og etape 2. Hovedmønstret er det samme for de to etaper, selvom en 
række forudsætninger er forskellige, bl.a. finansieringsvilkår. Hovedmønstret er følgen-
de: 

  • En samlet årlig omsætning for de to faser på godt 32 mio. kr. En forventet samlet in-
 vestering i biogasanlæg på 80 mio. kr. 

  • For etape 1 forventes der et resultat før skat på 2,1 mio. kr. For etape 2 er det forven-
 tede resultat på 2,8 mio. kr. Der er tale om det gennemsnitlige resultat for hele perio-
 den 2018-2029. 

Omsætningen og driftsresultaterne hænger selvfølgelig sammen med en række budget-
forudsætninger, som er nærmere vurderet i risikoanalyserne i Bilag 13 (etape 1/Vig) og 
Bilag 15 (etape 2/Højby). Analyserne viser to budgetforudsætninger, som kan medvirke 
til en større risiko: 

  • Gasudbyttet: Resultatet vil gå i nul, hvis gasudbyttet er 13,5% lavere end budgetteret 
 for etape 1-anlægget og 16,7% lavere end budgettet for etape 2-anlægget.  

  • Afregningsprisen: Som nævnt kan leveret biogas afregnes til 52,3 øre for etape 1 og 
 52,4 øre for etape 2. Det vil være kritisk, hvis denne afregningspris for etape 1's ved-
 kommende falder til 47,1 øre. For etape 2 vil det være kritisk, hvis afregningsprisen 
 falder til 47,2 øre. 

En række øvrige budgetparametre har kun begrænset effekt; det gælder f.eks. for råvare-
priserne og variation i anlægssummen.  

Den risiko, der er forbundet med gasudbytte, vil kunne afdækkes ved en række tiltag, 
hvor især skal nævnes optimering af råvarevalg og procesoptimering. For råvarevalget 
handler det især om på forhånd at have et tilstrækkeligt kendskab til gaspotentialet i de 
pågældende råvaremuligheder, eksempelvis dokumenteret gennem forudgående udråd-
ningsanalyser af gaspotentialet. 

Risikoen ved afregningspriser har to hovedaspekter. Det ene aspekt handler om motor-
driften, antal udetimer, virkningsgraden samt omkostninger til især vedligehold af mo-
toranlæg. Det andet aspekt handler om tilskudsniveauet, dvs. afregningsprisen for den 
producerede elektricitet. Risikoen ved motordriften vil især afhænge af, om der anven-
des ombyggede bestående motoranlæg, eller om der anskaffes nye motorer med rele-
vante driftsgarantier. Den del af risikoen, der er knyttet til tilskudsniveauet, kan ikke 
direkte afdækkes. En måde at reducere denne risiko er ved at forudsætte en kortest mu-
lig afskrivningsperioden for anlægget, både for biogasanlægget, men også for motoran-
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lægget. Det vil på den ene side kunne mindske effekter af ændringer i afregningspriser, 
og vil på den anden rumme mulighed for at forlænge afskrivningsperioden, idet hoved-
parten af anlægget har en længere levetid end en afskrivningsperiode på 10 år. 

Biogasanlægget har en række miljømæssige og lokaløkonomiske effekter, hvor der især 
skal henvises til den forventede direkte beskæftigelseseffekt, analyseret i Bilag 16, hvor 
der forventes en samlet direkte beskæftigelseseffekt på knap 21 helårsansatte personer, 
hvor det forventes, at mindst 14 heraf vil være en lokal beskæftigelsesgevinst. 

Beregningerne i Bilag 17 viser, at det planlagte anlæg med de to etaper vil kunne bidra-
ge til reduktion af drivhusgas udledningen på 36.800 tons. Hertil kommer, at anlægget 
forventes at bidrage til den lokale på godt 31 mio. kr., som er fordelt med godt 6 mio. 
kr. som lønindtægt, afgiftsbesparelse på godt 4 mio. kr., samt værdien af drivhusgas re-
duktion på 4,5 mio. kr., som giver kvotebesparelser for forsyningsselskaberne. Hertil 
kommer en øget omsætningseffekt på godt 16 mio. kr. for erhvervet. Der henvises til 
beregningerne i Bilag 18.2 og den grafiske oversigt i Bilag 18.1. 

 

____________________________ 
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