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HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE?
En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds
produktionsproces.
En internationalt kendt industriel symbiose er Kalundborg Symbiosis, hvor en række virksomheder udveksler både materialer, energi og vand.
Læs om Kalundborg Symbiosis og om Symbiosis Center på: www.symbiosecenter.dk
Grøn Industrisymbiose er et program under Erhvervsstyrelsen, hvor der, i samarbejde med de Danske Regioner, er nedsat en task force med
formålet at identificere og facilitere symbioser i hver af de fem danske regioner. Læs mere om Grøn Industrisymbiose på:
www.grønomstilling.dk
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HOVEDPOINTER
Industrisymbioser, som øger produktionen eller
nyttiggørelsen af biogas, kan skabe økonomiske
og miljømæssige gevinster. Der findes ofte en
række interne muligheder for at øge biogasproduktionen - men ved at samarbejde med andre
virksomheder kan der typisk opnås en endnu
større produktion samt en forbedret nyttiggørelse.
Gennem en industrisymbiose kan for eksempel
nyttiggørelse af industrielt spildevand, organiske
restfraktioner og/eller overskudsvarme medføre
en øget produktion af biogas. Bortskaffelse af
disse ressourcer udgør typisk omkostninger,
men kan i en symbiose udgøre en egentlig
indtægtskilde.
Hos renseanlæg kan uudnyttet overskydende
biogas fra rådnetanke nyttiggøres af nærliggende virksomheder, som dermed kan omstille
fossile procesforbrug til vedvarende energi.
Dermed kan bundlinjen styrkes for både
afsætter og modtager.
Du kan læse mere om udnyttelse af organiske
restfraktioner i den generiske case af samme
navn.
ANVENDELSESMULIGHEDER
Overskydende biogas kan udnyttes på flere
forskellige måder, herunder:
• Til transportformål hvor det kan fortrænge
benzin/diesel
• Til procesvarme hvor det kan fortrænge
fossile brændsler

• Opgradering til naturgasnettet og eventuel
oplagring og brug som balancekraft i det
samlede energisystem
• Kraft- og varmeproduktion i en gasmotor
STORE BESPARELSER OG MILJØGEVINSTER
Både en øget produktion og et højere udnyttelse
fører til en forbedret økonomi. Dette i form af
eksempelvis en øget omsætning som følge af
yderligere afsætning af biogas eller ved intern
anvendelse på renseanlægget ved, at der
forekommer reducerede omkostninger til
spildevandsbehandling eller reduceret behov
for energi fra ekstern kilde.
Miljømæssigt fører en øget produktion og
udnyttelse af biogas til en højere andel vedvarende energi i energisystemet. Desuden er
biogas en vedvarende energikilde, som har
anvendelse, hvor der er få andre grønne
alternativer. Eksempelvis kan den tunge
vejtransport omstilles til vedvarende energi
ved brug af biogas. Der er også en række andre
positive miljøeffekter af en øget produktion
og udnyttelse af biogas som f.eks. udledning
af væsentligt færre ultrafine partikler sammenlignet med afbrænding af diesel til transportformål. Ultrafine partikler er skadelige for
mennesker.
Virksomheder, der er interesserede i at øge
nyttiggørelsen af biogas, kan kontakte enten
Symbiosis Center (www.symbiosecenter.dk)
eller den nationale Task Force for Grøn Industrisymbiose under Erhvervsstyrelsens program for
Grøn Omstilling (www.grønomstilling.dk) for
at få mere viden og bistand til at identificere og
udvikle symbiosepotentialerne.
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1 ØGET BIOGASPRODUKTION
UASB-REAKTORER
En UASB (Upflow Anaerobic
Sludge Blanket) er en nyere
biogasreaktortype, som
egner sig specielt godt til
(for)behandling af spildevand med et særligt højt
indhold af biologisk
omsætteligt materiale.
Sammenlignet med en
traditionel rådnetank,
omsættes der en større

Biogas produceres hovedsageligt enten på
dedikerede biogasanlæg (der typisk er baserede
på husdyrgødning og tilsatte organiske restfraktioner eller energiafgrøder) eller i forbindelse
med udrådning af slam på renseanlæg, hvor
produktionen af biogas er en del af behandlingen af slam fra renseprocessen. Biogassen bliver
typisk afbrændt i en gasmotorer, hvor den
producerede el leveres til el-nettet og den
producerede varme sælges som fjernvarme.
På renseanlæg udnyttes den producerede varme
typisk internt.

andel af det biologisk
omsættelige materiale ved
behandling i en UASB
reaktor. Reaktoren kan med
fordel placeres tidligt i
renseprocessen og dermed
reducere behovet for
beluftning i et senere
rensetrin.
Metodens fordel er, at den
reducerer energiforbruget
til beluftning af spildevandet og sikrer en højere
samlet biogasproduktion.
Såleden kan der typisk
opnås et større energiover-

I begge tilfælde findes der flere muligheder for
at øge biogasproduktionen . En mulighed er at
tilsætte organiske restfraktioner med et højt
gaspotentiale eller tilføre spildevandsslam med
et højt indhold af biologisk omsætteligt materiale (f.eks. primær slam). Ved at øge biogasproduktionen skabes typisk et overskud af biogas
– altså en større produktion af biogas, end hvad
renseanlægget eller biogasanlægget som
udgangspunkt kan udnytte. Dermed skabes
potentialer for, at den overskydende biogas
udnyttes hos andre virksomheder gennem
industrisymbioser. Flere eksempler peger på,
at en udnyttelse af denne overskydende gas til
eksempelvis transport er både miljømæssigt
og økonomisk fordelagtigt1.

skud samlet set.

Renseanlægget eller det dedikerede biogasanlæg kan forøge biogasproduktionen gennem
intern optimering - eksempelvis ved at:
• Overgå fra en mesofil til en termofil udrådning, hvilket betyder, at temperaturen i
biogasreaktoren øges fra ca. 38 grader til
omkring 55 grader2. Ved en sådan temperaturstigning øges hastigheden af gasproduktionen, hvormed der kan opnås et større
gasudbytte ved den samme opholdstid.
• Tilføje forebehandlings-trin, f.eks. lavtemperatur hydrolyse3.
• Installere en varmepumpe på udløbet fra
renseanlægget og dermed udnytte den
producerede varme til opvarmning af
biogasreaktorerne.

• Etablere en primær bundfældningstank eller
anden separation, da slammet herfra har et
højere biogaspotentiale end slam, der har
været igennem de kemiske/biologiske
renseprocesser.
I det følgende beskrives to generelle scenarier,
hvor biogasproduktionen øges gennem industrisymbioser, enten ved en omlægning af anlægget
eller en ændring i det tilførte materiale.
SCENARIE 1 – ØGET BIOGASPRODUKTION
SOM FØLGE AF TILFØRTE ORGANISKE
RESTFRAKTIONER
En virksomhed leverer organisk affald med et
højt gaspotentiale til et dedikeret biogasanlæg
eller en rådnetank på et renseanlæg, hvormed
gasproduktionen øges. Virksomheden aftager en
delmængde af den øgede produktion, enten i
form af biogas eller energi produceret på biogassen som modregning for de tilførte ressourcer.
SCENARIE 2 - ØGET BIOGASPRODUKTION
FRA TILFØRT SPILDEVAND
En virksomhed udleder spildevand med et højt
indhold af biologisk omsætteligt materiale.
Dette indhold kan føre til forøgede omkostninger på renseanlægget og virksomheden pålægges derfor et særbidrag svarende til den ekstra
omkostning for rensning af spildevandet på
renseanlægget. Det organisk omsættelige
materiale giver imidlertid muligheden for at øge
gasproduktionen; enten i en eksisterende
rådnetank, eller endnu bedre i en såkaldt UASB
reaktor (se info-boksen). Den øgede gasproduktion kan så udnyttes til at nedbringe renseanlæggets behov for tilført energi og dermed
reducere omkostningerne. I flere tilfælde, hvis
mængderne af biogas er tilstrækkelige, kan
biogassen eksporteres eller udnyttes til en
energiproduktion, der kan sælges. Dette vil
skabe en indtægtskilde, der enten kan modregnes virksomhedens omkostninger til rensning af
spildevand eller deles imellem virksomheden og
renseanlægget.

Se bl.a. ”Optimal udnyttelse af varmeenergi fra spildevand”, Feasibilty Studie, Grontmij|Carl Bro, august 2010
Mikroberne, som er involveret i biogasprocessen, har bedre vækstbetingelser, hvorfor en hurtigere gasproduktionen opnås.
Processen har et større energiforbrug til opvarmning, men kan resultere i et relativt højere energiudbytte.
3
Lavtemperatur hydrolyse er en forbehandlingsmetode hvor komplekse og langkædede molekyler nedbrydes til let nedbrydeligt
organisk stof der er lettere at omsætte for fermenteringsprocessen i rådnetanken. Dermed omsættes en større mængde materiale
og der produceres mere biogas.
1
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2 UDNYTTELSESMULIGHEDER
Biogas kan udnyttes til mange formål og er
dermed en meget alsidig vedvarende energikilde. I det følgende beskrives forskellige måder,
biogas kan udnyttes på. Som ved produktionen
af biogas, kan nyttiggørelsen af biogas forbedres
både ved intern optimering og gennem symbioser med andre virksomheder.
Som udgangspunkt kan biogassens nyttevirkning
øges ved at afbrænde gassen i et moderne
kondensende gasfyr fremfor i en (ældre)
gasmotorer. Gasfyret producerer udelukkende
varmen, men repræsenterer en betydeligt
højere årsvirkningsgrad (forudsat at al energien
afsættes).
Det er også en mulighed at opgradere biogassen
til ren metan (bionaturgas), hvorved den uden
videre kan sendes ud på naturgasnettet og
transporteres til andre anvendelser eller
oplagres til senere brug. Ved opgradering til
bionaturgas udnyttes den eksisterende naturgasinfrastruktur og en ellers besværlig lagring af
vedvarende energi er mulig. Lagring af biogas
kan være fordelagtigt, da det øger fleksibiliteten
og giver flere anvendelsesmuligheder.
Traditionelt opgraderes biogassen ved at fjerne
det naturlige indhold af CO2 (ca. 40 % af
biogassens volumen) gennem en af flere mulige
renseteknikker. Potentielt vil basiske restprodukter fra industrien, såsom lud-produkter eller
læsket kalk, kunne bidrage til CO2-rensning og
dermed udgøre en industrisymbiose. Nye
teknologier er desuden under udvikling, hvor
indholdet af CO2 i biogassen omdannes mikrobielt til metan, hvilket øger den samlede
mængde bionaturgas. Sidstnævnte teknologi
behøver tilsætning af brint, der kan produceres
ved anvendelse af f.eks. overskydende vindmøllestrøm. Dette gør teknologien yderligere
attraktiv, da den kan bidrage til at indpasse
vindmøllestrøm og dermed binde energisystemerne sammen.

brændsler. En sådan omstilling kan være en af
de eneste reelle alternativer til fossile brændsler, da krav til processen eller procesanlæggenes opbygning eksempelvis udelukker brugen
af fjernvarme.
SYMBIOSE EKSEMPEL –
FAXE ENERGISYMBIOSE
”Energisymbiose Faxe” er et samarbejde
mellem fire virksomheder i Faxe om udnyttelse
af en række overskydende energistrømme.
En af symbiosens konkrete samarbejdspotentialer ligger i udnyttelsen af overskydende biogasproduktion fra Faxe Forsynings renseanlæg til at
producere procesvarme hos Haribo Lakrids A/S.
I symbiosen produceres biogassen i en UASB
reaktor, hvor både spildevandet fra Haribo og en
anden nærliggende virksomhed behandles. Der
skabes et biogasoverskud ved at renseanlægget
installerer et effektivt kondenserende gasfyr
med høj årsvirkningsgrad. Den overskynde
biogas kan anvendes i forbindelse med Haribos
produktion, der dermed sparer indkøb af
naturgas.
SYMBIOSE EKSEMPEL –
SKÆLSKØR SYMBIOSEN
Nabovirksomhederne SK Forsyning og Harboe
Bryggeri har i dag hvert sit rensningsanlæg til
behandling af spildevand. Ved at omlægge til
en samlet behandling af de to spildevandsfraktioner opnås en forbedret renseproces i kraft af,
at en blanding af fraktionerne er bedre for den
biologiske proces end de to fraktioner hver for
sig. Udover samkøringen af spildevandsfraktionerne, undersøges en omlægning af anlæggenes
opbygning med etableringen af primær bundfældningstank. Slammet herfra kan udrådnes i
en evt. nyetableret rådnetank eller transporteres til en rådnetank på et af SK Forsynings andre
renseanlæg. En sådan behandling vil medføre en
væsentligt øget produktion af biogas, der kan
nyttiggøres lokalt eller opgraderes og distribueres via naturgasnettet.

Et alternativ til opgradering og transmission
gennem naturgasnettet er at udnytte biogassen
til at fortrænge procesenergi baseret på fossile
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3 ØKONOMISK GEVINST
Den økonomiske gevinst for en virksomhed eller
et forsyningsselskab, der øger produktionen af
biogas eller frigør en større mængde gas til
ekstern nyttiggørelse, kommer fra det overskud,
der kan genereres ved at sælge den overskydende gasmængde.
De bedste muligheder for en økonomisk gevinst
findes, hvis det er muligt at lave de nødvendige
ændringer i produktionen eller afsætningen af
biogassen i forbindelse med eksempelvis en
anden planlagt omlægning af anlæggene. Det
kunne eksempelvis være i forbindelse med
planlagt omlægning af renseanlæg for at
håndtere større mængder spildevand, eller
i forbindelse med udskiftning af slidt udstyr.
I disse tilfælde kan en helhedsorienteret
tilgang, hvor eksterne symbiosemuligheder
tages i betragtning, give anledning til væsentlige forbedringer i den samlede økonomi.
Da den samlede udnyttelsesgrad i et moderne
kondenserende gasfyr på årsbasis kan være
mere end 30 % højere end i en gasmotor, er der
her gode muligheder for at øge indtjening og
dermed forbedre bundlinjen. For et forsyningsselskab betyder det en bedre samlet økonomi
for forbrugerne og for den virksomhed, der
producerer biogas, betyder den højere indtægt
en styrket konkurrenceevne.
Ligestillingen af biogastilskud til proces og
transport med kraftvarme, der er en følge af
Regeringens energiaftale fra 20124, betyder
også, at flere anvendelsesmuligheder med
positiv økonomi er opstået. Frigøres en mængde
biogas til nyttiggørelse som følge af eksempelvis
mere tilført organisk stof, vil den kunne afsættes
til en pris der, i kombination med det nye
tilskud, kan være konkurrencedygtig med
naturgas. Det betyder, at en virksomhed, der
ønsker at nyttiggøre denne ressource, kan opnå
en økonomisk gevinst samtidig med en styrket
grøn profil.

SYMBIOSE EKSEMPEL – ØKONOMISK GEVINST
VED FAXE ENERGISYMBIOSE
Hvis Faxe Energisymbioses projekt med nyttiggørelse af overskydende biogas realiseres, kan
det fortrænge en betragtelig andel af naturgasforbruget hos Haribo. Dermed nedbringes
omkostningerne og konkurrenceevnen styrkes.
Besparelsen er vurderet til at være stor nok til at
kunne tilbagebetale investeringer i blandt andet
rørlægning og nye brændere i kedlerne på under
3 år, hvis energisparetilskud eller lignende
tilskudsmuligheder kan anvendes. Ratificeres
tilskuddet til biogas til proces (læs mere i afsnit
5) styrkes økonomien yderligere, og projektets
partnere kan i fællesskab høste en endnu større
økonomisk gevinst.
SYMBIOSE EKSEMPEL – ØKONOMISK GEVINST
VED SKÆLSKØR SYMBIOSEN
Sammenlægningen af renseprocesserne i
Skælskør Symbiosen vil ikke kun spare partnerne
for en række omkostninger til rensning af
spildevandet. Symbiosen vil også føre til, at
udgifterne til indkøb af naturgas ved de to
virksomheder kan reduceres, da denne fortrænges af den producerede biogas. Samlet set kan
den økonomiske gevinst årligt udgøre flere
millioner kroner.

4 MILJØMÆSSIG GEVINST
En højere udnyttelsesgrad af den producerede
biogas betyder, at en større mængde fossile
brændsler kan fortrænges og dermed reducere
drivhusgasudledningen.
Biogas, og særligt bionaturgas, er en særligt
attraktiv vedvarende energikilde, idet den p.t.
er et af de eneste reelle alternativer til fossile
brændsler, som kan oplagres. Det kan eksempelvis være som erstatning af diesel i tung transport. Et andet eksempel er, at bionaturgas kan
erstatte fossile brændsler som tung brændselsolie (HFO) eller naturgas i processer, hvor
alternativer som flis enten ikke rentable eller
teknisk mulige. Det kunne eksempelvis være i
asfalt- eller teglproduktion.

Aftale af 22. marts 2012: http://www.ens.dk/politik/dansk-klima-energipolitik/politiske-aftaler-pa-energiomradet/
energiaftalen-22-marts-2012
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Mulighed for lagring af energi, i form af bionaturgas oplagret i det allerede eksisterende
naturgasnet, er også fordelagtigt. Avancerede
nye metoder giver tilmed muligheden for at
opgradere biogas direkte til metangas ved hjælp
af brint genereret med overskydende strøm fra
eks. vindmøller. På den måde renses CO2 ikke ud
af gassen og udledes til atmosfæren, men
omsættes til metan, hvilket giver et større
samlet udbytte og reducerer emissionerne af
drivhusgasser.
Hvis biogassen nyttiggøres til transportformål
kan der samtidig opnås en reduktion i udledningen af ultrafine partikler, hvilket betyder en
forbedret luftkvalitet, da disse partikler er
skadelige for mennesker.
SYMBIOSE EKSEMPEL – MILJØMÆSSIG
GEVINST VED FAXE ENERGISYMBIOSE
Den overskydende biogas fra Faxe Renseanlæg
kan potentielt fortrænge mere end 10 % af
naturgasforbruget til procesvarme hos Haribo
Lakrids A/S. Det vil føre til en årlig reduktion
i CO2-udledningen på omtrent 500 tons CO2.
Samtidig med en reduktion i udledningen af
drivhusgasser fra den fortrængte naturgas
spares begrænsede fossile energiressourcer.
SYMBIOSE EKSEMPEL – MILJØMÆSSIG
GEVINST VED SKÆLSKØR SYMBIOSEN
I Skælskør symbiosen vil samkøringen af de to
spildevandsfraktioner, samt nyttiggørelsen af
slam og biomasse til biogas, medføre en anslået
reduktion på i alt 2.000 tons CO2 om året.
Desuden vil den bedre biologiske proces ved
samkøringen af spildevandet medføre renere
spildevand.

tilskud til biogas til proces og transport i Europa
Kommissionen. Indtil tilskuddet er ratificeret er
der en væsentlig skævvridning i mulige tilskud,
der kraftigt favoriserer afbrænding af biogas i en
gasmotor til kraftvarmeproduktion. Det betyder,
at flere projekter, hvor en industrivirksomhed
ville have omstillet deres forbrug til biogas, må
skrinlægges, og der i stedet må investeres i en
mindre optimal løsning.
På samme måde er den manglende ratificering
en væsentlig barriere for udnyttelse af biogas til
transport.
INVESTERINGSBEHOV
Der kan være et relativt stort investeringsbehov
ved omlægning af biogasanlæg eller ved
omstilling af proces- eller transportforbrug til
biogas, hvilket kan være en væsentlig barriere
for etableringen af grønne industrisymbioser
med udnyttelse af biogas. Som nævnt tidligere
er det derfor særligt fordelagtigt at foretage
sådanne investeringer, hvis der af andre grunde
skal bygges om eller investeres i nyt udstyr.
USIKKERHED OM DE FREMTIDIGE
RAMMEBETINGELSER FOR BIOGAS
De usikre fremtidsudsigter for rammebetingelserne for produktion, afsætning og anvendelse
af biogas mindsker investeringslysten i både
biogasanlæg og anlæg til at nyttiggøre biogassen.
Denne generiske case for industrisymbioser med
symbiosemuligheder for biogas har til formål at
inspirere til en højere nyttiggørelse af dette ved
at beskrive de generelle muligheder for og
udbytte ved sådanne symbioser. Casen må ikke
bruges som dimensionerings- eller beslutningsgrundlag.

5 BARRIERER
Der er en række forskellige tekniske og/eller
lovmæssige barrierer, der kan vanskeliggøre
etableringen af en symbiose, hvor produktionen
eller nyttiggørelsen af biogas øges.
RATIFICERING AF TILSKUD TIL BIOGAS
I EUROPAKOMMISSIONEN
En af hovedbarriererne for symbiosesamarbejde
med biogas er en manglende ratificering af
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Casen er udarbejdet af Niras A/S, ved:
Nikolaj From, Camilla Tang, Christian Eriksen og Erik C. Wormslev
Med bidrag fra Linda Høibye (COWI) og Asger Søndberg (GREENET)
for Erhvervsstyrelsen og Symbiosis Center
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