Reportage fra Biogasseminar d. 2. juni

Tre tilgange til biogasanlæg i Region Sjælland
På Sjælland er der lige nu tre biogasanlæg under opsejling. Og hver projektide har taget sin egen vej
mod at blive realiseret. De forskellige tilgange er hver et symbol på, at arbejdet med biogasanlæg
ikke har en opskrift, eller en rigtig og forkert tilgang. Der er flere måder at gå ideen på, afhængig af
lokalområdet behov og muligheder, omkringliggende virksomheder og andre interessenter, der vil
være med.
Af Katrine Munch Vollesen
På vores Biogasseminar d. 2. juni blev vi og en række kommunale repræsentanter præsenteret for
de tre tilgange, som inspiration til udvikling af nye biogasanlæg. Hver tilgang har sin egen
projektstruktur og projektledelse. Der er forskellige aktører indblandet og forskellige måder at
organisere det tværfaglige samarbejde på. Tilgangene går populært under betegnelserne den
kommunedrevne proces, den selvskabsdrevne og en med afsæt i EU-projektet Biogas2020.
Den kommunedrevne proces
I Odsherred er der tale om den kommunedrevet proces, hvor kommunen har taget initiativet og de
er også primær projektleder. Ønsket om et biogasanlæg, har både sine rødder i kommunens
strategiske energiplan, erhvervspolitik, bosætningsstrategi og klimatilpasning.
Kommunen, med centerchef Niels V. Haar Sørensen ved spidsen tager ansvar for projektets
udvikling, og udtaler at projektet ikke flytter sig uden kommunen. Kommunen faciliterer processen
mellem lokale aktører og RUC, og afklarer muligheder og begrænsninger. De står også for at
koordinere med omkringlæggende planer for biogas.
Processen med et EU-projekt
I Frederikssund er ideen om et biogasanlæg funderet i EU-projektet Biogas2020, der sætter fokus på
at skabe stærke partnerskaber baseret på virksomhedernes potentiale og muligheder med et
biogasanlæg. På den måde er tilgangen meget defineret af at være et samspil med virksomheder,
der søger alternative energikilder til deres produktion. I Frederikssund er det for eksempel Haldor
Torpsøe, der nu bruger rigtig meget Naturgas, og som en del af deres CSR-profil søger at afdække
muligheder for en vedvarende energikilde. Projektet Biogas2020 bidrager til, at presse partnerne
mod resultater, ved at stå for en grundlig undersøgelse af muligheder - for eksempel, hvor
biogasproduktionen kan udvides og hvor der kan etableres konkrete anlæg og biomassepotentialet.
Den selskabsdrevne proces
Endeligt, ser vi i Kalundborg den selskabsdrevne proces. Her er ønsket om et Biogasanlæg drevet af
private selskabers ønske om at mindske virksomhedernes drivhusgasudledning, energieffektivisere
og skabe en cirkulær udnyttelse af ressourcer. Novozymes og Novo Nordisk samarbejder med DONG,
om at skabe en model hvor de laver et selskab, der vil eje, etablere og drive anlægget. Det skal
hedde Kalundborg Bioenergi, og vil stiftes af Bigaden og DONG. Et realiseret anlæg har også flere
afledte effekter for virksomhederne i kommunen, for eksempel ved at modtage restprodukter, eller
ved at landbruget modtager afgasset biogas, og bruger det som gødningsprodukt.
Kalundborg Kommune fungerer i projektet, som en aktiv medspiller. De prioriterer det og sørger for
at projektet får en hurtig myndighedsbehandling. Faktisk foregår myndighedsbehandlingen samtidigt
med Feasability Studierne, et uvant scenarie, men det sikrer projektet en effektivitet. Her er Envidan
Energy tilknyttet som rådgiver og laver arbejdet med myndighedsbehandlingen.

