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Afprøv nyt værktøj til beregning af
klimagevinsten ved biogas

Biogasproducenter har nu mulighed for at afprøve et beregningsværktøj, der
kan beregne klimagevinsten ved biogas fra et bestemt biogasanlæg. Der er
tale om en prototype og ikke om et færdigudviklet værktøj.

Prototype-værktøjet beregner den sparede drivhusgas-udledning fra biogas
sammenlignet med fossil energi. Metoden er en forsimplet
livscyklusbetragtning, der indregner udledninger fra produktionskæden og
tager hensyn til, at biogassen er produceret af forskellige biomasser.



Værktøjet er bl.a. tiltænkt biogasproducenter, der ønsker at sælge opgraderet
biogas til transportformål via naturgasnettet.

Opgraderet biogas kan bidrage til at opfylde kravet om iblanding af
biobrændstoffer i transportbrændstoffer i henhold til lov om bæredygtige
biobrændstoffer.Det kræver dog, at biogassen er bæredygtighedscertificeret
og opfylder VE-direktivets bæredygtighedskriterier, herunder at biogassen
skal fortrænge mindst 35 % drivhusgasser i forhold til fossil energi. Kravet
hæves 1. januar 2018 til 50 % og i 2017 til 60 pct. for nye anlæg. Værktøjet
er opbygget efter VE-direktivets retningslinier for beregning af
drivhusgasfortrængningen og supplerer beregningsværktøjet BioGrace, der
ofte bruges i forbindelse med flydende biobrændstoffer.

Brugeren af værktøjet skal indtaste oplysninger om de biomasser, der er
anvendt i biogasanlægget, producerede gasmængder, og en række
informationer om bl.a. procesenergiforbrug og metantab fra anlægget.
Værktøjet beregner så den samlede drivhusgasudledning, som produktionen
af biogassen giver anledning til, og resultatet sammenlignes med
udledningen ved brug af fossil energi.

Værktøjet kan også anvendes til den løbende registrering af tilførte
biomasser, som skal indberettes en gang om året til Energinet.dk, for at
anvendelsen af biogassen kan få tilskud.

Energistyrelsen har offentliggjort prototypen for at illustrere, hvordan
klimagevinsten fra et biogasanlæg kan beregnes, og for at give potentielle
brugere mulighed for at afprøve værktøjet, inden det er færdigudviklet.
Brugeren er selv ansvarlig for de data, der indsættes, og for beregningerne i
øvrigt. Energistyrelsen vil meget gerne høre kommentarer til prototypen fra
brugerne. Send dine kommentarer til Bodil Harder på bha@ens.dk.

Hent værktøjet eller læs mere om værktøjet til beregning af klimagevinsten
ved et bestemt anlæg.
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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