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Håndtering af deponigas 

IndledningIndledningIndledningIndledning    
Nærværende notat redegør for aktiviteter i håndtering af deponigas, som er iværksat siden 
redegørelsen på bestyrelsesmødet den 14. september 2016 (sag nr. 30-16).  
    
Ny gNy gNy gNy gasmotorasmotorasmotorasmotor    
Resultatet fra prøvepumpning på det færdige indvindingsanlæg fra efteråret 2015 til for-
året 2016 viste, at der kan indvindes ca. 11 kg metan/time. Det svarer til produktion af 
300.000 kWh el om året. 
 
På det grundlag idriftsatte Reno Djurs i marts 2017 et nyerhvervet dual-fuel motor-genera-
toranlæg med 120 kW indfyret effekt til drift på den del af området, som fremgår af prøve-
pumpningen i 2016.  
 
Den angivne mængde el svarer til Reno Djurs’ elforbrug i Glatved. Glatved-anlægget kan 
med andre ord betragtes som selvforsynende med el.   
 
 

 
    
Områder med gasindvinding 
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Der er en betydelig usikkerhed på gasproduktionen, ikke mindst fra shredderaffald. Fra det 
øvrige affald er metanproduktionen imidlertid veldokumenteret, og vi ved, at denne er sta-
bil med en halveringstid på ca. 15 år. Det vurderes derfor, at en produktion på ca. 11 kg pr. 
time er forventelig i en længere årrække.  
 
ØkonomiØkonomiØkonomiØkonomi    

DriftsbudgetDriftsbudgetDriftsbudgetDriftsbudget    kr./år 

Indtægt ved salg af el (40 kW i 7.500 timer à 1,23kr./kWh) 
                 

370.000  

Driftsudgifter (diesel, service, proces el, forsikring) 
                  

120.000  

Forpagtning (20 % af driftsoverskud) 
                   

50.000  

Driftsoverskud til Reno Djurs 
                 

200.000  

  

InvesteringInvesteringInvesteringInvestering     kr.  

Indvindingsanlæg (allerede etableret) 
                

800.000  

Brugt gasmotor, købt af NRGI 
                  

150.000  

Nyetableret Dual-fuel motor 
                 

550.000  

Samlet investering 
              

1.500.000  

    
På grundlag af ovenstående forudsætninger kan anlæggets simple tilbagebetalingstid be-
regnes til 7,5 år.  
 
BiocoverBiocoverBiocoverBiocover    
Reno Djurs har gennemført en såkaldt baselineundersøgelse på deponeringsanlægget. Un-
dersøgelsen er gennemført med tilskud (fuld finansiering) fra Miljøstyrelsen biocover-pulje1 
på 215.000 kr.  
 
Undersøgelsen viser et stort potentiale på ca. 28 kg metan pr. time. En del af gassen – ca. 
11 kg metan pr. time – omsættes som tidligere omtalt i en gasmotor; resten vil kunne om-
sættes i et biocoversystem. Grundlaget for ansøgningen er en forventning om, at metan-
emissionen kan reduceres med 80-90 %.  
 
Løsningen baserer sig på etablering et biofilter og et biovindue, som endnu ikke er prøvet i 
DK, men som vurderes effektivt. Biofiltre udnytter  metanoxiderende bakterier til at om-
sætte metan til kuldioxid. Biofiltre drives som selvstændige enheder, pakket med materi-
ale, der understøtter en population af bakterier, som skal omsætte metan ved høje fjernel-
sesrater. 
 
På baggrund af baselineundersøgelsen har Reno Djurs ansøgt Miljøstyrelsen om et etable-
ringstilskud på 1,3 mio. kr. til biocover/-filter. 
  
 
 
 

                                                 
1
  Som led i begrænsningen af klimagasser har Folketinget bevilget 178 mio. kr. i tilskudsmidler til 
reduktion af metanudslip fra danske deponeringsanlæg. Reduktionen skal ske ved udlægning af 
kompost over deponierne. Når metanen siver igennem kompost, vil bakterier heri omdanne metan 
til vand og kuldioxid. 
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Planlagt placering af biofilter 
 


