
Referat fra spor 3: Workshop om energi-neutralitet 

Korte indlæg: 

Indlæg v. Lise Hughes/Arhus Vand: Fremtidens energiproducerende renseanlæg 

Løsning med ”optimeret kulsofhøst”, omlægning til ”kold anammox” samt optimeret ”el- og 

varmeproduktion”. Netto elproduktion ca. 150% og netto energiproduktion ca. 250%. 

Indlæg v. Ole P. Johnsen/Billund Vand: Billund BioRefinery som integreret løsning 

Gennemgang af BioRefinery tankegangen. Rådnetankenes kapacitet bør udnyttes. Effekten af at lave 

fyrtårnsprojekt herunder vurdering af ”business casen”. Fokus på lokal kredsløb. Undersøger barrierer som 

f.eks. mikroplast. 

Indlæg v. Dines Thornberg/BIOFOS: Energioptimering og opgradering af biogas 

Fokus på tre udviklingsprojekter: Biogas produktion med varmeproduktion, enzymatisk opgradering af 

biogas og projekt vedr. konvertering af brint til methan (til naturgasnet) ved elektrolyse med 

vindmøllestrøm.  

Indlæg v. Lars Sørensen/Kalundborg Forsyning: Symbiose – samarbejde mellem vandselskabet og 

spildevandstillende virksomheder og inddragelse af eksterne energikilder 

En række eksempler på industriel symbiose hvor restprodukter udnyttes på tværs mellem virksomheder. 

Eksempel med varmegenvinding med TBT på 2-4 år. 

Pointer fra diskussion i workshop om energineutralitet: 

Rammebetingelser: 

- Lovgivning kan virke som en barriere for udnyttelse af potentialer. Eksempelvis udnyttelse af HHA. 

Overvejelse om regulerende myndigheder mere aktivt bør tilknyttes demonstration-

/fyrtårnsprojekter mhp. at vurdere behov for ændringer i regulering.  

- Målsætningen om øget brug af varmepumper kan fremmes ved tilskudsordning. Teknologien er til 

stede.  

Teknologiske muligheder: 

- Flere spændende nye teknologier under afprøvning, jf. ovenstående indlæg 

- Mere ”kulstofhøst” på renseanlæggene er muligt 

- Der er et væsentligt potentiale med biomasse symbiose mellem sektorer 

- En række eksisterende rådnetanke kan tilføres ekstra kulstof og andre kan opnå udvidet kapacitet 

ved opgradering fra mesofil til termofil drift 

- Vil smartgrid i sammenhæng med en overskudsenergiproduktion fra sol og vind medføre nye behov 

og nye løsninger?  

Helhedsvurderinger: 



- Opmærksomhed på at biomasse i fremtiden måske skal anvendes til højværdistoffer som f.eks. 

biopolymerer i stedet for energi  

- Der er i nogle lande utilstrækkelige vandressourcer som kun kan fremskaffes ved stort 

energiforbrug. Selvom vandressourcer ikke er begrænsende i DK, så vil der være et 

eksportpotentiale 

- Opmærksomhed på at nogle processer kan medføre større lattergasudledning   

Kommunikation/formidling: 

- Der er et behov for formidling af demonstrations-/fyrtårnsprojekter ifht. udnyttelse af erfaringer. 

Hvordan ser business-casen ud?    

- Mere fokus og sammenhæng med grøn omstilling, cirkulær økonomi. Branchen skal være bedre til 

”story telling”. 

 

 

 

 


