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Nyt stort biogasanlæg i
Glansager sikrer grøn omstilling
og vigtige lokale arbejdspladser
Den 9. oktober blev Nature Energys nye biogasanlæg i Glansager nær Sønderborg
officielt indviet. Med etableringen af biogasanlægget sikres både grøn omstilling
og nye arbejdspladser til gavn for lokalområdet.
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Fredag 9. oktober kunne Danmarks
største biogasproducent, Nature
Energy, officielt indvie deres nye
storskala-biogasanlæg Nature Energy Glansager. Ved at sende store
mængder CO2-neutral biogas ud på
gasnettet bidrager anlægget til den
grønne omstilling og tilfører samtidig lokale arbejdspladser til Sønderborg Kommune, hvori anlægget
ligger placeret.
”Det nye biogasanlæg i Glansager er ikke kun vigtig for den grønne omstilling i Sønderborg Kommune, men også for udbredelsen af
klimavenlig gas til hele Danmark.
Ved at opføre et nyt biogasanlæg i
Glansager leverer vi først og fremmest effektive CO2-reduktioner her
og nu til gavn for Danmarks klimamål om at reducere CO2 med 70
% i 2030. Samtidig skaber vi vigtige
lokale produktionsarbejdspladser til
gavn for dansk vækst og økonomi,”
siger Ole Hvelplund, adm. direktør i
Nature Energy.
Netop skabelsen af grønne produktionsarbejdspladser gav anled-
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ning til deltagelse fra Dansk Metals
forbundsformand, Claus Jensen, som
fik æren af at indvie det nye storskala-anlæg i Glansager.
Foruden Claus Jensen deltog også
Sønderborg Kommunes borgmester,
Erik Lauritzen. Både Claus Jensen og
Erik Lauritzen var på talerstolen til
indvielsen og blev efterfølgende vist
rundt på biogasanlægget af Nature
Energys adm. direktør, Ole Hvelplund,
og bestyrelsesformand, Peter Gæmelke.
Nature Energy Glansager kan
årligt behandle 370.000 ton organisk
affald og er på den måde i stand
til at sende mere end 17 mio. m3
grøn gas ud i gasnettet. Opførelsen
af biogasanlægget Nature Energy Glansager har været undervejs
siden februar 2019, hvor byggeriet
begyndte.

Lokalproduceret biogas sendes
ud til hele Danmark
Biogassen fra Nature Energy Glansager produceres altovervejende af
biomasse fra landbruget, der leveres
af den lokale leverandørforening,

BioenergiSyd. Den lokalproducerede
biomasse er derfor medvirkende til
at styrke udviklingen og brugen af
klimavenlig biogas til gavn for den
grønne omstilling i hele Danmark.
Ved at levere biomasse til biogasanlægget i Glansager vil de lokale
landbrug få en ensartet og bedre
gødning retur. Med biogasproduktionen sker der nemlig en vigtig
recirkulering af næringsstoffer, da
den afgassede biomasse kommer
retur til landmændene som grøn
gødning. Hermed bidrager produktionen både med klimavenlig energi
og et bæredygtigt gødningsprodukt
til gavn for det lokale landbrug.
Nature Energy har netop foretaget
det første spadestik på byggeriet
af Nature Energy Kværs, som bliver
endnu et storskala-biogasanlæg i
Sønderborg Kommune. Biogasanlægget i Kværs forventes at stå klar
til at producere biogas allerede i
april 2022.

Fra venstre mod højre: Peter Gæmelke – Martin Lambert Pedersen – Ole Hvelplund – Claus Jensen – Erik Lauritzen.

Vi er din vigtigste komponent
inden for energigas.
Hos os finder du produkterne, som regulerer tryk og flow, måler og analyserer,
og som garanterer et sikkert anlæg. Du er velkommen til at kontakte os for
de rigtige komponenter. Vi kan opfylde dine behov.
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