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Kort om Nature Energy

Nature Energy blev stiftet i 1979 med navnet 
‘Naturgas Fyn’ af en række fynske 
kommuner.
Nature Energy etablerede sit første 
biogasanlæg på Fyn
i 2015, og i dag er vi blandt verdens største 
producenter af biogas med 10 anlæg fordelt 
på Fyn og Jylland.  
Næste år omdanner Nature Energy næsten 5 
mio. tons biomasse, som bliver til 170 mio. 
m3 biogas.
Det er biogas nok til at holde 10.000 
lastbiler, som kører 50.000 km. per år 
kørende. 
Der er ca. 26.000 lastbiler, der vejer over 6 
ton i Danmark. 

Grøn = Biogasanlæg i drift 
Grå = Biogasanlæg  i pipeline  



Nature Energy og SDG, ISO, Øko, EU-RED, Svanen..…….

Fremtiden skal bygge på bæredygtige byer og 

lokalsamfund. De skal forsynes med rent vand og 

bæredygtig energi. Derved skabes bedre levevilkår 

for alle. 

Og der er behov for alle, da det kræver en solid 

klimaindsats for at sikre livet i havet og livet på land. 

Derfor er der behov for et ansvarligt forbrug og 

produktion, så klodens ressourcer udnyttes bedst 

muligt. 

Alt dette kan biogas levere på.
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Holsted
Production: 12,5 (20,7) million m3 pr. year

Biomass capacity: 400.000 (600.000) tonnes
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Korskro
Production: 36,1 million m3 pr. year
Biomass capacity: 1.050.000 tonnes
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Gas er vigtigt for Produktionsdanmark
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BAT /BREF 
Før og nu
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BREF / BAT – hvem og hvad??

• BAT-krav:
• Nye anlæg
• Ombygning/udvidelse af 

eksisterende anlæg

• Senest 2022 – alle andre anlæg

• BREF:
• Affaldshåndtering
• Slagteri og animalske biprodukter
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Sind = Sud

Varmetab

Varmetab 
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 Før:

 Tilladelse til at forurene med krav til emissioner og 
udledninger

 Reaktiv tilgang

 Måle og tjekke – og korrigere om nødvendigt

 Nu:

 Proaktiv tilgang til miljø

 Løbende opfølgning på planer og forventninger

 Et værktøj i virksomhedsledelsen – på godt og ondt

Miljøgodkendelser før og nu
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Hvordan vi gør det?
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4. Organisationens 
rammer og vilkår

Forståelse af 
organisationen og 
dens rammer og 

vilkår

Forståelse af 
interessenters 

behov og 
foventninger

Fastlæggelse af 
miljøsystemets 

omfang

Miljø-
ledelsessystem

5.  Lederskab

Lederskab og 
forpligtigelse

Miljøpolitik

Roller, ansvar og 
beføjelser i 

organisationen

6. Planlægning

Handlinger til 
adressering af risici 

og muligheder

Miljømål og plan 
for at nå dem

7. Støtteaktiviteter og -
funktioner

Ressourcer

Kompetencer

Bevidsthed

Kommunikation

Dokumenteret 
information

8. Drift

Driftsplanlægning 
og -styring

Nødberedskab og 
afværge-

foranstaltninger

9. Præstationsevaluering

Overvågning, 
måling, analyse og 

evaluering

Intern audit

Ledelsens 
evaluering

10. Forbedring

Generelt

Afvigelse og 
korrigerende 

handling

Løbende forbedring

Miljøledelse i praksis – systemkrav ISO 14001
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En ledelsesdefineret 
miljøpolitik, der omfatter 
kontinuerlig forbedring af 

anlæggets miljøpræstation

Engagement fra 
ledelsens side

Planlægning og oprettelse af 
de nødvendige procedurer, 

målsætninger og mål sammen 
med finansiel planlægning og 

investering

Gennemførelse af procedurerne med særlig vægt på:
• Struktur

• Rekruttering, uddannelse, bevidstgørelse og 
kompetence

• Kommunikation
• Inddragelse af medarbejdere

• Dokumentation
• Effektiv processtyring

• Vedligeholdelsesprogrammer
• Nødberedskab og indsats

• Sikring af overholdelse af miljølovgivning

Kontrol af effektivitet og 
gennemførelse af korrigerende 

foranstaltninger med særlig vægt på:
• Monitorering og måling

• Korrigerende og forebyggende 
handling

• Vedligeholdelse af registreringer
• Intern og ekstern audit

Den øverste ledelses gennemgang af 
miljøledelsessystemet og dets 

fortsatte egnethed, tilstrækkelighed 
og effektivitet

+ systemkrav BAT 
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Tilpasning til udviklingen 
af renere teknologier

Specifikke krav til indhold jf. BAT-affald

Overvejelse af miljøpåvirkningerne af den 
endelige nedlukning af anlægget i 

konstruktionsfasen for et nyt anlæg og i hele 
dets driftslevetid 

(livscyklusvurdering – også en del af ISO 
14001)

Regelmæssig anvendelse af 
benchmarking for de enkelte 

sektorer

SPECIFIKKE TEKNOLOGISKE KRAV
Affaldsstrømsstyring (BAT 2)

Fortegnelse over spildevands- og spildgasstrømme (BAT 3)
Oplagring af affald (BAT 4)

Håndterings- og overførselsprocedurer (BAT 5)
Monitorering af udledninger til vand (BAT 6 + 7)

Monitorering af udledninger til luft (BAT 8+9)
Monitorering af lugtemissioner (BAT 10)

…. 

Plan for håndtering af restprodukter
Plan for håndtering af uheld

Plan for håndtering af lugtgener
Plan for håndtering af støj og vibrationer

Dokumentationskrav ift. miljøledelse:

• Miljøpolitik og miljømålsætninger
• Miljømål og handlingsplaner

• Ledelsens gennemgang
• Miljøredegørelser

• Auditrapport
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Eksempler på vilkår om BAT

59. Virksomheden skal etablere og drifte et miljøledelsessystem, som sikrer overholdelse af BAT. 

77. Virksomheden skal indføre et miljøledelsessystem i henhold til BAT-tjeklisten
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Reflektioner og opfordringer
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Hvem er det til gavn for??

• Det bør blive til gavn for ”os alle” 
– miljøet og danskerne

• Bedre datagrundlag bør give bedre grundlag i 
sagsbehandlingen

• Det her er kompliceret 
– men det må aldrig blive en opgave,
som kun er til gavn for konsulenterne
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 Når alle indsender årlige data hjælper det 
kommunerne som en slags selvdeklarering.

 Vi forventer på den baggrund klart et løft i 
kommunerne håndtering af 
miljøgodkendelserne.

 Det må aldrig blive billigt at være lille eller 
gammel, og dyrt at være stor

 Det fører til uens konkurrencevilkår…

 ”Nu har vi set en fin rapport…” 

 Husk papir er taknemmeligt…

 Besøg må ikke spares væk 

 Hvis MST vil kunne vise i 2022, at DK er i 
front, skal kommunerne sparkes i gang 
nu med revurdering af alle godkendelser 
– det skal spille om 2½ år.

En løftestang eller sovepude??
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Tak for opmærksomheden
Og nu tid til spørgsmål


