
Invitation til  
første spadestik
Sønderjysk Biogas - et dansk biogasflagskib 

    FAKTA om anlægget
Det 160.000 m2 store anlæg skal årligt 
behandle op til 600.000 tons biomasse. 
Gylle udgør størstedelen (450.000 tons), 
ligesom halm og andre organiske råvarer 
også anvendes. Anlægget vil årligt kunne  
forsyne naturgasnettet med cirka 21  
mio. m3 metan. Det svarer til årsforbruget 
af 10.000 personbiler, hvis de kørte på 
biogas. Den producerede biogas vil 
samtidig kunne reducere CO2–udslippet 
med cirka 51.000 tons ved anvendelse 
i transportsektoren som erstatning for 
benzin/diesel. 

    FAKTA om biogas
Biogas fremstilles ved forgasning af  
gylle og er derfor en fossilfri energikilde. 
I det omfang at biogassen fortrænger 
fossil energi, er biogas en CO2-negativ 
energiform. Afgasset gylle er et  
effektivt gødningsprodukt, der er kendt 
for at øge høstudbyttet. Afgasset gylle 
bidrager også til en øget beskyttelse af 
drikkevand og et renere vandmiljø.  
 

Onsdag den 22. april tager vi første spadestik 
til Sønderjysk Biogas, der skal stå færdigt i juli 2016, 
hvor den første gylle bliver omdannet til grøn energi.
 
Biogasanlægget opføres af de to partnere E.ON Danmark A/S og leverandørforeningen  
SBI A/S, som forsyner anlægget med gylle fra lokale landmænd. Samarbejdet mellem  
energikoncernen E.ON og landmændene bag SBI er et joint-venture, som står bag 
anlægsinvesteringen på 250 mio. kr. 
Sønderjysk Biogas vil skabe grøn vækst og nye jobs i Syddanmark og bliver et af de største 
og mest effektive biogasanlæg i Danmark. Anlægget kommer også til at bidrage til de politiske 
målsætninger om blandt andet at omdanne halvdelen af dansk husdyrgødning til grøn energi 
og sikre, at 10% af transportsektorens energi kommer fra vedvarende energi i 2020.

Første spadestik til byggeriet tager vi sammen med repræsentanter fra  
det politiske miljø, energisektoren og landbruget. 

Program
10.30 - 11.15 Presse og interessentbriefing (Sønderjysk Landboforening i Vojens)

11.30 - 12.00  Transport til byggepladsen (Plantagevej/Langvej i Bevtoft)

12.00 - 12.30   Talere ved første spadestik er  
Martin Hansen (vicedirektør Energistyrelsen) 
Carl Holst (Regionsformand, Syddanmark) 
Hans Peter Gejl (borgmester i Haderslev) 
Christian Lund (formand for Sønderjysk Landboforening) 
Jesper Petersen, (folketingsmedlem (S)) 
Tore Harritshøj, (admin. direktør i E.ON Danmark) 
Erling Christensen (bestyrelsesformand SBI) 

12.30 - 13.00 Let anretning og networking

Dato  22. april fra kl. 10.30 - 13.00
Mødested  Sønderjysk Landboforening i Vojens, Billundvej 3.

Mere info  Susanne Tolstrup, kommunikationschef, E.ON 
og tilmelding 3038 6112, susanne.tolstrup@eon.dk

DEN EUROPÆISKE UNION VED DEN EUROPÆISKE FOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER OG MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI HAR DELTAGET I FINANSIERINGEN AF PROJEKTET.


