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1. Tilslutningskomponenterne 
En samlet tilslutning af et biogas opgraderingsanlæg til naturgasnettet vil typisk bestå af føl-
gende tekniske hovedkomponenter: 

 Modtagestationen placeres med gode adgangsforhold og i nærheden af opgraderings-
anlægget. Modtagestationen er en container med indbygget udstyr til analyse af kvali-
tet (Bekendtgørelse nr. 230 om Gaskvalitet), mængdemåling og lovpligtig odorisering 
af den opgraderede biogas samt udstyr til kommunikation af måledata 

 Tilslutningsledning (stikledning), som transporterer den opgraderede biogas fra mod-
tagestation til tilslutningspunktet på naturgasnettet 

 Injektionsanlæg, som installeres ved tilslutningspunktet, og som indeholder trykregula-
tor og sikkerhedsafspærringsventiler 

 Kompressorstation, som komprimerer opgraderet biogas, som ikke kan afsættes i det 
tilsluttede distributionsnet (4 bar net), op til 19 eller 40 bar med henblik på tilførsel til 
fordelingsnettet og fordeling herfra til andre tilstødende distributionsnet 

 Gaskromatograf(er) i gasnettet, som analyserer kvaliteten (brændværdien) af den 
blanding af naturgas og opgraderet biogas, som injiceres i tilslutningspunktet på distri-
butionsnettet samt eventuelt i andre tilstødende distributionsnet 

 
Hovedkomponenterne og deres placering i den typiske tilslutningssituation fremgår af følgende 
figur:  
 

 
 
 

2. Den typiske tilslutning af et opgraderingsanlæg 
Med udgangspunkt i indgåede aftaler om tilslutning af opgraderingsanlæg til naturgasnettet og 
de mulige yderligere tilslutninger som aktuelt er under overvejelse, kan det konstateres, at alle 
opgraderingsanlæg med få undtagelser er eller vil blive tilsluttet det nærmest beliggende (4 
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bar) distributionsnet ved den nærmest beliggende M/R station, når netselskabernes kriterier for 
tilslutning af biogas opgraderingsanlæg anvendes. 
 
Typisk vil det nærmest beliggende distributionsnet have tilstrækkelig teknisk kapacitet til at til-
slutte et eller flere opgraderingsanlæg. Tilslutning kan derfor ske til det nærmest beliggende di-
stributionsnet, og netselskabets krav til injiceringstryk i tilslutningspunktet vil derfor være 4 bar. 
Anvendelse af et distributionsnets tekniske kapacitet som kriterium sikrer, at beslutningen om 
tilslutningspunkt træffes uafhængigt af det aktuelle eller fremtidige gasforbrug.  
 
Hvis et opgraderingsanlæg tilsluttes det geografisk nærmeste punkt på distributionsnettet med 
tilstrækkelig kapacitet i stedet for ved nærmest beliggende M/R station, vil enten propantilsæt-
ning eller opsætning af gaskromatografer hos gasforbrugerne være nødvendig. Det skyldes, at 
brændværdien i naturgas er ca. 10 % højere end brændværdien i opgraderet biogas. Årstidsva-
riationerne i gasforbruget og en jævn produktion af biogas gør, at gasforbrugerne i nogle perio-
der vil blive forsynet med naturgas, og i andre perioder med opgraderet biogas. Den resulte-
rende variation i brændværdien vil alt andet lige medføre, at de myndighedsfastsatte krav til 
nøjagtigheden af afregning af gasforbrugerne ikke kan opfyldes. 
 
Propantilsætning vil sikre, at brændværdien af den tilførte opgraderede biogas ækvivalerer 
med naturgas og dermed en ensartet brændværdi. Gaskromatografer hos gasforbrugerne vil 
sikre en kontinuert registrering af den varierende brændværdi. Begge dele vil sikre en korrekt 
afregning af gasforbrugerne. Både propantilsætning og opsætning af gaskromatografer er imid-
lertid meget omkostningstunge foranstaltninger.  
 
Produktionen af opgraderet biogas kan - i kortere eller længere perioder af året - overstige gas-
afsætningen i det nærmest beliggende distributionsnet. Dette vil give behov for fordeling af den 
overskydende mængde opgraderet biogas til forbrug i andre tilstødende distributionsnet. Det 
nødvendiggør etablering af netfordelingskompression, hvor de overskydende mængder opgra-
deret biogas først komprimeres op til 19 eller 40 bar, og herefter fordeles gennem fordelings-
nettet til de tilstødende distributionsnet. Omfanget af netfordelingskompressionen varierer fra 
kun en lille del af den producerede mængde opgraderede biogas ved nogle tilslutninger til stør-
steparten af den producerede opgraderede biogas ved andre tilslutninger. 
 
Tilslutning af opgraderingsanlægget til distributionsnettet ved den nærmest beliggende M/R 
station vil indebære de for opgraderingsejer (og i øvrigt også netejer) samlet set laveste inve-
steringer og driftsomkostninger. 
 
Tilslutningspunkt til distributionsnettet ved den nærmest beliggende M/R station vil bl.a. inde-
bære 

 at der etableres en længere stikledning, end den der kan forbinde opgraderingsan-
lægget til det geografisk nærmeste punkt på distributionsnettet 

 at der etableres en gaskromatograf ved tilslutningspunktet, som registrerer den varie-
rende kvalitet (brændværdien) af den blanding af opgraderet biogas og naturgas fra 
M/R stationen, der tilføres det tilsluttede distributionsnet. Herved spares opgradering-
sejer for de omkostninger til enten propantilsætning til al opgraderet biogas eller gas-
kromatografer (300.000 kr./stk.) hos den enkelte gasforbruger, som tilslutning til det 
geografisk nærmeste punkt ellers ville give anledning til. Omkostningerne til propantil-
sætning eller gaskromatografer hos den enkelte kunde vil typisk langt overstige mer-
omkostningen til en længere stikledning samt til gaskromatografen ved tilslutnings-
punktet 

 at netselskabet etablerer gaskromatografer på M/R stationer i fordelingsnettet, i det 
omfang det vurderes, at der fra disse M/R stationer skal fordeles gas indeholdende 
opgraderet biogas til underliggende distributionsnet 
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Valg af tilslutningspunkt ved en M/R station indebærer samtidig som en afledt fordel, at kom-
pressorstationen til netfordelingskompression kan placeres ved M/R stationen, hvorved om-
kostningerne til netfordelingskompressionen kan reduceres i forhold til en placering ved det 
geografisk nærmeste punkt på distributionsnettet. Primært fordi placeringen minimerer læng-
den af den stålledning, der er nødvendig mellem kompressor og fordelingsnet (en stålledning 
koster typisk det 4-dobbelte pr. meter af en plastledning). Tillige i de tilfælde, hvor der anven-
des en opgraderingsteknologi, som leverer den opgraderede biogas i tilslutningspunktet med et 
tryk højere end 4 bar – her kan man undgå, at trykket først skal sænkes til 4 bar og derefter 
hæves til trykket i fordelingsnettet.  
 
 
3. Fordeling af omkostninger i den typiske tilslutningssituation 
Anvendelse af netselskabernes kriterier for beslutninger i relation til biogastilslutning fører i den 
typiske tilslutningssituation til følgende fordeling af de samlede omkostninger i forbindelse med 
tilslutningen. Omkostningsfordelingen i den typiske tilslutningssituation fremgår skematisk af 
bilag 1. 
 
3.1. Modtagestation 
Efter kriterierne er det obligatorisk, at opgraderingsejer betaler omkostningerne til de kompo-
nenter, der er indeholdt i modtagestationen. 
 
3.2. Tilslutningsledning (stikledning) 
Efter kriterierne er det obligatorisk, at opgraderingsejer betaler denne. 
 
Ved manglende teknisk kapacitet i nærmeste distributionsnet må en længere tilslutningsledning 
til et andet net også betales af opgraderingsejer.  
 
I tilfælde af utilstrækkelig teknisk kapacitet, fordi de(n) først tilkomne opgraderingsejer(e) læg-
ger beslag herpå, må den sidst tilkomne opgraderingsejer ud fra kriteriet om tidsprioritet selv 
bære den omkostning, der er nødvendig for at levere gassen ind i et fjernere beliggende distri-
butionsnet. Det er en omkostning, som opgraderingsejer selv foranlediger (bærer risikoen for), 
fordi han er kommet sidst, og der ikke længere er tilstrækkelig kapacitet i det nærmest belig-
gende distributionsnet.  
 
3.3. Injektionsanlæg 
Der er tale om en installation, som der ikke er taget direkte stilling til i loven. Omkostningen kan 
sidestilles med omkostninger til tilslutningsledningen, og omkostningerne til injektionsanlæg be-
tales derfor af opgraderingsejer. 
 
3.4. Kompressorstation 
Der er tale om en installation, der ikke er taget direkte stilling til i loven. 
 
Injiceringskompression(tryk) 
Betales efter obligatorisk kriterium af opgraderingsejer. Naturgasforsyningslovens § 35 b giver 
netselskabet hjemmel til at stille krav om injiceringstryk. Hvis opgraderingsteknologien ikke re-
sulterer i, at den opgraderede biogas lever op til netejers krav til injiceringstryk, betaler opgra-
deringsejer omkostningerne til etablering og drift af den nødvendige kompression til opfyldelse 
af netejers krav til injiceringstryk.  
 
Netfordelingskompression(tryk) 
Er netforstærkning, der bæres af netselskabet. Omtales ikke i naturgasforsyningsloven, men 
efter § 35 a, stk. 4, afholder netselskabet alle omkostninger til netforstærkning og netudbyg-
ning. 
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Om der er tale om injiceringskompression eller netfordelingskompression afgøres ud fra en vur-
dering af den pågældende kompressors funktion. 
 
4. Gaskromatografer i gasnettet 
Der er tale om installationer, der ikke er taget direkte stilling til i loven.  
 
Gaskromatografer i tilslutningspunkt og hos gasforbrugerne. 
Etablering af gaskromatografer hos den enkelte gasforbruger eller i tilslutningspunktet ved M/R 
stationen har samme formål som propantilsætning, nemlig at sikre gasforbrugerne i det tilslut-
tede net korrekt afregning af den forbrugte gas. Efter deres formål er sådanne gaskromatogra-
fer at sidestille med propantilsætning, og omkostningerne betales derfor af opgraderingsejer. 
 
Gaskromatografer i ”tilstødende net” 
Gaskromatografer i ”tilstødende net” etableres i sammenhæng med netfordelingskompression, 
som er netforstærkning. Omtales ikke i naturgasforsyningsloven, men efter naturgasforsynings-
lovens § 35 a, stk. 4, afholder netselskabet alle omkostninger til netforstærkning og netudbyg-
ning. Omkostninger til gaskromatografer i tilstødende net betales af netejer. 
 
4.1. Propantilsætning 
Efter kriterierne er det obligatorisk, at opgraderingsejer betaler omkostningerne til propantilsæt-
ning. Propantilsætning indgår ikke i den typiske tilslutningsløsning. 
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Bilag 1. Omkostningsfordeling i den typiske tilslutningssituation.  
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