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Energistyrelsen søger konsulenthjælp til
at mindske metantab fra biogasgasanlæg

Energistyrelsen søger teknisk bistand til at gennemføre en målrettet
indsats for at mindske metanudslip fra danske biogasanlæg.

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med finansloven fra
2019 at igangsætte indsatsen ”Mindre metanudslip fra biogasanlæg”, der skal
gennemføres i samarbejde med biogasbranchen. Energistyrelsen søger
konsulentbistand til at gennemføre to opgaver:

Opgave 1. Videnopbygning og erfaringsudveksling om forebyggelse af



metantab på biogasanlæg.

Denne opgave tænkes gennemført af en Biogasteknisk Konsulent.
Konsulenten skal opbygge og udbrede viden om, hvordan man forebygger
metantab fra biogasanlæg og tilknyttede anlæg. Konsulenten skal blandt
andet bistå biogasanlæg med at udarbejde egenkontrolprogrammer og med
at definere tiltag og vælge teknologier, der nedbringer metantabet fra
anlægget mest muligt. Konsulenten skal desuden udvikle
vejledningsmateriale og facilitere erfaringsudveksling om forebyggelse af
metantab.

Opgave 2. Måling af metantab fra biogasanlæg.

Denne opgave tænkes udført af en Måleteknisk Konsulent. Konsulenten skal
gennemføre et måleprogram, der måler metantab fra danske biogasanlæg
samt opbygger viden om metoder til måling af metantab. Konsulenten skal
bl.a. gennemføre lækagesøgninger og –kvantificeringer af metantab på
biogasanlæg, samt udvikle og kvalitetssikre målemetoder.

Se yderligere information om udbuddene på Energistyrelsens hjemmesideog
på Kammeradvokatens udbudsportal.

Tilbud skal afgives via Kammeradvokatens udbudsportal. Tilbudsgivere kan
stille spørgsmål til udbuddene inden den 16. maj kl. 12 gennem
Kammeradvokatens udbudsportal. Tilbudsfristen for begge udbud er den 3.
juni 2019 kl. 12. 

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

https://ens.dk/service/aktuelle-udbud/energistyrelsen-soeger-konsulenthjaelp-til-mindske-metantab-fra
https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=


Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressekontakt
Pressechef 
Energistyrelsen
tfh@ens.dk
+45 25 13 78 46

Laura Andersen
Pressekontakt
Presserådgiver 
Lrsn@ens.dk
+45 33 95 09 06

mailto:tfh@ens.dk
tel:+45 25 13 78 46
mailto:Lrsn@ens.dk
tel:+45 33 95 09 06

