
Foto: Colourbox

2019-10-14 14:05 CEST

Invitation: Informationsmøde for
leverandører i måling af metantab fra
danske biogasanlæg

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde for
målefirmaer, der vil deltage i målrettet indsats for at mindske
metantab fra biogasanlæg.
Energistyrelsen har i samarbejde med Biogasbranchen igangsat målrettet
indsats for at kortlægge og mindske metantab fra danske biogasanlæg.
Opgaven gennemføres i samarbejde med Rambøll, DTU, FORCE Technology
og Teknologisk Institut, og bygger videre på erfaringer fra Biogasbranchens



frivillige måleprogram for metantab. Opgaven skal løses inden udgangen af
2020.

Informationsmødet er tiltænkt målefirmaer med ekspertise inden for
lækagesøgning for metantab fra biogasanlæg eller tilsvarende anlæg, samt
kvantificering af metanemission fra følgende: biogasanlægs totale metan
emission, gasmotorer, opgraderingsanlæg samt procesventilation.

På mødet vil der blandt andet blive informeret om følgende:

• Kort introduktion til programmet
• Status for tilmelding af biogasanlæggene
• Målemetoder for hhv. lækagesøgning og kvantificering
• Procedure for deltagelse som målefirma

Praktisk information
• Tidspunkt: fredag d. 25/10, 2019 kl. 12:30 til 14:30
• Sted: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577

København V
• Tilmelding til informationsmødet: Specialkonsulent Thomas

Hwan Westring Jensen, e-mail: thwj@ens.dk senest onsdag d.
23/10

• Spørgsmål om måleprogrammet: Seniorkonsulent Anders M.
Fredenslund (Rambøll), e-mail: amfr@ramboll.dk eller telefon 51
61 49 37

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.
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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.
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