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1. Introduktion 

Dette projekt, ” Rådgivningsordning for biogasfællesanlæg og deres leverandører af gylle om muligheder for at 

reducere gylles opholdstid i stalde og på lagre 2018-2020”, er et af flere initiativer, som regeringen sammen 

med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti før sommerferien 2017 

indgik aftale om at støtte med midler fra den grønne pulje, som blev afsat med PSO-aftalen fra 2016. Ordningen 

gennemføres som en national støtteordning under de minimis-støttereglerne i henhold til Kommissionens 

forordning (EU) nr. 1407/2013. Støttemodtageren er biogasfællesanlægget.  

 

Den grønne pulje er målrettet initiativer, der fremmer den grønne omstilling på en hensigtsmæssig måde 

herunder særligt initiativer, som kan bidrage til at opfylde Danmarks 2030-klimamål i den ikke 

kvoteomfattede sektor mv. Biogas Taskforcen, som understøttede biogasudbygningen fra 2012-2015, og DCE 

- Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, har tidligere vurderet, at der vil være store 

klimagevinster – særligt i form af reduceret metan udledning – forbundet med at reducere opholdstiden for 

gylle, særligt svinegylle, i stalde og i lagre inden levering til biogasfællesanlæg. Hertil kommer en gevinst i form 

af optimeret produktion af biogas fra gyllen. 

 

Det er Landbrugsstyrelsen (herefter LBST) der afholder udbuddet under Miljø- og Fødevareministeriet, og 

således fungerer som ordregiver i forbindelse med gennemførelse af udbuddet, samt for den faglige kontakt 

vedr. indholdet i udbuddet og dets leverancer.  

 

I forligskredsens aftale står der: ”Der afsættes midler til et rejsehold, der kan støtte de 27 eksisterende 

biogasfællesanlæg til at gennemføre nærmere undersøgelser af barrierer, udvikling af løsninger med 

hyppigere afhentning og udslusning af gylle hos gylleleverandører samt information/rådgivning af 

leverandørerne om betydningen af hyppig udslusning for gyllens gaspotentiale. Biogasanlæg ventes 

generelt at have stor interesse i at få gyllen hurtigere ind til afgasning, da det vil give større gasmængde 

med samme gyllemængde”.  Med aftalen er der på finansloven for 2018 afsat 8,6 mio. kr. til finansiering af 

rådgivningen i perioden 2018-2020. Leverandøren af rådgivningstjenesten, herefter omtalt som leverandøren, 

skal selv tilrettelægge den samlede rådgivningsindsats inden for de krav og specifikationer, som fremgår af 

kravsspecifikationen, dog skal alle mindstekrav opfyldes.  

2. Formål 

Rejseholdet skal i perioden fra midten af 2018 til og med 2020 støtte de eksisterende biogasfællesanlæg og 

deres leverandører af gylle, primært svinegylle, med at gennemføre nærmere undersøgelser af, hvilke barrierer 

der eksisterer i dag i forhold til at få udsluset gyllen hurtigere fra stald og lager og transporteret ind til 

biogasfællesanlægget. Rejseholdet skal endvidere hjælpe med at udvikle/påpege løsninger, der kan 

afhjælpe/fjerne disse barrierer, samt rådgive om betydningen af hyppig udslusning for gyllens gaspotentiale.   

Herudover, skal de erfaringer der opnås ved rådgivningen kunne komme andre biogasanlæg, både fællesanlæg 

og gårdanlæg, samt deres leverandører af gylle, til gavn. Ligesom de firmaer der bygger nye staldanlæg med 

henblik på levering af gylle til biogasanlæg, skal kunne trække på erfaringerne, således at fremtidige stalde 
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bygges med fokus på at reducere opholdstiden for gylle i stalden og dermed mindske gyllens metan udledning 

til atmosfæren, samt så vidt muligt øvrige udledninger1.     

3. Biogasfællesanlæggene og eksisterende data 

Ifølge Energistyrelsens opgørelse over biogasanlæg i Danmark, var der 28 biogasfællesanlæg i marts 2017 

(bilag 1), heraf var et enkelt under opførelse.  Biogasfællesanlæggene ligger fordelt i landet med 19 i Jylland, 4 

på Fyn, og 4 på Sjælland og et enkelt på Bornholm. I planåret 2014/2015 blev der ifølge indberetninger til 

Energistyrelsen leveret 3,0 mio. tons husdyrgødning (vådvægt) til biogasanlæggene, hvoraf gylle udgjorde 

langt størstedelen, svarende til 96 %. Den procentmæssig fordeling af gylle fra de forskellige 

husdyrproduktioner fordelte sig med 53 % for kvæg, 38 % for svin, 4 % for pelsdyr, 4 % for blandet og 1 % for 

fjerkræ. Langt størstedelen af husdyrgødningen blev leveret til biogasfællesanlæggene, idet de modtog 78,3 % 

af vådvægten svarende til omkring 2,35 mio. tons husdyrgødning, mens gårdanlæggene og industrianlæggene 

modtog den resterende del2. Dette tal er siden steget, og i planåret 2015/2016 blev der leveret over 4,0 mio. 

tons husdyrgødning (vådvægt) til biogasfællesanlæggene, svarende til ca. 10 % af husdyrgødningen. Det 

forventes, at dette tal vil stige i takt med, at der bygges nye anlæg og at ca. 27-28 % af husdyrgødningen 

bioafgasset i 2020.  

 

Indberetninger til LBST fra 26 af de 28 biogasfællesanlæg på Energistyrelsens liste viser, at de i planåret 

2016/2017 havde et sted mellem 5 og 178 leverandører (opgjort på CVR nr.) af gylle (kvæggylle, svinegylle, 

minkgylle, fjerkrægylle og blandet gylle), og i gennemsnit havde hvert biogasfællesanlæg 44 leverandører af 

gylle. Totalt, var der 288 leverandører, der leverede svinegylle til biogasfællesanlæggene og 113 der leverede 

blandet gylle. Det bemærkes, at det ikke er defineret hvad blandet gylle omfatter, men det antages at der 

hovedsageligt er tale om gylle fra kvæg- og svineproduktion. Der var således totalt 401 leverandører (opgjort 

på CVR. nr.), der formodes at have leveret svinegylle i ren eller blandet form til biogasfællesanlæggene i 

2016/20173. 

 

3.1    Metan udledning fra gylle 

Danske husdyr producerer årligt ca. 40 mio. tons gylle, som efterfølgende lagres i gylletanke. Dette giver 

anledning til en væsentlig udledning af metan til atmosfæren. I alt udgør udledningen 21 % af landbrugets 

totale drivhusgasudledning.  Afgasning i biogasanlæg reducerer drivhusgasudledningen, idet en del af den 

metan, der dannes i gyllen, afgasses og opsamles i biogasanlægget. DCE har i 2016 beregnet, at metan-

udledningen fra gylle i gennemsnit mindskes med 41 % eller 7,88 kg CO2-ækvivalenter per ton kvæggylle og 25 

% eller 15,32 kg CO2-ækvivalenter per ton svinegylle, når gyllen afgasses i et biogasanlæg, inden den lagres i 

gylletanke. DCE har i deres beregning taget udgangspunkt i en gennemsnitlig opholdstid for svinegylle i stalden 

på 20 dage. Den lange opholdstid i den temperaturregulerede svinestald bevirker, at der udledes en del metan 

fra den let omsættelige svinegylle. For kvæggylle betyder opholdstiden i stalden ifølge DCE ikke så meget, da 

                                                             
1 Drivhusgassen lattergas, samt udledninger af ammoniak.  
2 Mikkelsen, M.H, Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S. 2016, Biogasproduktions konsekvenser for drivhusgasudledning i landbruget. Aarhus 
Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 197.  
3 Jf. biogasfællesanlæggenes indberetninger om leverancer i planåret 2016/2017 til LBST’s Leverandørregister.  
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kvæggylle er tungere omsættelig og opbevares ved lavere staldtemperaturer (især åbne løsdriftsstalde). For 

svinegylle vil afgasning kombineret med hurtigere udslusning fra stalden kunne reducere 

drivhusgasudledningen fra gyllen med ca. 70 %4.  

 

På bedrifter opbevares gylle i kortere eller længere tid i stalde og fortanke inden afhentning til 

biogasfællesanlæg. Forsøg, foretaget under Energistyrelsens Biogas Taskforce, har vist, at især tab af metan fra 

gylle fra slagtesvin kan være meget højt ved sommertemperaturer, helt op til omkring 1 % om dagen. Med en 

samtidig opholdstid for svinegylle i stald og på lager et sted mellem 15-30 dage, kan der i værste tilfælde tabes 

helt op til 30-50 % af det potentielle biogasudbytte inden levering til biogasfællesanlæggene. Tabet fra so- og 

smågrisegødning er mindre, men kan stadig give betydelige tab. Metantabet fra kvæggylle er langt mindre, 

hvor der ved en måneds opbevaring kun tabes 2-3 %. Mange biogasfællesanlæg afhenter allerede ugentligt, 

eller endda flere gange om ugen, hos den samme leverandør, for at få gyllen så frisk som muligt, og med mindst 

muligt biogastab, men det vurderes, at der stadig er et betydeligt uudnyttet potentiale i at mindske tabet før 

levering til biogasanlæg gennem hyppigere afhentning af den friske gylle5. 

4. Ordregivers krav til rådgivningen 

Rådgivningen skal omfatte rådgivning for de eksisterende biogasfællesanlæg og deres nuværende leverandører 

af gylle, primært svinegylle, på nuværende tidspunkt, samt evt. nye anlæg og nye leverandører af svinegylle, 

der må komme til inden for projektperioden. Ordregiver har på nuværende tidspunkt kendskab til 27 

eksisterende biogasfællesanlæg, samt et enkelt anlæg under opførelse (se bilag 1).  

 

4. 1    Annoncering, ansøgning og tilbud om rådgivning 

Leverandøren skal inden opstart af rådgivningen, annoncere i relevante medier om muligheden for at 

biogasfællesanlæg og deres leverandører af gylle kan modtage rådgivning. Leverandøren skal annoncere første 

gang efter kontraktindgåelse i 2018 og herefter årligt ved årets udgang, såfremt der ikke allerede er tildelt 

rådgivning til alle 28 biogasfællesanlæg og deres leverandører. Det skal fremgå af annonceringen, at 

biogasfællesanlæg der er interesserede i at modtage rådgivning til dem og deres leverandører af gylle, skal 

indsende en ansøgning til leverandøren herom. Det er leverandørens ansvar at vurdere ansøgningerne, 

herunder at tage stilling til om et biogasfællesanlæg overholder betingelserne for at kunne modtage rådgivning 

(se bilag 2). Såfremt betingelserne er overholdt, skal leverandøren sende biogasfællesanlægget og dets 

leverandører af svinegylle og evt. kvæggylle et tilbud om rådgivning. Alle leverandører af svinegylle skal, 

såfremt de er interesserede, have et tilbud om rådgivning. Leverandøren afholder selv alle udgifter i forbindelse 

med annoncering og den efterfølgende vurdering og tildeling af rådgivning.   

 

Rådgivningen skal indeholde en oplysningsdel, en kortlægningsdel, samt en løsningsdel.  

 

                                                             
4 Energistyrelsen, Biogasanalyse, strategier og støttemodeller 2020, 1. juni 2017 
5 Henrik B. Møller og Karl Jørgen Nielsen, Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark, Biogas Taskforce, 2015 
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4.2    Oplysningsdel 

Rådgivningen skal indeholde en oplysningsdel, hvor biogasfællesanlægget og dets leverandører af gylle bliver 

oplyst om hvilken betydning reduceret opholdstid har for gyllens biogaspotentiale, samt effekt i forhold til 

udledning af drivhusgasser. Herunder hvilken betydning det har for biogasfællesanlæggets økonomi.  

 

4. 3    Kortlægningsdel 

Biogasfællesanlægget, samt dets leverandører af gylle, skal hver især have kortlagt hvilke barrierer og 

muligheder der eksisterer i dag, for at kunne reducere opholdstiden for gylle i stald og på lager inden levering 

til biogasfællesanlæg.  

 

Af kortlægningen skal det for biogasfællesanlægget fremgå: 

 Hvad biogasfællesanlæggets behandlingskapacitet er? 

 Om der er efterlagertanke? 

 Hvor lang tid den afgassede gylle bliver opbevaret i efterlagertanke? 

 Om og hvordan den afgassede biomasse køles ned? 

 Om der er gasopsamling på efterlagertankene? 

 Om anlægget er tilsluttet Biogasbranchens frivillige måleprogram? 

 

Og for leverandørerne af svinegylle (evt. kvæggylle), skal det fremgå:  

 Hvad det nuværende interval for afhentning af gylle er? 

 Hvor meget gylle der afhentes pr gang? 

 Hvor stor en restgyllemængde der er? 

 Hvor ”gammel” gyllen er i gennemsnit ved afhentning? 

 Hvor ”gammel” den ældste del af gyllen er ved afhentning? 

 Hvilken praksis der er for tømning af staldafsnit? 

 Om det er muligt at tømme staldafsnittene fuldstændigt? 

 Hvor ofte staldafsnittene bliver tømt? 

 Hvilken teknologi der er i staldene til tømning af staldafsnittene? 

 Hvor mange dyr/dyreenheder der er i stalden?   

 

4.4    Løsningsdel 

Efter kortlægning skal der gives konkrete forslag til, hvordan opholdstiden for gylle kan reduceres hos de 

enkelte leverandører, samt forslag til hvordan biogasfællesanlægget kan blive klar til at modtage gyllen 

hyppigere. For leverandørerne, kan der fx være tale om indførelse af nye rutiner for udslusning af gylle fra 

stalden, hyppigere afhentning af gylle til biogasfællesanlægget eller nye tekniske løsninger, der sikrer en bedre 

tømning. Det skal desuden fremgå, hvilke omkostninger (i hele 1.000 kr.) der skønnes at være forbundet med 

de enkelte forslag til at reducere opholdstiden for gylle, samt hvor meget metan udledningen forventes at blive 

reduceret og gyllens gaspotentiale blive forbedret. 
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5. Ordregivers krav til anvendelse af eksisterende viden 

Eksisterende viden skal inddrages, herunder tidligere undersøgelser af metan udledning fra gylle i forskellige 

staldsystemer og andre relevante undersøgelser. Data fra de enkelte rådgivningsforløb skal opsummeres, så 

der fås et samlet estimat for hvor mange kg CO2-ækvivalenter per tons gylle de forskellige løsninger forventes 

at kunne reducere drivhusgasudledningen med, såfremt de foreslåede løsninger implementeres.      

6. Ordregivers krav til dataspecifikationer 

De tekniske krav til data er:  

 Metan udledningen skal opgøres fra gyllen i stald, før og efter en evt. implementering af nye tiltag, opdelt 

på de enkelte tiltag, herunder forskellige former for management og teknologi.  

Metan udledningen skal estimeres, med den metode som anvendes i de nationale opgørelser for 

drivhusgasemissioner jf. Danmarks seneste gældende Nationale Inventory Report. Det skal rapporteres, 

dels som metan udledning/reduceret metan udledning per tons gylle og per dyreenhed og dels som CO2-

ækvivalenter per tons gylle og per dyrenhed. Til opgørelsen anvendes den gældende globale warming 

potential (GWP) på 25  

 Mængde af gylle der produceres i de enkelte staldanlæg og efterfølgende leveres til biogasfællesanlæg skal 

opgøres som tons vådvægt  

 Antallet af dyr i de enkelte staldanlæg skal opgøres dels som antal dyr og dels som antal dyreenheder. 

7. Ordregivers krav til kvalitetssikring og risikovurdering 

Leverandøren skal angive hvilke foranstaltninger der gøres for at sikre kvaliteten i den konkrete opgave, og 

hvilke elementer af kvalitetssikring projektet vil indeholde, herunder rådgivningens forskellige dele, samt 

planlægning og datahåndtering.  

 

Leverandøren skal i sin beskrivelse af projektets trin foretage en risikoanalyse af alle delelementer i projektet, 

herunder af bl.a. planlægningsforløbet, forløbet med vurdering af ansøgninger om rådgivning, 

rådgivningsforløbet, datahåndtering, vidensdeling, tidsplan, bemanding og kommunikation. Leverandøren 

skal foreslå afhjælpende foranstaltninger for kritiske elementer i risikoanalysen.  

8. Ordregivers krav til tidsplan og milepæle 

Ordregiver forventer at følgende tidsplan følges, men leverandøren kan vælge at løse opgaven hurtigere. De 

præcise datoer for møder og afleveringer aftales derfor efter kontraktindgåelse. Alle møder forventes afholdt i 

København i LBST’s lokaler i Nyropsgade. De anførte milepæle medfører efter ordregivers godkendelse 

udbetaling af rater af det samlede honorar til leverandøren. Ordregiver udbetaler raterne ud fra de timepriser, 

som leverandøren angiver som de samlede timepriser for et rådgivningsforløb for henholdsvis et 

biogasfællesanlæg og en leverandør af gylle inklusiv alle udgifter.  

 

Rådgivningen udføres fra midten af 2018 til og med 2020 og afrapporteres løbende, med senest afrapportering 

20. december 2020 (MK). Udkast til endelig rapport skal foreligge 1. oktober 2020. Ordregiver forventer, at 

rådgivningen vil omfatte 2-4 biogasfællesanlæg inklusiv deres leverandører af gylle per kvartal, men 
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leverandøren kan vælge at lade flere biogasfællesanlæg inklusiv deres leverandører af gylle få rådgivning pr. 

kvartal og dermed løse opgaven hurtigere.  

 

Tidsplan 2018 

Dato/periode Aktivitet/dokumentation som 

leverandøren skal levere 

Milepæle som medfører 

udbetaling af rate af 

honorar til leverandøren 

Efter kontraktindgåelse, juni 2018 Annoncering om mulighed for 

rådgivning og opstart af rådgivning. 

(MK)  

Opstartsmøde med LBST.  

 

Juli- september 2018 Rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg 

og deres leverandører af gylle. 

 

1. september 2018 Aflevering af første statusrapport. 

(MK)  

 

Primo september 2018 Statusmøde med LBST og planlægning 

af det videre rådgivningsforløb. 

Aflevering af dokumentation på udført 

rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg 

og deres leverandører af gylle. 

Udbetaling af rate af honorar 

(faktura til LBST) 

Oktober-december 2018 Rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg 

samt deres leverandører af gylle. 

 

December 2018 Annoncering om mulighed for 

rådgivning, 2. runde. (MK) 

 

Ultimo december 2018 Aflevering af dokumentation på udført 

rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg 

og deres leverandører af gylle. 

Aflevering af anden statusrapport 

inklusiv foreløbigt datasæt fra 2018. 

(MK) 

Udbetaling af rate af honorar 

(faktura til LBST) 
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Tidsplan 2019   

Dato/periode Aktivitet/dokumentation som 

leverandøren skal levere 

Milepæle som medfører 

udbetaling af rate af 

honorar til leverandøren 

Januar 2019 Statusmøde med LBST  

Januar-marts 2019 Rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg samt deres 

leverandører af gylle. 

 

Ultimo marts 2019 Aflevering af dokumentation på udført 

rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg og deres 

leverandører af gylle. 

Udbetaling af rate af honorar 

(faktura til LBST) 

April-juni 2019 Rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg samt deres 

leverandører af gylle. 

 

Juni 2019 Statusmøde med LBST.  

Aflevering af dokumentation på udført 

rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg og deres 

leverandører af gylle.  

Aflevering af tredje statusrapport inklusiv 

foreløbigt datasæt fra 2019. (MK)  

Udbetaling af rate af honorar 

(faktura til LBST) 

Juli- september 2019 Rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg samt deres 

leverandører af gylle. 

 

Ultimo september 2019 Aflevering af dokumentation på udført 

rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg og deres 

leverandører af gylle. 

Udbetaling af rate af honorar 

(faktura til LBST) 

Oktober 2019-december 

2019 

Rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg samt deres 

leverandører af gylle. 

 

December 2019 Annoncering om mulighed for rådgivning, 3. 

runde. (MK) 

 

Ultimo december 2019 Aflevering af dokumentation på udført 

rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg og deres 

leverandører af gylle. 

Aflevering af fjerde statusrapport inklusiv 

foreløbigt datasæt fra 2019. (MK) 

Udbetaling af rate af honorar 

(faktura til LBST) 
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Tidsplan 2020 

Dato/periode Aktivitet/dokumentation som 

leverandøren skal levere 

Milepæle som medfører 

udbetaling af rate af 

honorar til leverandøren 

Januar 2020 Statusmøde med LBST  

Januar-marts 2020 Rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg samt deres 

leverandører af gylle. 

 

 

Ultimo marts 2020 

Aflevering af dokumentation på udført 

rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg og deres 

leverandører af gylle. 

Udbetaling af rate af honorar 

(faktura til LBST) 

April- juni 2020 Rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg samt deres 

leverandører af gylle. 

 

Juni 2020 Statusmøde med LBST.  

Aflevering af dokumentation på udført 

rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg og deres 

leverandører af gylle.  

Aflevering af femte statusrapport inklusiv 

foreløbigt datasæt fra 2020. (MK) 

Udbetaling af rate af honorar 

(faktura til LBST) 

Juli- september 2020 Rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg samt deres 

leverandører af gylle. 

 

Ultimo september 2020 Aflevering af dokumentation på udført 

rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg og deres 

leverandører af gylle. 

Udbetaling af rate af honorar 

(faktura til LBST) 

Oktober- december 

2020 

Rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg og deres 

leverandører af gylle.  

 

1.oktober 2020 Aflevering af udkast til den endelige rapport 

inklusiv endeligt datasæt, samt plan for endelig 

aflevering. (MK) 

 

Ultimo oktober 2020 Møde med LBST omkring endelig aflevering.  

20. december 20120 Aflevering af dokumentation på udført 

rådgivning af 2-4 biogasfællesanlæg og deres 

leverandører af gylle. 

Aflevering af dokumentation på at alle 

rådgivningsforløb er udført.  

Aflevering af den endelige rapport. (MK) 

Udbetaling af rate af honorar 

(faktura til LBST) 

Afslutning Evt. afslutningsworkshop  
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Leverandøren skal, som dokumentation på at rådgivning har fundet sted, sammen med sin faktura indsende 

underskrevne erklæringer fra biogasfællesanlæggene og deres leverandører af gylle på, at de har modtaget 

rådgivning. Af erklæringerne skal det fremgå, hvor mange timer der er brugt på rådgivningen. Leverandøren 

skal også indsende en kopi af de underskrevne de minimis erklæringer fra biogasfællesanlæggene (se bilag 2), 

samt kopi af deres tilsagnsbrev om rådgivning.   

9. Ordregivers krav til projektets leverancer 

Delrapporterne og den endelige rapport: 

 

Projektet skal afrapporteres på dansk. Leverandøren er ansvarlig for sammenskrivningen af både 

statusrapporter og den endelige rapport.  

 

På basis af den endelige rapport udarbejdes en sammenfatning på engelsk. 

 

Den endelige rapport udarbejdes i dialog med LBST, og udkast til rapport godkendes af LBST inden den 

endelige afrapportering. 

 

Leverandøren skal levere rapporterne i både trykte og elektroniske (både Word og Pdf-format) udgaver efter 

nærmere aftale.  

 

9. 1    Formidling af resultaterne 

Leverandøren skal ud over afrapporteringerne til LBST videreformidle de erfaringer, der opnås ved 

rådgivningen. Formidlingen skal foregå via landbrugs- og biogasblade og på konferencer og temadage, 

herunder fx Svinekongressen og Biogasbranchens Økonomiseminar m.v., således at erfaringerne kan komme 

andre eksisterende eller fremtidige biogasanlæg og leverandører til gavn. Leverandøren afholder selv denne 

udgift og skal derfor tage højde for det i sit budget.   

10.     Ordregivers krav til afleveringsformater 

Statusrapporterne skal som minimum indeholde nedenstående elementer.  

 Rådgivnings forløb, fremdrift og resultater 

 Status for antal planlagte, igangværende og afsluttede rådgivningsforløb 

 Status for antal ansøgninger om rådgivningsforløb og tildeling/afslag  

 Resultater for allerede afsluttede rådgivningsforløb 

 Status for videreformidling af de opnåede erfaringer (vedlagt evt. artikler, resume af oplæg mm) 

 Evt. ændringer i forhold til oprindelige planer 

 

Der ønskes en kortfattet og præcis endelig rapport indeholdende som minimum nedenstående elementer:  

 Forside. 
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 Indholds- og bilagsfortegnelse. 

 Indledning. 

 Generel beskrivelse af rådgivningsforløbet. 

 Resultater fra rådgivningsforløbene. 

 Hvor meget kan opholdstiden for gylle reduceres? 

 Hvor stor en potentiel metan reduktion kan opnås? 

 Erfaringer fra rådgivningsforløbet. 

 Hvad virkede og hvad virkede ikke?  

 Anbefalinger til:  

 Eksisterende biogasanlæg og leverandører af gylle herunder ift. driftsøkonomi, management og 

ændringer i staldene. 

 Nybygning af stalde herunder ift. drifts- og anlægsøkonomi. 

 Konklusion. 

 Perspektivering. 

 Referenceliste, ordforklaring, bilag etc. 

 

Det bemærkes, at ovenstående ikke nødvendigvis er fyldestgørende og yderligere emner kan dukke op i takt 

med de erfaringer der opnås under rådgivningsforløbet og gennem den løbende dialog med LBST.  

11.    Ordregivers krav til tilrettelæggelse af projektet 

Leverandøren står selv for at behandle og evaluere indkomne ansøgninger om rådgivningsforløb, herunder for 

at indhente den fornødne dokumentation fra ansøger (biogasfællesanlægget) på, at kravene til at kunne opnå 

rådgivning er overholdt (se bilag 2). Endvidere for at planlægge de enkelte rådgivningsforløb hos 

biogasfællesanlæggene og deres leverandører af gylle. Leverandøren skal ved planlægningen være særlig 

opmærksom på de gældende karantæneregler for besøg i svinebesætninger.  Rejseholdets rådgivning udføres 

løbende fra midten af 2018 og frem til slutningen af 2020 og rapporteres løbende. Den endelig og færdige 

rapport skal afleveres med udgangen af 2020.  

 

LBST lægger stor vægt på, at så mange som muligt får gavn af rådgivningen. Leverandøren skal udarbejde og 

vedlægge procesplan for gennemførelse af 1) vurdering af indkomne ansøgninger om rådgivningsforløb, 2) 

rådgivningsforløbene, 3) datahåndtering og videreformidling af erfaringer 4) afrapportering.  

 

Der ønskes opstillet et detaljeret budget for det afgivne tilbud inden for den af leverandøren angivne samlede 

pris. Budgettet skal som minimum indeholde følgende poster:  

 Planlægning. 

 Projektledelse. 

 Annoncering, vurdering og tildeling af rådgivning.  

 Rejseholdets feltarbejde:  
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o Rådgivningsforløbene - der ønskes estimat på antal rådgivningstimer for rådgivning af 

henholdsvis et biogasfællesanlæg og en leverandør af gylle.  

 Databehandling og videreformidling af erfaringer 

 Rapportering 

 Kvalitetssikring 

 

Leverandøren skal desuden oplyse, hvad den samlede timepris bliver for et rådgivningsforløb for henholdsvis 

et biogasfællesanlæg og en leverandør af gylle, når alle udgifter inkluderes, herunder udgifter til opstart af 

projektet, annoncering og tildeling af rådgivning, rådgivning, kørsel, videreformidling, afrapportering, 

kvalitetssikring mm.  

12.    Ordregivers krav til bemanding af rejsehold og kommunikation  

Leverandøren skal oplyse hvilken bemanding, der er til rådighed for gennemførelse af det udbudte projekt, 

herunder bemanding af rejseholdet, samt projektets øvrige opgaver, samt have en backup-plan for 

bemandingen. 

 

CV’er skal vedlægges som dokumentation for medarbejdernes kvalifikationer, og det skal indeholde 

informationer om uddannelsesbaggrund, tidligere ansættelsesforhold og funktioner, samt relevant erfaring fra 

udførte projekter og maksimalt fylde 3 sider.   

 

Det skal angives, hvordan leverandøren foreslår at varetage kommunikationen med LBST undervejs i 

projektet. I forbindelse med eventuelle sammenslutninger af deltagere/leverandører skal der angives en 

projektleder, der er ansvarlig for kontakten til LBST. Der ønskes en åben kommunikation og 

omstillingsberedskab, såfremt der bliver behov for at ændre i rådgivningsforløbet undervejs pga. politiske 

ønsker, erfaringer eller ny viden.      

13.     Ordregivers mindstekrav og krav 

Alle mindstekrav (MK) skal kunne opfyldes af leverandøren. Leverandøren kan ikke tage forbehold over for 

mindstekrav, idet tilbuddet ikke vil være konditionsmæssigt og ordregiver vil være forpligtet til at afvise 

tilbuddet. Det bemærkes, at der kan forekomme sammenhæng mellem mindstekrav og krav (K). 

Mindstekravet er den mindste kravopfyldelse, som ordregiver kan acceptere for en hensigtsmæssig 

opgaveløsning. Hvor kravene også giver leverandøren mulighed for at overopfylde, og dermed konkurrere på 

opfyldelsen i forhold til andre leverandører.  
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Pris 

1. Leverandøren skal angive en samlet pris. Leverandøren skal være opmærksom på ordregivers 

budget ramme. (K) 

 

 

Opgaveløsning og budget 

2. Leverandøren er indforstået med at rådgivningen skal tilbydes til 28 eksisterende 

biogasfællesanlæg (hvoraf et enkelt dog er under opførelse), og deres leverandører af svinegylle 

(evt. kvæggylle). (MK) 

 

3. Leverandøren er indforstået med, at rådgivningen skal gennemføres i perioden 2018-2020. 

(MK) 

 

4. Leverandøren skal afholde 3 annoncerings-runder, hvor eksisterende biogasfællesanlæg har 

mulighed for at søge om rådgivning. (MK)  

 

5. Leverandøren er ansvarlig for at vurdere hvilke biogasfællesanlæg der er berettiget til et 

rådgivningsforløb, herunder for at indhente og kontrollere de minimis erklæringer, jf. bilag 2. 

(MK)  

 

6. Leverandøren er indforstået med, at rådgivningen skal indeholde en oplysningsdel, en 

kortlægningsdel, samt en løsningsdel. (MK) 

 

7. Leverandøren er indforstået med, at der i forbindelse med rådgivningen hos hver enkel 

leverandør af gylle, skal gives konkrete forslag til, hvordan opholdstiden for gylle kan 

reduceres. (MK) 

 

8. Leverandøren er indforstået med, at der i forbindelse med rådgivningens kortlægningsdel er 

en række specifikke spørgsmål, der ønskes besvaret jf. afsnit 4. (MK) 

 

9. Leverandøren skal beskrive og redegøre for hvordan de enkelte opgaver i projektet tænkes 

håndteret og løst, herunder: 

 Annoncering, vurdering og tildeling af rådgivningsforløb med angivelse af hvilke medier 

tilbudsgiver vil annoncere i.   

 Rådgivningsforløb for henholdsvis et biogasfællesanlæg og en leverandør af gylle, med 

angivelse af antal rådgivningstimer pr. rådgivningsforløb. 

 Opsamling og videreformidling af erfaringer fra projektet.  

 Afrapportering og kommunikation med LBST. (K) 
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10. Leverandøren skal vedlægge et budget inden for den af leverandøren angivne samlede pris, 

hvor det fremgår, hvordan pengene er fordelt på de forskellige aktiviteter inklusiv timepriser 

for de enkelte medarbejderkategorier. Desuden skal det fremgå, hvad den samlede timepris 

bliver for et rådgivningsforløb for henholdsvis et biogasfællesanlæg og en leverandør af gylle, 

når alle udgifter inkluderes, herunder udgifter til opstart af projektet, annoncering og tildeling 

af rådgivning, rådgivning, kørsel, videreformidling, afrapportering, kvalitetssikring mm.  (K) 

 

 

Projektstyring og kvalitetssikring 

11. Leverandøren er indforstået med, at der hvert halve år skal indsendes en statusrapport inklusiv 

foreløbigt datasæt fra rådgivningsforløbene og at første gang er 1. september 2018 og at der er 

krav til rapporternes indhold jf. afsnit 10. (MK) 

 

12. Leverandøren er indforstået med, at den endelige rapport fra projektet skal være indsendt 

senest d. 20. december 2020 og at der er særlige krav til rapportens indhold jf. afsnit 10. 

Endvidere at udkast til endelig rapport skal foreligge 1. oktober 2020. (MK) 

 

13. Leverandøren er indforstået med, at erfaringerne fra projektet skal videreformidles. (MK)  

 

14. Leverandøren skal levere et udkast til proces- og tidsplan for det samlede forløb. (K) 

 

15.  Leverandøren skal beskrive hvordan kvaliteten af den samlede opgave sikres og dokumenteres. 

(K) 

 

16 Leverandøren skal levere en risikoanalyse af alle delelementerne i projektet, samt foreslå 

afhjælpende foranstaltninger for kritiske elementer i risikoanalysen. (K) 

 

17. Leverandøren skal beskrive den valgte organisering og bemanding af opgaveløsningen, 

herunder kapacitet og bemanding for rejseholdet, samt en backup-plan for bemandingen. (K) 

 

18. Leverandøren skal redegøre for, hvordan den valgte organisering og bemanding vil medvirke 

til at sikre, at leverancerne i projektet lever op til beskrivelsen i kravspecifikationen. (K) 

 

 

Faglige kompetencer 

19. Leverandørens projektleder skal have erfaring med tilsvarende rådgivningsprojekter. (MK) 
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20. Leverandørens rejsehold skal have erfaring med rådgivning af landbruget og indgående 

kendskab til husdyrproduktion, staldsystemer og biogasfællesanlæg og miljø- og 

klimapåvirkninger.  (MK) 

 

21. Leverandøren skal beskrive de faglige kompetencer og relevante erfaringer hos de 

medarbejdere, som allokeres til løsningen af det specifikke projekt, med særlig vægt på 

projektlederen og rejseholdet. (K) 

 

22. Leverandøren skal vedlægge CV’er (maks. 3 sider pr. CV) på de allokerede medarbejdere med 

informationer om: uddannelsesbaggrund, tidligere ansættelsesforhold og funktioner, samt 

relevant erfaring fra udførte projekter. (K) 
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14.     Oversigt over bilag  

 

Nærværende opgavebeskrivelse og kravsspecifikation har følgende bilag.  

 

Bilag 1: Oversigt over nuværende Biogasfællesanlæg 

Bilag 2: Krav til rådgivningstilskud – de minimis-regler 

Bilag 3: Erklæring om de minimis støtte 
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Bilag 1.  Energistyrelsens liste over biogasfællesanlæg i DK, marts 20176

 

Jylland 

Grøngas Vrå  

Limfjordens Bioenergi  

NGF Nature Energy Vaarst-Fjellerad  

Energi Vegger  

Lemvig Biogasanlæg  

Thorsøe Miljø- & Biogasanlæg  

Herning Bioenergi, Sinding-Ørre 

Herning Bioenergi, Studsgård  

Bånlev Biogas  

Maabjerg Energy Center Holding A/S  

Blåhøj Energiselskab  

Blaabjerg Biogas  

 

Fyn 

NGF Nature Energy Midtfyn  

Fangel bioenergi  

NGF Nature Energy Månsson A/S  

NGF Nature Energy Nordfyn  

 

Sjælland og øerne 

Solrød Biogas A/S  

Snertinge, Særslev, Føllenslev Biogasanlæg  

Hashøj Biogas  

Nysted Biogas  

Biokraft A/S  

Sønderjysk Biogas 

Ribe Biogas 

Filskov Biogas 

LinkoGas, Lintrup 

NGF Nature Energy Holsted 

Horsens Bioenergi 

NGF, Nature Energy Korskro (under opførelse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
6 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/liste_over_biogasanlaeg.marts17.pdf 
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Bilag 2. Krav til rådgivningstilskud – de minimis-regler 

Der kan ydes tilskud til rådgivning til et biogasfællesanlæg og dets leverandører af gylle, hvis 

biogasfællesanlægget opfylder følgende betingelser: 

 

 Biogasfællesanlægget er et af de 28 anlæg, der står på Energistyrelsens liste over eksisterende 

biogasfællesanlæg i Danmark (se Bilag 1). 

 

 Biogasfællesanlægget opfylder betingelserne for at modtage de minimis støtte.  

 

Det er et krav, at biogasfællesanlægget såfremt det og dets leverandører af gylle er interesseret i at modtage 

rådgivning, indsender en konkret ansøgning herom til leverandøren. Leverandøren er herefter forpligtet til at 

behandle ansøgningen og tilbyde et rådgivningsforløb til biogasfællesanlægget og dets leverandører af gylle, 

såfremt betingelserne for modtagelse af rådgivning er overholdt.  

 

Ifølge de minimis-reglerne må det enkelte biogasfællesanlæg i løbet af en treårig regnskabsperiode højest 

modtage sammenlagt 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. kr.), som er summen af alle typer de minimis-støtte. Værdien 

af den rådgivning biogasfællesanlægget inklusiv dets leverandører af gylle kan modtage, samt værdien af evt. 

andre typer af de minimis-støtte som biogasfællesanlægget har modtaget i det indeværende og de to 

forudgående regnskabsår, må således ikke overstige 200.00 EUR.    

 

Ovenstående indebærer, at når leverandøren giver tilsagn om et rådgivningsforløb, skal følgende iagttages: 

1. Af tilsagnsbrevet skal det fremgå, hvor stort et støttebeløb den gratis rådgivning præcis udgør 

2. Hvis det ikke er muligt at angive et præcist beløb i tilsagnsbrevet, kan leverandøren angive et 

maksimalt beløb. Det vil i så fald være det maksimale beløb, der skal medregnes i forhold til 

støtteloftet, jf. pkt. 5 

3. Det skal fremgå af tilsagnsbrevet, at støtten er givet som de minimis-støtte i henhold til forordning 

(EU) nr. 1407/2013 

4. Som bilag til tilsagnsbrevet skal være en erklæring om tidligere modtaget de minimis-støtte, jf. bilag 

3, som støttemodtageren skal sende tilbage til leverandøren. Det skal fremgå af tilsagnsbrevet, at der 

ikke kan gives endeligt tilsagn, før leverandøren har modtaget og kontrolleret erklæringen 

5. Når leverandøren har modtaget erklæringen, skal oplysningerne i erklæringen sammenholdes med det 

tiltænkte støttebeløb, så det kan fastslås, om støtteloftet på 200.000 EUR overskrides 

6. Leverandøren skal overdrage alt relevant materiale vedrørende de minimis-støtten til 

Landbrugsstyrelsen 

7. Leverandøren skal i det hele iagttage reglerne i forordning (EU) nr. 1407/2013. 
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Bilag 3. Erklæring om de minimis-støtte 

Denne erklæring kan anvendes i forbindelse med tilskud til rådgivning under rådgivningsordningen for biogasfællesanlæg og deres 
leverandører af gylle om muligheder for at reducere gylles opholdstid i stalde og på lagre i perioden 2018-2020. 
 
Erklæringen udfyldes forud for bevillingen af støtte, når støtten anses for at udgøre statsstøtte, og hvor støtten skal ydes 
efter reglerne om de minimis-støtte7. 
 
Det er beløbet for støtte, som er modtaget som de minimis-støtte i det indeværende og de to forudgående regnskabsår, der 
skal oplyses om – ikke støtten under det aktuelle projekt. Reglerne om de minimis-støtte indebærer, at modtageren af støtte 
skal have besked om, at der er tale om de minimis-støtte fra den, der yder støtten. Dette gør det muligt at afgive korrekte 
oplysninger om hidtidig de minimis-støtte, samt at kontrollere om støtteloftet på 200.000 EUR overholdes. 
 
Husk at udfylde erklæringen med et ”0”, hvis der ikke hidtil er modtaget de minimis-støtte. 
Virksomhedens navn:    Virksomhedens cvr. nr.: 

 

Virksomhedens adresse: 
 

Deltager i projektet (projekttitel): 
 

 
 erklærer hermed i indeværende og de to foregående regnskabsår at have modtaget  

                                                                                           Kr. i de minimis-støtte 
       og 

 er bekendt med, at det ikke er lovligt at modtage støtte på mere end 200.000 EUR inden for en periode på tre regnskabsår. 

__________________________________________________________________________
___ 
Støtten er modtaget (dato for tildeling8)    
 
 
Under ordning                                      
 
 

Som administreres af            _         
__________________________________________________________________________
___ 
 
Støtten er modtaget (dato for tildeling2)    
 
 
Under ordning                                      
 
 
Som administreres af            
 

__________________________________________________________________________
___ 
For rigtigheden af de afgivne oplysninger: 

Tegningsberettigedes navn: 

 

 

 

________________________________________ 

Dato/underskrift 

                                                             
7 Jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimis.  
8 Støtten anses for tildelt på det tidspunkt, hvor modtageren har opnået ret til at modtage støtte, dvs. når et tilsagn er givet og ikke på selve 
udbetalingspunktet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


