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Revideret pr.: 23.04.2018 

Spørgsmål og svar til udbud vedr.: Rådgivningsordning for biogasfællesanlæg og deres leverandører af 

gylle om muligheder for at reducere gylles opholdstid i stalde og på lagre 2018-2020 

 

N

r.  

Dato Henvisning til 

udbudsmaterialet  

Spørgsmål Svar 

1.  11.04.2018 Opgavebeskrivelse 

og 

kravsspecifikation, 

side 5 

Der lægges op til, at der minimum 

skal besøges 400 svinebrug/blandede 

bedrifter, som har tilknytning til de 

27 eksisterende biogasfællesanlæg + 

1 under opførelse. 

Der står at nye anlæg der kommer 

ind i projektperioden også skal 

tilbydes rådgivningen.  

Da det forventes at der opføres nye 

anlæg i perioden, er mit spørgsmål 

om vi skal afsættes besøg til 

yderligere anlæg, eller det vil blive 

taget ud fra de oplyste ca. 400 efter 

en prioritering. 

I udbuddets opgavebeskrivelse og kravsspecifikation 

afsnit 4, side 5 står der, at "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". Med "evt."  menes, at 

tilbudsgiver kan vælge også at tilbyde rådgivning til nye 

biogasfællesanlæg og nye leverandører af svinegylle, der 

måtte komme til i projektperioden. Tilbudsgiver kan 

vælge at tilbyde denne mulighed, såfremt nogle af de 

eksisterende 28 biogasfællesanlæg ikke ønsker at 

modtage rådgivningsforløb til dem og deres leverandører 

af svinegylle.  

 

2. 11.04.2018 Opgavebeskrivelse 

og 

kravsspecifikation, 

side 14 og 15. 

 

Vi skal beskrive hvad et 

rådgivningsbesøg koster og hvad det 

omfatter, samt et biogasanlæg. 

Vil der fra Landbrugsstyrelsen blive 

betalt efter antal besøg, eller er 

Landbrugsstyrelsen betaler efter antal besøg, og det er 

derfor et krav, at tilbudsgiver vedlægger et budget, hvor 

det blandt andet fremgår: "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 
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Udbudsbetingelser

ne, punkt 2.B., side 

13.  

mindstekravet og omfanget af 

opgaven de ca. 400 besøg. 

Jeg tænker at man kunne komme i 

den situation at der ikke kunne 

indgås tilstrækkeligt med 

rådgivningsaftaler med landmænd 

med svineproduktion. I dette tilfælde 

kunne der aftales besøg hos 

kvægbrugere, eller ved leverandører 

hos nye biogasanlæg. 

projektet, annoncering og tildeling af rådgivning, 

rådgivning, kørsel, videreformidling, afrapportering, 

kvalitetssikring mm." jf. punkt 2.B på side 13 i 

udbudsbetingelserne og punkt 10 på side 15 i 

opgavebeskrivelse og kravsspecifikation.  

 

Der er et mindstekrav om: "at rådgivningen skal tilbydes 

til 28 eksisterende biogasfællesanlæg (hvoraf et enkelt 

dog er under opførelse), og deres leverandører af 

svinegylle (evt. kvæggylle)" jf. side 14 i udbuddets 

opgavebeskrivelse og kravsspecifikation. Det betyder, at 

når der indgås en aftale om rådgivning til et af de 28 

eksisterende biogasfællesanlæg og dets leverandører af 

svinegylle, så skal tilbudsgiver sikre sig, at alle 

biogasfællesanlæggets leverandører af svinegylle, får et 

tilbud om rådgivning, såfremt de er interesserede. Med 

"(evt. kvæggylle)" menes, at tilbudsgiver kan vælge også 

at tilbyde rådgivning til biogasfællesanlæggenes 

leverandører af kvæggylle. Tilbudsgiver kan vælge at 

tilbyde denne mulighed, hvis ikke alle 

biogasfællesanlæggenes leverandører af svinegylle ønsker 

rådgivning, eller hvis tilbudsgiver vurderer, at der er 

plads til det inden for rammerne af tilbudsgivers budget.    

  

3. 23.04.2018 Udbudsbetingelser

ne, afsnit 6.5, side 

13.  

& 

Opgavebeskrivelse 

og 

kravsspecifikation 

afsnit 4.1, side 5 

Der nævnes 28 biogasanlæg og 401 

leverandører. Der ønskes oplyst en 

pris pr. rådgivning af henholdsvis 

biogasanlæg og leverandør, hvor alt 

er inkluderet.  

 

Omkostningerne for projektledelse, 

annoncering og hele set up er de 

samme uanset antallet af 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at projektets 

budgetramme er endelig, og at den maksimalt er DKK 

8.600.000 (ekskl. moms) jf. afsnit 6.5 i 

udbudsbetingelserne. 

I udbuddets opgavebeskrivelse og kravsspecifikation 

afsnit 4.1, side 5 står der: "Leverandøren skal inden 

opstart af rådgivningen, annoncere i relevante medier om 

muligheden for at biogasfællesanlæg og deres 

leverandører af gylle kan modtage rådgivning. 
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rådgivninger - ikke variable udgifter. 

Hvis antallet af rådgivninger viser 

sig at blive lavere end forventet, 

f.eks. hvis ikke alle biogasanlæg og 

leverandører ønsker rådgivning, kan 

der så forventes en højere betaling 

pr. rådgivning, således de ikke 

variable udgifter kan dækkes 

forholdsmæssigt? 

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 vil 

derfor eventuelt først være ved udgangen af 2019, at man 

kender det endelige antal, der ønsker rådgivning. Såfremt 

det her viser sig, at der er færre, der ønsker rådgivning 

end antaget, vil det indenfor den bevilligede ramme være 

muligt at aftale nærmere med Landbrugsstyrelsen, hvad 

der i stedet kan gøres. 

4.     

5.     

6.     

7.     
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