Optimer dit gasudbytte og reducer arbejdsbyrden med en
serviceaftale med Dansk Biogasrådgivning A/S
En serviceaftale med Dansk Biogasrådgivning giver mange fordele – optimerer økonomien og reducerer
risiciene omkring anlægget. Vi foretager analyser og kommunikerer løbende resultaterne ud med henblik
på optimal drift og tager hånd omkring de administrative opgaver.
RISIKOSTYRING:
• Prøvetagning og rapportering for minimering af risiko for nedbrud på anlæggets biologiske
processer og driftstab som følge af manglende eller reduceret gasproduktion.
ANALYSER:
• Løbende prøvetagning og -afhentning.
• Biologiske analyser i henhold til en nærmere aftalt frekvens.
• Specialanalyser i eget laboratorie, heriblandt råvareanalyser.
• NPK analyser til brug i gødningsregnskabet.
• Lækagesøgning.
KOMMUNIKATION:
• Support Hotline kl. 08.00 – 20.00 på hverdage.
• Telefonisk opfølgning på analyse resultater indenfor 2-3 dage.
• Online adgang til d-br webportal med analyseresultater.
• Opfølgningsmøder vedr. anlægsdriften iht. aftalt frekvens.
ADMINISTRATION:
• Indberetning til energistyrelsen mv.
• Opbygning af egenkontrolsprogram til fødevarestyrelsen (HACCP)
• Formidling af grønne EL-certifikater.
• ISCC Certificering – etablering og drift.
• ISCC Recertificering efter EU-standarden.

”Dansk Biogasrådgivning: Unikt servicekoncept og ekspertviden sikrer de bedste løsninger for Kunden”
Hos Dansk Biogasrådgivning brænder vi for at optimere biogasudbyttet og fortjenesten på eksisterende og
nye biogasanlæg. En aftale med os giver adgang til et omfattende servicekoncept med mange
valgmuligheder tilpasset Kundens behov. I dag drifter vi service for en lang række biogasanlæg. Vores
tekniske knowhow omkring biogasanlæg og driften af disse betyder, at vi i samarbejde med Kunden skaber
de optimale betingelser for at maksimere biogasanlæggets ydeevne og dermed udbytte.
Vi samarbejder med både anlægs-, komponent- og service leverandører for at finde frem til den optimale
løsning på din konkrete problemstilling og vi råder over opdateret viden, egne laboratoriefaciliteter og
netværk på ekspert niveau.
Dansk Biogasrådgivning A/S er en del af Dansk Energirådgivning A/S, der siden starten i 2007 har udviklet sig
til Danmarks førende uafhængige leverandør af rådgivning og services indenfor energioptimering.
I 2017 leverede vores 40 medarbejdere og projektledere over 21 % af den samlede energibesparelse i
Danmark.
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