
 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                  

 

Invitation til driftslederkursus  

 
PlanEnergi afholder kursus for driftsledere på 

biogasanlæg. Kurset henvender sig til driftsledere og 

deres personale, der ønsker øget indsigt og sparring i 

biogasanlæggets drift og miljøforpligtelser. 

 

Kursusbeskrivelse 

Formålet med kurset er at give driftslederen indsigt i 

miljø, tilsyn og tilladelser, drift og teknik samt biologi og 

biomasse. Vi tager udgangspunkt i den daglige drift og vil 

gennem kurset øge overblikket, så driftslederen på sigt 

får mulighed for at skabe en mere stabil arbejdsdag uden 

alt for meget brandslukning af pludselige opgaver.  

 

Kurset vil bestå af 3 enkeltstående mødedage (kl. 8.45-

16.00) med forplejning på Nordjyllands Landbrugsskole, 

Nibe. 

 

Vi opfordrer til, at den enkelte driftsleder medtager 

produktionens miljøgodkendelse til kursusgang 1, da vi 

vil arbejde med vilkårene på anlæggene. 

 

Foreløbigt kursusprogram for de tre dage ses på næste 

side.  

 

 

Spørgsmål:  

Skriv til kjn@planenergi.dk eller ring til Karl Jørgen 

Nielsen 3060 4603 

 

Med venlig hilsen 

 

Biogas-teamet  

PlanEnergi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tid og sted:  

 

Kursusgang 1 

Miljø, tilsyn og godkendelser 

12/1-2022 kl. 8.45-16.00 

 

Kursusgang 2 

Biologi og biomasse 

26/1-2022 kl. 8.45-16.00 

 

Kursusgang 3 

Drift og teknik 

9/2-2022 kl. 8.45-16.00 

 

Lokation:  

 

Nordjyllands Landbrugsskole, 

Halkærvej 3, 9240 Nibe. 

 

Pris 

 

Alle tre dage     kr. 7.500*  

Pris pr. dag       kr. 3.500* 

 

*Pris ekskl. moms 

 

Tilmelding:  

 

Senest d. 16/12-2021 på 

mw@planenergi.dk  

Der er et begrænset antal 

pladser. 
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Side 2 af 2      

Kursusprogram 

 

Dag 1: Miljø, tilsyn og tilladelser, onsdag d. 12/1-2022, kl. 8.45-16.00 

(Dagen faciliteres af Bettina Veje Andersen, PlanEnergi.) 

 

Temaet for dagen er omfanget af tilladelser og godkendelser til biogasanlæg og hvordan disse hænger 

sammen. Derudover er der fokus på den løbende dialog med kommunen.  

 

• Tilladelser, herunder miljøgodkendelser, sikkerhedsdokumenter, miljøledelse, BAT og APV v. Bettina 

Veje Andersen, PlanEnergi 

• Sagen set fra en myndighed v. Anders Rahbek Jensen, Hjørring Kommune 

• Biomassetyper og de medfølgende krav v. Erik Vestergård, Fødevarestyrelsen 

• Hvordan ser I fremtidens biogasanlæg v. Jacob Rosholm Mortensen, PlanEnergi 

 

 

Dag 2: Biologi og biomasse, onsdag d. 26/1-2022, kl. 8.45-16.00 

(Dagen faciliteres af Jacob Rosholm Mortensen, PlanEnergi) 

 

Temaet for dagen er den biologiske proces i biogasanlæg og hvordan diverse biomasser påvirker kulturen, 

typer af biomasse, gasudbytter og fælder. Eftermiddagen byder på økologi, regler samt hvordan samspillet 

med planteavlskonsulenter kan foregå ift. næringsstoffer og regler på den afgassede biomasse med 

anvendelse i landbruget. Dagen afsluttes med et indlæg omkring energiafgrøder og hvordan majs kan 

erstattes i foderplanen. 

 

• Gennemgang af biologiske processer i et biogasanlæg og overvågning ved brug af analyser og 

nøgletal v. Jacob Rosholm Mortensen, PlanEnergi 

• Biomasser til biogasproduktion v. Britt Amby, Disruptive Biotrading 

• Erfaring med rørledninger til pumpning af biomasser fra leverandør til biogas v. Daniel Pedersen, BB 

Biogas 

• Økologisk biogasproduktion v. Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark 

• Planteavlskonsulentens ønsker til gødning fra biogas og krav for opfyldelses af gødningsplaner v. 

Niels Gylsen Buch, Vestjysk Landboforening 

• Erstatning af majs og energiafgrøder i foderplanen v. Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi 

 

 

Dag 3: Drift og teknik, onsdag d. 9/2-2022, kl. 8.45-16.00 

(Dagen faciliteres af Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi.) 

 

Temaet er tekniske løsninger til optimering af anlægget, med fokus på en god udrådning og at kunne levere 

en optimal gødning til landmændene. Køling af gylle og energioptimering bl.a. med varmepumper. 

 

• Teknik til effektiv udrådning og restgaspotentiale v. Anders H. Nedergaard, PlanEnergi 

• Metantab med fokus på sikkerhedsventiler, v. n.n. 

• Designergylle, muligheder og barrierer ved separation af afgasset gylle v. Torkild Birkmose, SEGES  

• Teknik til varmegenvinding og køling af afgasset gylle ved brug af varmevekslere v. Ole Weiss, Weiss 

International  

• Brug af varmepumper og køling af gasset gylle med varmepumper på biogasanlæg med fokus på 

reduceret kvælstofudledning v. Lars Reinholt og Jacob Rosholm Mortensen, PlanEnergi 

• Optimering af biogasanlæggets energiforbrug v. Allan Mikkelsen, DBC 

 

 


