Sikkert & bæredygtigt

" Vi tror på, at
sikker og
bæredygtig
energi er
vejen frem

Nordic Green
Engineering
Hos Nordic Green Engineering har vi
eksperterne, der kan tage sig
professionelt af lige netop dine
behov.
Det kan være i forbindelse med
myndighedsgodkendelser af
sikkerheden og miljøet i forbindelse
med produktionen og sikring af
bæredygtighedscertificering.
Derfor er vi klar til at levere ydelser
hele vejen rundt.
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Du behøver
kun én
samarbejdspartner

VI LEVERER YDELSER
HELE VEJEN RUNDT

Kontaktpersoner

Ekspertrådgivning

Vores kontaktpersoner er
specialister i hvad de laver

Anders Buhl Larsen
Adm. Direktør

2917 9908

Nicolaj Ørskov Olsen
Senior projektleder

4013 8032

Louise H.
Nørremark

"

Vi vil gerne gøre en
forskel for netop din
virksomhed ved at
rådgive om hvordan
du når dine grønne
målsætninger.

"

Laboratorieansvarlig

5338 1400

Henrik Bækgaard
Projektudvikler

4186 1307

Ida Kjærgaard

Bioproces- og
bæredygtighedsspecialist

VORES YDELSER
Bæredygtighedscertificering
Sikkerhedsdokumenter

5338 1400
Myndighedsbehandling
Biogas-service
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Hos Nordic Green Engineering har vi
eksperterne, der kan tage sig
professionelt af lige netop dine
behov. Det kan være i forbindelse
med myndighedsgodkendelser af
sikkerheden og miljøet i forbindelse
med produktionen og sikring af
bæredygtighedscertificering. Derfor
er vi klar til at levere ydelser hele
vejen rundt.

2013 - etablering
Nordic Green Engineering opstod da danske virksomheder
fik mere fokus på at gøre deres produkter og serviceydelser
mere klimavenlige. Vi ville af den grund gerne bruge vores
viden til at rådgive omkring klimavenlige tiltag og grønne
løsninger.

Vores historie

2021 - nyt navn
Den 1. september 2021 skiftede Dansk Biogasrådgivning
navn til Nordic Green Engineering som led i at styrke
organisationen og videreudvikle vores
kerneforretningsområder, herunder biogas-service,
myndighedsbehandling, sikkerhedsdokumenter og
bæredygtighedscertificering.

2017 - fusion
I 2017 blev Dansk Biogasrådgivning en del af Dansk
Energirådgivning A/S. I forbindelse med fusionen bibeholdt
Dansk Biogasrådgivning sit eget velkendte brand.

2019 - GreGas
For at imødekomme den stigende efterspørgsel på
biogasrådgivning syd for grænsen, stiftede Dansk
Energirådgivning i 2019 et datterselskab i Tyskland; Gregas.

2020 - Selvstændigt selskab
For at skabe de bedste vilkår for fortsat vækst inden for
både biogas- og energiområdet, valgte ejerskabskredsen i
Dansk Energirådgivning A/S at igangsætte en opsplitning af
virksomheden i 2020.

2021 - Nyt domicil
I forbindelse med opsplitningen fra hovedselskabet Dansk
Energirådgivning, flyttede Dansk Biogasrådgivning d. 16.
april 2021 ind i et nyt domicil på Bohrsvej 5 i Silkeborg.
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Vores virksomhed

Om os

Nordic Green Engineering opstod da
danske virksomheder fik mere fokus på
at gøre deres produkter og
serviceydelser mere klimavenlige. Vi
ville af den grund gerne bruge vores
viden til at rådgive omkring
klimavenlige tiltag og grønne løsninger.
Vores rådgivning er dermed rettet mod
de ofte komplicerede og
teknologibaserede serviceydelser, som
understøtter en virksomheds
produktion. Med et grønt fokus på disse
processer og værdikæder, kan vi aktivt
understøtte virksomheders grønne
omstilling.
Formålet er at rådgive omkring biogas og
alt hvad der høres til, men det er også at
rådgive omkring ydelserne helt generelt
og ikke udelukkende ift. biogasanlæg.
Vi vil nemlig gerne gøre en forskel for
netop din virksomhed ved at rådgive om
hvordan du når dine grønne
målsætninger.
Det er vores drøm at præge den grønne
omstilling igennem vores rådgivning af
miljøvenlige ydelser, som hen ad vejen
fører til mere grønne virksomheder vi
kan være stolte af i det lange løb.

Vores værdier
Værdiskabelse
Vores rådgivning er altid uvildig. Det
betyder, at vi kun anbefaler løsninger,
som er optimale og værdiskabende for
vores kunder.

Troværdighed
Vi sikrer vi at vores kunder opnår de
resultater de ønsker. Dette gøres
gennem målrettet og troværdig
biogasrådgivning.

Passion
Vi er drevet af en fælles passion for at
skabe en grønnere fremtid gennem
rådgivning, som er baseret på analyser
og målinger samt praktisk erfaring med
drift af biogasanlæg

Teamånd
Vi vægter intern vidensdeling og
erfaringsudveksling højt, samtidig med
at vi er facilitator for netværk og
uddannelse indenfor især
biogasbranchen.
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Vores ydelser
Bæredygtighedscertificering

Sikkerhedsdokumentation

Vi tilbyder dokumentation af
bæredygtigheden i din virksomhed,
så der skabes merværdi og prisen på
din virksomheds produkter øges.

Vi kan assistere med alle de
administrative processer og
godkendelser omkring sikkerhed og
arbejdsmiljø.

Vores ydelser
Biogas-service
Myndighedsbehandling
Vi hjælper dig med at ansøge om
miljøgodkendelse, og vi sikrer
fornuftige vilkår i dokumentet.

Vi tilbyder en lang række
laboratorieydelser inden for biogas,
landbrug og produktion, som sikrer
optimale forhold for
biogasproduktion og anvendelse.

RÅDGIVNING OMKRING
OPTIMAL DRIFT AF ANLÆG

"For os har Nordic Green Engineering været en
meget værdifuld samarbejdspartner. Havde de ikke
været der til at rådgive os gennem hele projekt- og
byggefasen, var det ikke lykkedes for os. Nu har vi en
serviceaftale med dem, som sikrer os optimal drift af
anlægget."
Jens Henry Christensen, Ejer, Rybjerg
Biogas

