Aabenraa oktober 2013
Kære leverandør til ENVO Biogas Tønder.

Efter en travl sommer for både landmænd og ENVO, er vi nu klar med det første nyhedsbrev.
Med nyhedsbrevet vil vi forsøge, at skabe et overblik over processen vedrørende ENVO Biogas Tønder,
samt opbygge en tæt kontakt mellem os. – Hvor langt er vi i processen og hvornår forventer vi at være
i mål, og klar til byggestart.
Den 1. oktober 2013, er Lenard Olsen blevet ansat, som Projektleder. Lenard har mere end 30 års erfaring
fra større internationale virksomheder. Lenard vil i tæt samarbejde med Søren T. Hansen, Maria Eskelund,
Bo Asmussen og Grontmij Teamet sikre et succesfuldt projekt.
Først og fremmest er vi nået langt med, at få Leverandøraftalerne i hus. Der er stadig et stykke vej, men
målet er kommet meget tættere på.- Så kender du en landmand der ønsker, at være Leverandør, kan det
nås endnu.
Den endelige VVM godkendelse fra kommunen har vi fået, samt sikret os de første arealer til de decentrale
lagre.
Den 1. oktober var Direktør Bo Asmussen og Projektleder Lenard Olsen i Glostrup, for at åbne
Licitationsmaterialet sammen med Søren Kræmer fra Grontmij. Det fremsendte materiale ser meget
spændende ud, og vil i de næste par uger blive gennemlæst, drøftet og forhandlet. Derefter udvælges den
løsning der imødekommer EBT´s krav, ønsker og forventninger bedst.
Vi forventer fortsat, at byggeriet vil påbegynde først i det nye år og derved holdes den oprindelige tidsplan
fortsat, hvilket vi ser meget frem til.
Som mange af jer sikkert allerede ved er opstart af ENVO Biogas Aabenraa ved, at tage form. Anlægget
bliver placeret ved Kliplev og naboorientering er blevet afholdt. I slutningen af oktober holder vi det første
orienteringsmøde med landmændene i området, og i november afholder Aabenraa kommune det første
høringsmøde.
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Underskrivelse af aftale.
Borgmester Laurids Rudebæk sammen med Bestyrelsesformand for LandboSyd Mogens Dall samt Direktør
Bo Asmussen.

Venlig hilsen
Bo Asmussen
Direktør ENVO Group A/S

ENVO Group A/S
Vestvejen 170 – 172, 1. sal, 6200 Aabenraa, Denmark
CVR nr. 33506511 Telefon : + 45 72 34 42 20 – mail : info@envogroup.dk

