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Ny ingeniør 

Vi har pr. 1. august ansat en ung ingeniør, som 

kommer til at arbejde med et CO2 regnskab over 

vores anlæg, kaldet Livscyklusvurdering (Life 

Cycle Assessment eller LCA) 

Vi ser frem meget frem til at komme i gang med 

denne analyse, da det er utrolig spændende og 

kan være med til at optimere og videreudvikle 

fremtidens biogasanlæg samt give en analyse af 

de miljømæssige CO2-forbedringer, der er for 

landbruget ved at få husdyrgødning behandlet i 

ENVOs Biogasanlæg. 

Den nye ingeniør kommer også til at beskæftige 

sig med sikkerhed omkring anlæggene, 

udarbejdelse af sikkerhedsdokumenter og andre 

opgaver inden for sikkerhed, og han vil derfor 

blive tilknyttet til QSE/HSE afdelingen. 

 

 
 

Ny dansk afdeling 

I ENVO arbejdes der lige nu på højtryk med at få 

oprettet en dansk afdeling af det argentinske 

entreprenørselskab JCCC, som vores medejer 

ejer. 

Planen er, at den nye afdeling skal stå for 

hovedentreprisen på byggeriet af anlæggene, 

hvor der bliver hyret danske underentreprenører 

ind til arbejdet på byggepladserne. 

 

Myndighedsmøde vedrørende sikkerheds-

dokumentet for ENVO Biogas Tønder 

Onsdag den 9. maj blev der afholdt et 

myndighedsmøde om færdiggørelsen af 

sikkerhedsdokumentet for ENVO Biogas Tønder. 

Mødedeltagerne var repræsentanter fra Tønder 

og Aabenraa Kommuner, Arbejdstilsynet, Politi og 

Beredskab, samt ENVO.  

 

ENVO Biogas Tønder er omfattet af reglerne om 

forebyggelse af større ulykker med farlige stoffer  

(Risikobekendtgørelsen), hvilket betyder, at der 

skal udarbejdes et skriftligt sikkerhedsdokument. 

 

Et sikkerhedsdokument skal bl.a. beskrive og 

vurdere de sikkerhedsforanstaltninger og det 

beredskab, som ENVO Biogas Tønder har 

etableret for at forebygge større ulykker og 

begrænsninger af følgerne af sådanne uheld for 

mennesker og miljø. Sikkerhedsdokumentet skal 

være godkendt af myndighederne inden 

produktionen af biogas på anlægget kan 

igangsættes. 

 

Mødet blev afholdt på Midtmosevej 4 og blev 

indledt med rundvisning på pladsen.  
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