
 

ENVO Group A/S 
Vestvejen 170 – 6200 Aabenraa – Denmark 

CVR-nr.: 33506511 / Telefon: + 45 72 34 42 20 / Mail: info@envogroup.dk 
Bank: Sydbank – Kontonr.: 7910 – 1526485 

 

 

 

Biogas generelt  

Siden efteråret 2015 har ENVO Biogas 
Tønder været igennem en syns- og skønssag, 
som desværre har taget længere  tid end 
forventet. 
Heldigvis er sagen nu nået så langt, at vi kan 
genoptage og færdiggøre byggeriet, hvilket 
bliver påbegyndt i løbet af foråret 2018.. 
Byggeriet vil blive færdiggjort over en 
periode på ca. 1 år, men vi vil være klar til at 
modtage den første gylle allerede i starten af 
2019. 
 

 
 
Søren Kræmer og Louise Andersen har i 
begyndelsen af januar 2018 foretaget de 
første leverandørbesøg med henblik på at 
afdække de foranstaltninger, der skal 
foretages ved den enkelte leverandør. De ser 
frem til at fortsætte besøgene fra uge 3 og få 
en snak og se på faciliteterne. 
Det, der skal besigtiges, er følgende: 

- Adgangsvej 
- Ny gylletank og placering af denne 
- Omrøring i evt. eksisterende tank 
- Studs i eksisterende tank 
- Studs(e) i eksisterende lagertank(e) 

Nyhedsbrev januar 2018 
 
 
Biogas Tønder 
 
Onsdag d. 3. januar 2018 blev der afholdt 
bestyrelsesmøde for ENVO Biogas Tønder. 
Mødet blev indledt med en besigtigelsestur 
på byggepladsen, hvor Bo fortalte om 
reparationen af revner og manglende 
dæklag. 
 

 
 

 

På mødet blev der bl.a. talt om de nye 

fosforregler, og vi arbejder videre med løsninger 

til regulering af fosfor/kvælstof forholdet. 

Vi ser frem til at modtage den første gylle på 

biogasanlægget i Tønder i starten af 2019.  
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Biogas Aabenraa 

 

Onsdag d. 3. januar 2018 blev der ligeledes 

afholdt bestyrelsesmøde for ENVO Biogas 

Aabenraa, mødet blev indledt med 

besigtigelsestur og forklaring på byggepladsen i 

Tønder. 

 

 
 

 
 

Der blev på mødets dagsorden drøftet de nye 

fosforregler, hvor undtagelsesbestemmelserne 

for kvægbrug nu stopper; hvordan vi kan hjælpe 

hinanden mv. ENVO tager kontakt til LandboSyd 

for at drøfte fosforreglerne set fra 

landbrugsforeningens synspunkt og med deres 

viden. 

 

 

 

 

 

ENVO arbejder på, at byggeriet for ENVO Biogas 

Aabenraa går i gang i sensommeren 2018. 

 

Der er planlagt næste bestyrelsesmøde for ENVO 

Biogas Aabenraa i midten af marts. 
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