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Nyhedsbrev maj 2015 

 

ENVO Biogas – Generelt 
Den 22. april deltag ENVO Groups direktør Bo Asmussen og chefrådgiver Søren Kræmer fra Grontmij ved 

Sønderjysk Biogas’ første spadestik i Bevtoft. Stort tillykke til parterne bag med den vigtige milepæl. Det bliver 

spændende at følge projektets fortsatte udvikling fra sidelinien.  

 

Per 1. maj har vi fornøjelsen af at kunne byde Michael Madsen velkommen 

på ENVO-holdet. Michael er et i forvejen kendt ansigt i ENVO-

sammenhænge, da han i de seneste år været ansat hos Grontmij og været 

med til at definere begge biogasprojekter i rollen som bygherrerådgiver. 

Michael vil hovedsagelig fokusere på den videre udvikling af biogasområdet 

i ENVO-koncernen med særlig fokus på brug af kemi og data i 

forretningsplanerne. Velkommen til Michael og vi glæder os til det 

fremtidige samarbejde. 

 

 

Bo og Michael var d. 6. maj på Mærsk McKinney-Møller Instituttet i Odense, hvor to projektgrupper, der studerer 

informationsteknologi, hver især fremlagde deres idéer til, hvordan et managementsystem for et moderne biogasanlæg 

bør se ud. Managementsystemer er en overbygning til det grundlæggende styringssystem, som leveres af 

entreprenøren, og indeholder udvidede funktioner til at overvåge og optimere det samlede biogasanlæg. Vi er meget 

imponerede over de studerende ambitionsniveau, snarrådighed og ikke mindst kreativitet, som de har udvist for at løse 

opgaven inden for de givne rammer i projekterne. Deres fungerende koncepter ligger milevidt fra, hvad vi ellers ser på 

markedet for tilsvarende managementsystemer. Vi glæder os meget til det videre samarbejde og til at få defineret 

kravspecifikationer til et kommende udbud på denne delopgave. 
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ENVO Biogas – Tønder 
Mandag og tirsdag i uge 17 var der fuld aktivitet på byggepladsen. Omkring 30 lastbiler leverede betonelementerne, 

der skal monteres som indvendige vægge. 

 

I uge 20 og 21 vil der igen være ca. 60 lastbiler, der kører i pendul fart til og fra pladsen med beton, der skal bruges til 

at støbe dæk til kælderen.  Det er utrolig spændende at se den positive fremdrift, der er på byggepladsen og 

biogasanlægget begynder mere og mere at tage form. 
 

 
Billederne er taget mandag den. 20. april 

 

 
Betonelementerne blev monteret i kælderen. 
 

Der har været afholdt dialog-og koordineringsmøde med Tønder Kommune, som starter deres anlægsprojekt, der 

omfatter etablering af rundkørsel ved Aabenraavej, en sideudvidelse og en opgradering af Midtmosevej til asfaltvej.  

 

ENVO Biogas – Aabenraa 

 

Leverandørforeningen ENVO Biogas holdt deres ordinære bestyrelsesmøde d. 7. maj. Efterfølgende var 

Søren og Michael fra ENVO indbudt til at forelægge status på de to biogasprojekter. Der indleveres 

byggeansøgning d. 12. maj til Aabenraa Kommune.   


