Nyhedsbrev januar 2014

Rigtig godt nytår til jer alle.
Dette år vil blive meget spændende, udfordrende og udviklende, idet vi snart kan påbegynde
byggeriet af biogas anlægget.
I den forbindelse kan vi med glæde fortælle, at ENVO har valgt Entreprenør firmaet SFH Group A/S
til at bygge det store anlæg. Valget er faldet på SFH på baggrund af udformningen, det
arkitektoniske, bæredygtighed, økonomisk, gas potentialet/virkningsgraden. Ansøgning om
byggetilladelse til Tønder kommune vil starte i jan-2014. den oplyste tidsplan holder fortsat og
dermed forventes anlægget at starte produktion i januar 2015.
På anlægget er der lagt stor vægt på bæredygtighed, hvor der bliver genanvendt mest mulig varme,
regnvandsopsamling til ca. 350 dages forbrug, pilerensningsanlæg og algeanlæg til rensning af
spildevand, solcelleanlæg til egen el produktion, lastbilerne kører på bionaturgas.
Der bliver også lagt stor vægt på det sociale ansvar efter krav fra ENVO Group A/S. SFH vil i det
omfang det er muligt, benytte håndværkere fra lokalområdet. Ligeledes vil der være lærlinge under
hele byggefasen. På selve anlægget vil der komme en besøgsgang, hvorfra hele anlæggets
procesforløb vil kunne ses. Besøgsgangen bliver etableret af sikkerhedsmæssige hensyn.
Der vil derudover blive monteret interaktive boards, hvor den enkelte proces bliver animeret for
dermed at fremme forståelsen for hele anlægget og dens udformning. Der vil blive åbnet op for alle
besøgende, men i særdeleshed vil der være fokus på uddannelse.
SFH Group A/S er et dansk selskab og i marioteten ejet af den tyske koncern RENA/SH+E Group
GmbH.
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SFH Group A/S har en lang historik i biogasbranchen og har bidraget positivt til de ca. 8000
biogasanlæg der er opført i Tyskland
Koncernen omsætter årligt for ca. kr. 2.5 mia. Koncernen står som garant og garantistiller for alle
SFH Groups projekter.
Koncernen har inden for den seneste årrække opført 14 nøglefærdige og modificeret ca. 40
biogasanlæg. Det gælder både gårdanlæg og fællesanlæg, som enten er leveret nøglefærdige og klar
til byggeherrens overtagelse eller til SFH Group A/S drift.

Figur 1 Billede af det kommende Biogas anlæg i Tønder

SFH Group A/S står for den procestekniske del af Biogasprojekterne i Danmark. Danske entreprenører og
leverandører står for den bygge og anlægsmæssige del af projekterne, som afhængig af projektet er ca. halvdelen
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RENA/SH+E Group GmbH koncernen indeholder ca. 2000 medarbejdere. SFH Group A/S råder derfor over meget
kompetente medarbejdere – Biokemikere, ingeniører og bygningskonstruktører, der med solide uddannelser og
lange ansættelser alle har de fornødne kvalifikationer og kompetencer.
Afslutningsvis vil vi på vegne af Leverandørforeningen gerne opfordre jer alle til, at deltage i den kommende
Generalforsamling i Leverandørforeningen, som afholdes i Jejsing forsamlingshus den 23. januar kl. 10.00.
Tilmelding er nødvendig.
Tilmelding skal ske til Richard Kjær på e-mail: kaermark@post.tele.dk eller Bent Linnet på mail:
bentlinnet@mail.dk
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