Nyhedsbrev, marts 2018

D. 19. februar modtog ENVO CSR-diplomet.
Vi er stolte af at have modtaget CRS-diplomet.

vognmænd, som også var med til lanceringen,
kører den lige så godt – eller bedre – end en
tilsvarende dieselbil.
Foreløbig regner IVECO dog ikke med, at der i
Danmark bliver solgt mange af de store LNGdrevne biler. Dels har vi ikke etableret
fyldestationer, hvor der kan tankes flydende gas
og dels er den flydende gas dyrere end diesel pga.
af de danske afgiftsregler.

CSR står for Corporate Social Responsibility,
hvilket er en betegnelse for virksomhedens
arbejde med at integrere sociale og miljømæssige
hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres
interaktion med interessenterne.
Fosforregler
ENVO er klar over, at der er kommet nye fosfor
regler og at disse rammer nogle af vores
leverandører. Derfor arbejder vi lige nu på en
løsningsmodel, hvor vi fraseparerer fibrene efter
den første rådneproces og arbejder videre med
den fiberrige del for at udvinde så meget gas som
muligt. Samtidig koncentreres en stor del af
fosforen i fiberdelen, og på den måde ender vi
med to produkter, hvor det ene er rigt på fosfor
og det andet på kvælstof. Det skaber fleksibilitet i
blandingsforholdende til leverandørerne.

Anderledes ser det ud i det sydlige Europa, samt i
Holland. Her er gasprisen lavere end på diesel og
her kører allerede en del af de store lastbiler på
LNG. Hos ENVO er det selvfølgelig afgørende, at
vores lastbiler kommer til at køre på den biogas,
som vi selv producerer, så derfor fortsætter vi
dialogen med bilfabrikanterne med henblik på at
nå frem til de løsninger, som opfylder vores
ønsker.

Lancering af gasdrevne lastbiler
Den 12. og 13. marts deltog Louise og Ejnar i
lanceringen af IVECO´s program for gasbiler, som
foregik i Båstad i Sverige. Det mest interessante
for ENVO var at høre om deres nye Stralis 460 kh.
Den kører på flydende gas (LNG), og kan køre
1600 km på en gastank. Ifølge de erfarne
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