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                         Nyhedsbrev december, 2015 

 

 

ENVO Biogas Tønder 

D. 24. november 2015 er samarbejdet med 

Per Aarsleff om byggeriet af Biogasanlæg-

get på Midtmosevej 4 i Tønder stoppet. 

ENVO Group A/S har på den baggrund i tæt 

samarbejde med SWECO A/S (tidligere 

Grontmij) påbegyndt planlægningen af byg-

geriets færdiggørelse til idriftsættelse i 

slutningen af 2016. 

Som følge af overgangen fra Per Aarsleff 

A/S til andre entreprenører vil der i decem-

ber måneder være mindre aktivitet på byg-

gepladsen, men i januar 2016 fremlægger 

ENVO Group A/S en plan for færdiggørelse 

af byggeriet og arbejdet på pladsen genop-

tages herefter i fuldt omfang efter indgåel-

se af nye entrepriseaftaler. 

Den mindre forsinkelse der er forårsaget 

gennem samarbejde ophør, vil blive indhen-

tet over byggeperioden med flere ressour-

cer fra lokalområdet. 

Det nye byggekoncept der bliver etableret 

for færdiggørelse af ENVO Biogas Tønder 

A/S vil foruden for dette anlæg blive an-

vendt til byggeriet for ENVO Biogas Aaben-

raa, som vil starte med byggeriet i 2016. 

 

 

 

 

Naboerne til Midtmosevej i Tønder var invi-

teret til nyt orienterende nabomøde man-

dag d. 7. december kl. 16.30 – 18.00. Mødet 

foregik på byggepladsen og naboerne var 

rigtig glade for den gode dialog ift. de rygter 

der forlyder i lokalområdet. Naboerne fik i 

”julegave” en refleksvest fra ENVO med lo-

go på. Næste naboorienteringsmøde for-

ventes planlagt i slutningen af marts måned 

2016. 

 

ENVO Biogas Aabenraa 

Leverandørforeningen for ENVO Biogas invi-

terer i samarbejde med BioenergiSyd og 

LandboSyd landmænd med mere end 40 DE 

til et informationsmøde. Mødet foregår 

fredag den 18. december kl. 10.00 – 11.30 i 

kantinen hos LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 

Aabenraa. Der er mailet invitationer ud til 

interessenter, men skulle man mod for-

ventning ikke være inviteret, så kontakt 

Hanne Marie Toft på telefon: 41 73 42 04 

eller på mail: hmt@envogroup.dk. Tilmel-

ding senest den 16. december. 
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Leverandøraftaler generelt: 

Vi har haft fat i rigtig mange leverandører 

for at afstemme den aftalte mængde af bå-

de gylle og dybstrøelse, for at sikre, at der 

ikke er sket store driftsmæssige forandrin-

ger hos jer. Vi vil rigtig gerne have aftalerne 

ajour. Så skulle vi mod forventning ikke ha-

ve fået jeres aftale afstemt, må I meget 

gerne ringe til Hanne Marie Toft på tlf.: 41 

73 42 04 eller maile til hmt@envogroup.dk 

eller ringe til Michael på tlf.: 41 73 42 02 el-

ler på mim@envogroup.dk. 

 

ENVO Group A/S 

ENVO Group A/S er gået i gang med ny lo-

kalplan til byggeri af nyt hovedkontor, lager, 

laboratorie mv. beliggende Rugkobbel, 

Aabenraa. Vi forventer at kunne påbegynde 

byggeriet ultimo 2016 og bygger i etaper. 

Der følger i et senere nyhedsbrev en nær-

mere beskrivelse af byggeriet. 

 

 

Økonomiseminar 

Mandag d. 7. december deltog Lis Petersen og 

Michael Madsen i det 26. økonomiseminar for 

biogasanlæg. Dagen bød vanen tro på mange 

interessante faglige indlæg og der var rig mulig-

hed for at udveksle synspunkter og idéer med  

 

erfarne såvel som nytilkomne folk i branchen. 

En flot tilslutning fra næsten 150 deltagere un-

derbygger den positive ånd, der er på det tradi-

tionsrige seminar.   

 

Juleferie: 

ENVO Group holder juleferie i dagene 24. 

december – 3. januar (begge dage inkl.) og 

vi vil gerne ønske jer alle en rigtig glædelig 

jul samt et lykkebringende nytår 2016. 
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