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Nyhedsbrev marts 2014  
 

ENVO Biogas - Generelt 
 
Om at skabe fælles fremtid og bæredygtighed 
Målsætningen for at skabe helt grøn energi, blev der lagt stor fokus på i 2013. Størstedelen af al energi, der skal bruges skal være 
bæredygtig på ENVO’ biogasanlæg og dermed skabe Grøn økonomi. Med andre ord vil ENVO’ vision om egenproduktion på 
mindre end 10 pct. blive opnået med en egenproduktion på mindre end 5 %, og på ENVO Biogas Tønder er der inkluderet 
transport. 
Biogas producerer grøn gas, men ENVO vil også gøre produktionen og vedligeholdelsen af Biogas så grøn som mulig. En 
produktion, der tager størst mulig hensyn til miljøet. Blandt andet ved, at bygge energieffektivt, skal det medvirke til at styrke 
ENVO’ og de Sønderjyske landmænds fælles position indenfor biogas. 
 
På kort sigt øges omkostningerne i forbindelse med nybyggeri, men via lavere energiforbrug og mindre belastning af jordens 
knappe ressourcer, vil meromkostningerne blive tjent hjem igen. En stadig grønnere produktion er en forudsætning for at kunne 
konkurrere finansielt såvel som på omdømmet. For ENVO betyder den laveste ”Cost of Energy” derfor også laveste omkostninger 
for naturen, miljøet, omgivelserne og samfundet.  
 
ENVO arbejder fokuseret på at varetage et Social Responsibility, hvilket er indarbejdet i aftalerne for de kommende Biogasanlæg. 
 
 
 
Lastbiler 
ENVO har haft nogle meget spændende møder med både Scania og IVECO for at finde den mest egnede lastbil til denne type 
opgave. Der vil gennem teknisk analyse blive besluttet, hvem der skal levere lastbilerne. 
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Tilslutning 

Der blev den 11.marts afholdt tilslutningsmøde med Energinet og Aabenraa Kommune. Begge anlæg i henholdsvis Tønder og 
Aabenraa bliver taget med i betragtning for, dermed at udføre den mest hensigtsmæssige tilslutning set fra et samfundsmæssigt 
synspunkt. 
 
 

ENVO Biogas - Tønder 
 
Leverandørforening 
Den 4.marts-2014 afholdte ENVO og Leverandørforeningen status møde. 
 
I december meddelte ENVO, at konsortiet SFH Group var udvalgt som Totalentreprenør for opførelsen af biogasanlægget. 
 
I januar indgik ENVO en aftale med SFH om, at projekteringsarbejdet blev igangsat, og der blev holdt det første møde med 
Tønder Kommune om byggesagsbehandlingen. 
 
Desværre gik den tyske hovedejer af SFH Group, i starten af februar i betalingsstandsning og ENVO har derfor set sig nødsaget til 
at trække tildelingen af kontrakten tilbage og igangsætte arbejdet, for at finde en alternativ entreprenør. ENVO arbejder med 
følgende optioner: 
  

Option 1: Har trukket tildeling af kontrakten tilbage fra SFH og har genåbnet forhandling med BWSC  
Option 2: Vi aflyser licitationen og genudbyder kontrakten 
Option 3: EBT projekterer og udbyder i fagentreprise 

 
Alle optioner medfører en udskydelse af projektet. Opstarten af driften og dermed ikrafttrædelse af leverandøraftalerne er i 
henhold til Leverandøraftalen primo 2015. Med de 3 optioner ændres denne dato til: 

Option 1: 1. juni 2015 
Option 2: 1. oktober 2015 
Option 3: 1. september 2015 

 
Der blev også drøftet med hensyn til mængde af retur husdyrgødning, hvornår det ville starte, Kvælstof mv. 
 
Mødereferater fra Leverandørforeningens Ordinære Generalforsamlingsmøde Den 23.jan-2014 er fremsendt til 
bestyrelsesformanden i slutningen af jan-2014. Ligeledes er mødereferatet fra ”status mødet” den 4.marts-2014 fremsendt til 
bestyrelsesformanden den 5.marts. Disse vil blive udsendt til samtlige medlemmer fra bestyrelsesformanden.  

 

 
 

ENVO Biogas - Aabenraa 
 
Status 
Den 10.marts-2014 blev der på LandboSyd afholdt et meget spændene møde om Biogas. 
 
ENVO håber, at der inden for den kommende periode vil være nok medlemmer til at stifte den officielle repræsenterende 
Leverandørforening til ENVO Biogas Aabenraa. Denne Leverandørforening vil som den i Tønder, løbende blive inviteret til ”status 
møde” mv. 
 
 
 
 

 


