Nyhedsbrev, december 2018
Kort nyt

Spørgsmål 3): Designgylle.

Cartellone Denmark A/S blev stiftet d. 19.
november 2018. I slutningen af november 2018
indgik ENVO Biogas Tønder og Cartellone
Denmark kontrakt som totalentreprenør. Vi ser
frem til, at byggeriet starter op i det nye år, når
udfaldet fra voldgiftssagen foreligger. Vi har den
seneste tid modtaget en del spørgsmål, som vi vil
svare på i det følgende.

Der er blevet stillet spørgsmål til, om EBT kan
tilpasse N/P forholdet i returgyllen.
Det er almindeligt kendt og i øvrigt vist i forsøg
”Gylleseparering
–
muligheder
og
begrænsninger” af Henrik B. Møller, Danmarks
JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm,
at man ved brug af velkendt separationsteknik
kan koncentrere op til 80% af fosforen i 10-15%
af mængden, og altså reducere fosforindholdet i
de resterende 85-90% af mængden. Ved at
anvende ammoniak stripning, en anden
gammelkendt teknologi, kan vi derefter
opkoncentrere kvælstoffet, så vi reelt får 3
fraktioner, der danner grundlag for vores
mulighed for at tilpasse returgyllen til
leverandørernes ønsker og behov.
Tilpasningen vil ske med udgangspunkt i, at den
enkelte leverandør har ret til og skal have den
leverede mængde N og P retur. Men EBT skaber
muligheden for, at leverandøren kan afsætte en
del af sin fosfor, designe sin egen startgylle og
optimere N/P tildeling ift. markplanen.

Spørgsmål 1): Hvad er status på
voldgiftssagen?
Voldgiftssagen har kørt ved Voldgiftsnævnet for
bygge- & anlægsvirksomhed i København fra d. 5.
december, og den afsluttes d. 20. december. Vi
forventer, at Voldgiftsnævnet afsiger sin
afgørelse i slutningen af januar 2019, og vi ser
frem til færdiggørelsen af byggeriet som ikke er
afhængig af voldgiftssagens udfald.

Spørgsmål 2): Hvad er det for
faciliteter, EBT etablerer for
afhentning?
Afhentningsfaciliteterne på den enkelte gård
etableres af EBT uden udgift for landmanden. I
henhold til aftalen gennemgår og fastsætter EBT
de nødvendige faciliteter, idet der tages
udgangspunkt i både gårdens drift og EBTs
mulighed
for
effektiv
afhentning
af
husdyrgødningen samt en sikker drift for
Leverandøren og EBT. Det er i EBTs interesse, at
afhentningen fungerer optimalt, også set ud fra
gårdens drift.
På denne måde etablerer EBT ikke det samme på
alle gårde, men det der er nødvendigt for en drift,
der tilfredsstiller både leverandøren og EBT.

Spørgsmål 4): Hvad er nyt i
leverandøraftalen?

Der er løbende behov for tilpasning, f.eks. er
”dyreenhed”, som vi anvender i aftalen ikke
længere en term, som anvendes i reguleringen,
og vi har derfor tilpasset aftalen ved at definere
en dyrenhed. Vi har også tilføjet, at der er
mulighed for regulering af N/P forholdet samt at
den afhentede N-mængde defineres af
leverandørens
gødningsregnskaber
og
kontrolleres ved analyse af leverancerne.
Vi fastholder således den oprindelige aftale, der i
sin tid blev udarbejdet i tæt samarbejde med
Leverandørforeningen og landboorganisationer,
men vi tilpasser den på de områder, hvor der
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opstår behov for det. Vi har derfor en kontrakt,
der tager højde for udviklingen, og som har en
stor fleksibilitet i leveringsmængden og en god
indflydelse af den fremtidige leverandørgruppe.
Vi ønsker alle en Glædelig jul og et godt nytår

Spørgsmål 5): Hvad er min
økonomiske påvirkning?
Snitfladen i kontrakten er valgt efter, at der ved
normal drift ikke bliver økonomisk mellemregning
mellem EBT og leverandøren. Tørstofprocenterne
er sat så lavt, at der i følge vores og markedets
gylleanalyser
ikke
forekommer
negative
tørstoftillæg under de normale driftsforhold.
Omvendt kan enkelte eller også alle leverandører
tjene på at hæve tørstofprocenten. Mindre risiko,
klare linjer og ingen sammenblanding af
økonomiske interesser er en stabil basis.

Leverandørforeningen for EBT
Der har d. 17.12.2018 været afholdt
bestyrelsesmøde, hvor ENVO informerede om
voldgiftssagen og status på projektet. I den
forbindelse blev det oplyst, at der er indgået
totalentreprisekontrakt mellem EBT og Cartellone
Denmark om færdiggørelse af byggeriet, og der
er også indgået samarbejdsaftale mellem ENVO
Group og Cartellone Denmark.
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