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Nye medarbejdere
1. august startede Mathias Green hos ENVO som
Energy Support & Developer.

Group samt et af Danmarks største
rådgivningsvirksomhed Rambøll for færdiggørelse
af byggeriet. ENVO vil fortsat indgå aftaler med
de udvalgte underentreprenører.
ENVO er ved at færdiggøre kontrakten med
Cartellone.

Mathias er påbegyndt arbejdet med CO2regnskabet
for
ENVO’s
anlæg,
kaldet
Livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment eller
LCA). Vi ser frem til resultatet af denne analyse,
da det har stor betydning for den samlede
miljømæssige indvirkning for både Biogas og
landmænd. Mathias skal derudover beskæftige
sig med sikkerhed omkring anlæggene,
udarbejdelse af sikkerheds-dokumenter og andre
opgaver inden for sikkerhed, og han er tilknyttet
QSE/HSE afdelingen.
I begyndelsen af september får ENVO endnu en
ny medarbejder, som skal indgå i ENVOs team,
som arbejder med biogasanlæggene. Han skal
bl.a. beskæftige sig med de forskellige typer af
biomasser til produktionen samt have kontakten
til leverandørerne.

Tønder:
ENVO er ved at udarbejde totalentrepriseaftale
med entreprenørvirksomheden JCCC, som i
Danmark vil stifte datterselskabet Cartellone
Denmark. Entreprenørvirksomheden Cartellone
Construcciones Civiles S.A, entrer med ENVO

Leverandørbesøg
Vi arbejder lige nu med at få hentet oplysninger
og informationer hjem på de forskellige
komponenter, der skal etableres som anlæg ved
leverandørerne til afhentning og aflevering af
gylle.
Det er i den forbindelse nødvendigt at besøge de
leverandører, der skal have etableret en ny
fortank, for fuldmagt og godkendelse af, at ENVO
på den pågældende leverandørs vegne må
kontakte
Tønder
Kommune
vedrørende
etablering på leverandørens ejendom.

Aabenraa:
Pressemeddelelse
Der er udsendt en pressemeddelelse, da ENVO nu
kan offentliggøre en ny investor i biogasprojektet
i Kliplev.
Sustainable Bio Solutions (SBS), et firma, der er
sponsoreret og etableret af det globale
investeringsfirma
Hudson
Sustainable
Investments
(LLC),
har
erhvervet
en
majoritetsandel i projektet, men ENVO vil forblive
partner og projektleder og vil fortsat spille en
aktiv rolle i driften af det fremtidige anlæg.
Siden 2014 har ENVO investeret betydelige beløb
i projektet og udført omfattende forberedende
arbejde. Vi er nu i gang med de afsluttende
forhandlinger med entreprenørvirksomhederne
og håber på at påbegynde byggeriet i fjerde
kvartal 2018.
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PRESSEMEDDELELSE
Overskrift
Sustainable Bio Solutions (SBS), offentliggør
investering i biogasprojektet i Aabenraa
Undertitel
Dansk biogasprojekt får yderligere fremgang i
samarbejde med ny investor, Sustainable Bio
Solutions (SBS)
Brødtekst
Sustainable Bio Solutions (SBS), et firma der
er sponsoreret og etableret af det globale
investeringsfirma Hudson Sustainable
Investments, LLC (Hudson), meddelte i dag,
at de har erhvervet en majoritetsandel i
ENVO Groups biogasprojekt i Aabenraa.
ENVO vil forblive partner og projektleder og
vil fortsat spille en aktiv rolle i driften af det
fremtidige anlæg. Projektet har været
undervejs siden 2014 og har med succes
udarbejdet og modtaget lokalplanen, VVM og
miljøgodkendelser på et 22,73 hektar stort
areal ved Kliplev, Aabenraa. Når anlægget
bliver idriftsat, vil det være en ny kilde til
områdets biogas - en energikilde, der
producerer færre emissioner sammenlignet
med konventionelle brændstoffer - og vil
være med til at betjene det danske gasnet og
dets mere end 5 millioner kunder.
Siden 2014 har ENVO investeret betydelige
beløb i projektet og udført omfattende
forberedende arbejde, herunder, men ikke
begrænset til, detailplanlægning af anlægget,
og har løbende opdateret de relevante
myndigheder, såsom DGD og Energinet. I
den sammenhæng konsulterede ENVO også
Energistyrelsen, som har modtaget en årlig

opdatering af projektet gennem de sidste fire
år. ENVO og SBS arbejder nu sammen om at
påbegynde byggeriet så snart, der er opnået
godkendelse til den gældende ordning for
statsstøtte og er i øjeblikket i gang med
afsluttende forhandlinger med
entreprenørvirksomhederne med henblik på
at påbegynde byggeriet i fjerde kvartal 2018.
Landbruget spiller en aktiv rolle i udviklingen
af projektet, som bidrager med en bæredygtig
og langvarig løsning, der gør det muligt for
lokale landmænd at genanvende gylle.
Lokale landmænd ses som
samarbejdspartnere i projektets langsigtede
succes.
Leverandørforeningen for Biogasanlægget i
Aabenraa, Mogens Dall og Lorens Peter
Jørgens, udtrykker: ”Vi glæder os meget til
byggeriet går i gang.”
Aabenraas borgmester, Thomas Andresen,
siger: ”Som borgmester i Aabenraa
Kommune er jeg altid glad når der etableres
nye arbejdspladser i kommunen. Det
konkrete projekt har vi fulgt på sidelinjen i
flere år og er glade for, at projektet nu
realiseres, både fordi det bidrager med
arbejdspladser og fordi det styrker den
grønne profil i Aabenraa Kommune.”
"Vi er meget glade for at have etableret et
positivt og konstruktivt partnerskab med
Hudson og SBS for at nå vores næste
projektmål," siger Bo Asmussen,
administrerende direktør for ENVO Group.
"Med dette partnerskab etablerer vi et af
Danmarks mest bæredygtige og effektive
biogasanlæg samtidig med, at det er en kilde
til fortsat økonomisk udvikling for Aabenraa
Kommune. "

ENVO vil fortsætte med løbende forskning og
udvikling af biogasanlæg og teknologiudvikling.
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###
Om Hudson Sustainable Investments
Hudson Sustainable Investments er et
uafhængigt globalt investeringsfirma med
fokus på at identificere unikke og kreative
muligheder, der fremmer bæredygtighed og
ressourceeffektivitet. Selskabet har forskellig
kapacitet på tværs af illikvide bæredygtige
investeringer, herunder egenkapital,
infrastruktur og venture. Yderligere
information om Hudson findes på
www.Hudsoncep.com.
Om ENVO Group
ENVO arbejder for at fremme
biogasteknologi, der sikrer, at Danmark
fortsat spiller en ledende rolle mht. at fremme
denne teknologi på de internationale
markeder.
Mediekontakter
Antenna Group for Hudson Sustainable
Investments
Liz Crumpacker
646-494-7482
hudson@antennagroup.com
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