Nyhedsbrev april, 2016

Sommertiden er trådt i kraft, foråret spirer
og vi vil gerne ønske jer alle en glædelig
”bag – påske”

Nyt siden sidst:

ENVO Biogas Aabenraa

ENVO Biogas Tønder

Der har været afholdt generalforsamling i
leverandørforeningen d. 16. marts 2016.
Bestyrelsen konstituerer sig ved næste møde d. 11. maj 2016, mødet afholdes på byggepladsen Midtmosevej 4 i Tønder.

Der er stadig forhandlinger i gang mht. byggeriet i Tønder og masser af aktivitet i administrationen. Der følger snarest en up
date, når de sidste detaljer er på plads.

Biogas generelt:
Kort efter at Tønder er startet, vil første fase af
byggeriet i Aabenraa påbegynde

Mogens Dall, næstformand i leverandørforeningen, politisk aktiv og slagtesvineproducent har lyst til at henlede opmærksomheden på fordelen, hvor planteavlere har den
absolutte fordel at være leverandør samt
aftager af biogas gylle, idet biogas gylle er
tilpasset lovgivningen mht. næringsstof balancen.
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Bl.a. fosfor reguleringen vil være en udfordring for en del landmænd – derfor overvej
fordele og muligheder ved at blive leverandør til et biogas anlæg.
Sikkerhedsdokument og ledelsessystem.
ENVO Biogas Tønder er grundet den store
mængde gas, der skal produceres, omfattet af
Risikobekendtgørelsen1.
Det betyder, at myndighederne kræver udarbejdet et sikkerhedsdokument, som omfatter en
beskrivelse af virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, virksomhedens omgivelser, drift, processer mv., analyser af uheldsrisici samt beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger.
Sikkerhedsdokumentet udarbejdes af den rådgivende virksomhed SWECO i samarbejde med
ENVO´s sikkerhedskoordinator. ENVO´s opgave i
den forbindelse er primært at få opbygget og beskrevet et sikkerhedsledelsessystem. I ENVO har
vi besluttet, at ledelsessystemet ikke ”bare” skal
indfri kravene i forhold til sikkerhedsdokumentet. Vi ønsker derimod et ledelsessystem, som
kan håndtere alle virksomhedens aktiviteter, der
har eller kan have indflydelse på de fremtidige
sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøforhold og som
dermed også giver værdi for os i det daglige arbejde.
Dette ledelsessystem er vi lige nu i fuld gang med
at etablere. Ledelsessystemet tager udgangspunkt i de gældende ISO- Standarder inden for
miljø- og arbejdsmiljø. Der er mulighed for at udvide systemet med andre standarder, som f.eks.
kvalitetsledelse og energiledelse, hvilket vi regner med at gøre på et tidspunkt. Men først vil vi
sørge for at få sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljødelen godt indarbejdet i de daglige rutiner- både i forbindelse af byggeriet i Tønder og i forbindelse med den efterfølgende drift af biogasan-

lægget. Systemet skal bl.a. sikre, at der sker en
systematisk identifikation af sikkerheds-, miljøog arbejdsmiljørisici samt en mindskelse og styring af disse risici. Endvidere er der indbygget
krav om løbende forbedringer – dels af det faktiske miljø- og arbejdsmiljø på virksomheden og
dels af selve ledelsessystemet. En del af ”pakken” er også at få lavet en beredskabsplan for
ENVO Biogas Tønder.
Sikkerhedsdokumentet bliver i løbet af denne
måned fremsendt til myndighederne med henblik på at få den endelige godkendelse i hus i løbet af sommeren.
ENVO Group A/S:
Lis Petersen har deltaget i Grøn Gas Forum d.
15. marts 2016 hos Energinet.

Energinet.dk inviterede endnu en gang til Grøn
Gas Forum for at videreføre åbenheden om markedet for bionaturgas og – med tiden - andre
grønne gasser.
Energinet.dk fortsætter med at styrke udviklingen af markedet for grøn gas gennem inddragelse, dialog og samarbejde med kunder og interessenter.
Igen en spændende dag.

1

I år 2000 trådte den danske risikobekendtgørelse – EU’s Seveso II direktiv- i
kraft. Bekendtgørelsen er senere ændret til BEK nr. 1666 af 14/12/2006; Kontrol
med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen).
Tilsynet på virksomheder, der er omfattet af risikobekendtgørelsen, sker i et
samarbejde mellem de lokale miljømyndigheder, Arbejdstilsynet, det lokale
beredskab og det lokale politi.
Når en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen skal den opfylde en
række krav, bl.a. skal der udarbejdes et sikkerhedsdokument og der skal etableres
et internt beredskab.
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Gasproduktionen bliver mere decentral og mere grøn

Kilde: Indlæg ved Grøn Gas Forum, marts 2016.
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