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                         Nyhedsbrev oktober, 2015 

 

ENVO Biogas Tønder  

 

Tønder Kommune da de er i gang med etab-

lering af den nye rundkørsel ved Solvig. 

 

Ny og næsten færdig rundkørsel med skilt-

ning mod ENVO Biogas, nu som industriom-

råde. 

Status: arbejdet fortsætter i støt tempo på 

Midtmosevej. Tankarealet er afrettet og 

snart skyder de første tanke op. Areal til 

kontobygning mv. er næste step. 

 

 

 

 

ENVO Biogas Aabenraa 

Torsdag d. 08.10.15 var landmænd med 

mere end 40 DE inviteret til informations-

møde i samarbejde med leverandørforenin-

gen for ENVO biogas. Mødet var rigtig giv-

tigt med rundvisning på byggepladsen i 

Tønder, middag fra Øster Højst Kro og der-

efter indlæg ved Helge Lorenzen, Landbo-

Syd, om fordele og muligheder ved afgasset 

gylle i gødningsregnskabet samt en ekstra 

indtægt på 500-700 kr./ha samt indlæg ved 

Michael Madsen, ENVO, om muligheder og 

konsekvenser for leverandører og aftagere. 

Der var pæn tilslutning til mødet og meget 

positive respons. 

 Landmænd fik info og indtryk af byggeriet. 
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Lorens Peter Jørgensen fra leverandørfor-

eningen og deltagerne lytter koncentreret 

til Helge Lorenzens indlæg. 

 

  

 

ENVO Group generelt 

Vi har ansat Hans Andreas Nielsen i praktik. 

Hans skal fungere som pedel og hjælpe med 

praktiske forefaldende opgaver indtil jul. 

Vi har fornøjelsen af at have Freja Wind 

Asmussen i praktik her på kontoret i uge 43. 

Freja vil skrive et lille indlæg i næste ny-

hedsbrev. 

 

 

 

”Grøn Gas Forum” 

Lis Petersen, ENVO Group, deltog sammen med 

ca. 100 andre fra biogas- og energisektoren på 

Grøn Gas Forum den 23. september 2015 hos 

energinet.dk.  

Der var mange spændende indlæg og dialoger 

omkring gassens rolle i fremtidens energisystem, 

dialoger omkring bionaturgascertifikater samt 

netselskabernes perspektiv for bionaturgasmo-

dellen i Danmark. Biogas Taskforce fra Energisty-

relsen holdt ligeledes et godt indlæg omkring ak-

tuelle emner indenfor biogassektoren. Skive 

Kommune berettede om deres erfaringer og 

fremtids planer med gas til deres transportudstyr 

(renovationsbiler, busser, hjemmehjælp biler, vej 

og park mv.) ligesom Arriva fortalte om mulighe-

der for bionaturgas i den offentlige bustrafik. 

 

ENVO Group har i dagene d. 21. - 23.09.15 

afholdt 3 meget givtige og vigtige bestyrel-

sesmøder.  


