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Klargøringen af byggegrunden ved Kliplev 

Nu påbegynder Sustainable Bio Solutions 

Aabenraa byggearbejdet på grunden ved 

Hjerneshøjvej ved Kliplev!  

 
SBSA er påbegyndt klargøring af byggepladsen, og 

vi er spændte på at få arbejdet i gang, så vi kan 

forsætte videre til byggestart. 

 
 

Læs artikel her: https://www.jv.dk/aabenraa/Langt-om-

laenge-Foerste-spadestik-til-biogasanlaeg-inden-

jul/artikel/2657722 

 

 

Ny medarbejder pr. 1.september. 

Heinrich Frank 

Lüllau er ansat 

som Business 

Analyst.  

På nuværende 

tidspunkt er 

Heinrichs 

førsteprioritets 

opgave at få 

samlet leverandører til den sidste mængde 

biomasse til SBSA. Fremadrettet  

vil han være involveret i de forskellige biomasser, 

f.eks. affald, energiafgrøder og anden biomasse. 

Yderligere skal han være involveret i 

biogasprocesser og processens indvirkninger hos 

leverandørerne. 

 

 

Kort fortalt om Envo Biogas Tønder. 

 
Lastbilmesse i Hannover 

 

Sidst i september 

besøgte vi en 

lastbilmesse i 

Hannover, hvor vi 

så på lastbiler, der 

kører på naturgas. 

Der arbejdes lige 

nu med flere 

mulige løsninger 

af lastbiler til EBT. 

 

 

 

 

Vaskeanlæg 

I forbindelse 

med lastbilerne 

skal der 

etableres 

vaskefaciliteter 

på pladsen ved 

EBT, derfor har 

vi været ude for at se på vaskeanlæg til lastbiler, 

og nu er vi i gang med at finde ud af hvilket 

system, der vil passe bedst til vores behov. 
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Kære leverandører, se her: 
 

Heinrich er i denne tid ude at besøge flere af jer 

på jeres ejendomme for at fortælle om, hvad 

SBSA kan tilbyde jer. Her på siden har vi 

beskrevet noget at det, SBSA kan tilbyde.  

Hvis der sidder nogle af jer, som endnu ikke har 

hørt fra os, men er interesseret, er I altid 

velkomne til at kontakte Heinrich på: 

 

Email: hfl@envogroup.dk 

Mobil: 41734207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What’s in it for me? 

Der er mange overvejelser ifm. med at disponere 

husdyrgødningen til SBSA eller EBT. Fordelene 

falder forskelligt fra ejendom til ejendom: 

- Fjernelse af fosforharmonibegrænsninger 

- Levering af deklareret ”designgylle” 

- Overtagelse af transportopgaver 

- Fjernelse af markstakke 

- Forbedret udnyttelse af gødningsværdien 

- Forbedring af lugt 

- Forbedring af klimaaftryk 

- Forbedring af bæredygtigheden 

- Fleksibilitet ved produktionsændringer 

- Partner ved formidling og lagring 

- Salg af øko-kløvergræs – levering af 

økodesigngylle til økokorn 

 

Heinrich: 

”Jeg oplever mange forskellige nytteværdier hos 

de enkelte. Der er en overvejende positiv 

holdning til biogas i sin helhed. Så jeg glæder mig 

til at drøfte, hvad der kan være i det for din 

bedrift i din situation. Hvad er der i det for dig?” 

Mvh. Heinrich Lüllau 
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