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2. fase i EBT er sat i gang d. 13.08, her ses kælderen.  

ENVO Biogas Tønder 

 

Fredag d. 21.08 havde ENVO besøg af Grete 

Sillasen fra den danske ambassade i Argen-

tina. Det var en lærerig dag og et skønt be-

søg af en meget engageret ambassadør. Tak 

til Grete Sillasen og tak til Laurids Rudebeck 

og Thomas Andresen. Grete håber at kunne 

deltage ved indvielsen og se det færdige re-

sultat. 

 

 

 

Onsdag d. 16.09 er der planlagt statusmøde 

med leverandørforeningen for ENVO Biogas 

Tønder. Mødet foregår på byggepladsen. 

Onsdag d. 09.09 har vi inviteret de nærme-

ste naboer til ENVO Biogas Tønder til endnu 

et informationsmøde. Naboerne får en op-

datering af, hvad fase 2 betyder. 

 

Tønder Kommune er i gang med asfaltering 

af Midtmosevej samt asfaltering mv. i rund-

kørslen, derfor er Aabenraavej og Midtmo-
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sevej delvis spærret i perioden: 07.09 – 

27.09.2015. 

 

 

ENVO Biogas Aabenraa 

Torsdag d. 8.10 inviteres landmænd med 

mere end 40 DE til endnu et informations-

møde i samarbejde med leverandørforenin-

gen for ENVO biogas. Mødet starter med en 

rundvisning på byggepladsen i Tønder kl. 11 

og fortsætter med en let frokost og møde 

indtil kl. 14. Tilmelding bliver ”først til møl-

le” og tilmeldingsfristen er d. 6.10 til Hanne 

Marie Toft, tlf.: 41 73 42 04 eller på mail: 

hmt@envogroup.dk, idet det ikke er sikker-

hedsansvarligt at rundvise alt for mange 

personer af gangen. Såfremt mødet bliver 

overbooket, afholdes et nyt møde efterføl-

gende. På mødet fortæller Helge Lorenzen 

fra LandboSyd om fordele og muligheder 

ved afgasset gylle i gødningsregnskabet 

samt Michael Madsen fra ENVO, om mulig-

heder og konsekvenser for leverandører og 

aftagere. Så sidder i med ubesvarede 

spørgsmål, er der her rig mulighed for at få 

disse besvaret.    

 

Biogas generelt  

Mandag d. 07.09.15 blev der afholder sik-

kerhedsworkshop. Workshoppen skal sikre 

at alle personalegrupper som fælles mål 

har, at komme sikker på arbejde og sikker 

hjem igen. Det var en rigtig god formiddag 

med gode input og til slut en oplistning af 

nogle konkrete målsætninger, som skal væ-

re værdiskabende under de fremtidige byg-

geri. 

   

Billede af sikkerhedsworkshoppen d. 07.09.15 

 

Billede fra byggepladsen i Tønder d. 03.09.15 
 

 
 
Kranarbejde på byggepladsen d. 08.09.15 
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På grund af besøg af Grete Sillasen fra den 

danske ambassade i Argentina, kunne vi 

desværre ikke deltage i indvielsen af NGF 

Nature Energy Holsted d. 21.08.2015. 

 

Billede af NGF Nature Energy Holsted ved indvielsen 

Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars 
Chr. Lilleholt indviede fredag d. 21. august 
Danmarks hidtil største biogasanlæg med 
tilslutning til naturgasnettet. Biogasanlæg-
get ligger i Holsted ved Vejen, og hele pro-
duktionen på 13 millioner kubikmeter gas 
årligt ledes ud i naturgasnettet og kan der-
med afsættes over hele Danmark. Bag an-
lægget står NGF Nature Energy og de lokale 
landmænd samlet i leverandørforeningen 
Brørup-Holsted Biogas. Det nye biogasan-
læg vil kunne opvarme næsten 8.000 par-
celhuse, og anlægget er starten på et helt 
nyt kapitel i Danmarks omstilling til grøn 
energi. Inden for det næste år sætter NGF 
Nature Energy endnu to store helt nye bio-
gasanlæg i drift samt udvider et eksisteren-
de mindre anlæg til omtrent samme stør-
relse, således at selskabet i alt vil kunne 
producere henved 45 millioner kubikmeter 
biogas årligt fra 2016. Det svarer til op-
varmningen af næsten 30.000 danske par-
celhuse.  
 
Vi ønsker NGF Holsted stort tillykke med 
indvielsen.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


