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ENVO Biogas Tønder: 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 07.03.2017 blev der hos ENVO Biogas 

Tønder, på vegne af Voldgiften, afholdt møde med 

Skønsmanden. 

Til mødet deltog repræsentanter fra Per Aarsleff og 

fra ENVO Group.  

Bestyrelsen for ENVO Biogas Tønders Leverandørfor-

eningen, har torsdag d. 09.03.2017 afholdt bestyrel-

sesmøde hos ENVO i Aabenraa hvor Bo Asmussen in-

formerede om status. 

  

ENVO Biogas Aabenraa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leverandørforeningen for ENVO Biogas Aabenraa, 

har indkaldt til Generalforsamling onsdag  

d. 15.03.2017. Mødet skal afholdes hos ENVO i 

Aabenraa. Bo Asmussen vil deltage og give en status. 

 
 

ENVO Group A/S: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendelse af Lokalplan 71 – Rugkobbel Aabenraa  
Onsdag d. 22.02.2017 godkendte Aabenraa Byråd  
Lokalplan 71 – Rugkobbel,  29 medlemmer af byrådet 
var mødt op, 26 stemte for og 3 stemte imod. Se og 
læs mere på nedenstående link. 
http://www.jv.dk/…/Tre-stemte-imod-Envo-
byg…/artikel/2481541 

http://www.jv.dk/…/2479976:Aabenraa--Envo-faar-lov-
til-at-b… 

https://aabenraa.kommune-tv.dk/watch/1788 #11 
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Ekskursion med 2.x fra Aabenraa Statsskole. 
 
Som afslutning på hele seancen med 2.x fra 
Aabenraa Statsskole drog eleverne, deres under-
viser fra skolen Niels B. Andersen, Bo Asmussen 
og Ejnar Nielsen på ekskursion.  
Dette foregik d. 27. februar 2017 henholdsvis til 

vores egen byggeplads på Midtmosevej, samt Ri-

be Biogas og Holsted Biogas.  

Ekskursionen var kommet i stand i forbindelse 

med ENVOs samarbejde med Aabenraa Statssko-

le, hvor eleverne i 2.x skriver studieretningsop-

gave (SRO) om ”Utilsigtet gasemission fra indu-

strielle biogasanlæg”. 

Formålet med turen var at give eleverne et ind-

blik i opbygningen og driften af forskellige bio-

gasanlæg. 

Turen startede med at gå til vores egen bygge-

plads på Midtmosevej i Tønder. Her kunne ele-

verne få et indtryk af størrelsen på det anlæg, 

som de har beskæftiget sig med i deres opgaver. 

Bo og Ejnar viste rundt på byggepladsen.  

Dernæst gik turen til Ribe Biogas, hvor Claus tog 

imod delegationen og holdt et inspirerende og 

lærerigt oplæg om biogas. Besøget blev afsluttet 

med en rundvisning.  

Sidste stop på turen var hos Holsted Biogas, hvor 

Rasmus stod for rundvisningen. 

Det var en spændende dag for alle parter – ene-
ste minus var vejret, som denne dag ikke viste sig 
fra den bedste side. 
Hos ENVO glæder vi os til at læse elevernes op-
gaver og håber her, at kunne finde kreative løs-
ningsmuligheder til videre inspiration.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


