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                     Nyhedsbrev november 2013 

 

ENVO Biogas Tønder 

Siden sidste nyhedsbrev har udvælgelseskomi-
teen, bestående af Prins Joachim, Bo Asmussen 
Direktør ENVO Group, Keld I Hansen Teknisk di-
rektør, Tønder kommune, Torben Engsig Svan 
Sørensen Zeni arkitekter, Niels Peter Nielsen, 
samt Lenard W. Olsen Projektleder ENVO 
Group, afholdt det første møde. 

Mødet blev afholdt på Schackenborg Gods, hvor 
de indkomne oplæg fra entreprenørerne blev 
gennemgået både i forhold til den arkitektoni-
ske udformning, tilpasning til det omkring lig-
gende miljø, logistikmæssige hensyn, sikkerhed, 
teknisk udformning, samt bæredygtighed. 

Alle medlemmer af komiteen var enige om, at 
entreprenørerne havde udarbejdet nogle utro-
lig spændende og positive oplæg. Der var dog få 
kommentarer og ændringer til disse. 

Ændringerne fra første møde vil blive inddraget 
i projektet, førend den endelige beslutning om-
kring hvilket entreprenørfirma der skal bygge 
anlægget træffes. 

Den 29. oktober var der forhandlingsmøde med 
de to tilbageværende entreprenører, BWSC og 
SFH. 

Andet møde i udvælgelseskomiteen blev af-
holdt den 15. november. 

ENVO Biogas Aabenraa 

I forhold til Aabenraa projektet, blev det første 
orienteringsmøde for områdets landmænd af-
holdt den 22.10.2013. Mødet blev holdt på Kli-
plev Forsamlingsgård, hvor der var stor tilslut-
ning af landmænd og landbrugskonsulenter. De 
havde en masse gode og konstruktive spørgs-
mål. 

 
Der var stor tilslutning af landmænd og landbrugskonsu-
lenter til mødet på Kliplev forsamlingsgård. 

Aftenens spørgsmål blev besvaret af ENVO´s di-
rektør Bo Asmussen, Søren Kræmer fra ingeni-
ørfirmaet Grontmij, Torkild Birkemose fra Agro 
Tech, samt Dyrlæge og Special konsulent Kasper 
Krogh. 
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Dyrlæge og specialkonsulent ,Kaspar Krogh, holdt et godt 
indlæg omkring smitte samt mindskelsen af smittefare 
ved at være leverandør til et biogasanlæg. 
 
 

 
Torkild Birkemose fra AgroTech holdt et utrolig spænden-
de indlæg omkring landmænds fordele ved at være leve-
randør til et biogasanlæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til at formidle erfaringer med drift af et Biogas-
anlæg, bidrog Erik Husted med et oplæg fra Ri-
be Biogas anlæg. Derudover fortalte bestyrel-
sesformand for Landbosyd, Mogens Dall, hvor-
for han som landmand har valgt, at underskrive 
aftalen med ENVO samt hvilke fordele og ulem-
per der måtte være forbundet hermed.  

Vi kan ligeledes fortælle, at den endelige god-
kendelse af EU notifikationen, omkring ændring 
af loven om at fremme vedvarende energi, el-
forsyning, loven om naturgasforsyning samt lo-
ven om Energinet.dk og støtte til vindmøller på 
land, biogas og eksisterende industrielle kraft-
varmeværk sættes i gang. 

 

 

 

 

.

 
 
 

 
 
 
 


