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Dong og Envo indgår gasaftale
Gasproduktion: Dong Energy og Envo Biogas Tønder er klar til at underskrive en aftale om levering af en stor gasproduktion
fra det kommende biogasanlæg ved Solvig.
Den 9. september 2014 blev
første spadestik til det nye
biogasanlæg ved Solvig
taget. Her var blandt andet
prins Joachim en af dem,
der satte byggeriet i gang.

Af Kitt Kragelund,
kkr@jv.dk

SOLVIG: På onsdag bliver en
aftale mellem Dong Energy
og Envo Biogas Tønder underskrevet. Det er en aftale
om, at det kommende biogasanlæg ved Solvig nær
Tønder skal levere 68 millioner kubikmeter biogas eller 35 millioner kubikmeter
bionaturgas om rådet til
Dong Energy.
– Det er endnu et mileskridt i processen. Vi er meget glade for at få sådan en
stor aftale med Dong, fortæller Bo Asmussen, direktør hos Envo Group.
Der har været dialog om
aftalen i noget tid, men først
nu er den klar til at blive underskrevet. Det sker på onsdag den 28. januar i Byrådssalen på Tønder Rådhus,
hvor borgmester Laurids
Rudebecj, Bo Asmussen fra
Envo Group og markedsdirektør Lars Sprogøe Bentzen fra Dong Energy vil være tilstede.
– Vi har arbejdet på aftalen
i et stykke tid nu, men begge
parter har været enige i lang

Foto: André Thorup

tid. Der har været små ting,
der skulle justeres, men vi
har ikke haft travlt. Nu skal
den underskrives, og næste
skridt er at få anlægget ved
Aabenraa i gang, tilføjer Bo
Asmussen.
På mandag begynder entreprenør Per Aarsleff at
binde jern op, så støbningen af biogasanlægget ved
Solvig kan gå i gang.
– Det forløber fint tidsmæssigt. Der har været lidt
problemer med storme og
vand, der har drillet lidt,
men det er de små udfordringer, der kommer undervejs, forklarer Envos direktør om byggeprocessen.

KØB KONTANT eller over ELREGNINGEN i samarbejde med
Siemens opvaskemaskine
SN46M290SK

Siemens vaskemaskine
WM14E477DN

Siemens kondenstørretumbler WT46W360

er i top energiklasse og bruger derfor
relativt lidt energi.
Denne opvaskemaskine er i god kvalitet
med enmoderne motorteknologi, der gør
den ekstra stille og energibesparende.
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er udformet i et stilrent og tidsløst design og vil
passe perfekt i langt de fleste indretninger.
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Grundvigs Allé 177
6400 Sønderborg
Tlf. 7442 0270
- du finder os imellem
bilka og ide møbler

BESTIL NU på ESSHOPPEN.DK
Betaling over elregningen *15% i udbetaling og løbetid over 6 år.
Du kan til enhver tid vælge at indfri restbeløbet

