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ENVO generelt 

 

I uge 43 var Troels Wind Asmussen i praktik ved ENVO. Troels går i niende klasse på 

Kongehøjskolen i Aabenraa. Gennem ugen deltog Troels i en række møder og hjalp 

med opdateringer på vores facebookside og hjemmeside. Derudover var han med, da 

ENVO besøgte LinkoGas som er et af Danmarks ældste biogasanlæg. De sidste par 

dage i praktikken var Troels med til forhandlinger ved en leverandør i Paris.  

 

 

 

ENVO Biogas - Tønder 

 

Status 

Byggeriet skrider frem som planlagt. Første og andel del af byggetilladelsen er 

givet. Det betyder, at der på byggepladsen støbes, sænkes grundvand og etable-

res skurby. Sidste del af byggetilladelse forventes modtaget indenfor en uge. 

 

Per Aarsleff A/S er i gang med opbygningen af skurbyen. Det bliver en ca. 700 

kvadratmeter stor skurby med kontorer til 25 funktionærer og faciliteter til ca. 

100 timelønnede.  

På billederne kan man blandt andet se, at de er startet på etableringen af skurby-

ens ene fløj, som skal indeholde mødelokaler og kontorer.  
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På planoversigten kan man se skurbyen, som er delt op 

i to konstruktioner. Den lange konstruktion indeholder 

kontorer og mødelokaler til funktionærerne og den 

korte indeholder mandskabsfacilteter i form af blandt 

andet badefaciliteter og opholdsrum. 

 

Lige nu har Per Aarsleff A/S 37 ansatte, herunder de-

signere, håndværkere og funktionærer, der arbejder på 

projektet på pladsen. Der er fortsat stor mødeaktivitet 

omkring byggeriet, hvor de mange detaljer omkring 

design og andre foranstaltninger behandles. 

 

 

 

 

ENVO Biogas - Aabenraa 

 

Status: 

Den 25. november holder Lorens Peter Jørgensen, Mogens Dall og Esben Lauridsen stiftende generalforsamling for 

leverandørforeningen for ENVO Biogas Aabenraa. ENVO vil selvfølgelig være til stede i det omfang, der er behov 

for. 

VVM’en har været på den politiske dagsorden og der afventes tilbagemelding herfra. 

Besøg på LinkoGas: 

En delegation af landmænd, der har underskrevet leverandøraftalen til 

ENVO Biogas Aabenraa, tog d. 21. oktober til LinkoGas ved Rødding 

sammen med Søren Hansen, Lis Petersen og Trols Wind Asmussen, 

ENVO Group, og Michael Madsen, Grontmij.  

På LinkoGas fortalte driftsleder Martin Fey og formand for deres leve-

randørforening, Aksel Buchholt, om de forhold, der har gjort, at Linko-

Gas stadig efter snart 25 år på bagen er et af Danmarks bedst drevne 

biogasfællesanlæg. Som Aksel flere gange understregede, så er et suc-

cesfuldt biogasprojekt kendetegnet ved et åbent og ærligt samarbejde 

mellem leverandørforening og biogasanlæg.  

Der var forskellige ting på dagsordenen blandt andet blev økonomien i biogasanlæg flittigt drøftet. Her blev snakket 

om risiko, men også om de enorme potentialer for besparelser, der ligger i effektivisering, når man bygger store bio-

gasanlæg. For ENVO Groups vedkommende er varmepumper, planlægning af logistik, etablering af decentrale lagre 

og effektiv udrådning afgørende for, at energiforbrug til proces og transport samlet kun udgør et par procent af pro-

duktionen, hvilket er markant under niveauet for eksisterende og kommende anlæg.  

Martin supplerede med flere eksempler på, hvordan LinkoGas løbende har udviklet sig og indført ny teknologi, der 

gør, at driftsøkonomien hænger bedre og bedre sammen. Senest er der indkøbt en gylletrailer fra VM Tarm, der kan 

læsse hele 40 ton. Det sparer nogle omkostninger på transportsiden. Bekymringer om, hvorvidt de store 7-akslede 

lastbiler kan komme til på gårdene, kunne han tilbagevise. Chaufførerne er erfarne folk, der har de nødvendige hjæl-

pemidler til rådighed. Mange af leverandørerne får i forvejen jævnligt besøg af mælkebiler, foderbiler og andre firma-

er, der også kører i de mest økonomiske biler. 

Planoversigt over skurby 
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LinkoGas har igennem tiden investeret mange penge i at afprøve ny teknologi og indføre nye metoder, for, som Mar-

tin pointerede, branchen udvikler sig hele tiden og man kan ikke tjene penge ved at sidde på hænderne. Man skal være 

parat til at træffe beslutninger, somme tider nogle dyre nogle af slagsen, for fortsat at kunne tjene penge på den korte 

og på den lange bane. 

 

Mødet omkring bordet trak ud og der blev ikke meget tid tilovers til 

en teknisk rundtur. Men det kan vi tage på et senere tidspunkt. Nu 

drejer det sig først og fremmest om at få hjulpet en stærk leverandør-

forening til ENVO Biogas Aabenraa i gang. En opgave, der kræver 

et solidt engagement og gå-på-mod fra de involverede landmænd, 

men på den konto har vi som bygherre intet at frygte: sønderjyske 

landmænd vil ubetinget biogas.  

 

 

Med de bundsolide referenceanlæg, der findes lokalt i Lintrup og Ribe, er der rigeligt med erfaringer at trække på for 

leverandørforeningen for ENVO Biogas Aabenraa. Branchen er imødekommende, åben og deler gerne ud af erfaringer 

med at starte leverandørforeninger og anlæg op. Den chance for at modtage kompetent sparring fra drevne branchefolk 

må man som relativ ny i branchen ikke forpasse. 

ENVO Group, Grontmij og de deltagende leverandører takker LinkoGas, særligt, Aksel, Martin og Bjarne, for en ud-

bytterig formiddag. 

 


