
NYHEDSBREV 
Fem års anstrengelser er nu på vej til at komme i mål. Etableringen af biogasanlægget i Hjartbro er kom-
met et stort skridt videre, og det første spadestik ventes at kunne tages i juni. 

- Nu nærmer vi os virkelig målet, er meldingen fra projektleder Marina Berndt, der glæder sig over, at hø-
ringsfristen på kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-redegørelsen er overstået uden klager, og hun 
suppleres af formanden, Erling A. Christensen: 

- Det er dejligt, vi nu er nået så langt og kan glæde os over at have haft et godt samarbejde med politiker-
ne og fået en smidig sagsbehandling i Haderslev Kommune 

Forude venter den økonomiske side af sagen, som naturligvis er en vigtig og stor opgave, og nu er det tid 
for leverandørerne at undersøge, om de ønsker at blive medejere. 

- Det er nu, I skal have taget kontakt til banken og undersøge mulighederne for eventuelt at kunne købe 
jer til et medejerskab, og det er selvfølgelig en god ide at tage kontakt til jeres rådgivere og få udarbejdet 
budgetter, fortsætter Erling A. Christensen. 

Inden spaden skal i jorden, skal netop det økonomiske på plads, og her er der også stor optimisme. De af-
sluttende forhandlinger med entreprenørerne er i  gang, så det første spadestik ventes at kunne tages in-
den sommerferien. 

Interessen for at komme til at levere til det nye biogasanlæg er stor. Der er lavet aftale med leverandører, 
så mængden er i hus. Flere ønsker at levere, og der er lavet en venteliste, så der er mulighed for at til-
knytte flere leverandører, hvis der bliver behov for det. 

Foreløbig skal leverandørerne til at tælle ned til at skulle levere til det nye anlæg næste sommer. I den for-
bindelse rejser mange spørgsmål sig, og de forsøges besvaret ved et ERFA-møde i rådgivningscentret på 
Billundvej i Vojens torsdag 20. marts kl. 19.30. 

Flere leverandører har ønsket at høre mere om leveranchen, og derfor kommer kolleger fra Linko Gas ved 
Rødding på besøg og øser ud af deres erfaringer. 

- Og medlemmerne er selvfølgelig altid velkommen til at henvende sig til os i bestyrelsen, hvis de har nog-
le spørgsmål, fastslår Erling A. Christensen. 
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