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Har uvedkommende hensyn indflydelse på miljøkontrollen i Solrød Kommune? 
 
Center for Demokratisk Facilitering (CEDE) understøtter vores danske demokratiske system. Vi 
sætter bl.a. fokus på demokratiske svigt for at skabe debat om, hvad vi vil som samfund. 
 
Vi har i nogen tid fulgt processerne i Solrød Kommune samt det 100 % kommunalt ejede Solrød 
Biogas A/S og den planlagte udvidelse af Solrød Biogas. Lokalplansprocessen med henblik på 
udvidelsen er i gang med høring frem til den 8. december 2020. Miljørapporten behandles som led 
i lokalplansprocessen.  
 
Driften på Solrød Biogas varetages af Bigadan-koncernen for Solrød Biogas A/S. Bigadan-
koncernen har ansøgt om tilladelse til at udvide Solrød Biogas med et delvist selvstændigt anlæg. 
Anlægget skal etableres og drives i nogen samdrift med Solrød Biogas, herunder modtager 
Bigadan-koncernen allerede i dag biogas fra Solrød Biogas A/S til opgradering og salg til gasnet-
tet. Bigadan-koncernen varetager driften på Solrød Biogas for Solrød Biogas A/S i en 20-årig pe-
riode. 
 
Vi har konstateret, at Solrød Kommune stiller medarbejderressourcer fra Natur- og Miljøenheden til 
rådighed for Solrød Biogas A/S. Opgaverne for Solrød Kommune og Solrød Biogas A/S er ikke 
adskilte, men varetages samtidigt i arbejdstiden for Solrød Kommune. 
 
Den 12. august 2020 fremsendte vi anmeldelse til Ankestyrelsen af en række forhold, herunder har 
vi rejst spørgsmål om bl.a. habiliteten omkring myndighedsarbejdet i Solrød Kommune.  
 
Vi har orienteret Byrådet i Solrød Kommune om disse forhold og vores bekymring. Borgmester 
Niels Hörup har den 8. september 2020 svaret, at Solrød Kommune ikke foretager sig noget, med-
mindre kommunen kontaktes af myndighederne. 
 
I august 2020 bad vi om aktindsigt i driftsjournalen for juli 2020 vedrørende Solrød Biogas hos 
Solrød Biogas A/S og hos Bigadan-koncernen. Vi bad om driftsjournalen med henblik på at på 
indsigt i, hvorvidt virksomheden overholder den meddelte miljøgodkendelse. Både Solrød Biogas 
A/S og Bogadan-koncernen oplyste, at der ikke foreligger en driftsjournal, dette er ellers et vilkår i 
virksomhedens miljøgodkendelsen, og formodentligt afgørende for myndighedernes mulighed for 
at kontrollere virksomhedens aktiviteter. 
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Vi anmeldte derfor dette forhold til kommunens miljøkontrol, altså til den samme enhed i kommu-
nen, som varetager opgaver for Solrød Biogas A/S, og som besvarede vores anmodning om at få 
aktindsigt i driftsjournalen. Miljøkontrollen svarede, at kontrollen ville gennemføre tilsyn og bede 
virksomheden om at dokumentere, at den lever op til kravene i miljøgodkendelsen. Det synes at 
fremgå af www.dma.mst.dk, at forholdet endnu ikke er kontrolleret af Solrød Kommune. 
 
Vi har fået aktindsigt i tidligere miljøtilsyn hos Solrød Biogas. Det fremgår, at Solrød Kommune 
gentagne gange indskærper forhold uden konsekvent at følge op på, at virksomheden fortsat ikke 
retter op. 
 
 Naboerne til Solrød Biogas klager over hyppige lugtgener fra Solrød Biogas.  
 
 Naboerne klager også over, at henvendelser til Solrød Biogas A/S, Bigadan-koncernen og til 

Solrød Kommune omkring bl.a. lugtgener ikke registreres systematisk. F.eks. har en borger 
sendt sms til lederen af Natur- og Miljøenheden i Solrød Kommune med klage over lugtgener. 
Disse henvendelser er ikke registreret af Solrød Kommune. Da borgeren spurgte lederen til 
dette, fik borgeren oplyst, at sådanne henvendelser ikke er omfattet af notatpligten. 

 
 Solrød Biogas A/S og Bigadan-koncernen informerer ikke systematisk naboerne, inden der 

gennemføres vedligeholdelsesarbejder, som kan medføre lugtgener. Dette er ellers vilkår i 
virksomhedens miljøgodkendelse. 

 
 Det var også et vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse, at der skulle etableres en hotline, 

som naboerne kunne kontakte ved miljøgener. Denne hotline er først blevet etableret for nylig. 
Bigadan-koncernen gav telefonnummeret på hotlinen til en nabo, og bad denne nabo om at 
videregive telefonnummeret på hotlinen til alle beboerne i lokalområdet. 

 
Miljøkontrollen i Solrød Kommune reagerer ikke på disse forhold. 
 
Medarbejdere på Natur- og Miljøområdet i Solrød Kommune varetager i arbejdstiden for kommu-
nen også opgaver for en virksomhed, som kommunen udfører miljøkontrol hos. Herunder har en af 
medarbejderne i sin arbejdstid for Solrød Kommune indgået i forhandlingerne med Bidadan-
koncernen som repræsentant for den miljøgodkendt virksomhed Solrød Biogas. Natur- og Miljø-
området i Solrød Kommune arbejder lige nu med miljørapporten vedrørende Bigadan-koncernens 
udvidelse af Solrød Biogas med et delvist selvstændigt anlæg. 
 
Vi er tillige blevet opmærksomme på, at lederen af Natur- og Miljøområdet i Solrød Kommune, 
Lotte Kjær, er gift med Tyge Kjær, der virker som konsulent for Solrød Biogas, og også repræsen-
terede Solrød Biogas A/S ved forhandlingerne i januar 2020 om udlejningen af Solrød Biogas til 
Bigadan-koncernen. 
 
Vi mener, at der ikke er vandtætte skodder mellem miljøkontrol og miljøkontrolleret drift i Solrød 
Kommune. Borgerne kan med rette være i tvivl om, hvorvidt uvedkommende hensyn har indflydel-
se på miljøkontrollen i Solrød Kommune, herunder på det igangværende arbejde omkring godken-
delsen af udvidelsen af Solrød Biogas. 
 
Byrådet i Solrød Kommune er orienteret, men griber ikke ind. 
 
Er der ikke minimumskrav til myndighedsarbejde, har borgerne i Solrød Kommune ikke krav på en 
uvildig miljøkontrol? Vi beder dig om at se på miljøkontrollen i Solrød Kommune, herunder eventu-



 
 
 
 
 

  Center for Demokratisk Facilitering 
www.cede.dk 
info@cede.dk 

3 
  

elt udnytte ministerens mulighed for at stille krav til kommunens miljøkontrol, krav som sikrer, at 
tilliden til den lokale miljøkontrol genetableres. 
 
Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center 
for Demokratisk Facilitering. 
 
 
Med venlig hilsen 
Iben Brinkland, formand 


