
 

Til: 

 

Solrød Kommune 

 

 

 

Masnedøgade 20 

2100 København Ø 

Telefon: 39 17 40 00 

Mail: dn@dn.dk 

 

 

Behov for redegørelses i kommende rapport. 

 
Betænkning: Det foreløbige foreslåede projekt omhandler etablering af et pulpanlæg til behandling af mad-
affald samlet ind fra husholdninger i København samt eventuelt andre kommuner, der er med i affaldsselska-
bet, Amager Ressourcecenter, ARC. 
Pulpanlægget skal sortere vandholdig masse fra madaffald således, at madaffald efterfølgende lettere kan 
brændes i et affaldsforbrændingsanlæg. Den vandholdige masse tilsættes vand så det bliver til en pulp. Pul-
pen skal tilføres Solrød Biogasanlæg til behandling af biomasse fra Pektinfabrikken. 
Der melder sig umiddelbart en række spørgsmål, der ønskes belyst både i forhold til ejerskab, økonomi, af-
faldshåndtering, natur og miljø. 
ARC er kendetegnet ved et stort underskud pga. af investeringen i det alt for store prestigeprojekt, forbræn-
dingsanlægget Amager Bakke. Tilbagebetalingen kan kun ske ved at få adgang til at brænde mere importeret 
affald. 
Begrænsning for at brænde importeret affald ligger i, at ARC maksimalt må tage 20 % affald kommende ude-
fra målt som 20 % af omsætningen. I første omgang søgte ARC at øge omsætningen ved en sammenlægning 
med forskellige kommunale energiselskaber herunder Vestforbrænding.  
Alle som en afslog; Gentofte Kommunes borgmester udtrykte det som følgende: ”Der er bedre dansepart-
nere på dansegulvet”. Herefter besluttede politikerne i Københavns Kommune, at der skulle udarbejdes en 
plan for udvidelse af omsætningen på ARC ved interne foranstaltninger for at få mulighed for at importere 
mere affald. Politikerne i København besluttede, at udvidelsen skulle omfatte hjemtagning af affaldsindsam-
lingen til ARC, at etablere og drive et anlæg for behandling af madaffald, samt et anlæg til sortering af restaf-
fald. 
Det skal gøres opmærksom på, at hjemtagning af affaldsindsamling, samt behandling af bioaffald sker på be-
kostning af private arbejdspladser hos en række vognmænd samt HCS anlæg til behandling af bioaffald i 
Glostrup. 
 
 
Behov for redegørelse:  
         
En vurdering bør omfatte:   

- En nul løsning, der beskriver, hvad der sker i omgivelserne, hvis der IKKE bygges.  
- Den samlede redegørelse bør omfatte det aktuelle projekt og yderligere alternativer  
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§3 området  
 
Et § 3 område er beliggende lige op af det nye byggeri. Der findes flere sjældne dyr og planter i mosen. Mo-
sen er i dag belastet fra motorvejen, men det ligger heldigvis på den ”rigtige side” ifht. vindretning. Dette 
anlæg ligger på den forkerte side og vil belaste langt mere. Der bør laves en ny tilstandsvurdering af mosen 
og af samtlige planter og dyr i området. Dernæst skal der laves en beskrivelse af den kumulative belastning. 
Belastning af omgivelserne i forhold til miljøkvaliteter herunder gener. Det skal endvidere omfatte en vurde-
ring af belastning af kvælstof m.v. svovlbrinte, klimagasser, lugtgener, støjgener, støvgener mv Metan udslip 
fra utætheder i systemet. Risiko ved brud på anlægget. 
 
Alternativ uændret tilstand: Solrød har selv vurderet Jersie moseområde, som et af de vigtigste i kommunen, 
hvorfor vælger man ikke at understøtte tiltag der styrker området? – Der bør forelægge redegørelser for 
hvad en optimal løsning er for §3 området, når man inddrager omkring liggende matriklers aktivitet og risiko 
for lækager tages med i betragtningen.    
Det visuelle indtryk skal synliggøres langs hele Yderholmvej. Der skal tages højde for at Jersie landsby og 
Yderholmvej ligger en del højere i landskabet end Åmarken, således at der let bliver et markant forringet ud-
tryk i landskabet. Det er derfor vigtigt at vurdere det langs hele yderholmvej og ikke kun et par steder som 
man gjorde da Solrød Biogas skulle godkendes. Yderholmvej 45 inviterer til at betragte anlægget herfra.    
 
Omgivelser 
 
Hvad vil der ske med huspriserne i området, der ligger med risiko for lugtgener – erfaringer kan finde fra an-
dre steder i landet. Hvad siger liggetiderne på huse til salg inden for 1,5 km.  
 
Solrød Biogas blev godkendt med bemærkningen om, at det skulle falde naturligt ind i landskabet alligevel 
valgte, man valgte at ændre farve på anlægget fra mørk til lys, fjerne de høje volde og der var skitseret i ma-
terialet, der var sendt til høring, samt fjerne den skitserede høje beplantning – Der afventes stadig en udbed-
ring af dette. Hvordan undgås samme oplevelse omkring et nyt anlæg? Grønne og mørkegrå farver falder 
naturligt ind, når man kigger ned på anlægget med en mørk/grøn baggrund.  Det gør lyse farver ikke som Sol-
rød Biogas har anvendt hvilket yderligere giver genskin. 
 

 
 
 
Det aktuelle areal indtegnet med blåt med bygningerne nabomatriklen ude til højre.. 
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Selve anlægget: 
 
Der skal laves en grundig redegørelse for hvad anlægget skal modtage – madaffald fra husholdninger? Er det 
madaffald fra husholdninger, så er det pakket ind i papirposer, plastposer eller nedbrydelige plastposer?  Er 
det madaffald fra supermarkeder, så er det pakket ind i emballager også af andet end plast? Hvad skal der 
konkret ske med det frasorteret biomasse ? For at tælle som genanvendt, så skal frasorteret biomasse ikke 
brændes - men sendes til fortsat biologisk behandling fx i et industrielt komposteringsanlæg eller tørbiogas-
anlæg. Det ønskes der en uddybende redegørelse for! Der ønskes også en redegørelse for, hvorfor der væl-
ges en teknik med så ringe materialeeffektivitet i stedet for blot at sende madaffald til et anlæg, der passer 
til behandling af madaffald fra husholdninger? 
 
Der er desuden lavet undersøgelser, der påviser at plastik ikke kan frasorteres 100 % men spredes ud i natu-
ren/på markerne efterfølgende. Der ønskes en redegørelse effekten af sprede plastik i naturen for dyreliv 
herunder regnorme der optager dette. Dette ønskes der en plan/redegørelse for med dette anlæg.  
 
Der er ingen forandring i affaldsbehandlingen, men kun en ændring af ejerskabsforholdet, lokalisering af an-
læg, samt afstanden det indsamlede madaffald - der skal transporteres. 
 
De juridiske og konkurrencemæssige forhold, bør belyses i miljøredegørelsen. 
 
Alternative uddybende løsninger til håndteringen af bioaffald indsamlet i København bør omfatte; 
 

1. Fortsættelse af behandling i Glostrup enten ved at fortsætte behandlingen i Glostrup med HCS som 
ejer eller ved, at ARC køber og overtager anlægget i Glostrup. 

2. Ændring af behandling af bioaffald til en mere effektiv behandling på Biovækst anlæg nær Holbæk 
enten med Biovækst som ejer eller ved, at ARC køber og overtager anlægget vest for Holbæk. 

3. Opførsel af det optimale anlæg ved ARC – Prøvestenen. Her vil være en betydelig transport bespa-
relse og dermed positiv miljømæssig konsekvens. 

 
 
Inhabilitet  
       
Pulpanlægget kan ikke ses løsrevet fra Solrød Biogasanlægget. Det ønskes derfor følgende belyst: 
 

• Er det korrekt, at Solrød Biogasanlæg er ejet af Solrød Kommune. En belysning af ejerforhold inklu-
sivt en liste over bestyrelsesmedlemmer ønskes? 
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• Er det korrekt, at den største bidragsyder til Solrød Biogasanlæg er Pektinfabrikken? 

• Hvordan forholder forholdet mellem det kommunale ejerskab og den største private bidragsyder sig 
til EU udbudsdirektiv om maksimalt 20 % eksternt bidrag til kommunale anlæg? 

• Er det korrekt at Solrød Biogasanlæg har indgået aftaler med Solrød Bioenergi herunder levering af 
gas?  

• Det står ikke i oplægget til etablering af pulpanlægget, men er det korrekt, at det er ARC, der står 
som ejer af pulpanlægget? 

 
Der ønskes en redegørelse for ejerforhold af pulpanlæg, Solrød Bioenergi inklusiv en foreløbig liste over be-
styrelsesmedlemmer eller hvor de skal hentes fra. 
 
En belysning af og hvilke forbehold der tages overfor eventuelle inhabilitetsproblemer ved repræsentation 
fra Solrød Kommune som også er miljømyndighed. 
  
  
Det økonomiske:  
  
Redegørelse for: 

• Hvordan håndteres bioaffald i Solrød kommune i dag?   

• Solrød Kommune hører til affaldssamarbejdet med ARGO, hvor kommunerne benytter en anden 
håndtering af madaffald.  

• Vil Solrød Kommune fastholde den alternativt sende den i licitation eller?   

• Vil Solrød Kommune selv benytte anlægget?  Hvis Solrød Kommune selv benytter anlæg, hvordan vil 
det stå med habilitetsproblemer med tilsyn og kontrol?  

• Hvordan vil Solrød kommune sikre at gældende licitationsregler overholdes hvis Solrød Bioenergi 
benyttes?  

• Kommer Solrød Kommune til at bidrage til medfinansiering af milliardunderskuddet og tilbagebeta-
ling af overkapaciteten på forbrændingsanlægget Amagerbakke, der hermed skal opkræves af bor-
gerne i Solrød Kommune?  

• Vil opførsel af dette anlæg ødelægge Solrød kommunes muligheder for at vælge anden teknisk løs-
ning med bedre faktuel total genanvendelse af blandt andet madaffald?  

• Hvordan bliver Solrød kommune afhængig af indtægter fra samarbejdet med Solrød Bioenergi?   
 
 
Ser frem til en udtømmende rapport. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Danmarks Naturfredningsforening - Solrød 
Thyge Nygaard  
DN sekretariat 
 
 


