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Solrød d. 2. februar 2020 

  

  

Høringssvar vedr. Solrød Bioenergi og ønsket opførelse af biogasanlæg på Åmarken - 

Ideer og forslag til miljøkonsekvensrapporten 

  

Baggrund: 

Jeg har med stor bekymring læst, at Solrød Bioenergi påtænker at opføre et nyt 

forbehandlingsanlæg på Åmarken. Jeg vil blive nærmeste nabo til et sådant anlæg og har i dette 

høringssvar samlet mine forslag, spørgsmål og bekymringer som jeg forventer, at den kommende 

miljøkonsekvensrapport som minimum undersøger og kommer med anbefalinger til. 

 

Høringsproces og periode: 

Jeg foreslår, at høringsperioden bliver forlænget. Det tilsendte ideoplæg er yderst mangelfuldt og 

gør det umuligt at forholde sig til det påtænkte anlægs størrelse, drift og de deraf afledte 

konsekvenser for området. Jeg er af en anden borger blevet orienteret om, at der findes en 

projektbeskrivelse fra Solrød Bioenergi. Denne projektbeskrivelse er dog ikke blevet sendt til mig, 

ligesom den ikke er blevet offentliggjort sammen med ideoplægget fra Solrød Kommune. Jeg 

mener det er en stor fejl, at offentligheden bliver bedt om at forholde sig til et mangelfuldt 

ideoplæg. Sagen er i forvejen meget kompleks og jeg har endnu ikke talt med nogen, der til fulde 

forstår hensigter, konsekvenser, interesser, bevæggrunde, mv. af det ønskede forbehandlingsanlæg. 

Jeg ønsker derfor en forlænget høringsperiode, hvor alt relevant materiale 

offentliggøres, så høringssvar kan blive udarbejdet på et fuldt oplyst grundlag. 

  

En miljøkonsekvensrapport skal overordnet indeholde minimum 3 løsninger i forhold til de 

nedenfor fremhævede spørgsmål: 

1.    En nulløsning der beskriver, hvad der sker, hvis anlægget ikke opføres 

2.    Den valgte løsning 

3.    Minimum én alternativ løsning 

  

Effekter for de lokale omgivelser: 

·         Belastning af naturområder (§3), skal omfatte tilstandsvurdering for både planter og dyr, 

beskrivelse af kumulativ belastning og vurdering af øget bidrag. 
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·         Belastning af omgivelser i forhold til miljø kvaliteter herunder gener; skal omfatte 

vurdering af belastning af kvælstof m.v. svovlbrinte, klimagasser, lugtgener, støjgener, 

støvgener, m.v. 

·         Manglende foranstaltninger for Solrød Biogas i forhold til projektbeskrivelse og 

miljøgodkendelse, for at få belyst hvad der mangler at blive gennemført på eksisterende anlæg. 

·         De visuelle effekter af det påtænkte anlæg, hvorledes det tænkes udført, hvorledes 

udførelsen vil påvirke omgivelserne, hvorledes anlægget visuelt falder naturligt ind i de lokale 

omgivelser, mv. 

  

§ 3 området 

Som det fremgår af Solrød Kommunes ’Naturkvalitetsplan 2014-18, er Jersie Mose et af 

kommunens vigtigste naturbeskyttelsesområder efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Et § 3 område, 

Jersie Mose, er beliggende lige op ad det påtænkte anlæg. Jersie Mose har tidligere været en meget 

værdifuld botanisk lokalitet, men har været udsat for en konstant forringelse der gør, at mange 

truede arter nu er ved at forsvinde. Jersie Mose har været voksested for mange truede plantearter, 

her forekommer den sjældne mosetype ekstremrigkær, her har den brunlige perlemorssommerfugl 

ynglet, engsnarren findes som ynglefugl og også den spidssnudede frø forekommer. § 3 

naturbeskyttelsesområdet, Jersie Mose, er i dag belastet fra motorvejen, men det ligger heldigvis på 

den ”rigtige side” i forhold til vindretning. Det påtænkte anlæg ligger på den forkerte side og vil 

belaste Jersie Mose 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 vurdering af belastning af kvælstof 

m.v. svovlbrinte, klimagasser, lugtgener, støjgener, støvgener mv, metanudslip fra 

utætheder i systemet. Risiko ved brud på anlægget. 

Det bemærkes desuden at Solrød Kommunes Naturkvalitetsplan 2019-23 d.d. ikke er 

tilgængelig for offentligheden og ikke foreligger på kommunens hjemmeside. Dette 

forhold ønskes bragt i orden. 

  

Alternativ uændret tilstand for § 3 område: 

Solrød har selv vurderet Jersie moseområde, som et af de vigtigste i kommunen. Hvorfor vælges 

ikke at understøtte tiltag, der styrker området frem for yderligere at forringe det? 

Der bør foreligge redegørelser for hvad en optimal løsning er for §3 området, når der 

inddrages omkringliggende matriklers aktivitet og risiko for lækager tages med i 

betragtningen. 

  

Alternativ uændret tilstand for det visuelle indtryk: 

Det visuelle indtryk skal synliggøres langs hele Yderholmvej og Åmarken. Der skal 

tages højde for at Jersie landsby og Yderholmvej ligger en del højere i landskabet end Åmarken, 
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således at der let bliver et markant forringet udtryk 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. Desuden ønskes en vurdering af det visuelle indtryk fra naboerne på 

Åmarken 2 og 4, der allerede har udsyn til det eksisterende anlæg. Vi på Åmarken 2 

inviterer til at opleve anlægget fra vores matrikel. 

  

Landskabsanalyse for Greve og Solrød Kommune 

I den udarbejdede landskabsanalyse for Solrød Kommune, ’Landskabskarakterkortlægningen’ fra 

2011, fremgår det, at landskabet udgør en væsentlig ressource, men at der er et øget pres på 

landskabet i form af store intrastrukturprojekter og byudvikling. Der er derfor et konkret behov for 

at beskytte landskabet. I karakterområde 2, Jersie og Solrød landbrugslandskab, hvor anlægget 

ønskes opført anbefales det at ”Landskabet bør fortsat dyrkes og fremstå som et middel- til 

storskala landbrugslandskab. De åbne kig over de middel til store landsbrugsflader bør ikke 

sløres, og landskabets åbne og enkle karakter skal sikres mod mange nye tekniske anlæg” (s.33).  

Desuden anbefales at ”Området bør friholdes fra større tekniske anlæg, da flere tekniske anlæg vil 

sløre landskabskarakteren” (s. 33). Anbefalingerne er udarbejdet inden udvidelse af motorvejen, 

etableringen af jernbanen Ringsted-København samt det eksisterende biogasanlæg. Hvordan 

harmonerer ønsket om at opføre endnu et teknisk anlæg i karakterområde 2 med 

anbefalingerne i landskabsanalysen? Konsekvenserne for landskabet ved opførelsen 

af det ønskede anlæg i karakterområde 2, i forhold til anbefalingerne i 

landskabsanalysen, bør belyses i miljøkonsekvensrapporten. 

  

Det tekniske anlæg og cirkulær økonomi: 

·         Hvad skal anlægget modtage? 

·         Er det madaffald fra husholdninger pakket ind i papirposer, plastposer eller nedbrydelige 

plastposer? 

·         Er det madaffald fra supermarkeder, så det er pakket ind i emballager, også af andet end 

plast? 

·         Er det uemballeret madaffald fra restauranter? 

·         Hvad skal der ske med den frasorterede biomasse – for at tælle som genanvendt, skal 

frasorteret biomasse ikke brændes men sendes til fortsat biologisk behandling f.eks. i et 

industrielt komposteringsanlæg eller tørbiogasanlæg. For dette ønskes der en redegørelse for. 

·         Der ønskes også en redegørelse for, hvorfor der vælges en teknik med så ringe 

materialeeffektivitet i stedet for blot at sende madaffald til et anlæg, der passer til behandling af 

madaffald fra husholdninger? 

·         Det har tidligere været på tale, at opføre anlægget på Avedøre Holme eller Prøvestenen – 

altså tæt på det ARC. Hvorfor ikke opføre anlægget her? Hvad er konsekvenserne af at opføre 

anlægget i Solrød frem for Avedøre Holme? Hvad er konsekvenserne af at opføre anlægget i 

Solrød frem for Prøvestenen? 
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Det økonomiske: 

·         Der ønskes en redegørelse for håndtering af eksisterende bioaffald i Solrød Kommune. 

·         Solrød Kommune hører til affaldssamarbejdet med ARGO, hvor kommunerne benytter en 

anden håndtering af madaffald. Vil Solrød Kommune fastholde den? 

·         Vil Solrød Kommune selv benytte anlægget? 

·         Hvis Solrød Kommune selv benytter anlægget, hvordan vil situationen være i forhold til 

habilitetsproblemer med tilsyn og kontrol? 

·         Kommer Solrød Kommune til at være medfinansierende af milliardunderskuddet og 

tilbagebetaling af overkapaciteten på forbrændingsanlægget Amager Bakke, der hermed skal 

opkræves via skatter af borgerne i Solrød Kommune? 

·         Vil det ødelægge Solrød Kommunes muligheder for at vælge anden teknisk løsning med 

bedre faktuel genanvendelse via ARGO? 

  

Transport 

Det er bekymrende, at der ved opførelsen af et nyt anlæg vil forekomme øget transport i form af 

lastbiler. Herved opstår gener i forhold til støj, luft, trafikmæssige gener samt udledning af CO2, 

SO2, NOx og partikler. Miljøkonsekvensrapporten bør undersøge hvorledes det er muligt 

at forebygge disse gener, samt hvilken konsekvens denne udledning vil have for de 

lokale omgivelser. Ved det nuværende anlæg var det planen, at alle lastbiler skulle ankomme via 

motorvejen/Roskildevej/ad Åmarken fra øst. Alligevel hænder det, at lastbiler kører ad Åmarken 

vestfra, gennem Naurbjerg, til det eksisterende anlæg. Miljøkonsekvensrapporten bør 

undersøge, hvorledes det kan sikres, at al trafik til og fra et evt. nyt og større anlæg 

udelukkende ankommer via Roskildevej? 

  

Lugtgener 

Det har været drøftet at opføre anlægget tæt på ARC’s nuværende anlæg enten på Prøvestenen eller 

Avedøre Holme. Der vurderes, at være en større risiko for gener på grund af den tætte bebyggelse 

indenfor 500 meter af anlægget. Derfor anses beliggenheden på Åmarken i Solrød at være ideel. Af 

disse drøftelser fremgår det, at der er en risiko for lugtgener. Denne risiko vil være til stede uanset 

hvor anlægget opføres. Afhængig af vindretningen, vil et nyt anlæg på Åmarken altså kunne udgøre 

en risiko i form af lugtgener for både mig som nærmeste nabo, Naurbjerg landsby, Jersie landsby, 

osv. Mljøkonsekvensrapporten bør kortlægge risikoen for lugtgener, og hvordan det 

kan sikres, at der ikke kommer lugtgener for naboerne. 
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Hjemtagning af affald og EU-regler 

Opmærksomheden henledes på, at ARC’s hjemtagning af affaldsindsamling fra private aktører, 

samt behandling af bioaffald i Solrød, sker på bekostning af private arbejdspladser hos en række 

vognmænd samt på HCS’s nuværende anlæg til behandling af bioaffald/KOD. Hjemtagningen af 

affald er en del af ARC’s redningsplan for den dårlige økonomi vedrørende Amager Bakke og er 

blevet kritiseret for at være konkurrenceforvridende. Ved hjemtagningen af affald kan ARC 

importere mere affald fra udlandet. Det importerede affald må ifølge EU-regler kun udgøre 20%. 

Ved hjemtagningen af affaldet indsamles også en øget mængde madaffald, som pt. forbehandles af 

HCS. De juridiske og konkurrencemæssige forhold i relation til ovenstående, bør 

belyses i, herunder gældende EU direktiver og forordninger gældende på området. 

  

Kapacitet 

Ressourcestrategien ’Danmark uden affald’ indeholder statens strategier til at nedbringe mængden 

af affald i Danmark. Dette er en politisk målsætning i Danmark, at reducere mængden af affald i 

fremtiden. Miljøkonsekvensrapporten bør medtage fremskrivningerne af 

affaldsmængden i en analyse af anlæggets størrelse, således at der ikke igen opføres 

et anlæg med overkapacitet. 

  

Nuværende bygningsmasse 

Det nuværende anlæg, Solrød Biogas, er opført i landzone i åbent landskab. Anlægget er opført i et 

andet materiale og i en anden (lys) farve, end det som var angivet i den daværende 

projektbeskrivelse. Anlægget giver således genskin og falder farvemæssigt og udformningsmæssigt 

på ingen måde naturligt ind i landskabet. Siden Solrød Biogas blev gjort opmærksom på dette, er 

problemet midlertidigt blevet ’løst’ ved at lægge store net hen over taget på tankene. I den 

daværende projektbeskrivelse var der ligeledes angivet en høj jordvold rundt om anlægget, hvorpå 

der skulle plantes høje nåletræer. På grund af en teknisk fejl, kunne volden dog kun blive meget 

lavere og det har derfor ikke været muligt at plante træer på volden, som det ellers var angivet på 

tegningerne. Faklen var også planlagt til at stå på sydsiden/bagsiden af anlægget, hvor den ikke var 

synlig. På grund af en teknisk fejl står faklen nu på vestsiden af anlægget og har et voldsomt og 

iøjnefaldende lys, når der bliver afbrændt gas. Der har været flere andre problemer i forbindelse 

med opførelsen af det nuværende Solrød Biogas, som ikke nævnes her. Der ses altså en dårlig evne 

til byggestyring og kontrol, og vi er derfor bekymrede for, hvorledes Solrød Kommune har tænkt sig 

at styre en kommende byggesagsbehandling, når kommunen ikke tidligere har evnet det. Det bør 

undersøge, hvorledes en byggeproces ved et nyt anlæg kan styres bedre, så samme 

fejl ikke sker igen. 
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Driftsproblemer ved nuværende Solrød Biogas anlæg 

Det blev ved opførelsen af det nuværende Solrød Biogas anlæg lovet, at der ikke ville være 

lugtgener. Hallen skulle opføres som en lufttæt hal med vakuum. Der konstateres dog alligevel 

jævnligt at være lugtgener fra det eksisterende anlæg. Dette er et kendt problem for de nærmeste 

naboer og er flere gange blevet bekræftet af personalet på Solrød Biogas. Jeg har personligt selv 

været til et møde med Mikkel Glargaard fra Solrød Kommune, der bekræfter dette. Selvom hallen 

burde være lufttæt, ses det jævnligt at vognmænd aflæsser biomasse med åbne porte. Det er også 

sket flere gange, at tankbiler er bakket ind i taget på hallen, så der er gået hul på taget. Hermed er 

en lufttæt hal altså ingen garanti for vakuum. Det bør undersøges, hvorledes det kan sikres, 

at samme problemer ikke opstår i driften af et nyt anlæg. 

  

Habilitetsproblemer 

Ved det nuværende Solrød Biogas anlæg ses et stort habilitetsproblem: Solrød Kommune ejer 

anlægget, 4 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer er samtidig byrådsmedlemmer, Solrød Kommune har 

været sagsbehandler på byggesagen, og Solrød Kommune er tilsynsmyndighed for driften af det 

eksisterende anlæg. Det må antages, at Solrød Kommune har økonomiske interesser i et eventuelt 

kommende forbehandlingsanlæg. Det bør undersøges, hvordan Solrød Kommune kan 

sikre, at interessesammenfald ikke sker, herunder at tages højde for 

habilitetsproblemer blandt byrådspolitikerne, når sagen om et eventuelt kommende 

forbehandlingsanlæg skal behandles? 

  

Hvilken gavnlig effekt opnår Solrød Kommune som hele? 

Det fremgår ikke, hvilken interesse Solrød Kommune har i at tillade opførelsen af 

forarbejdningsanlægget. Det må antages, at det vil have store negative konsekvenser for 

kommunen som hele (lugt, øget transport, CO2 udledning, visuelle konsekvenser, indflydelsen på 

de i forvejen trængte naturområder i kommunen), der ikke opvejes af positive konsekvenser. Der 

ønskes redegjort for, hvorfor og hvilke interesser Solrød Kommune har i, at en privat 

aktør opfører et forarbejdningsanlæg i kommunen? 

  

Undren 

I mødereferat fra økonomiudvalget i København Kommune den 12. november 2019 står bl.a: ”Der 

er indledt dialog med Solrød Kommune vedrørende miljøgodkendelse for det nye anlæg, Solrød 

Bioenergi ApS.” samt at myndighedsbehandlingen i Solrød Kommune anses som værende 

uproblematisk. Der foreligger desuden flere andre offentligt tilgængelige mødereferater fra ARC og 

Københavns Kommune, hvori placeringen af et forbehandlingsanlæg i Solrød nævnes endnu 

tidligere i 2019. Alligevel påstår alle byrådspolitikere i Solrød samt Solrød Biogas bestyrelse, at de 

aldrig tidligere har hørt tale om et nyt anlæg. Hvordan er det muligt at ingen internt i 

kommunen har været orienteret om sagen tidligere end 20. januar 2020? Påstanden 

fremstår utroværdig. Jeg ønsker derfor en offentlig redegørelse for kommunens 
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sagsbehandling, inkl. evt. uformelle henvendelser fra parterne, i forbindelse med 

udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten. 

 

Med venlig hilsen 
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Åmarken 2 C 
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Tlf. 25781918 
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