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2. Dét ansøger vi kommunen om…
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5. Bigadans indsatser for at mindske gener

6. Spørgsmål og åben dialog
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• Bigadan har mere end 30 års erfaring i branchen som 
ejer og driftsleder

• Bigadan har været med til at bygge mere end 40 
biogasanlæg i hele verden

• Bigadan er til stede i Danmark, Tyskland, England, 
Frankrig og USA

• Bigadan driver i øjeblikket 10 anlæg i Danmark

• Bigadan byggede Solrød Biogas, og der blev første 
gang påfyldt biomasse i sensommeren 2015

1. Hvem er Bigadan?
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2. Dét ansøger vi kommunen om…
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• Solrød Biogas og Solrød Bioenergi er to selvstændige og adskilte 
virksomheder

• Solrød Bioenergi ejer en del af arealet, som er lokalplanlagt. Her 
er der allerede etableret et opgraderingsanlæg, som er den 
maskine der renser biogassen til naturgaskvalitet. Herudover 
planlægges også opførsel af en produktionstank på det allerede 
lokalplanlagte areal. 

• Bigadan søger om mulighed for at producere 250.000 tons 
biomasse.

• Biomassen er fordelt på husdyrgødning, agroindustrielle 
restprodukter, bioaffald samt KOP (Kildesorteret Organisk 
Dagrenovation)



3. Hvad betyder anlægget for Solrød?
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• Bigadan forventer at gå i jorden omkring årsskiftet 
2020 og 2021 (afhængigt af kommunale godkendelser).

• Biogas er en CO2-neutral energikilde, der genanvender (recirkulerer) 
restprodukter fra andre industrier og produktioner.

• Materiale fra ARC udgør ca. 50.000 ton af den samlede produktion, 
og det svarer til seks ekstra lastbiler pr. dag til/fra anlægget.

• Solrød Bioenergi kommer til at producere CO2-neutral biogas 
svarende til energiforbruget af 10.000 Solrød-husstandes gasforbrug.

• Restprodukterne fra produktionen bliver kørt ud på lokale marker 
som skræddersyet gødning.



4. Hvorfor er produktion af biogas vigtig i Danmark?
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Biogas er en CO2-neutral energikilde, der reducerer udledningen af CO2 årligt
Produktionen af biogas svarer til energiforbruget for ca. 10.000 lokale Solrød-husstande, og Solrød 
Bioenergi kommer til at spare Solrød Kommune og miljøet for 17.000 tons CO2-udledning.

Skaber 15 – 20 faste jobs
Solrød Bioenergi genererer ca. 15 – 20 lokale årsværk, samt en masse indirekte arbejde til lokale 
håndværkere.

Skræddersyet gødning til lokale landmænd
Som et ekstra biprodukt kommer Solrød Bioenergi til at levere skræddersyet gødning til lokale 
landmænd fra anlæggets restprodukter. Mange af disse landmænd er lokale landmænd.

Biogas er en del af den grønne omstilling
Biogas er cirkulær økonomi, hvor energi, produkter, materialer og næringsstoffer bevares i et 
kredsløb og skaber værdi så̊ længe som muligt. Samtidig bidrager biogas til den grønne omstilling 
ved at fortrænge naturgas og reducere CO2-udledningen fra landbruget.

Danskerne vil have mere grøn omstilling – lokalt og nationalt
Danmark har sat ambitiøse mål, fordi at befolkningen i Danmark vil have mere grøn omstilling. Det 
så vi senest ved folketingsvalget sidste år, hvor klima og grøn omstilling var helt centrale temaer.



4. Hvorfor er produktion af biogas vigtig i Danmark?
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Opprioritering af cirkulær økonomi i kommunerne
Målsætninger i EU’s affaldsdirektiv

Fra 2023 er der krav om separat indsamling af organisk affald. Der indføres også en 
ensartet måde at beregne genanvendelse på, som opgør den reelle genanvendte 
affaldsmængde i stedet for mængden indsamlet til genanvendelse.

Fra 2025 skal 55 pct. af husholdningsaffald og lignende affald fra erhverv samt 65 pct. af 
alt emballageaffald genanvendes. Der bliver krav om separat indsamling af tekstiler, og 
det bliver obligatorisk at have producentansvar på alle emballager.

I 2030 skal 60 pct. af husholdningsaffald og lignende affald fra erhverv samt 70 pct. af alt 
emballageaffald genanvendes.

I 2035 skal 65 pct. af husholdningsaffald og lignende affald fra erhverv genanvendes. 
Desuden må hver medlemsstat højst deponere 10 pct. husholdningsaffald.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet
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4. Hvorfor er produktion af biogas vigtig i Danmark?

Store energislugende, 
danske virksomheder 

efterspørger biogas 
lavet på blandt andet 

KOD, når de skal 
hjælpe med 70 pct. 

målsætningen.



Nabohotline: Vi foreslår, at vi etablerer en hotline, 
som naboer kan ringe til 24/7/365, såfremt de 
oplever lugtgener. Hotlinen administreres af et 
eksternt vagtfirma, som afrapporterer uafhængigt. 
Rapporterne vil blive sendt til Solrød Kommune, 
såfremt det ønskes.

Sensor på skorstenen: Vi monterer en sensor på 
vores skorsten, som konstant måler indholdet af 
svovlbrinte. Data fra sensoren fremsendes til 
kommunen og evt. andre, der måtte ønske det, så 
der er fuld transparens om de retningslinjer, Solrød 
Bioenergi opererer indenfor.

Kvartalvis afrapportering: Vi afrapporterer, 
såfremt det ønskes, kvartalvis til Solrød Kommune 
Kommune. Kvartalsrapporten vil indeholde 
dokumentation om mængden af biomasser, som 
anlægget har behandlet, antal transporter, data fra 
sensoren, data fra nabo-hotline mm.

5. Bigadans indsatser for at mindske gener

9



10

6. Spørgsmål og dialog



Tak for i dag !
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