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Invitation til dialogmøde om biogasanlæg for Solrød 

Bioenergi ApS på Åmarken 

Dialogmøde om Solrød Biogas torsdag den 25. juni kl. 17.00-18.30 i Solrød 

Idrætscenter, Hal C, Tingsryds Alle 27, 2680 Solrød Strand. 

 

Baggrund 

Solrød Kommune modtog i februar 2020 en anmodning fra Bigadan A/S, som ejer 

Solrød Bioenergi Aps, om igangsætning af lokalplanlægning for et biogasanlæg 

beliggende vest for det eksisterende Solrød Biogas A/S på Åmarken.  

Området er omfattet af kommuneplanramme 418, som fastlægger områdets anvendelse 

til "teknisk anlæg som biogas med tilhørende funktioner".  

 

Hvis der er overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme for området, er 

kommunen forpligtet til at udarbejde et lokalplanforslag inden for et år.  

Solrød Byråd besluttede mandag den 27. april 2020 at igangsætte lokalplanlægningen 

for projektet. 

Invitation til dialogmøde 

På mødet vil Bigadan A/S præsentere projektforslag for biogasanlægget, og du vil få 

lejlighed til at bidrage med input og bemærkninger. 

 

Til efteråret vil der blive afholdt en bred lovpligtig høring af det kommende 

lokalplanforslag, men vi mener, det er vigtigt med en tidlig dialog. Derfor inviteres du til 

dialogmøde i forbindelse med forundersøgelsen. 

 

COVID-19 

Dialogmødet afholdes i Solrød Idrætscenter, hvor der er mulighed for at holde god 

afstand. Vi opfordrer til, at der kun møder én frem pr. husstand og vi beder dig om at 

være opmærksom på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af 

smittespredning. Anbefalingerne finder du på deres hjemmeside www.sst.dk. 
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Tilmelding 

Af hensyn til mødets planlægning bedes du tilmelde dig dialogmødet pr. mail: 

teknisk@solrod.dk eller telefon: 5618 2331 senest den 23. juni 2020 kl. 12. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Dan Gabriel Jensen 

Byplanlægger

mailto:teknisk@solrod.dk


 
 

TEKNIK OG MILJØ

Emne  Kommenteret referat fra dialogmøde biogasanlæg 
Til   
Dato 31. august 2020 
Udarbejdet af Dan Gabriel Jensen  

  
  

NOTAT 
 

 

DIALOGMØDE VEDR. BIOGASANLÆG PÅ ÅMARKEN D. 25. JUNI 2020, SOLRØD IDRÆTSCENTER 
 
Deltagere Bigadan/EnviDan (BE): 

- Henrik Laursen 
- Erik Lundsgaard 
- Steen Danielsen 
- Lisbeth Roesen 
- Kim Paamand 

Deltagere Solrød Kommune (SK): 
- Lotte Kjær 
- Birgitte Blaabjerg  
- Mikkel Glargaard 
- Per Jensen  
- Dan Gabriel Jensen 

 
Forud for mødet var der udsendt invitation til en kreds af naboer og andre repræsentative interessenter. Af 
ca. 50 inviteret mødte 11 frem.  
 
Dialogmøder har til formål, at give naboer og et repræsentativt udvalg af andre interessenter, mulighed 
for at høre projektejers tanker og lejlighed til at stille spørgsmål til projektet. Det sker før udarbejdelsen af 
et lokalplanforslag og er for administrationen et sagsforberedende møde så kan give input på et tidligt 
tidspunkt.  Det er et supplement til den lovpligtige høring som skal følge når et lokalplanforslag er 
udarbejdet og godkendt. 

Velkomst  
Dan Gabriel Jensen/SK bød velkommen og orienterede om COVID19 forholdsregler i forbindelse med 
dialogmødet. Derefter formålet med mødet samt tidsplanen for den kommende planproces inkl. den 
kommende offentlige høring. 
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Projektpræsentation ved Henrik Laursen, Solrød Bioenergi 
Præsentationen findes på Solrød Kommunes hjemmeside.  
Anlægget vil have en kapacitet til at behandle 250.000 tons biomasse. 
Placeringen af Solrød Bioenergi er valgt med baggrund i: 

- Området er udlagt til biogas i gældende kommuneplanramme 
- Tæt på motorvej 
- Mulighed for KOD fra København 

Solrød Bioenergi ønsker tæt kontakt med naboer, således gener bliver taget hånd om, når de opleves. Der 
bliver oprettet en nabo-hotline, der rykker ud til naboerne og observerer en eventuel lugt. Hotlinen 
administreres af eksternt vagtfirma. 
 
Der opsættes sensor på skorsten, som måler indhold af svovlbrinte.  
 
Der bliver etableret en skærmvæg foran biogasanlægget mod Jersie By. 
(Efter reduktionen af projektområdet er skærmvæggen i lokalplanforslaget erstattet af krav om levende 
hegn). 

 

SPØRGSMÅL OG DEBAT 

Emner som reguleres af planloven eller miljøbeskyttelsesloven 
Det vil sige emner som kan adresseres i lokalplan- og miljøkonsekvensarbejdet. 

Beplantning 
Kommentar: Manglende skærmende beplantning ved det eksisterende Solrød Biogas.  
Svar (SK): Lokalplanforslaget adresserer beplantning. 

Visualiseringer 
Spørgsmål: Flere visualiseringer fra Jersie By. 
Svar (SK): De fem standpunkter for visualisering suppleres med yderligere to standpunkter. 

Lugt 
Spørgsmål: Manglende logning af klager giver forkert indtryk af problem. På et tidligere møde blev der 
lovet en nabo-hotline. Det er endnu ikke sket. 
Svar (SK): Kendskab til 5 lugtklager fra det sidste år til det eksisterende anlæg.  
Svar (BE): Nabo-hotline var tænkt etableret med det nye anlæg. Hotline vil nu blive oprettet for både 
Solrød Biogas (eksisterende anlæg) og Solrød Bioenergi (nyt anlæg).  

Lastbiler i Naurbjerg 
Spørgsmål: Lastbiler gennem Naurbjerg.   
Svar (SK): Transport er behandlet i anlæggets miljøgodkendelse og miljøkonsekvensrapport.  
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Vandindvinding 
Spørgsmål: Bliver nærliggende vandboringer påvirket negativt, når processen for KOD bruger vand. 
Svar (SK): Nej, der er fastsat indvindingsgrænser. 
Svar (BE): Vandet kommer primært fra overskudsvæske fra processen på Solrød Bioenergi. 

CO2  
Spørgsmål: CO2 belastning fra trafik indregnet? Er eventuelt udslip af metan inddraget? 
Svar (BE): Modtagere til afgasset biomasse vil være modtagere tættest muligt på biogasanlægget, så 
transporten er kortest mulig. Transportafstanden er dog ikke er eneste faktor. 
Der er metanmålinger på det eksisterende Solrød Biogas og projektet Solrød Bioenergi medtager eventuel 
metanudslip i CO2-beregningen. 

Kapacitet 
Spørgsmål: Blev oplyst 50.000 tons KOD i idéoplægget og nu er 250.000 tons meldt ud. Er det lovligt? 
Svar (SK): Ja, ideoplægget udsendes med den tilgængelige viden. Da Solrød Bioenergi har søgt om mere 
end 100 tons biomasse om dagen, udløste det miljøkonsekvensrapport (tidl. benævnt VVM). 
Spørgsmål: Kan vi forvente, at der i fremtiden vil komme en udvidelse? 
Svar (SK): Solrød Bioenergi regner med, at anlægskapaciteten er fremtidssikret. En evt. udvidelse vil det 
kræve en ny ansøgning og myndighedsbehandling. 
 
Placering 
Spørgsmål: Har alternative placeringer været undersøgt? 
Svar (SK): Ja, VVM-undersøgelse fra 2013 i forbindelse med etableringen af det eksisterende biogasanlæg 
behandlede to alternativer. De blev vurderet som henholdsvis umulig og uhensigtsmæssig. 

Øvrige spørgsmål og kommentarer 
Emner der ligger uden for mulighederne i lokalplan- og miljøkonsekvensarbejdet 

Økologi 
Spørgsmål: Kan afgasset biomasse anvendes af økologiske aftagere.  
Svar (BE): KOD behandlet på et biogasanlæg kan anvendes af økologiske aftagere. Det afhænger dog af 
kvaliteten af KOD’en og den er generelt for dårlig. Gældende lovgivning fastsætter grænseværdierne.  

Gevinst for Solrød Kommune 
Spørgsmål: Hvad får Solrød Kommune ud af biogasanlæg på Åmarken? 
Svar (SK): Opgraderede biogas kommer ud på naturgasnettet og anvendes af borgere i nærområdet. Den 
opgraderede biogas er grøn og mindske behovet for naturgas. 

Huspriser 
Spørgsmål: Udvidelse af biogasanlæg vil forventelig have betydning for huspriserne i nærområdet. 
Beregnes ejendomsprisændringer? 
Svar (SK): Nej, da lokalplanlægning er som udgangspunkt (ekspropriation undtaget) erstatningsfri 
regulering af privat ejendom.  
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Støtte til biogasanlæg 
Spørgsmål: Hvis Solrød Bioenergi placeres et andet sted, vil biogasanlægget så kunne modtage støtte? 
Svar (BE): Nej, støtten er knyttet til det eksisterende opgraderingsanlæg. 
Referat fra dialogmødet 
Spørgsmål: Vil der bliver lavet et referat fra mødet. 
Svar (SK): Dialogmødet er sagsforberedende. I forbindelse med den politiske behandling af 
lokalplanforslaget og miljørapport, bliver et kommenteret referat fra dialogmødet vedlagt. 

Tak for i dag 
Dan Gabriel Jensen/SK opsummerede mødet og orienterede om forventede tidsplan for den kommende 
planproces inkl. den offentlige høring. Politisk behandling af planforslag i august 2020 (siden flyttet til 
september) og offentlig høring i september og oktober 2020 (siden flyttet til oktober til december).  


