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Solrød Kommune                                         Slagelse den 16. december 2020 
Byrådet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulovlig genanvendelse af erhvervsaffald hos Solrød Biogas 
 
Center for Demokratisk Facilitering (CEDE) har siden sommeren 2020 fulgt processerne i Solrød 
Kommune, det 100 % kommunalt ejede Solrød Biogas A/S samt den igangværende proces om-
kring udvidelsen af Solrød Biogas ved Bigadan-koncernen.  
 
Forbud mod kommunal genanvendelse af erhvervsaffald 
Det følger af reglerne i aktørbekendtgørelsen, bek. nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregu-
lativer, -gebyrer og -aktører m.v., at en kommune ikke må indsamle, modtage eller behandle gen-
anvendeligt erhvervsaffald. 
 
Forbuddet omfatter naturligvis også kommunalt ejede virksomheder som Solrød Biogas A/S. 
 
Siden foråret 2020 har Solrød Biogas været udlejet til Bigadan-koncernen. Det fremgår af Solrød 
Biogas A/S udbud af biogasanlægget i januar 2020, at forbuddet i aktørbekendtgørelsen også om-
fatter Bigadan-koncernens brug af anlægget. 
 
Grundlaget for Solrød Biogas er erhvervsaffald 
Fra etableringen af biogasanlægget har grundlaget for produktionen af biogas hos Solrød Biogas 
været genanvendelse af erhvervsaffald. 
 
At der er tale om erhvervsaffald fremgår af Solrød Biogas A/S udbud, januar 2020. Oversigten ne-
denfor findes på side 16 i udbudsbeskrivelsen. 
 
Betegnelser som ”biomasse” og ”biprodukt” udelukker ikke, at der er tale om affald. En fedtudskiller 
er f.eks. en lovpligtig opsamlingsbeholder, der skal sikre, at fedt fra industriproduktion ikke løber ud 
i, og slider på afløbssystemet. 
 
Ifølge definitionen er ”affald” bl.a. ethvert stof, som indehaveren skiller sig af med.  
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CEDE har i august 2020 bedt om aktindsigt i driftsjournalen for Solrød Biogas hos Solrød Biogas 
A/S og hos Bigadan-koncernen med henblik på at kunne verificere, hvorvidt der hos Solrød Biogas 
fortsat benyttes erhvervsaffald i produktionen af biogas. 
 
Både Solrød Biogas A/S og Bigadan-koncernen har oplyst, at der ikke foreligger en driftsjournal, 
uanset at en sådan journal er et krav ifølge miljølovgivningen. 
 
CEDE har den 26. september 2020 gjort Solrød Kommune opmærksom på dette. 
 
Bigadan-koncernens tank 3 kan heller ikke benyttes til erhvervsaffald 
Bigadan-koncernen har i 2020 etableret et opgraderingsanlæg og en tank, som indgår i, eller er 
planlagt til at indgå i aktiviteterne på Solrød Biogas. Tank 3 indgår i flowet på biogasanlægget i 
lighed med tank 1 og 2. Det vil sige, at input til og output fra tank 3 håndteres via faciliteter tilhø-
rende Solrød Biogas A/S. Tank 3 må derfor heller ikke benyttes til genanvendelse af erhvervsaf-
fald. 
 
Solrød Biogas A/S har forpligtet Bigadan-koncernen til at behandle erhvervsaffald 
Det fremgår af Solrød Biogas A/S udbud, januar 2020, at Bigadan-koncernen har ansvaret for at 
sikre, at driften af Solrød Biogas ”sker i overensstemmelse med de offentligretlige forskrifter, der til 
enhver tid gælder for anlægget, som kommunalt ejet”. 
 
Det fremgår også af udbuddet, at Solrød Biogas A/S har forpligtet Bigadan-koncernen til at vareta-
ge de eksisterende leveranceaftaler for Solrød Biogas A/S, herunder de aftaler som Solrød Biogas 
A/S ifølge oversigten ovenfor har indgået med en række leverandører af genanvendeligt erhvervs-
affald. 
 
Solrød Kommune burde have skredet ind 
Det burde undre, at Solrød Kommune ikke har skredet ind overfor dette. CEDE har imidlertid flere 
gange tidligere redegjort for, hvordan der i Solrød Kommune sker sammenblanding af interesser, 
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f.eks. udføres driftsopgaver hos Solrød Biogas A/S, herunder opgaver i forbindelse med virksom-
hedens samarbejde med Bigadan-koncernen, af det team i Solrød Kommune, som også varetager 
tilsynet med Solrød Biogas. 
 
En lang række af ulovlige forhold 
Denne anmeldelse er endnu en konstatering af ulovlige forhold i Solrød Kommune omkring Solrød 
Biogas. I de seneste måder har CEDE gjort de respektive ansvarlige myndigheder opmærksom på 
en lang række forhold i strid med lovgivningen i Solrød Kommune og hos Solrød Biogas A/S. Der-
for er der mange kopimodtagere på denne anmeldelse. 
 
Den 8. september 2020 har Byrådet oplyst, at Solrød Kommune ikke vil foretage sig noget, herun-
der undersøge de forhold CEDE gør opmærksom på, medmindre Byrådet hører fra den ansvarlige 
myndighed. CEDE skal derfor vejlede Byrådet om, at ifølge aktørbekendtgørelsen er Solrød Kom-
mune tilsynsmyndighed. Byrådet har derfor pligt til at undersøge disse forhold. 
 
Hvis I har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte CEDE. 
 
 
Med venlig hilsen 
Iben Brinkland, formand 
 
 
 
 
 
Kopi: 
Energistyrelsen 
Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen 
Miljøminister Lea Wermelin 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Erhvervsminister Simon Kollerup 
Ankestyrelsen 
 


