
Jersie d. 9/11-2020 

 

Klage over Solrød Biogas A/S og manglende overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår 19 

Solrød Kommune har meddelt miljøgodkendelse af Solrød Biogas, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved, matr.nr. 

13k, Jersie By, Jersie til Solrød Biogas A/S. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til § 33 stk. 1 i 

Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 669 af 18. juni 2014. 

Godkendt i byrådet den 30/1-2012. 

Qua min anmodning om aktindsigt, er jeg netop blevet gjort opmærksom på miljøgodkendelsens vilkår 19, 

hvor der står: ”Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden og nærmeste omboende, inden der 

påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan 

medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget.” 

På Solrød Biogas A/S hjemmeside fremgår det: ”Hvis du ønsker relevant information fra anlægget, herunder 

om forstyrrelser i driften, kan du tilmelde dig vores sms-service. Her orienterer vi bl.a. om lugtgener og 

andre former for driftsforstyrrelser. Tilmeld dig med navn og mobilnr. på el@bigadan.dk.” 

Jeg har været tilmeldt denne sms-service siden primo 2016 med telefonnummer 25781918. Siden starten 

har jeg noteret ned, hver gang jeg har modtaget en sms fra denne service. Listen fremgår af bilag 1. Som 

det fremgår af bilag 1, varsles udelukkende afbrænding af gas i faklen. Bortset fra en enkelt gang for nylig 

den 6/10-2020, hvor lugtgener også varsles. Denne sms-service er dog ikke fyldestgørende for de gange 

faklen har brændt. Mit estimat vil være at vi kun varsles ca. 60-75% af de gange faklen rent faktisk brænder. 

Dette er naturligvis ikke i orden i henhold til miljøgodkendelsen. Ydermere er der nu 2 fakler, hvorfra der 

afbrændes gas.  

Men min primære klage går ikke på den manglende varsling af fakkelbrænding, men derimod på 

manglende varsling af vedligeholdelsesarbejder, både planlagte og uplanlagte, der kan medføre 

lugtgener. Dette er aldrig blevet varslet nærmeste omboende, hvis man ser bort fra den ene sms den 6/10-

2020.  

Som dokumentation er vedhæftet bilag 2-9, der også fremgår af nedenstående skema. Her har jeg angivet, 

hvilke drifts- eller vedligeholdelsesproblemer der er konstateret og som har medført lugtgener. Bemærk at 

nedenstående skema kun er et udsnit fra de sidste 2 år og udelukkende er tænkt som eksemplificering. 

INGEN af de nedenstående hændelser er dog varslet via sms til omboende, hvilket er en klar overtrædelse 

af miljøgodkendelsens vilkår 19. 

 Port, døre, vinduer Oprydning Filter/ventil Bilag 

21.01.19 X     2 

24.02.19 X     3 

23.10.19     X 4 

09.03.20     X 5 

19.06.20 X     6 

08.07.20   X   7 

24.08.20     X 8 

12.10.20 X     9 

 

mailto:%20el@bigadan.dk


Som eksempel på problemer med porte, døre og vinduer skrives:  

• ”Separeringen af fiber giver for høje koncentrationer af ammoniak i hallen, hvorfor medarbejderne 

åbner døre og vinduer” 

• ”Ved meget høje koncentrationer af ammoniak åbner driftsmedarbejderne kortvarigt portene for at 

udskifte luften” 

• ”Vi har i dag haft en påkørsel af en port, så der var åben i hallerne ca. 6 timer” 

• ”Vi (i dette tilfælde tilsynsmyndigheden) var i dag forbi anlægget og kunne observere, at begge 

porte stod helt åbne. Vil I sørge for, at de bliver lukket?” 

Som eksempel på problemer med filtre/ventiler skrives: 

• ”Anlægget havde fået vand i et internt gasrør, så overtryksventilerne på lagertank 1 og 2 var åbnet i 

perioder” 

• ”Vi havde lidt problemer med H2S filtret………….grundet ombygning i forbindelse med Havdrup og 

opgraderingsanlægget” 

• ”Der havde muligvis været gennemslag i kulfiltrene til opgraderingsanlægget. Udskiftning af filtrene 

var påbegyndt fredag morgen” 

Som eksempel på problemer med oprydning skrives: 

• ”På anlægget kunne konstateres, at der var oplag af tang inde i hallen og der strømmede vand ud 

på pladsen foran hallen. Desuden konstateres, at der udenfor hallen var spildt tang. På baggrund af 

tilsynet henstiller Solrød Kommune til, at Solrød Biogas A/S foretager en oprydning…..” 

 

På baggrund af ovenstående ønsker jeg at klage over Solrød Biogas manglende overholdelse af 

miljøgodkendelsens vilkår 19. 

Jeg ønsker samtidig at klage over, at tilsynsmyndigheden, Team Natur og Miljø i Solrød Kommune, ikke 

iværksætter nødvendige tiltag for at sikre, at virksomheden overholder miljøgodkendelsen.  

 

Denne er klage er fremsendt pr. mail til teknisk@solrod.dk samt til alle bestyrelsesmedlemmer i Solrød 

Biogas.  

  

Venlig hilsen 

 

Ina Lindemark 

Åmarken 2 

4623 Lille Skensved 

mailto:teknisk@solrod.dk


Dato for fakkeldrift/gasafbrænding - SMS modtaget den: 

14/1-16 

23/2-16 

19/3-16 

5/4-16 

8/5-16 

9/6-16 

10/6-16 

11/6-16 

12/6-16 

12/6-16 

24/6-16 

24/6-16 

26/6-16 

29/6-16 

30/6-16 

9/7-16 

18/7-16 

27/7-16 

20/7-16 

25/8-16 

27/8-16 

29/8-16 

11/10-16 

13/10-16 

20/10-16 

BILAG 1 (6 sider)



27/10-16 

3/11-16 

15/11-16 

16/11-16 

17/11-16 

21/11-16 (test) 

24/11-16 

26/11-16 

27/11-16 

28/11-16 

4/12-16 

19/12-16 

1/1-17 

5/1-17 

20/1-17 

27/1-17 

28/1-17 

29/1-17 

29/1-17 

15/2-17 

16/2-17 

28/2-17 

8/3-17 

8/3-17 

9/3-17 

23/3-17 



27/3-17 

7/4-17 

18/4-17 

24/4-17 

5/5-17 

9/5-17 

2/6-17 

3/6-17 

12/6-17 

18/6-17 

19/6-17 

22/6-17 

23/6-17 

26/6-17 

28/6-17 

29/6-17 

3/7-17 

6/8-17 

8/8-17 

24/8-17 

25/8-17 

29/8-17 

1/9-17 

14/9-17 

15/9-17 

21/9-17 



26/9-17 

3/10-17 

8/10-17 

16/10-17 

25/10-17 

26/10-17 

27/10-17 

29/10-17 

9/11-17 

16/11-17 

17/11-17 

5/12-17 

10/12-17 

27/12-17 

30/12-17 

9/2-18 

16/5-2018 (vi har i en lang periode ikke fået besked, selvom faklen brænder) 

21/5-2018 

25/5-2018 

5/6-2018 

11/6-2018 

12/6-2018 

13/6-2018 

14/6-2018 

15/6-2018 

2/7-2018 



3/7-2018 

4/7-2018 

5/7-2018 

7/9-218 

24/9-2018 

25/9-2018 

26/9-2018 

27/9-2018 

28/9-2018 

14/11-2018 

14/12-2018 

20/2-2019 

1/4-2019 

5/4-2019 

30/7-2020 

10/8-2020 

14/8-2020 

17/8-2020 

18/8-2020 

19/8-2020 

20/8-2020 

12/9-2020 

22/9-2020 

6/10-2020 (tank tømmes for sand med åbne porte = risiko for lugt) 

16/10-2020 

19/10-2020 



20/10-2020 (opfølgning: Havari hos Solrød Fjernvarme på biogasmotor + fejl på kedel => afbrænding fra 

16/10 – 20/10) 

22/10-2020 

3/11-20 + de næste par dage 
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Ina Lindemark

Fra: Mikkel Glargaard <mgl@solrod.dk>
Sendt: 20. november 2020 13:11
Til: Ina Lindemark
Cc: Lotte Lodberg Kjær; Jens Saabye
Emne: Svar vedr.  Klage over Solrød Biogas 

Kære Ina Lindemark 
 
Tak for din henvendelse af 9. november 2020. Din henvendelse giver kommunen anledning til følgende 
bemærkninger: 

 
Dine bemærkninger om, at Solrød Biogas efter din opfattelse ikke overholder vilkår 19 i miljøgodkendelsen, vil indgå i 
det videre tilsynsarbejde med virksomheden. Kommunen har tidligere på året indskærpet, at virksomheden skal 
overholde vilkår 19. 

 
Klage over kommunens varetagelse af kommunens tilsynsforpligtelse i forhold til Solrød Biogas kan indgives til 
Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er formelt set ikke en klageinstans, men en tilsynsinstans i henhold til 
kommunestyrelsesloven. Tilsynets postadresse er: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice, og mailadressen er ast@ast.dk. 
 
 
 

Venlig hilsen 

Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

 

TEKNIK OG MILJØ 

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 

Telefon +4556182000 

www.solrod.dk 

 

 


