
Registreret dato Art Navn Beskrivelse Tilknyttet af Sagstitel Sagsnummer Omfattet Af Aktindsigt

19-09-2017 Andet Registreringer Åmarken 6. Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

24-05-2017 Udgående Solrød Biogas - Svar vedr. re Mail til sven erik Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

22-05-2017 Andet Registreringer fra Sven Erik, Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

19-05-2017 Udgående Svar vedr. observationer fra Mai til Sven Erik Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

16-05-2017 Indgående Registreringer fra mart-maj Registreringer fra Sven Erik Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

20-01-2017 Andet Lugt registreringer novembe Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

05-01-2017 Udgående VS: Registeringer "Nabo" Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

17-11-2016 Andet Registreringer Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

17-11-2016 Andet Registreringer Åmarken 6. Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

16-11-2016 Udgående SV: Svar vedr. registreringss Svar til Sven Erik Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

08-11-2016 Udgående Svar vedr. registreringsskem Mail til Sven Erik Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

15-07-2016 Indgående Opfølgning på hyletone, regi Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

24-05-2016 Indgående Solrød Biogas: Svar på henv Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

09-05-2016 Indgående klage fra Svend Erik Åmarke Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

25-02-2016 Indgående SV: Biogas Lotte Lodberg Kj Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

04-02-2016 Indgående Mail fra Sven Erik Re: Svar v Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

22-01-2016 Indgående Re: Biogas Lotte Lodberg Kj Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

12-01-2016 Indgående Tilsyn på Solrød Biogas Lotte Lodberg Kj Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

12-01-2016 Indgående SV: biogas Lotte Lodberg Kj Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

05-01-2016 Indgående biogas Lotte Lodberg Kj Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

29-09-2015 Indgående Lugtnotat - Peter Holme.doc Notat fra Solrød biogas (97965) Mikkel Glargaard Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

25-08-2015 Indgående Miljøtilsyn på Solrød BIogas Miljøtilsyn på Solrød BIogas den 24. august Lotte Lodberg Kj Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

21-08-2015 Indgående SV: Tilbagemelding på klage Tilbagemelding fra virksomheden. Ralf.  (79 Lotte Lodberg Kj Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

20-08-2015 Indgående Re: Tilbagemelding på klage Re: Tilbagemelding på klage over lugtgener Lotte Lodberg Kj Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118

18-08-2015 Indgående Tilbagemelding på klage ove Tilbagemelding på klage over lugtgener (78 Lotte Lodberg Kj Åmarken 6. Miljøg 09.00.00-P00-118
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Registrering af lugtgener fra Solrød Biogas
Dato og tidspunkt 
for anmeldelse:

29.9.2015 kl. 09.36

Anmelderens navn:
Peter Holme

Adresse og 
kontaktoplysninger:

Yderholmvej 42, Jersie

               
               _________________________________________________________

Oprettet i mailliste?   Ja Nej

Anmeldelsen er 
modtaget af:          __   Mikkel Busck_______________________________________

og videregivet til Erik Lundsgaard

Bigadan-vagt
navn og nummer:

Anmeldelsen går på: Lugtgener

Vagtens vurdering af genen (lugt, styrke):

Tilsyn ved Mikkel Busck på Yderholmvej 42, ved Åmarken 2 samt på Åmarken 6 kl. 10.15. 
Ingen lugt kunne umiddelbart registreres. Eventuelt svag lugt af tang i momenter.

Forhold på anlægget:

Er der foretaget tilsyn ved anmelders adresse? Ja, se ovenfor.

Vejrmæssige forhold: (vindstyrke, vindretning, tåget, regn mv.)
Vind 100 grader østlig retning og omkring 45 graders afvigelse ift. biogasanlægget. Vindstyrke 
3 (let vind) jf. Beaufort vindskala http://www.dmi.dk/vejr/til-lands/beaufort/ 

  Underskrift Solrød Biogas:___________________________

Dato: 29.9.2015 Underskrift Bigadan:

Send skemaet og evt. fotos til info@solrodbiogas.dk 

X
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Fra: Ralf Karmann [rk@bigadan.dk]
Til: Kim Paamand [kip@envidanenergy.dk];Erik Lundsgaard [el@bigadan.dk]
Kopi: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 21-08-2015 09:12
Modtaget Dato: 21-08-2015 09:12
Vedrørende: SV: Tilbagemelding på klage over lugtgener
Vedhæftninger: image002.jpg_161.jpg

image003.png_202.png

Hej Kim,

jeg var på anlægget i går og lugten var ikke   stærk, tværtimod.  Porterne er altid lukket også under tømning.

Vi har indkøring og har skyllet gaslager igennem de sidste dage. I går har vi lukket for sikkerhedsventilerne på gaslager.

 

Vi starte i går at afbrænde gasen  i kedel og vi har startet med fakkel.

En politianmeldelse fra denne nabo  vi altid kom.

 

 

 

Med venlig hilsen / Best regards

Med vänlig hälsning / Mit freundlichen Grüssen

Ralf Karmann

Bigadan- Project

 

CMYK-Bigadan

 

Bigadan A/S

 

Vroldvej  168

DK 8660 Skanderborg

Tl f.: +45 8657 9090

Mobi l : +45 3073 4902

Fax.: +45 8657 9093

Mai l  to: rk@bigadan.dk

 

 

 

 

Fra: Kim Paamand [mailto:kip@envidanenergy.dk] 
Sendt: 21. august 2015 09:03 
Til: Ralf Karmann; Erik Lundsgaard 
Cc: Rene Helbo; Lotte Lodberg Kjær 
Emne: VS: Tilbagemelding på klage over lugtgener

 

Hej Ralf og Erik,
2
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Der kommer mange klager fra naboen, og vi skal selvfølgeligt arbejde på at få de forhold der generer ham væk eller nedbragt så
meget vi kan.

Kommunens miljøafdeling vurderer at vi ligger indenfor miljøgodkendelsen (se nedenfor), men vi skal også være forberedte på at
naboen kan komme med f.eks. en politianmeldelse, hvor vi skal kunne bevise at vi arbejder indenfor miljøgodkendelsen.

 

Jeg vil gerne bede jer tænke over det i weekenden så vi på mandagens korte møde kan nå frem til noget brugbart.

 

Konkret vil jeg foreslå:

 

1.     Portautomatik kobles til SRO så tidspunkter for åben port logges (Det er et af de store klagepunkter at porte ikke holdes lukkede)

2.     Registrering af biler ind og ud føres nøje og med tidspunkter, så vi kan dokumentere hvilke biler der evt. og undtagelsesvist har kørt
udenfor de tilladte tidsrum

3.     Fakkeldrift registreres i SRO

4.     Anlæggets driftslogbog også skriver henvendelser fra og til naboer, så f.eks. naboorientering ved lugtudslip dokumenteres

 

Får i de ugeplaner fra Chr. Hansen vi har aftalt med dem – jeg ser dem nemlig ikke

 

Med venlig hilsen

 

Kim

 

 

 

Kim Paamand

EnviDan Energy

Vejlsøvej 23

DK-8600 Silkeborg

 

Tlf. +45 2171 5216

kip@envidanenergy.dk

www.envidanenergy.dk

 

 

Fra: Lotte Lodberg Kjær [ mailto:llk@solrod.dk ] 
Sendt: 21. august 2015 08:43 
Til: Mikkel Busck; Kim Paamand 
Emne: VS: Tilbagemelding på klage over lugtgener

 

t.o

 

Fra: Lotte Lodberg Kjær 
Sendt: 21. august 2015 08:39 3
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Til: 'Sven-Erik Olsen' 
Cc: 'jm@molbak.dk'; 'kh@sfv-amba.dk' 
Emne: SV: Tilbagemelding på klage over lugtgener

 

Afgørelse om ikke at iværksætte håndhævede skridt i forhold til Solrød Biogas

 

Hej Sven-Erik

 

Tak for din mail vedrørende forskellige klagepunkter over Solrød Biogas. Med baggrund i nedenstående redegørelse er det Solrød kommunens vurdering, at iht.
§ 68 i Miljøbeskyttelsesloven ikke er grundlag for at gribe ind i forhold til Solrød Biogas.

 

Denne vurdering er baseret på følgende forhold:

 

Vedrørende lugtgener

 

Solrød Kommune ved undertegnede har den 17., 18., 19. og 20. august 2015 været på tilsyn på Solrød Biogas for at registrere eventuelle lugtproblemer og for at
se, om portene er lukkede. Vedrørende lugtgener har jeg hver gang været rundt på anlægget og i periferien af anlægget for at registrere lugt, men jeg har kun én
gang registreret en middel lugt ved den ene reaktor. Vedrørende portene, har jeg hver gang konstateret, at portene er lukkede på nær den port, som fører ind til
værkstedet. Værkstedsporten må gerne være åben, idet værkstedet ikke har en åben forbindelse til aflæsningshallen. Der er en dør i værkstedet ind til
aflæsningshallen, men den har været lukket ved alle tilsyn.

 

Det fremgår af VVM-redegørelse for Solrød Biogas, at det må forventes, at der periodevis forekommer lugtgener i indkøringsfasen. Det anføres, at der under
indkøring af anlægget bliver tilført podebiomasse fra et eksisterende biogasanlæg, og man vil herefter langsomt begynder at tilføre frisk biomasse. Der vil
herefter gå et stykke tid inden anlægget for alvor begynder at producerer biogas, og den producerede biogas vil ikke straks være brændbar. Anlægget må i den
periode nødvendigvis luftes ud. Dvs. luft i tanke vil gradvist blive fortrængt af biogas, og i den periode, som skønsmæssigt vil have en varighed af ca. en måned,
vil der med gassen givetvis blive lukket lugtstoffer ud, som måske vil kunne overskride grænseværdierne. Det fremgår endvidere af VVM’en at det heller ikke kan
forventes, at biofiltret vil fungere optimalt fra starten. Anlæggets virkning er baseret på en bakteriekultur, der podes på filtermaterialet. Men kulturen skal først
opbygges og tilpasses den aktuelle sammensætning af organiske lugtstoffer og næringsstoffer inden den fungerer optimalt. Under indkøring af anlægget og
opbygning af mikroorganisme-kulturen, kan der derfor evt. blive tale om udslip af lugt i et større omfang, end det generelt vil blive tilladt i forhold til den
miljøtilladelse anlægget har. Indkøringsperioden forventes at kunne vare ca. 2-3 måneder, hvilket vil være den tid, det må formodes at vare inden
bakteriekulturen i biofiltret er fuldt udviklet.

 

Da kommunen således ikke ved tilsyn har konstateret lugt i strid med den meddelte miljøgodkendelse, og da en vis lugtgene i en indkøringsfase desuden er
meget vanskeligt at undgå har kommunen ikke noget grundlag for at iværksætte håndhævende tiltag overfor Solrød Biogas.

 

Vedrørende kørsel uden for fastsatte tider i miljøgodkendelsen

 

Solrød Kommune har fået henvendelse fra Solrød Biogas om muligheden for undtagelsesvist og i særlige tilfælde at få leveret eluat søn- og helligdage og lørdag
efter kl. 15.00, selvom dette ikke er omfattet af anlæggets miljøgodkendelse. Solrød Biogas A/S har fået udført akkrediterede støjberegninger, der viser, at
Solrød Biogas med pæn margen vil kunne overholde sædvanlige støjgrænser ved kørsel alle dage, alle tider. Solrød Biogas A/S oplyser, at det kun omhandler
én leverandør (Chr. Hansen) og forventer, at der kun vil være tale om enkelte leverancer på søn- og helligdage. Med baggrund i dette har Solrød Kommune
vurderet, at der med det anførte udvidede antal kørsler ikke vil være en miljømæssig gene ved kørsel med eluat uden for de fastsatte kørselstider i
miljøgodkendelsen. Da forholdet således dels efter kommunens opfattelse er af underordnet betydning, og dels vil blive ændret i forbindelse med den ændring af
miljøgodkendelsen der forventes meddelt meget snart, betragtes forholdet af underordnet betydning i miljøbeskyttelseslovens § 68’s forstand, og dermed vil
kommunen ikke iværksætte håndhævelses her overfor.

 

Vedrørende fakkel

 

I miljøgodkendelsen til Solrød Biogas er anført følgende om faklen:  

 

Vilkår 15:

”Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk
tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogas-produktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal
kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. ”
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Solrød Biogas A/S har oplyst til Solrød Kommune, at der i forbindelse med opstart af biogasanlægget vil være behov for at brænde den første ’dårlige’ biogas af
i fakkel. Dette kan vare i op til 3-4 uger. Herefter vil faklen kun anvendes i nødstilfælde til at afbrænde overproduktion af biogas for at undgå uddunstning af
lugtende biogas til omgivelserne samt ved periodevis test af faklen. Afbrændingen foregår under fuldt kontrollerede forhold og er aftalt med Greve Brandvæsen.
Det er Solrød Kommunes vurdering, at indkøringsfasen på biogasanlægget kan betragtes som en ”driftsforstyrrelse” , jf. vilkår 15, idet biogasbakterierne er
under udvikling. Det er derfor Solrød Kommunes vurdering, at Solrød Biogas har miljøtilladelse til at anvende faklen som ovenfor oplyst.  Der foreligger således
efter kommunens opfattelse ikke noget ulovligt forhold vedrørende faklen.

 

Klageadgang

 

Kommunens afgørelser nævnt ovenfor er som anført i indledningen truffet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 68. Afgørelser efter denne bestemmelse kan
ikke påklages til anden administrativ klageinstans.

 

Der er derimod en generel adgang for alle til at rette henvendelse til Statsforvaltningen, såfremt man er det opfattelse at kommunen afgørelser er forkerte.

 

 

Venlig hilsen 

Lotte Kjær 
Leder for Natur og Miljø 

Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon: +4556182000

www.solrod.dk 

 

 

 

 

Fra: Sven-Erik Olsen [ mailto:sven-erik@aamarken.com ] 
Sendt: 20. august 2015 08:02 
Til: Lotte Lodberg Kjær 
Emne: Re: Tilbagemelding på klage over lugtgener

 

Hej

 

Jeg har ikke mistet nogen opkald på tlf. men der jo andrer der også bruger det nr både ind og ud!

For at lugte skal man bevæge sig vest for anlæget og i en afstand så stanken ikke bevæger sig ind over en!

Tirsdag aften kørte tankvogn væk kl 18.10 men der kom en anden kl 18.45 så det har virkelig hjulpet med den indskærpelse!

Ved møde tirsdag den 11   (hvor er refarat) bliv vi lovet natte ro for fakkel men i aftes onsdag startede den op kl 22.30 er det nattero?

Ser frem til at tilbriger en dag i vores have så du kan opleve hvordan der stinker!

 

mvh

Sven-Erik

 

From: Lotte Lodberg Kjær

Sent: Tuesday, August 18, 2015 2:59 PM5
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To: mailto:sven-erik@aamarken.com

Cc: Lotte Lodberg Kjær

Subject: Tilbagemelding på klage over lugtgener

 

Hej Sven-Erik

Jeg har forsøgt at ringe til dig, men forgæves. Jeg har i dag kl. 8.30 været på tilsyn på Solrød Biogas for at underøge om der er lugtproblemer. Jeg var på
anlægget ca. ½ time, men kunne ikke i dette tidsrum registrere nogen lugtproblemer. Derudover kan jeg oplyse, at alle porte var lukkede. Jeg har mundligt
indskærpet over for SB at de skal overholde tidspunkterne for kørsel.

 

Vh Lotte

 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com
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Fra: Sven-Erik Olsen [sven-erik@aamarken.com]
Til: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 20-08-2015 08:02
Modtaget Dato: 20-08-2015 08:02
Vedrørende: Re: Tilbagemelding på klage over lugtgener

Hej
 
Jeg har ikke mistet nogen opkald på tlf. men der jo andrer der også bruger det nr både ind og ud!
For at lugte skal man bevæge sig vest for anlæget og i en afstand så stanken ikke bevæger sig ind over en!
Tirsdag aften kørte tankvogn væk kl 18.10 men der kom en anden kl 18.45 så det har virkelig hjulpet med den indskærpelse!
Ved møde tirsdag den 11   (hvor er refarat) bliv vi lovet natte ro for fakkel men i aftes onsdag startede den op kl 22.30 er det nattero?
Ser frem til at tilbriger en dag i vores have så du kan opleve hvordan der stinker!
 
mvh
Sven-Erik
 
From: Lotte Lodberg Kjær
Sent: Tuesday, August 18, 2015 2:59 PM
To: mailto:sven-erik@aamarken.com
Cc: Lotte Lodberg Kjær
Subject: Tilbagemelding på klage over lugtgener
 

Hej Sven-Erik

Jeg har forsøgt at ringe til dig, men forgæves. Jeg har i dag kl. 8.30 været på tilsyn på Solrød Biogas for at underøge om der er lugtproblemer. Jeg var på
anlægget ca. ½ time, men kunne ikke i dette tidsrum registrere nogen lugtproblemer. Derudover kan jeg oplyse, at alle porte var lukkede. Jeg har mundligt
indskærpet over for SB at de skal overholde tidspunkterne for kørsel.

 

Vh Lotte

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com
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Fra: Kim Paamand [kip@envidanenergy.dk]

Til: Erik Lundsgaard (el@bigadan.dk) [el@bigadan.dk];kh@sfv-amba.dk [kh@sfv-amba.dk];Lotte Lodberg Kjær
[llk@solrod.dk];Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]

Sendt dato: 25-08-2015 09:48
Modtaget Dato: 25-08-2015 09:48
Vedrørende: Miljøtilsyn
Vedhæftninger: 8133918 NOkip Naboklage 24082015.docx

Kære alle,

Tak for et godt møde i går. Her er mit mødenotat

 

Hilsen

Kim

 

Kim Paamand

EnviDan Energy

Vejlsøvej 23

DK-8600 Silkeborg

 

Tlf. +45 2171 5216

kip@envidanenergy.dk

www.envidanenergy.dk
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SOLRØD BIOGAS, MILJØTILSYN Dato: 24.08.2015

Projektnavn: Solrød Biogas
Projektnr.: 8133918
Udarbejdet af: Kim Paamand
Kvalitetssikring: Carl Stephansen
Modtager:
Side: 1 af 2

Vedr.: Solrød Biogas – Notat fra møde vedr. miljøtilsyn

1. Baggrund
Miljøtilsynet ved. Lotte Kjær, havde indkaldt mødet foranlediget af en række naboklager over:

 Porte holdes ikke lukkede
 Lugtgener
 Fakkeldrift
 Køretider overholdes ikke
 Vold og hegn mod vest

Deltagere i mødet var:

 Lotte Kjær og Mikkel Glargaard, Miljø
 Kaj Holm, direktør, Solrød Biogas
 Erik Lundsgaard, Driftschef, Bigadan
 Kim Paamand, Bygherrerådgiver, EnviDan Energy

1.1 Porte
Miljøtilsynet indskærpede, at alle porte jf. miljøgodkendelsen skal holdes lukkede undtagen ved 
ind- og udkørsel. Der er udført daglige uanmeldte tilsyn, og dette har altid været overholdt – dog 
undtagen fredag kl. ca. 15:30.

Erik mener at dette altid overholdes for tankbilsporet, men erkendte at en port til tiphallen ofte 
har stået åben i forbindelse med at der arbejdes på kranen derinde og der er meget ind-ud traffik. 
Erik mener ikke at der er lugt i hallen, da der ikke tippes i magasin eller tank endnu, men er godt 
klar over at porten skal holdes lukket.

Det er i orden, at port til værksted er åben – her forekommer ikke lugtbelastning.

Det aftaltes, at Erik indskærper overfor alle i både drift og håndværkere der arbejder på byggeriet 
at porte skal lukkes.
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1.2 Lugtgener
Miljøtilsynet har modtaget en række lugtklager fra nærmeste nabo. Tilsynet har foretaget 
uanmeldte inspektioner og generelt ikke fundet lugt, dog undtagen fredag kl. ca. 15:30 hvor der var 
kraftig lugt i tankgården.

Erik kunne oplyse, at en vandlås på en reaktor havde blæst på dette tidspunkt, og forårsaget udslip 
af biogas fra tanktop, hvilket kan lugtes. Når en vandlås går, modtages alarm, og personalet fylder 
den igen, hvorefter lugten ophører.

Endvidere kunne Erik oplyse, at den ene modtagetank i endnu 3-4 dage vil modtage aktivt 
podemateriale til opstarten, og derfor ikke kan kobles på lugtbehandlingen. Der vil forekomme en 
svag lugtstrøm fra denne. Dette er indeholdt i anlæggets opstartstilladelse, men forventes som 
nævnt at ophøre meget snart. Opstart af biologien er i øvrigt foregået meget hurtigt, da man har 
valgt netop at køre meget podemateriale på, og dermed er gennemskylning af tanke og gaslagre 
også foregået hurtigt, og er nu afsluttet. Den producerede gas afbrændes, og der skal ikke være 
lugtgenere fra denne undtagen ved unormal drift.

Erik sætter en mailingliste op så interesserede bliver orienteret om unormal drift med risioko for 
lugtudslip. I første omgang tilmeldes:

 Mikkel & Mikkel
 Lotte
 Kaj
 Kim

Erik tilbyder også interesserede naboer at komme på listen.

Det aftaltes, at alle parter udveksler alle henvendelser ang. lugt med henblik på hurtig opfølgning

1.3 Fakkeldrift
Faklen er sat i drift og brænder overskydende gas. Endvidere er anlæggets egetforbrug omstillet fra 
olie til biogas. Gasproduktionen er nu ca. 200 m3 /time.

Erik har droslet faklen så langt ned i ydelse som muligt for at reducere støj og visuel påvirkning. 
Dette betyder at faklen brænder mere diskret, men i længere tid. Fakkeldrift vil stort set ophøre 
når afsætning til VEKS kan påbegyndes i uge 35.

Det er indskærpet, at faklen så vidt mulig bør køre i dagtimerne for at minimere generne.

1.4 Køretider
Naboerne har observeret en del kørsel udenfor de godkendte åbningstider. Erik redegjorde for, at 
der i sidste uge havde været eluatbiler udenfor åbningstid, men at man nu havde en aftale med en  
landmand om at benytte hans tank i de tilfælde hvor dette var påkrævet. Derfor kommer der ikke 
længere eluatbiler udenfor åbningstid. Til gengæld er der fortsat en del entreprenørkørsel med jord 
og materialer der hører byggeriet til, og dette er jo ikke omfattet af køretiderne. Det kan ikke 
forventes, at naboerne kan skelne lastbilerne, men det kan altså godt være lovlig kørsel.

1.5 Vold
Nabo vil gerne have bedre afstand mellem skel og fod af vold. Der er nu 0,2 m og aftalen er 0,5 m. 
Endvidere ønsker nabo at der etableres vold eller fast hegn op til 2-3 m over terræn mod vest

Kim finder en løsning med entreprenøren. 
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Fra: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Til: Sven-Erik Olsen - Aamarken (sven-erik@aamarken.com) [sven-erik@aamarken.com]
Kopi: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 18-08-2015 14:59
Modtaget Dato: 18-08-2015 14:59
Vedrørende: Tilbagemelding på klage over lugtgener

Hej Sven-Erik

Jeg har forsøgt at ringe til dig, men forgæves. Jeg har i dag kl. 8.30 været på tilsyn på Solrød Biogas for at underøge om der er lugtproblemer. Jeg var på
anlægget ca. ½ time, men kunne ikke i dette tidsrum registrere nogen lugtproblemer. Derudover kan jeg oplyse, at alle porte var lukkede. Jeg har mundligt
indskærpet over for SB at de skal overholde tidspunkterne for kørsel.

 

Vh Lotte
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Fra: Sven-Erik Olsen [sven-erik@aamarken.com]
Til: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 05-01-2016 08:51
Modtaget Dato: 05-01-2016 08:51
Vedrørende: biogas

Hej
 
Klagede over fakkel juleaften kl 18 til både dig og vagttelefon svar fra dig juledag kl 10.30 intet hørt fra biogassen!
Om natten fra 26 til 27 ( kl 3) afbrænning i fakkel og hele dagen, intet hørt endnu!
Den 31 brændte den om morgen ringede til vagt kl 7 hørte intet ringede vidre kl 7.30 til dig hørte noget fra biogassen kl 14.15

I dag lukter det som en i helvede har ikke hørt noget endnu!
Jeg syntes det er langt fra godkendt!
 
mvh
Sven-Erik

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com
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Fra: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Til: Sven-Erik Olsen [sven-erik@aamarken.com]

Kopi: Mikkel Busck [mbu@solrod.dk];Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk];'kh@sfv-amba.dk' [kh@sfv-
amba.dk];'el@bigadan.dk' [el@bigadan.dk];Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]

Sendt dato: 12-01-2016 11:18
Modtaget
Dato: 12-01-2016 11:18

Vedrørende: SV: biogas

Hej Sven-Erik og Anne-Kirsten

Til jeres orientering er miljøsagsbehandler Mikkel Glargaard nu på vej ud til Solrød Biogas for at undersøge, om der er lugtproblemer på anlægget. Mikkel skriver
til jer efterfølgende om den videre behandling af sagen. Jeg afventer stadig en tilbagemelding fra Solrød Fjernvarme vedr. en status på opgaven med, at få
informationer frem til jer om brug af faklen. Jeg vender tilbage så snart jeg høre fra SFV.

 

Vh Lotte   

 

Fra: Sven-Erik Olsen [mailto:sven-erik@aamarken.com] 
Sendt: 12. januar 2016 10:56 
Til: Lotte Lodberg Kjær 
Emne: Re: biogas

 

hej Lotte

eftersyn er jo planlagt,så det er muligt at give besked inden,men det er måske formeget for solrød biogas.

mandag d 11/ 1 brændte faklen mange gange og idag d 12/1 brænder den også og vi har endnu ikke hørt fra solrød biogas, og idag kl 8.50
lugtede det fælt ud over Åmarken,

vh Anne-Kirsten

 

From: Lotte Lodberg Kjær

Sent: Friday, January 8, 2016 12:50 PM

To: Sven-Erik Olsen

Cc: Mikkel Glargaard ; Mikkel Busck ; mailto:kh@sfv-amba.dk

Subject: SV: biogas

 

Hej Sven- Erik

Ok. Som jeg beskrev i sidste mail kunne ikke konstatere lugtgener da jeg var på Solrød Biogas kl. 13.00, og der var ifølge driftsfolkene ikke nogen
driftsforstyrrelser den morgen. Hvis du oplever det igen, må du meget gerne kontakte miljøsagsbehandler Mikkel Glargaard 56182342 / mgl@solrod.dk mens
det står på. Så vil Mikkel eller en kollega til Mikkel lave et tilsyn. Som jeg også skrev i sidste mail så har VEKS og Solrød Biogas endnu ikke fundet frem til
hvordan de bedst kan udveksle informationer om forstyrrelserne i driften, således at I også får besked om forstyrrelserne når de sker. Mht. brug af faklen i dag
oplyser Solrød Fjernvarme, at motoren, som skal modtage biogassen, har stået stille i en kort perioden pga. eftersyn, men at den kom i fuld drift 11.45 i dag,
hvorfor faklen nu er slukket. Jeg ved at det er irriterende for jer, at I ikke kan få besked om, hvornår og hvor længe faklen er i brug, og jeg har bedt VEKS og
Solrød Fjernvarme om at finde en løsning på problemet så hurtigt som muligt.

 

Vh Lotte

 

 

Fra: Sven-Erik Olsen [ mailto:sven-erik@aamarken.com ] 
Sendt: 8. januar 2016 10:52 
Til: Lotte Lodberg Kjær 
Emne: Re: biogas
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Hej igen

 

Lugt: Mig bekendt ligger der ingen grise eller kostald NØ for os i Åmarken og jeg tror ghodtnok ikke lugten kommer helt fra Sverige og det var
ca kl 8.30 vi lugtede gylle her!

 

I dag har fakkel brændt igen (set kl ca 9.20) og har ikke hørt noget endnu kl 10.50???`

 

mvh

Sven-Erik

 

From: Lotte Lodberg Kjær

Sent: Wednesday, January 6, 2016 11:57 AM

To: Sven-Erik Olsen

Cc: mailto:kh@sfv-amba.dk ; Mikkel Glargaard ; Mikkel Busck ; Lotte Lodberg Kjær

Subject: SV: biogas

 

Hej Sven-Erik

Jeg har forsøgt at ringe til dig, men uden held. Som jeg har skrevet i telefonbeskederne har der i perioder fra lige før jul til nytår været stop på både biogasmotor
og kedel på Solrød Fjernvarme. Når der er stop på motor og kedel er der ikke et aftag af gassen fra Solrød Biogas og gassen er derfor nødt til at blive brændt af
i faklen. Derudover er der det Solrød Biogas ikke får en alarm når kedlen eller motoren på Solrød Fjernvarme stopper. Dvs. vagten på Solrød Biogas kan ikke
forudsige, hvornår der fakkels og dermed give besked forud til jer. Solrød Biogas er i drøftelser med VEKS om mulighederne for at få overført alarm fra morstop
og kedel til Solrød Biogas. VEKS, som har hovedcentral i Albertslund,   modtager online   alle driftsdata fra motor og kedel på Solrød Fjernvarme og dermed
også informationer og stop og start. VEKS vil undersøge om det er muligt, at sende en SMS til jer når de med sikkerhed ved, at biogassen fra Solrød Biogas
ikke kan modtages på enten kedel eller motor.   Derudover kan jeg oplyse, at motoren efter branden er blevet renoveret og igen er i drift. Det vil gøre, at faklen
fremover ikke skal anvendes så hyppigt.

 

Jeg var på tilsyn i går kl. 13.00 på Solrød Biogas for at undersøge om der lugtede. Jeg var på anlægget i ca. 1 time, og jeg registrerede ikke nogle mærkbare
lugtgener. Der var en svag lugt at gylle ved en af reaktortankene, men ellers ikke noget at bemærke. Vagten på anlægget oplyser, at der ikke har været nogen
driftsuheld på det tidspunkt du anføre, at du var generet af lugt – så tror du måske at lugtgenere kan komme et andet sted fra??

 

Vh Lotte

 

 

 

Fra: Sven-Erik Olsen [ mailto:sven-erik@aamarken.com ] 
Sendt: 5. januar 2016 08:51 
Til: Lotte Lodberg Kjær 
Emne: biogas

 

Hej

 

Klagede over fakkel juleaften kl 18 til både dig og vagttelefon svar fra dig juledag kl 10.30 intet hørt fra biogassen!

Om natten fra 26 til 27 ( kl 3) afbrænning i fakkel og hele dagen, intet hørt endnu!

Den 31 brændte den om morgen ringede til vagt kl 7 hørte intet ringede vidre kl 7.30 til dig hørte noget fra biogassen kl 14.15

I dag lukter det som en i helvede har ikke hørt noget endnu!
Jeg syntes det er langt fra godkendt!16
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mvh

Sven-Erik

 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com

 

 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com

 

 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com

 

17

Hører til journalnummer: 09.00.00-P00-1181-15

Udskrevet den 19-10-2020

18



Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Kopi: 'kh@sfv-amba.dk' [kh@sfv-amba.dk];el@bigadan.dk [el@bigadan.dk];Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 12-01-2016 15:01
Modtaget Dato: 12-01-2016 15:01
Vedrørende: Tilsyn på Solrød Biogas
Vedhæftninger: image001_311.png

Hej Sven-Erik og Anne-Kirsten

 

Som opfølgning på jeres mail i dag vedr. brug af faklen, lugtgener og lastbilparkering kan jeg oplyse følgende:

 

Anvendelse af ”faklen ”:

 

Driftschef på Solrød Biogas har i dag oplyst, at faklen havde væres anvendt kl. lidt i 9   og flere gange i indenfor det seneste døgn. Aktiviteten i dag ved 9- tiden
var i ca. 5 min.

 

Biogasanlægget kører endnu ikke i normal drift, idet der stadig er driftsforstyrrelser på  biogasmotoren på Solrød Fjernvarme. VEKS arbejder i døgndrift for at
løse problemet. Solrød Fjernvarme, som står for driften af VEKS ’s biogasmotor, oplyser, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt, at I får besked hver
gang faklen anvendes. Det skyldes, at der fortsat er en indkøring af motoren, og at det derfor ikke er en normal driftssituation. Når motoren kommer i normal
drift vil det være sådan, at I får besked om anvendelse af faklen, hvis der opstår driftsforstyrrelser mv.    

 

Lugtgener:

Jeg har i dag i tidsrummet fra kl. 11.30-12.15 været på tilsyn på Solrød Biogas for at undersøge, om der er problemer med lugtgener på anlægget. Jeg startede
med at køre langs med Åmarken fra Yderholmvej og til Solrød Biogas. Vinden var svag og fra skiftende retninger. Ifølge dmi´s vejrstation   var vindretningen kl.
11.30 fra syd. Omkring kl. 09 var vindretning fra øst. Jeg kunne ikke konstatere nogen lugt på den angivne strækning. Dernæst gik jeg en runde på
biogasanlægget og kunne heller ikke her konstatere nogen lugtproblemer. Jeg talte med driften på anlægget, der oplyste, at der ikke var været nogen
driftsforstyrrelser , der har kunnet givet anledning til lugtgener , (utætte ventiler, nedbrud af lugtanlæg mv.) .  Jeg kan således ikke med sikkerhed fastslå, hvor
de lugtgener I har oplevet i morges stammer fra.    

 

Lastbilparkering

Solrød Biogas har etableret parkeringsplads nord for anlægget, som kan anvendes til lastbilerne. Det er således tilladt, at Solrød Biogas kan anvende
parkeringspladsen om natten.

 

 

Har I nogle spørgsmål til ovenstående er I velkomne til, at skrive til mig igen.

 

 

 

Venlig hilsen 

Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: +4556182000

www.solrod.dk 
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Fra: Sven-Erik Olsen [sven-erik@aamarken.com]
Til: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 22-01-2016 16:09
Modtaget Dato: 22-01-2016 16:09
Vedrørende: Re: Biogas

Hej igen
 
De har ikke meddelt noget til dig og heller ikke til os om defekt ventil ( er det godt brugt alle de komponenter der er blivet sat i det anlæg)
Om natten til onsdag luftede man også ud ved midnat 2 porte åbne viker undertryk anlæget heller ikke??
 
Nu har jeg ventet 2½ måned på at de skulle gører det færdig men de trækker det måske fordi de ikke har pengene? (jeg skulle ikke lade dem
grave men skyde den soførst aftalt)!
 
Der er ikke nogle der er langsommer til at betale end veks! Det er min erfaring efter 3 betalinger som er sket alle 3 3 måneder for sent!
 
mvh
Sven-Erik
 
From: Lotte Lodberg Kjær
Sent: Friday, January 22, 2016 1:35 PM
To: Sven-Erik Olsen
Cc: Mikkel Glargaard ; mailto:kh@sfv-amba.dk ; Mikkel Busck
Subject: SV: Biogas
 

Hej Sven-Erik

Jeg har ikke fået nogen indberetninger om uregelmæssigheder, men som følge af din mail har jeg talt med Kaj Holm der oplyser, at faklen var i brug
mange gange i løbet af tirsdagen på grund af en defekt magnetventil ved motoranlægget. Ellers er der ikke registreret nogen uregelmæssigheder.
Vedr. den manglende betaling fra VEKS kan jeg ikke svare dig, men jeg vil rykke VEKS i dag .

 

Vh Lotte

 

 

Fra: Sven-Erik Olsen [mailto:sven-erik@aamarken.com] 
Sendt: 22. januar 2016 11:24
Til: Lotte Lodberg Kjær
Emne: Biogas

 

Hej  Lotte

 

Jeg kunne godt tænke mig at hører hvor mange urelmæsige ting der er sket på biogas  anlægget her i  uge 3? De er vel  indberettet ti l  dig? Jeg har observeret nogle!

 

Det hjælper jo ikke at skrive ti l  Mikkel  Glargaard han svarer jo ikke!

 

Mvh

Sven-Erik

 

PS Hvor længe skal  man vente på penge fra  veks  jeg har 100000 ti l  gode fra  gas ledning?

 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com

 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com
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Fra: Sven-Erik Olsen [sven-erik@aamarken.com]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 04-02-2016 18:04
Modtaget Dato: 04-02-2016 18:04
Vedrørende: Re: Svar vedr. din mail fra d. 2. februar 2016
Vedhæftninger: image001_809.png

Hej Mikkel
 
Uge 3 Tirsdag den 19-1 stod 2 porte åben kl 23.45 det var port 2 (fra NV værksted) og port 3 til hal det er ikke lovligt at korer pektin eller
andet ind på anlæget på det tidspunkt
måske repr. man, men skal det ikke foregå bag lukket port?
Uge 4 Tirsdag den 26-1 formiddag (kl ca 11) så det er ikke korekt at alt er oplyst!
 
mvh
Sven-Erik
 
From: Mikkel Glargaard
Sent: Thursday, February 4, 2016 10:00 AM
To: sven-erik@aamarken.com
Cc: Lotte Lodberg Kjær ; el@bigadan.dk
Subject: Svar vedr. din mail fra d. 2. februar 2016
 

Hej Sven-Erik

 

Efter aftale med Lotte Kjær sender jeg dig hermed et svar på din mail fra d. 2. februar.

 

Erik Lundsgård oplyser, at der ikke har været nogen uregelmæssigheder i uge 4, som har givet anledning til at udsende en sms.

 

Samtidig oplyser Erik Lundsgård at, der ikke har været foretaget udluftning af hallen i uge 3.

 

Venlig hilsen 

Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: +4556182000

www.solrod.dk 

 

 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com
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Fra: Erik Lundsgaard [el@bigadan.dk]
Til: Kaj Holm Rasmussen [KH@sfv-amba.dk];Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk];Mikkel Busck [mbu@solrod.dk]
Sendt dato: 25-02-2016 11:38
Modtaget Dato: 25-02-2016 11:38
Vedrørende: SV: Biogas
Vedhæftninger: image002_391.png

image003_42.gif
image004_80.png
image005_31.jpg

Hej Alle

 

Se nedenstående…

 

 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards,

 

Erik Lundsgaard

Driftschef (øst)/Operations Manager(east)

Bigadan A/S

Vroldvej  168

DK-8660 Skanderborg

Tel .: +45 8657 9090

Mobi l : +45 2022 2179

Fax: +45 8657 9093

www.bi ga da n.com

el@bigadan.dk

 

 

Fra: Kaj Holm Rasmussen [mailto:KH@sfv-amba.dk] 
Sendt: 25. februar 2016 09:33 
Til: Erik Lundsgaard 
Emne: VS: Biogas

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Driftschef

Kaj Holm
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Mail: kh@sfv-amba.dk

Mobil: 24238310 dir. 56142814

 

 

Fra: Lotte Lodberg Kjær [ mailto:llk@solrod.dk ] 
Sendt: 25. februar 2016 08:56 
Til: Kaj Holm Rasmussen; Mikkel Busck; 'el@bigadan.dk' 
Emne: VS: Biogas

 

Kære alle

Vil I være rare at sende en forklaringsmail retur til mig.

Vh lotte

 

Fra: Sven-Erik Olsen [ mailto:sven-erik@aamarken.com ] 
Sendt: 24. februar 2016 10:38 
Til: Lotte Lodberg Kjær 
Cc: Mikkel Glargaard 
Emne: Biogas

 

Hej Lotte

 

Det ser ud for mig som om Mikkel Glargaard ikke kan klarer sine opgaver så du kommer til at tage over! 2-2 skrev jeg en mail om

evt tyveri 19-1 hvor vi mener ikke at evt tyve sætter sig til at vente i 8 timer på at vagten ringer tilbage til os. Ved simpelthen ikke hvad han
mener???

Vi vil osse gerne have svar på til tabt pektinaffald på bil fra lastbil! DK-Miljø har tabt Pektin affald i går den 24/2 og (så vidt jeg ved) to andre
gange.

fredag 19-2 kl ca 13.45 bliv der læsset “gylle” eller andet klorkaffald af i “brønd” udendørs som luktede forskrækkeligt nord for anlæg(vind i
syd) uddørs aflæsning med tankvogn er hvis ikke tilladt! Vi hentede et læs afgasset biomasse. Er blevet klar over, at dette ikke er efter
Miljøgodkendelsen, hvorfor det stoppes.

 

I håb om at få et svar

 

mvh

Sven-Erik

 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'el@bigadan.dk' [el@bigadan.dk]
Sendt dato: 09-05-2016 09:23
Modtaget Dato: 09-05-2016 09:23
Vedrørende: klage fra Svend Erik �marken VS: lukt mv

Hej Erik

 

Vi har modtaget nedenstående – jeg ringer til dig….

 

Mvh Mikkel

 

Fra: Sven-Erik Olsen [mailto:sven-erik@aamarken.com] 
Sendt: 9. maj 2016 08:48
Til: Lotte Lodberg Kjær
Cc: Mikkel Glargaard
Emne: lukt mv                     

 

Hej Lotte

 

Vi oplevede at “fakkel” brændt torsdag og fredag uden vi bliv “kontaktet” Vi ringede til vagttelefon men bliv “smidt” af hver gang!

Hele weekend har der stået en port åben ved aflæsning også mår der ikke læses af (sidst gang konstateret i aftes kl 20)

Hvornår kommer “filteret” til at virke det har luktet når man er i vindretningen og i dag er det her på gården!

Og så invitere man gæster, forventer man de kommer på cykel?? Der holdt 18 biler på min markvej i sidste uge og 4-5 i mosen fik en besked
da de holdt der!

Fik også besked om “fakkel” ville bræde i aftes og den brænder også nu!

 

mvh

Sven-Erik

NB: Der er ikke kommet penge fra VEKS endnu!

 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'Sven-Erik Olsen' [sven-erik@aamarken.com]

Kopi: Lotte Lodberg Kj�r [llk@solrod.dk];'el@bigadan.dk' [el@bigadan.dk];Simon Kamp Kirkeby J�rgensen
[skkj@solrod.dk]

Sendt dato: 24-05-2016 12:40
Modtaget Dato: 24-05-2016 12:40
Vedrørende: Solr�d Biogas: Svar p� henvendelser og opf�lgning p� vores m�de i fredags
Vedhæftninger: image002_948.png

image004_228.png

Hej Sven Erik

 

Tak for et godt møde i fredags. Jeg har i nedenstående samlet Erik Lundsgårds svar på dine henvendelser fra henholdsvis d. 9. maj og den 17. maj og suppleret
med de oplysninger, som blev tilføjet ved vores møde i fredags. 

 

Som svar på din henvendelse fra d. 9. maj har Erik Lundsgård skrevet til mig.

 

”Det er rigtigt at faklen har brændt torsdag og fredag i dagtimerne. Jeg beklager at jeg ikke fik adviseret naboerne. Faklen brændte grundet problemer med
Solrød Fjernvarmes motor.

Søndag aften kom igen motorproblemer, hvorfor faklen brændte til mandag formiddag. SMS besked afsend søndag aften kl. 21.55:

 

Kære Biogas Nabo

Fjernvarmeværket har problemer med gasmotoren, hvorfor vi er nødsaget til at afbrænde lidt overskuds gas i faklen. Beklager de gener dette måtte give, men
har kontrol over situationen.

Forsat god aften.

Mvh

Driftschef

Erik Lundsgaard

 

Portene har været åbne på enkelte tidspunkter i weekenden, da vi arbejde på anlægget og havde trafik ind og ud. Derudover har vi haft lidt periodiske
problemer med det automatiske ”brandmelde” system, som går i fejl og åbner portene. Der arbejdes pt. med at finde fejlen.

 

Biofiltret er i drift og har været det hele tiden.”

 

 

Som svar på din henvendelse fra den 17. maj har Erik Lundsgård skrevet nedenstående til mig:

 

”Vi har en del problemer med vores automatiske system til at åbne vinduer og udvalgte porte. Systemet går i fejl og åbner dermed tidl. Omtalte vinduer og
porte. Der arbejdes med at at finde fejlen.

Der er kommet et par nye chauffører til at køre pektin. Jeg vil skærpe yderligere over for dem, at portene skal være lukket.”

 

Erik kunne i fredags supplere, at de har fundet fejlen på det automatisk brandmelde system og forventer, at det kommer til at fungere i denne uge.

 

Nøddehegn

Jeg har modtaget nedenstående besked fra Mikkel Busck:

 

”Da garantien og vedligeholdelsesaftalen er udløbet er det som udgangspunkt ikke vores ansvar at udskifte planterne.
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Jeg (Mikkel Busck) har dog aftalt med Garteha, at de sender en mand ud og kigger på det en af dagene for at vurdere årsagen. Garteha mener endvidere, at
det er for sent på året til at udskifte ødelagte planter. Vi har derfor aftalt, at de sender en mand forbi til efteråret, når de alligevel er på Solrød Biogas. ”

 

Vandindvindingstilladelse.

Boringen er blevet er blevet i den nationale boringsdatabase, Jupiter. Simon Jørgensen arbejder videre med tilladelsen og du vil høre nærmere, når der er et
udkast klar eller hvis der skulle spørgsmål op undervejs

 

Lugtgener fra anlægget

På mødet snakkede vi om, at i er velkommen til at kontakte os, hvis i fremover oplever lugtgener fra anlægget. Herefter vil jeg forsøge at komme ud til jer
hurtigst muligt.

 

 

Venlig hilsen 

Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: +4556182000

www.solrod.dk 

 

 

 

 

 

Fra: Sven-Erik Olsen [mailto:sven-erik@aamarken.com] 
Sendt: 17. maj 2016 06:46 
Til: Lotte Lodberg Kjær 
Cc: Mikkel Glargaard 
Emne: biogas

 

Hej Lotte

 

Mandag den 9-5 står alle vinduer åben i hallen kl 19, det samme skete torsdag den 12 kl 20 også mandag den 16 kl 20.45 står de åbne uden
at værer expert er jeg sikker på at undertryks anlæget ikke virker ved åbne vinduer!

Lørdag den 14 læssede man af med åbne porte kl 17.30 og igen kl 18.40 der var også lidt mange tankvogne på anlæget den lørdag
eftermiddag?

Jeg afventer svar endnu på sidste uges henvendelse!

Nødder: I efteråret kom en og talte op hvor mange der var gået ud! Det skete der ikke noget ved, jeg har talt op at der er 10 som ikke”lever”
men det sker der vel heller ikke noget ved.

 

mvh

Sven-Erik

 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com31
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Kopi: 'kh@sfv-amba.dk' [kh@sfv-amba.dk];'el@bigadan.dk' [el@bigadan.dk];Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 15-07-2016 13:23
Modtaget Dato: 15-07-2016 13:23
Vedrørende: Opfølgning på hyletone, registreringsskema og handleplan
Vedhæftninger: image001_4605.png

Hej Svend Erik

 

Lige en tilbage melding vedr. hyletonen, registreringsskemaet, samt   de tiltag som Solrød Biogas iværksætter i den nærmeste fremtid og som jeg nævnte for
dig i går.

 

Hyletonen

Solrød Biogas har også erkendt lyden og er i gang med, at undersøge hvor lyden kommer fra. De nævner, at det kan være en forlængeraksel på omrøreren,
som sidder på toppen af tankene. Solrød Biogas arbejder på   at få det løst - men såfremt det er denne aksel, som skal skiftet skal der fremstilles et nyt.

 

Registreringsskema

Solrød Biogas oplyser, at den åbne port den 13. juli skyldtes at der var en alarm, som viser at luftens indhold af svovlbrinte var overskredet. Derfor åbner porten
automatisk for, at få luftet ud. Solrød Kommune vurderer, at åbning af porten var en nødvendighed for, at sikre de ansattes sikkerhed.

 

Den åbne port den 14. juli sker i forbindelse med chaufførerne, som kører med tang fra stranden. Solrød Biogas er løbende i kontakt med den ansvarlige
entreprenør  og indskærper overfor vedkommende, at chaufførerne skal overholde reglerne vedr. lukkede porte samt at de kører efter forholdene. Solrød
Kommune følger op på dette forhold og såfremt det gentager sig må der ændres praksis.  

 

Handleplan

På tilsynet i går nævnte jeg nogle tiltag, som Solrød Biogas vil iværksætte i den nærmeste fremtid. Tiltagene skal alle medvirke til, at lugtgenerne fra anlægget
begrænses. Solrød Biogas vil opsætte skilte, som gør chaufførerne opmærksom på, at portene skal holdes lukkede inden aflæsning påbegyndes og indtil
aflæsning og lukning af beholdere og tanke til biomasse er afsluttet. (Vilkår 8 i miljøgodkendelsen). De vil desuden opsætte automatisk lukkere på døre og
vinduer. Desuden vil de undersøge mulighederne for automatisk lukkesystem på portene.

 

Solrød Biogas har fremsendt en plan for indsatserne til Solrød Kommune. Her fremgår det, at reparation af tag og dør vil blive vil blive gennemført inden d. 15.
august.

Inden den 1. september vil der blive

                fremstillet skilte, hvor reglerne vil fremgå. Skiltene monteres ved hver port.

                Solrød Biogas vi etablere automatiske lukkere på dørene.

                Udføre en lækagesøgning af tanke og øvrige anlæg.

 

Solrød Biogas bemærker dog, at de oplyste datoer skal tages med et forbehold. Solrød Kommune følger naturligvis op på dette.

 

Jeg går ferie fra i dag og er tilbage igen mandag d. 15. august.

 

Venlig hilsen 

Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: +4556182000

www.solrod.dk 
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk];'el@bigadan.dk' [el@bigadan.dk]
Sendt dato: 08-11-2016 08:47
Modtaget Dato: 08-11-2016 08:47
Vedrørende: Svar vedr. registreringsskema - oktober

Hej Sven-Erik.

 

Kørsler med pektin gennem Naurbjerg er ikke direkte ulovligt, men det kan benyttes som en nødløsning og efter en nærmere vurdering. I tilfældet i oktober
måned blev der kørt gennem Naurbjerg, da motorvejen var lukket.

 

Lugt

Solrød Biogas har tilmeldt sig et frivillig måleprogram for minimering af metantab.

Metantab til omgivelserne kan dels betyde lugtgener og dels betyde en reduceret klimaeffekt, idet metanen ikke anvendes til at producere el og varme.

 

Ordningen medfører:

        At Solrød Biogas minimum hver anden måned udfører et egenkontrolprogram, hvor potentielle kilder til metantab identificeres og kontrolleres.

        At et eksternt firma hvert andet år foretager en måling og opgørelse af metantabet fra anlægget.

        At oplysningerne stilles til rådighed for brancheforeningen.

 

Med dette initiativ forventer jeg, at Solrød Biogas løbende får identificeret evt. kilder til udslip og får udbedret evt. væsentlige lækager, som kan være årsag til
dine lugtregistreringer.

 

Jeg har sendt dine registreringerne til Solrød Biogas og anmodet dem om, at komme med en kommentar/redegørelse, af dine registreringer og evt.
uregelmæssigheder på Solrød Biogas. Lige så snart jeg modtager kommentarerne fra Solrød Biogas vil jeg orientere dig.

 

 

 

Venlig hilsen 

Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: +4556182000
 

www.solrod.dk 
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JULI lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer
08-07-2016 x
09-07-2016 x x
10-07-2016 x
11-07-2016 x
12-07-2016 x
13-07-2016 x x
14-07-2016 x x
15-07-2016
16-07-2016
17-07-2016 x
18-07-2016 x
19-07-2016 x
20-07-2016 x
21-07-2016 x x
22-07-2016 x x
23-07-2016 x
24-07-2016 x
25-07-2016 x x
26-07-2016
27-07-2016 x
28-07-2016 x x
29-07-2016
30-07-2016
31-07-2016 x

Antal reg 14 3 8 1 0
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August lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer
01-08-2016 x
02-08-2016
03-08-2016
04-08-2016 x x
05-08-2016 x x
06-08-2016 x
07-08-2016 x x
08-08-2016 x x
09-08-2016
10-08-2016
11-08-2016
12-08-2016 x
13-08-2016 x
14-08-2016 x
15-08-2016
16-08-2016 x
17-08-2016 x
18-08-2016
19-08-2016 x
20-08-2016 x
21-08-2016 x
22-08-2016 x
23-08-2016
24-08-2016 x x
25-08-2016 x
26-08-2016 x x
27-08-2016
28-08-2016
29-08-2016 x x
30-08-2016 x x x
31-08-2016 x x
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Antal reg 13 8 8 0 2
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September lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer
01-09-2016
02-09-2016
03-09-2016
04-09-2016 x
05-09-2016
06-09-2016
07-09-2016
08-09-2016
09-09-2016 x
10-09-2016 x
11-09-2016
12-09-2016
13-09-2016
14-09-2016
15-09-2016
16-09-2016
17-09-2016 x
18-09-2016 x
19-09-2016
20-09-2016
21-09-2016
22-09-2016
23-09-2016
24-09-2016
25-09-2016
26-09-2016 x x
27-09-2016 x
28-09-2016 x
29-09-2016 x
30-09-2016

Antal reg 2 0 4 4 0
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Oktober lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer Kørsel gennem Naurbjerg
01-10-2016
02-10-2016
03-10-2016 x
04-10-2016 x
05-10-2016 x
06-10-2016
07-10-2016 x
08-10-2016 x x (11.45) x (14.30)
09-10-2016
10-10-2016
11-10-2016 x
12-10-2016
13-10-2016 x
14-10-2016
15-10-2016
16-10-2016
17-10-2016
18-10-2016
19-10-2016
20-10-2016 x
21-10-2016 x
22-10-2016 x
23-10-2016 x
24-10-2016 x x x (2 gange)
25-10-2016
26-10-2016
27-10-2016
28-10-2016
29-10-2016
30-10-2016
31-10-2016
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Antal reg 10 0 2 1 0 4
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk];'el@bigadan.dk' [el@bigadan.dk]
Sendt dato: 16-11-2016 10:05
Modtaget Dato: 16-11-2016 10:05
Vedrørende: SV: Svar vedr. registreringsskema - oktober

Hej Sven Erik. Beklager, men teknikken drillede og jeg fik sendt en mail uden min tekst – jeg prøver igen

 

 

Solrød Biogas har på baggrund af dine registreringer gennemgået alle de kritiske værdier i den elektroniske overvågningssystem, men har ikke kunne finde
nogle uregelmæssigheder i de perioder i oktober, hvor du har registreret lugt.

 

Solrød Biogas er jo tilmeldt denne ordning vedr. frivillig måleprogram for minimering af metantab og dermed får identificeret evt. kilder til udslip og får udbedret
evt. væsentlige lækager, som kan være årsag til dine lugtregistreringer.  

 

Med hensyn til de åbne porte skulle det være klaret, da der er installeret automatiske lukkere. Solrød Biogas beklager, at der ikke er sendt sms ud ved
anvendelsen af faklen - det vil der blive strammet op på.

 

 

 

Venlig hilsen 

Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: +4556182000
 

www.solrod.dk 

 

   

 

 

 

 

Fra: Mikkel Glargaard 
Sendt: 16. november 2016 10:04 
Til: sven-erik@aamarken.com 
Cc: Lotte Lodberg Kjær; 'el@bigadan.dk' 
Emne: SV: Svar vedr. registreringsskema - oktober

 

Hej Sven-Erik
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Fra: Mikkel Glargaard 
Sendt: 8. november 2016 08:48 
Til: sven-erik@aamarken.com 
Cc: Lotte Lodberg Kjær; 'el@bigadan.dk' 
Emne: Svar vedr. registreringsskema - oktober

 

Hej Sven-Erik.

 

Kørsler med pektin gennem Naurbjerg er ikke direkte ulovligt, men det kan benyttes som en nødløsning og efter en nærmere vurdering. I tilfældet i oktober
måned blev der kørt gennem Naurbjerg, da motorvejen var lukket.

 

Lugt

Solrød Biogas har tilmeldt sig et frivillig måleprogram for minimering af metantab.

Metantab til omgivelserne kan dels betyde lugtgener og dels betyde en reduceret klimaeffekt, idet metanen ikke anvendes til at producere el og varme.

 

Ordningen medfører:

        At Solrød Biogas minimum hver anden måned udfører et egenkontrolprogram, hvor potentielle kilder til metantab identificeres og kontrolleres.

        At et eksternt firma hvert andet år foretager en måling og opgørelse af metantabet fra anlægget.

        At oplysningerne stilles til rådighed for brancheforeningen.

 

Med dette initiativ forventer jeg, at Solrød Biogas løbende får identificeret evt. kilder til udslip og får udbedret evt. væsentlige lækager, som kan være årsag til
dine lugtregistreringer.

 

Jeg har sendt dine registreringerne til Solrød Biogas og anmodet dem om, at komme med en kommentar/redegørelse, af dine registreringer og evt.
uregelmæssigheder på Solrød Biogas. Lige så snart jeg modtager kommentarerne fra Solrød Biogas vil jeg orientere dig.

 

 

 

Venlig hilsen 

Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: +4556182000
 

www.solrod.dk 
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 05-01-2017 15:20
Modtaget Dato: 05-01-2017 15:20
Vedrørende: VS: Registeringer "Nabo"

Hej Sven Erik og Godt nytår

 

Som opfølgning på dine registreringer i november og december har jeg modtaget nedenstående fra Solrød Biogas.

 

Som det fremgår af, så var det åbenbart ikke tilstrækkeligt at ændre frekvensen på gearet i reaktoren, hvorfor Solrød Biogas måtte udskifte det.

 

 

Mvh Mikkel

 

 

Fra: Erik Lundsgaard [mailto:el@bigadan.dk] 
Sendt: 29. december 2016 12:03
Til: Mikkel Glargaard
Cc: Mikkel Busck; Kaj Holm 
Emne: Registeringer "Nabo"

 

Hej Mikkel

 

Hermed opfølgning på registrerings skema fra Nabo.

 

                             Udendørs aflæsninger den 2/11, 23/11, og 15/12 er aflæsning af teknisk vand, hvilket aflæsses i lukket system med
4” slange. Tankbilen tømmes, hvorfor der ikke er lugt gener.

                            

                             Lugt gener den 6/11, 10/11, 11/11, 6/12, 15/12 skyldes sandsynligvis at sikkerhedsventilerne i gaslagrene har åbnet.
Vi har nu stillet om på åbningstrykket, således at de nu åbner ved et højere tryk.

 

                             Fakkelbrænding  -SMS eller delvis SMS den26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, her vil vi stramme op.

 

                             Uge 50 støj højere en det plejer, skyldes  defekt gear på reaktor. Dette er nu skiftet.

 

Godt Nytår.

 

 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards,

 

Erik Lundsgaard

Driftschef (øst)/Operations Manager(east)
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Bigadan A/S

Vroldvej 168

DK-8660 Skanderborg

Tel.: +45 8657 9090

Mobil: +45 2022 2179

Fax: +45 8657 9093

www.bigadan.com

el@bigadan.dk
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 19-05-2017 12:47
Modtaget Dato: 19-05-2017 12:47
Vedrørende: Svar vedr. observationer fra maj

Hej Sven Erik

 

Tak for din mail og dine optegnelser fra maj-måned.

 

På baggrund af dine observationer har vi planlagt et møde med Solrød Biogas på tirsdag i næste uge.

 

På mødet  vil vi sammen med Solrød Biogas og en lugtekspert fra et rådgivningsfirma gennemgå dine optegnelser og særligt dine observationer fra denne
måned.  Du hører fra os igen efter mødet.

 

Så indtil videre behøver du ikke, at udfylde skemaerne længere, men kontakte os såfremt du konstaterer en kraftigt lugt fra Solrød Biogas.

 

 

 

Venlig hilsen 

Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: +4556182000
 

www.solrod.dk 
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Fra: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 16-05-2017 20:27
Modtaget Dato: 16-05-2017 20:27
Vedrørende: VS: skema
Vedhæftninger: SCAN0027.JPG

SCAN0028.JPG

Vi må lige snakke om det…

 

Fra: Sven-Erik Olsen [mailto:sven-erik@aamarken.com] 
Sendt: 16. maj 2017 19:14
Til: Lotte Lodberg Kjær
Emne: skema

 

Hej

 

I følge aftale

 

mvh

Sven-Erik

 

Virusfri. www.avast.com
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 24-05-2017 15:29
Modtaget Dato: 24-05-2017 15:29
Vedrørende: Solrød Biogas - Svar vedr. registreringer i maj.

Kære Sven Erik

 

Som jeg skrev til dig i sidste uge, så afholdte vi et   møde med Solrød Biogas i går.  Mødet var foranlediget af dine registreringer.

 

På mødet påpegede vores lugtekspert nogle aktiviteter, som kan have været årsag til de lugtgener, som I har oplevet  og registreret. Det blev aftalt at, disse
aktiviteter stoppes.

 

Solrød biogas har tilmeldt sig en ordning, hvor et uvildigt firma vil kontrollere anlægget for utætheder. Der skal indledningsvis udarbejdes et egenkontrol skema,
som anlægget skal følge. Skemaet bliver udarbejdet inden sommerferien. Herefter udføres kontrol af anlægget. Blandt andet vil blive anvendt et særligt kamera,
som vil kunne afsløre evt. udslip af methan fra anlægget.

 

Du er velkommen til at kontakte os, såfremt du fremover konstaterer kraftig lugt fra anlægget.

 

 

Venlig hilsen 

Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: +4556182000
 

www.solrod.dk 
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jul-16 lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer
08-07-2016 x
09-07-2016 x x
10-07-2016 x
11-07-2016 x
12-07-2016
13-07-2016 x x
14-07-2016 x x
15-07-2016
16-07-2016
17-07-2016 x
18-07-2016 x
19-07-2016 x
20-07-2016 x
21-07-2016 x x
22-07-2016 x x
23-07-2016 x
24-07-2016 x
25-07-2016 x x
26-07-2016
27-07-2016 x
28-07-2016 x x
29-07-2016
30-07-2016
31-07-2016 x

Antal reg 14 3 8 1 0
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August lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer
01-08-2016 x
02-08-2016
03-08-2016
04-08-2016 x x
05-08-2016 x x
06-08-2016 x
07-08-2016 x x
08-08-2016 x x
09-08-2016
10-08-2016
11-08-2016
12-08-2016 x
13-08-2016 x
14-08-2016 x
15-08-2016
16-08-2016 x
17-08-2016 x
18-08-2016
19-08-2016 x
20-08-2016 x
21-08-2016 x
22-08-2016 x
23-08-2016
24-08-2016 x x
25-08-2016 x
26-08-2016 x x
27-08-2016
28-08-2016
29-08-2016 x x
30-08-2016 x x x
31-08-2016 x x

Antal reg 13 8 8 0 2
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September lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer
01-09-2016
02-09-2016
03-09-2016
04-09-2016 x
05-09-2016
06-09-2016
07-09-2016
08-09-2016
09-09-2016 x
10-09-2016 x
11-09-2016
12-09-2016
13-09-2016
14-09-2016
15-09-2016
16-09-2016
17-09-2016 x
18-09-2016 x
19-09-2016
20-09-2016
21-09-2016
22-09-2016
23-09-2016
24-09-2016
25-09-2016
26-09-2016 x x
27-09-2016 x
28-09-2016 x
29-09-2016 x
30-09-2016

Antal reg 2 0 4 4 0
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Oktober lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer Bemærkninger
01-10-2016
02-10-2016
03-10-2016 x
04-10-2016 x
05-10-2016 x
06-10-2016
07-10-2016 x
08-10-2016 x x (11.45) x (14.30)
09-10-2016
10-10-2016
11-10-2016 x 7:32
12-10-2016
13-10-2016 x x 9:06
14-10-2016
15-10-2016
16-10-2016
17-10-2016
18-10-2016
19-10-2016
20-10-2016 x x 9:24
21-10-2016 x
22-10-2016 x
23-10-2016 x
24-10-2016 x x x (2 gange)
25-10-2016
26-10-2016
27-10-2016 x 8:13
28-10-2016
29-10-2016
30-10-2016
31-10-2016

Antal reg 10 0 5 1 0 4
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November lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer Bemærkninger
01-11-2016
02-11-2016 x
03-11-2016 x 10:00
04-11-2016
05-11-2016
06-11-2016 x
07-11-2016
08-11-2016
09-11-2016
10-11-2016 x
11-11-2016 x
12-11-2016
13-11-2016
14-11-2016
15-11-2016 x 18:17
16-11-2016 x 7:48
17-11-2016 x 9:22
18-11-2016
19-11-2016
20-11-2016
21-11-2016
22-11-2016
23-11-2016 x
24-11-2016 x 16:28
25-11-2016
26-11-2016 x 13:54
27-11-2016 x 7:50
28-11-2016 x 8:58
29-11-2016
30-11-2016

Antal reg 3 8 2
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December lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer bemærkninger
01-12-2016
02-12-2016
03-12-2016
04-12-2016 x 21:39
05-12-2016
06-12-2016
07-12-2016
08-12-2016
09-12-2016
10-12-2016
11-12-2016
12-12-2016
13-12-2016
14-12-2016
15-12-2016
16-12-2016
17-12-2016
18-12-2016
19-12-2016 x x kl. 14.30 øst for anlæg, faklen brænder 09:42
20-12-2016 xx kl. 16 og kl. 18
21-12-2016 x kl. 0330
22-12-2016 x kl. 1945
23-12-2016
24-12-2016 xx kl. 0605 og kl. 0330
25-12-2016 x kl. 10  nord for anlæg
26-12-2016
27-12-2016
28-12-2016
29-12-2016
30-12-2016

Antal reg 2 0 6 0 0
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Januar lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer bemærkninger
01-01-2017
02-01-2017
03-01-2017
04-01-2017
05-01-2017
06-01-2017
07-01-2017
08-01-2017
09-01-2017
10-01-2017
11-01-2017
12-01-2017
13-01-2017
14-01-2017
15-01-2017
16-01-2017
17-01-2017
18-01-2017
19-01-2017
20-01-2017
21-01-2017
22-01-2017
23-01-2017
24-01-2017
25-01-2017
26-01-2017
27-01-2017 x 7:14
28-01-2017 x 6:45
29-01-2017 xx 10:49 og 19:36
30-01-2017 1 kl. 13 lugt i haven
30-01-2017 1 kl. 19.40 lugt i gården
31-01-2017 1 Lugt svær hele dagen.  08-18

Antal reg 3 0 4 0 0
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Februar lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørsÅbne vinduer bemærkninger
01-02-2017
02-02-2017
03-02-2017
04-02-2017
05-02-2017 x Lugt 
06-02-2017 x stærk lugt hele dagen
07-02-2017 x stærk lugt hele dagen
08-02-2017 x stærk lugt hele dagen - klager til kommunen. 
09-02-2017
10-02-2017
11-02-2017
12-02-2017 x
13-02-2017 x Kørsel med affald gennem Naurbjerg
14-02-2017
15-02-2017 x x Lugt slemt, faklen brænder 09:15
16-02-2017 x 14:54
17-02-2017 x 23:35
18-02-2017
19-02-2017
20-02-2017 x Stærk lugt NØ for anlæg
21-02-2017 x kl. 22.20  afbrænding /ingen sms
22-02-2017
23-02-2017
24-02-2017
25-02-2017
26-02-2017 x 15.40 Afbrænding / ingen sms
27-02-2017
28-02-2017

Antal reg 8 0 5 0 0
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Marts lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer bemærkninger
01-03-2017 x 11.15 Stærk lugt NØ for anlæg. 
02-03-2017
03-03-2017
04-03-2017 x 10.30 På Åmarken (hjemme)
05-03-2017 xxx 08.30; 11:50; 13.35, Ingen sms
06-03-2017 x Lugt kl 08
07-03-2017
08-03-2017
09-03-2017
10-03-2017 x 9. 15  ingen sms
11-03-2017
12-03-2017 xxx 01.15, 09, 09.30 ingen sms
13-03-2017 x
14-03-2017 x 15.52 ingen sms
15-03-2017
16-03-2017
17-03-2017 x x Stærk lugt NØ for anlæg. Fakkel kl. 08.30 ingen sms
18-03-2017
19-03-2017
20-03-2017 x Fakkel 17.54 ingen sms
21-03-2017 x x Lugt ved kæde til mosen
22-03-2017 xx fakkel 13.15, 17.53 ingen sms, 
23-03-2017 x Stærk lugt
24-03-2017
25-03-2017
26-03-2017
27-03-2017
28-03-2017
29-03-2017
30-03-2017
31-03-2017

Antal reg 6 0 14 0 0
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April lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer bemærkninger
01-04-2017
02-04-2017
03-04-2017
04-04-2017
05-04-2017
06-04-2017
07-04-2017
08-04-2017
09-04-2017
10-04-2017
11-04-2017
12-04-2017
13-04-2017
14-04-2017
15-04-2017
16-04-2017
17-04-2017
18-04-2017
19-04-2017
20-04-2017
21-04-2017
22-04-2017
23-04-2017
24-04-2017
25-04-2017
26-04-2017
27-04-2017
28-04-2017
29-04-2017
30-04-2017

Antal reg 0 0 0 0 0

Ingen Registreringer fra April 2017
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Maj lugt Åbne porte Faklen brænder Aflæsning udendørs Åbne vinduer bemærkninger
01-05-2017 Aktivitet (lastbiler) kl. 04
02-05-2017 x
03-05-2017 x
04-05-2017 x
05-05-2017
06-05-2017
07-05-2017
08-05-2017
09-05-2017 x Hele dagen, lugt i haven 
10-05-2017 x Formiddag, lugt i gården
11-05-2017 x
12-05-2017 x kl .18 Lugt på vejen ned til gården
13-05-2017
14-05-2017 x kl. 14 Lugt i haven 
15-05-2017
16-05-2017 x kl. 16.30 Lugt på Åmarken
17-05-2017
18-05-2017
19-05-2017
20-05-2017
21-05-2017
22-05-2017
23-05-2017
24-05-2017
25-05-2017
26-05-2017
27-05-2017
28-05-2017
29-05-2017
30-05-2017

Antal reg 8 0 0 0 1
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Registreret dato Art Navn Beskrivelse Tilknyttet af Sagstitel Sagsnummer Omfattet Af Aktindsigt

18-12-2018 Udgående SV: Solrød Biogas Mikkel Glargaard Solrød Biogas Kla 09.20.00-P20-5-1

18-12-2018 Indgående Solrød Biogas mail fra solrød biogas Mikkel Glargaard Solrød Biogas Kla 09.20.00-P20-5-1

11-12-2018 Indgående SV: Klage over åbne vinduer svar Mikkel Glargaard Solrød Biogas Kla 09.20.00-P20-5-1

11-12-2018 Indgående SV: Klage over tabt tang på Mikkel Glargaard Solrød Biogas Kla 09.20.00-P20-5-1

11-12-2018 Indgående Re: Klage over tabt tang på Mikkel Glargaard Solrød Biogas Kla 09.20.00-P20-5-1

11-12-2018 Udgående Klage over tabt tang på Åma Mail Mikkel Glargaard Solrød Biogas Kla 09.20.00-P20-5-1

11-12-2018 Udgående Klage over åbne vinduer/dør Mikkel Glargaard Solrød Biogas Kla 09.20.00-P20-5-1

11-12-2018 Udgående Henvendelse vedr. åbne vin Mikkel Glargaard Solrød Biogas Kla 09.20.00-P20-5-1
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3 - 2a Oversigt akter Klage over åbne vinduer og tabt 



Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'sven-erik@aamarken.com' [sven-erik@aamarken.com]
Sendt dato: 11-12-2018 13:20
Modtaget Dato: 11-12-2018 13:20
Vedrørende: Henvendelse vedr. åbne vinduer og spildt tang på vejen.
Vedhæftninger: image001_42260.png

image002_10699.png
image003_8816.png

Kære Sven-Erik

Tak for din henvendelse vedr. dine observationer om, at der har været åbne vinduer på Solrød Biogas, samt spild af tang på vejen.

 

Jeg tager kontakt til de ansvarlige.

 

Venlig hilsen

Mikkel Glargaard

Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon +4556182000

www.solrod.dk
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4 - 2b Akter Klage over åbne vinduer og tabt tang på v



Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'lrs@bigadan.dk' [lrs@bigadan.dk]
Sendt dato: 11-12-2018 14:14
Modtaget Dato: 11-12-2018 14:14
Vedrørende: Klage over åbne vinduer/døre
Vedhæftninger: image002_10700.png

image004_5493.png
image006_3117.png

Hej Lars

 

Sven Erik Olsen fra Åmarken har henvendt sig til Solrød Kommune og oplyst, at han har observeret åbne vinduer på Solrød biogas.

 

Det er i strid med miljøgodkendelsen, at vinduerne er åbne .

 

Kan du oplyse hvornår vinduerne har været åbne og i så fald hvad årsagen har været ?

 

Venlig hilsen

Mikkel Glargaard

Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon +4556182000

www.solrod.dk
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'Preben.Larsen1@skolekom.dk' [Preben.Larsen1@skolekom.dk]
Sendt dato: 11-12-2018 14:32
Modtaget Dato: 11-12-2018 14:32
Vedrørende: Klage over tabt tang på Åmarken
Vedhæftninger: image002_10701.png

image004_5494.png
image006_3118.png

Kære Preben

 

Solrød kommune har modtaget en klage over, at i forbindelse med transport af tang til Solrød Biogas, er der blevet tabt noget tang på Åmarken.

 

I bedes fremover sørge for, at der ved transporterne ikke spildes tang på vejen og såfremt der sker, så skal evt. spildt tang opsamles.  

 

Du er velkommen til, at kontakte mig på 56182342, hvis det giver anledning til spørgsmål .

 

Venlig hilsen

Mikkel Glargaard

Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon +4556182000

www.solrod.dk
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Fra: Preben Larsen1 [Preben.Larsen1@skolekom.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Cc: jp@jfe.dk [jp@jfe.dk]
Sendt dato: 11-12-2018 15:23
Modtaget Dato: 11-12-2018 15:23
Vedrørende: Re: Klage over tabt tang på Åmarken
Vedhæftninger: 20DBA46E-3B9ACA00-0-image002.png

20DBA46E-3B9ACA00-1-image004.png
20DBA46E-3B9ACA00-2-image006.png

Hej Mikkel

Vi sørger for at rydde evt tabt tang op.
Jeg giver entreprenøren besked om det.

Venlig hilsen
Preben

Mikkel Glargaard <mgl@solrod.dk> writes:
Kære Preben
 
Solrød kommune har modtaget en klage over, at i forbindelse med transport af tang til Solrød Biogas, er der blevet tabt noget tang på Åmarken.
 
I bedes fremover sørge for, at der ved transporterne ikke spildes tang på vejen og såfremt der sker, så skal evt. spildt tang opsamles.  
 
Du er velkommen til, at kontakte mig på 56182342, hvis det giver anledning til spørgsmål .
 

Venlig hilsen
Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk
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Fra: Pedersen Johnny (Bravida) [johnny.pedersen@bravida.dk]
Til: Preben Larsen1 [Preben.Larsen1@skolekom.dk];Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]

Cc: Sørensen Teddy (Bravida) [teddy.sorensen@bravida.dk];Petersen Dennis (Bravida)
[dennis.petersen@bravida.dk]

Sendt dato: 11-12-2018 15:43
Modtaget Dato: 11-12-2018 15:43
Vedrørende: SV: Klage over tabt tang på Åmarken
Vedhæftninger: image001_6395.jpg

image002_10756.png
image003_8861.png
image004_5532.png
image005_5261.png
image006_3153.png

Hej

Jeg skal nok give beskeden videre, så der bliver ryddet.

Go aften

Venlig hilsen
 
Johnny Pedersen 
Fjernvarmechef

 
Værkstedsvej 30, 4600 Køge
Tlf.: 43 22 11 00 
www.jfe.dk
www.bravida.dk

    

 

Fra: Preben Larsen1 [mailto:Preben.Larsen1@skolekom.dk] 
Sendt: 11. december 2018 15:23
Til: mgl@solrod.dk
Cc: Pedersen Johnny (JFE) <jp@jfe.dk>
Emne: Re: Klage over tabt tang på Åmarken

 

Hej Mikkel
 
Vi sørger for at rydde evt tabt tang op.
Jeg giver entreprenøren besked om det.
 
Venlig hilsen
Preben
 
Mikkel Glargaard <mgl@solrod.dk> writes:
Kære Preben
 
Solrød kommune har modtaget en klage over, at i forbindelse med transport af tang til Solrød Biogas, er der blevet tabt noget tang på Åmarken.
 
I bedes fremover sørge for, at der ved transporterne ikke spildes tang på vejen og såfremt der sker, så skal evt. spildt tang opsamles.  
 
Du er velkommen til, at kontakte mig på 56182342, hvis det giver anledning til spørgsmål .
 
 
Venlig hilsen
Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand17
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Fra: Lars Raaddam Sørensen [lrs@bigadan.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Cc: Erik Lundsgaard [el@bigadan.dk]
Sendt dato: 11-12-2018 15:44
Modtaget Dato: 11-12-2018 15:44
Vedrørende: SV: Klage over åbne vinduer/døre
Vedhæftninger: image001_42335.png

image002_10757.png
image003_8862.png
image004_5533.png

Hej Mikkel

Vi har haft h2s alarm i modtagerhallen og så åbner vinduerne, som jeg husker det så var der en i uge 48 og en formiddags, det
betyder at de først lukker igen når vi manuel har reset alarmen, samt påkørsel af en port, tirsdag i sidste uge og den var åben til
omkring kl.17-18.

 

 

 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards,

 

Lars Raaddam Sørensen

 

Vroldvej 168

DK-8660 Skanderborg

Tel.: +45 8657 9090

Mobil: +45 4242 1676

Mail: lrs@bigadan.dk

 

Fra: Mikkel Glargaard [mailto:mgl@solrod.dk] 
Sendt: 11. december 2018 14:15
Til: Lars Raaddam Sørensen
Emne: Klage over åbne vinduer/døre

 

Hej Lars

 

Sven Erik Olsen fra Åmarken har henvendt sig til Solrød Kommune og oplyst, at han har observeret åbne vinduer på Solrød biogas.

 

Det er i strid med miljøgodkendelsen, at vinduerne er åbne .

 

Kan du oplyse hvornår vinduerne har været åbne og i så fald hvad årsagen har været ?

 

Venlig hilsen

Mikkel Glargaard

Miljømedarbejder / Geolog25
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Fra: Lars Raaddam Sørensen [lrs@bigadan.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 18-12-2018 13:20
Modtaget Dato: 18-12-2018 13:20
Vedrørende: Solrød Biogas
Vedhæftninger: image001_43186.png

Hej Mikkel

Til info, har vi i dag noget service arbejde på modtagertanken i hallen, det kan bevirker at H2S niveau er lidt højt og portene kan være
åbne noget af tiden, der kan også godt lugte lidt.

Håber du med denne mail kan svare på evt. spørgsmål, fra boger i kommunen.

 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards,

 

Lars Raaddam Sørensen

 

Vroldvej 168

DK-8660 Skanderborg

Tel.: +45 8657 9090

Mobil: +45 4242 1676

Mail: lrs@bigadan.dk
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'Lars Raaddam Sørensen' [lrs@bigadan.dk]
Sendt dato: 18-12-2018 13:26
Modtaget Dato: 18-12-2018 13:26
Vedrørende: SV: Solrød Biogas
Vedhæftninger: image002_11578.png

image003_9569.png
image004_6022.png
image005_5672.png

Hej Lars

 

Tak for din besked. Jeg har ikke hørt fra naboen siden sidst, men det godt at du orienterer mig.

 

 

 

Venlig hilsen

Mikkel Glargaard

Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon +4556182000

www.solrod.dk

 

Fra: Lars Raaddam Sørensen <lrs@bigadan.dk> 
Sendt: 18. december 2018 13:21
Til: Mikkel Glargaard <mgl@solrod.dk>
Emne: Solrød Biogas

 

Hej Mikkel

Til info, har vi i dag noget service arbejde på modtagertanken i hallen, det kan bevirker at H2S niveau er lidt højt og portene kan være
åbne noget af tiden, der kan også godt lugte lidt.

Håber du med denne mail kan svare på evt. spørgsmål, fra boger i kommunen.

 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards,

 

Lars Raaddam Sørensen
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Registreret dato Art Navn Beskrivelse Tilknyttet af Sagstitel Sagsnummer Omfattet Af Aktindsigt

13-06-2018 Udgående Svar på henvendelse vedr. S Svar til SvenErik Mikkel Glargaard Solrød Biogas Hen 09.02.08-P20-1-1

03-05-2018 Indgående VS: kend den på knækket (p Mikkel Glargaard Solrød Biogas Hen 09.02.08-P20-1-1
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5 - 3a Oversigt akter Henvendelse fra nabo vedr. åbne 



Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'sven-erik@aamarken.com' [sven-erik@aamarken.com]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk];Mikkel Busck [mbu@solrod.dk]
Sendt dato: 13-06-2018 11:08
Modtaget Dato: 13-06-2018 11:08
Vedrørende: Svar på henvendelse vedr. Solrød Biogas.

Hej Sven-Erik

 

På baggrund af din samtale med Lotte Kjær forleden har jeg kontaktet Solrød Biogas og spurgt om følgende forhold:

 

                Åbne porte

                brug af fakkel,

                lugt fra anlægget

 

Solrød Biogas oplyser, at der har været en defekt på porten og som har bevirket at porten har stået åben. Solrød Biogas oplyser, at porten nu er repareret.
Solrød Biogas oplyser desuden, at tagvinduerne også har været åbne, da de skulle have et serviceeftersyn.

 

Solrød Biogas oplyser, at de har været nødsaget til at anvende faklen mere end normalt i den seneste tid. Årsagen hertil  har været, at VEKS har haft 20.000
timers service af motoren. Kedlen på VEKS bliver ombygget, så den fremover kan modtage den fulde kapacitet, hvis motoren er ude af drift, eksempelvis ved
 serviceeftersyn eller lignende.

 

De åbne vinduer og porte kan have været årsag til, at du har oplevet lugt fra anlægget.

 

 

 

Venlig hilsen 

Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: +4556182000
 

www.solrod.dk 
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Fra: Kaj Holm Rasmussen [KH@sfv-amba.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 03-05-2018 16:00
Modtaget Dato: 03-05-2018 16:00
Vedrørende: VS: kend den på knækket (påkørt port)
Vedhæftninger: image001_38131.png

image002_26194.jpg
IMG_20180503_143339_0.jpg
IMG_20180503_143441_0.jpg
IMG_20180503_143430_0.jpg
IMG_20180503_143355_0.jpg

Hej Mikkel

 

Til orientering

 

Venlig Hilsen

Direktør

Kaj Holm Rasmussen

24238310 Mail: kh@sfv-amba.dk

 

 

Solrød Biogas A/S

Åmarken 6
4623 Lille Skensved

 

Fra: Erik Lundsgaard [mailto:el@bigadan.dk] 
Sendt: 3. maj 2018 15:42
Til: Kaj Holm Rasmussen; 'Christian Tolstrup Andersen'; Klaus Malmskov Holm
Cc: niels.korsgaard.pedersen@aon.dk; Kim Paamand (kip@envidan.dk)
Emne: VS: kend den på knækket (påkørt port)

 

Hej Alle

 

Lidt billeder af påkørsel.

DK-Miljø påkørte i dag kl. ca. 14 port og bygning.

Port firma er kontaktet og udbedrer skade på port, således at bygningen kan lukkes.

Faktureringen foregår til SB.

 

 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards,

 

Erik Lundsgaard

Driftschef (øst)/Operations Manager(east)2
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Bigadan A/S

Vroldvej 168

DK-8660 Skanderborg

Tel.: +45 8657 9090

Mobil: +45 2022 2179

Fax: +45 8657 9093

www.bigadan.com

el@bigadan.dk

 

 

 

Fra: Michael Nordam Hein 
Sendt: 3. maj 2018 14:49
Til: Erik Lundsgaard; Lars Raaddam Sørensen
Emne: kend den på knækket (påkørt port)

 

Hej Erik og Lars

 

Et par fotos af en defekt port, en DK Miljø Chauffør der Hedder Kim.

Han Har sagt det Videre til Christian.  

 

MVH

Michael Nordam Hein
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Registreret dato Art Navn Beskrivelse Tilknyttet af Sagstitel Sagsnummer Omfattet Af Aktindsigt

28-01-2019 Indgående VS: Lækagesøgning - måling Lækagesøgning Mikkel Glargaard  Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-4-1

25-01-2019 Indgående Vedr. gasmåling på Solrød Bi Opfølgning på klagepunkter Mikkel Glargaard  Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-4-1

21-01-2019 Indgående Opfølgning på klagepunkter Mail til klager Mikkel Glargaard  Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-4-1
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7 - 4a Oversigt akter Klage vedr. lugt og vandløb mv



Fra: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Sendt dato: 21-01-2019 15:16
Modtaget Dato: 21-01-2019 15:16
Vedrørende: Opfølgning på klagepunkter vedr. Solrød Biogas og vandløb mv.

Hej Sven-Erik

 

Tak for snakken i fredags. Jeg har nu undersøgt forholdene nærmere.

 

Oprensning af vandløb:

Du oplyser, at der ikke er renset op i vandløbende i Jersie Mose. Ifølge Tove Grønborg har der de sidste 3 år været problemer med vedligeholdelsen af de
offentlige vandløb (stregerne) i Jersie Mose. Dette har bevirket, at vedligeholdelsen af visse strækninger først er foretaget efter den i regulativet fastsatte termin
for vedligeholdelse. Tove har drøftet problemet med Hede Danmark, som er kommunens entreprenør på opgaven. Hede Danmark kan ikke forklare, hvorfor der er
opstået problemer med strækningerne i Jersie Mose, men beklager og undskylder, at de ikke har overholdt terminerne. Hede Danmark har i januar 2019
gennemgået alle vandløbene i mosen og sørget for, at alle strækninger er renset. Det er nu aftalt med Hede Danmark, at der sættes en ny entreprenør på
vedligeholdelsen af vandløbene i Jersie Mose fra 2019. Hede Danmark har tilbudt at gennemgå strækningerne sammen med dig. Hvis du er interesseret i det,
kan du kontakte Flemming Sønderup på telefon: 20317877.

 

Væltede træer ved Skensved Å:

Du oplyser, at der stadig er væltede træer ved Skensved Å.  Ifølge Tove har tilsyn vist, at de væltede træer har roden på sydsiden af åen, og at det derfor er
Køge Kommune som er vandløbsmyndighed. Tove har videregivet sagen til Køge Kommune (sagsbehandler Anja Eberhardt). Tilbagemeldingen fra Køge var i
første omgang, at træerne ikke længere lå ved åen, og formodningen var, at ejeren selv havde fjernet dem. Du har oplyst, at dette ikke var tilfældet ligesom du
oplyste, at der var endnu et væltet træ tæt på S-banen. Tilsyn viste, at også dette træ havde roden på sydsiden af åen, hvorfor Køge Kommune i august 2018
blev kontaktet, med en beskrivelse af, hvor træerne ligger.  Den 1/10 2018 fik vi en tilbagemelding fra Køge Kommunes vandløbsmyndighed om træet ved
Åhøjgaard. Køge Kommune vurderede, at træet ikke var et problem for vandløbet, hvorfor det kunne få lov at blive liggende.

 

Den 18/1-2019 ringede Tove til dig, da en kollega havde talt med dig og forstået, at der stadig var problemer med/ved Skensved Å. Du meddelte, at du ikke var
tilfreds med Køge Kommunes beslutning om at lade træerne ligge. Du meddelte også at Køge Kommune i øvrigt selv ejer flere af de arealer, hvor træerne ligger.
Tove lovede at give Køge Kommune besked og bede dem selv kontakte dig. Dette blev gjort samme dag via mail. Køge Kommune har bekræftet, at de har
overtaget sagen, og at de vil kontakte dig.

 

Lugt fra Solrød Biogas:

Du oplyser, at I stadig jævnligt er generet af lugt fra Solrød Biogas, og at du tit observere at porte og vinduer er åbne i modtagehallen. Driftslederen på Solrød
Biogas bekræfter at porte og vinduer i modtagehallen står åbne i perioder. Det skyldes problemer med separeringen af fiber fra biomassen som skaber for høj
koncentration af ammoniak i hallen. Ved meget høje koncentrationer af ammoniak åbner driftsmedarbejderne kortvarigt portene for at udskifte luften. Jeg har
mundtligt indskærpet over for Solrød Biogas at miljøgodkendelsen skal overholdes og at de hurtigst muligt at finde en løsning på problemet med
ammoniakkoncentrationen. Derudover har jeg aftalt med Solrød Biogas at de hurtigst muligt foretager en lækagesøgning af alle udendørs tanke og efterfølgende
stopper eventuelle utætheder.

 

Genskin fra reaktortanke:

Du oplyser, at I er generet af genskind fra den umalede side af reaktortankene.  Jeg har talt med Solrød Biogas om problemet og de oplyser, at de vil
undersøge mulighederne for at reducere genskinnet i forbindelse med udvidelsen af Solrød Biogas. Ti din orientering er det kommunens planafdeling, som er
den ansvarlige myndighed for genskin, da det er en del af vilkårene i lokalplanen.

  

Grantræer på volden:

Du oplyser, at Solrød Biogas havde lovet at plante grantræer på volden. Solrød Biogas har plantet buske på volden og et nøddehegn ved jeres ejendom.  Som
ovenfor er det planafdelingen der er myndighed i denne sag, og jeg vil derfor drøfte sagen med dem.     

 

Jeg vender tilbage til dig så snart der er resultater på ovenstående handlinger.

 

Vh Lotte
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8 - 4b Akter Klage vedr. lugt og vandløb mv



Fra: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Cc: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 25-01-2019 12:45
Modtaget Dato: 25-01-2019 12:45
Vedrørende: Vedr. gasmåling på Solrød Biogas

Hej Sven-Erik

Til din orientering vil der blive foretaget en måling af gasemissioner på Solrød Biogas A/S i næste uge. Viser målingen tegn på væsentlig emission vil Solrød
Biogas efterfølgende foretage en lækagesøgning. Jeg vender tilbage med resultatet. Det skal bemærkes at målingen udskydes til uge efter, hvis der er hård
frost i næste uge.

 

Venlig hilsen

Lotte
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Fra: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 28-01-2019 13:26
Modtaget Dato: 28-01-2019 13:26
Vedrørende: VS: Lækagesøgning - måling af metantab
Vedhæftninger: image001_6868.jpg

image002_12839.png
image003_618.gif
image004_5754.jpg
image005_6372.png
image006_4290.png

 

 

Venlig hilsen

Lotte Kjær

Leder for Team Natur og Miljø

TEKNIK OG MILJØ

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon +4556182000

Mobil 29103092

www.solrod.dk

 

Fra: Mikkel Busck <mbu@solrod.dk> 
Sendt: 28. januar 2019 12:57
Til: Lotte Lodberg Kjær <llk@solrod.dk>
Emne: VS: Lækagesøgning - måling af metantab

 

 

Fra: Maklawe Essonanawe Edjabou <vine@env.dtu.dk> 
Sendt: 28. januar 2019 12:44
Til: Mikkel Busck <mbu@solrod.dk>; Charlotte Scheutz <chas@env.dtu.dk>
Cc: Anders M. Fredenslund <amfr@ramboll.dk>; Lars Raaddam Sørensen <lrs@bigadan.dk>
Emne: RE: Lækagesøgning - måling af metantab

 

Hej Mikkel

 

Vi måler på fredag d. 28 januar. Vi regner at starte målingen omkring kl. 11.
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Med venlig hilsen

 

 

Maklawe Essonanawe Edjabou
Postdoc
DTU Environment
 

Technical University of Denmark
Department of Environmental Engineering
Building 115, Room 250
 2800 Kgs. Lyngby

Denmark
Direct +45 45251602
vine@env.dtu.dk
www.dtu.dk/english

 

 

 

 

From: Mikkel Busck <mbu@solrod.dk> 
Sent: 24. januar 2019 14:44
To: Maklawe Essonanawe Edjabou <vine@env.dtu.dk>; Charlotte Scheutz <chas@env.dtu.dk>
Cc: Anders M. Fredenslund <amfr@ramboll.dk>; Lars Raaddam Sørensen <lrs@bigadan.dk>
Subject: SV: Lækagesøgning - måling af metantab

 

Hej Maklawe

 

Det lyder fint, tak.

 

 

 

Venlig hilsen

Mikkel Busck
Projektleder

 

/projektmedarbejder
Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: 56 18 20 00
Direkte: 56 18 23 68

www.solrod.dk

 

 

Fra: Maklawe Essonanawe Edjabou <vine@env.dtu.dk> 
Sendt: 24. januar 2019 14:15
Til: Mikkel Busck <mbu@solrod.dk>; Charlotte Scheutz <chas@env.dtu.dk>
Cc: Anders M. Fredenslund <amfr@ramboll.dk>
Emne: RE: Lækagesøgning - måling af metantab4
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Hej Mikkel

 

Vi kan godt måle på torsdag eller fredag i næste uge. Dog skal vi tjekke vejrudsigt. Derfor vil jeg bekræfte på mandag i næste uge.

 

Med venlig hilsen

 

 

Maklawe Essonanawe Edjabou
Postdoc
DTU Environment
 

Technical University of Denmark
Department of Environmental Engineering
Building 115, Room 250
 2800 Kgs. Lyngby

Denmark
Direct +45 45251602
vine@env.dtu.dk
www.dtu.dk/english

 

 

 

 

 

From: Mikkel Busck <mbu@solrod.dk> 
Sent: 24. januar 2019 13:05
To: Charlotte Scheutz <chas@env.dtu.dk>
Cc: Maklawe Essonanawe Edjabou <vine@env.dtu.dk>; Anders M. Fredenslund <amfr@ramboll.dk>
Subject: SV: Lækagesøgning - måling af metantab

 

Hej Charlotte

 

Tak for dit tilbud, som vi gerne vil tage imod.

 

Har I mulighed for at måle torsdag el. fredag i næste uge?

 

 

 

Venlig hilsen

Mikkel Busck
Projektleder

 

/projektmedarbejder
Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: 56 18 20 00
Direkte: 56 18 23 68

www.solrod.dk5
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Charlotte Scheutz
Professor
DTU Environment

Technical University of Denmark
 
Department of Environmental Engineering
Bygningstorvet, Building 115, room 262
2800 Kgs. Lyngby, Denmark
 
Office: +45 4525 1607
Reception: +45 4525 1600
Fax: +45 4593 2850 
http://www.env.dtu.dk/English.aspx

 

 

Fra: Charlotte Scheutz <chas@env.dtu.dk> 
Sendt: 23. januar 2019 13:36
Til: Mikkel Busck <mbu@solrod.dk>
Cc: Maklawe Essonanawe Edjabou <vine@env.dtu.dk>; Anders M. Fredenslund <amfr@ramboll.dk>
Emne: RE: Lækagesøgning - måling af metantab

 

Hej Mikkel med cc til Anders

 

Vedhæftet et tilbud på en metanmåling på Solrød Biogas A/S.

 

Jeg foreslår, at vi laver en måling og alt efter hvad den viser, kan I beslutte, om I vil gå videre med lækagemålinger. Det kunne jo være
at metanemissionen viste sig at være tilpas lav.

 

Var det en vej frem? Vi kan lave målingen i næste uge.

 

Mvh

Charlotte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Anders M. Fredenslund [mailto:amfr@ramboll.dk] 
Sent: 21. januar 2019 10:40
To: Mikkel Busck6
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Cc: Charlotte Scheutz; Maklawe Essonanawe Edjabou
Subject: RE: Lækagesøgning - måling af metantab

 

Hej Mikkel

 

Gerne – jeg beder DTU om at sende et tilbud. Jeg går ud fra at i skal have lavet en måling af den totale metanemission.

 

Vh

 

Anders

 

Med venlig hilsen

Anders M. Fredenslund

Senior Consultant

D +45 51614937

M +45 51614937

amfr@ramboll.dk

CVR NR. 35128417

 

 

From: Mikkel Busck <mbu@solrod.dk> 
Sent: 21. januar 2019 10:00
To: Anders M. Fredenslund <amfr@ramboll.dk>
Subject: Lækagesøgning - måling af metantab

 

Hej Anders

 

Kunne du hjælpe os i gang med at få lavet en ny måling?

 

 

 

Venlig hilsen

Mikkel Busck
Projektleder

 

/projektmedarbejder
Teknik og Miljø 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Telefon: 56 18 20 00
Direkte: 56 18 23 68

www.solrod.dk
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Registreret dato Art Navn Beskrivelse Tilknyttet af Sagstitel Sagsnummer Omfattet Af Aktindsigt

19-10-2020 Indgående VS Lugt ved Åmarken kl 12. lugt og åbne porte Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

14-10-2020 Indgående VS Lugt ved Åmarken kl 12. Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

14-10-2020 Indgående VS Lugt ved Åmarken kl 12. Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

12-10-2020 Indgående VS Lugt ved Åmarken kl 12. lugt og åbne porte Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

05-10-2020 Indgående VS Lugtgener Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

05-10-2020 Indgående VS Klage over biogas 146 Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

05-10-2020 Indgående VS Klage biogas 110 Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

05-10-2020 Indgående VS Klage biogas 310 Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

01-09-2020 Indgående VS Lugt fra biogas mail fra SB til klager vedr. spm om tidspunk Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

31-08-2020 Indgående VS Lugt fra biogas Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

31-08-2020 Indgående HEnvendelse fra Pernille Ste Mail til Bigadan vedr. henvendelse fra Pernil Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

31-08-2020 Indgående VS Lugt fra biogas Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

24-08-2020 Indgående Sv.Lugtgener i Jersie Landsb klager kvitterer for modtagelse Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

24-08-2020 Indgående Lugtgener i Jersie Landsby Mail fra Laila Fosbo Majengen Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

24-08-2020 Indgående Opfølgning på klage over lug Mail til virksomhed med opfølgning Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

23-08-2020 Indgående Klage Biogas Mail fra Pernille Stenstrup vedr. genskin Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

21-08-2020 Indgående VS Lugtgener i Jersie Lands Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

21-08-2020 Indgående VS Klage over lugtgener Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

08-07-2020 Indgående SV Tilsyn på Solrød Biogas ti Opfølgning på henstilling Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

08-07-2020 Indgående Tilsyn på Solrød Biogas tirsd Henvendelse fra sven erik den 7. juli 2020 Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

07-07-2020 Udgående Solrød Biogas - henvendelse mail til Solrød biogas Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

29-06-2020 Indgående VS Biogas anlægget lugter Henvendelse fra Pernille Steenstrup Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

15-06-2020 Indgående VS Nabogener Solrød Bioene mail fra Pernille Stenstrup Jersie Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

20-03-2020 Indgående Vedr. genskin fra biogasanl Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

09-03-2020 Indgående Re Svar på din henvendelse Mail fra borger, Pernille Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

09-03-2020 Udgående Svar på din henvendelse de mail til klager Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

06-03-2020 Indgående VS Lugt fra Biogas Mail fra Jersie Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1
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Registreret dato Art Navn Beskrivelse Tilknyttet af Sagstitel Sagsnummer Omfattet Af Aktindsigt

06-03-2020 Indgående VS Genskin fra Biogasanlæg Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

19-02-2020 Indgående VS Klage over fakkel 15.8.19 Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

23-10-2019 Udgående Opfølgning på henvendelse Mail til naboer Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

21-10-2019 Udgående Henvendelse fra Svend Erik Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

15-04-2019 Udgående Tilsyn på Solrød Biogas den Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1

24-02-2019 Indgående Opfølgning på klage over lug Mikkel Glargaard Solrød Biogas A/S 09.02.00-P20-3-1
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Sendt dato: 15-04-2019 15:01
Modtaget Dato: 15-04-2019 15:01
Vedrørende: Tilsyn på Solrød Biogas den 15/4-19
Vedhæftninger: image001_49223.png

image002_16488.png

Hej Svend Erik

 

Vi foretog et tilsyn på din ejendom i dag den 15. april og efterfølgende foretog vi et uvarslet tilsyn på Solrød Biogas. Baggrunden for tilsynet var din henvendelse
i dag den 15. april, hvor du oplyste af I havde oplevet lugt fra Solrød Biogas i løbet af de seneste 14 dage.

 

Enkelte steder på jeres ejendom kunne vi konstatere en svag gas lugt. Det er var ikke muligt, at fastlægge stederne, hvor gaslugten var mest fremtrædende.

 

Jeg oplyste, at Solrød Biogas  ́planer om at udvide indtil videre er sat i bero, men i øjeblikket arbejdes på at få etableret en opgraderingsstation, så en del af
den producerede gas kan sendes direkte på naturgasnettet.

 

Anne-Kirsten oplyste, at der har været faklet fornyligt, men så vidt jeg forstod, så var I blevet informeret pr. sms. Desuden blev oplyst, at portene på anlægget
havde stået åbne i nogle tilfælde.

 

Desuden blev oplyst, at en brandhane (mellem portene på Solrød Biogas) havde løbet i nogle dage.

 

Herefter foretog vi et tilsyn på Solrød Biogas A/S.

 

Solrød Biogas oplyste, at der er bestilt en lækagesøgning. Solrød Biogas oplyste, at de havde udført en rensning af filteret i sidste uge. I forbindelse med dette
kan det have medført nogle lugtgener. Rensningen udføres 4 gange årligt. Ved rensningen bruges en del vand fra regnvandsøen og herefter tages der vand fra
vandboringen og ledes til regnvandsristen på pladsen foran bygningen. Derfor har der været vand fra hanen.

 

Solrød Biogas oplyste, at torsdag i sidste uge, har der været problemer med at aftage gassen ved Havdrup Kraftvarmeværk pga tekniske problemer med
motoren. Derfor har det været nødvendigt, at anvende faklen. Jeg sagde til Solrød biogas, at de skulle huske at orientere med sms. Desuden understregede jeg,
at portene skal holdes lukkede. Der er sat en timer på portene, så de lukker efter få minutter.

 

Solrød Biogas oplyste, at muligheden for, at kunne koble sig på naturgasnettet, gør at der vil være en ekstra mulighed for, at komme af med overskydende gas
og derved minimere brugen af faklen på anlægget.

 

 

Såfremt i fremover oplever lugt fra Solrød Biogas er i velkommen til, at kontakte mig igen. Herefter vil jeg komme og besøge jer og vurdere lugten fra anlægget
og bagefter foretage et tilsyn på Solrød Biogas.

 

 

Venlig hilsen

Mikkel Glargaard

Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon +45561820001
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Fra: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Sendt dato: 24-02-2019 10:52
Modtaget Dato: 24-02-2019 10:52
Vedrørende: Opfølgning på klage over lugt mv.

Hej Sven-Erik

 

Til din orientering har Solrød Biogas nu fundet en løsning på lugtgenerne som følge af separeringen af fiber fra biomassen. Som jeg har skrevet til dig tidligere
giver separeringen af fiber for høje koncentrationer af ammoniak i hallen, hvorfor medarbejderne åbner døre og vinduer. Solrød Biogas har afprøvet og drøftet
forskellige løsninger, og har nu bestilt et lukket anlæg til håndtering af fiberprocessen. Anlægget forventes at blive installeret inden udgangen af marts 2019.

 

Lækagesøgningen for eventuelle utætheder er gennemført, men jeg har endnu ikke modtaget resultatet. Så snart jeg har det, høre du fra mig igen.

 

Hvis I fortsat er generet af lugt må I endelig ringe til Mikkel Glargaard så han kan tage hånd om problemet.   

 

Vh Lotte
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'Lars Raaddam Sørensen' [lrs@bigadan.dk]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 21-10-2019 10:23
Modtaget Dato: 21-10-2019 10:23
Vedrørende: Henvendelse fra Svend Erik vedr. lugt af gas og en hyletone
Vedhæftninger: image001_62674.png

image002_29367.png

Hej Lars

 

Jeg har netop snakket med Svend Erik Olsen, Åmarken 4. Han oplyser, at han har konstateret lugt fra anlægget. Nærmere betegnet en svovl/gas lugt.

 

Desuden hører han en hyle/hvæse lyd fra anlægget. Han beskriver, at det kommer fra ”tank, der står længst mod sydvest” 

 

Har du nogen kommentarer til ovenstående og forklaringer på, hvorfor der kan lugtes svovl / gas lugt og om hvorfor der en hyletone.

 

 

Venlig hilsen

Mikkel Glargaard

Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon +4556182000

www.solrod.dk
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Sendt dato: 23-10-2019 14:55
Modtaget Dato: 23-10-2019 14:55
Vedrørende: Opfølgning på henvendelse vedr. lugt fra Solrød Biogas.
Vedhæftninger: image001_62944.png

image002_29632.png

Hej Svend-Erik

 

Solrød kommune foretog den 21. oktober 2019 et tilsyn på Solrød Biogas. Tilsynet var foranlediget af, at de nærmeste naboer til anlægget mandag morgen
havde konstateret kraftigt lugt fra Solrød Biogas.

 

På Solrød Biogas oplyste den driftsansvarlige, at det er korrekt at det havde lugtet. Det skyldtes, at anlægget havde fået vand i et internt gasrør, så
overtryksventilerne på lagertank 1 og 2 var åbnet i perioder.  I forbindelse med arbejdet med, at reparere skaden havde overtryksventilerne på reaktortankene 1
og 2 også været åbne i perioder.

 

Solrød biogas oplyste mandag eftermiddag, at arbejdet vil være afsluttet mandag aften og tirsdag vil der blive udført en tæthedskontrol af overtryksventilerne.

 

Solrød Kommune foretog et opfølgende tilsyn tirsdag og kunne konstatere, at der ikke længere var lugt fra anlægget.

 

 

Venlig hilsen

Mikkel Glargaard

Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon +4556182000

www.solrod.dk
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'pernillesc@hotmail.dk' [pernillesc@hotmail.dk]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 09-03-2020 09:37
Modtaget Dato: 09-03-2020 09:37
Vedrørende: Svar på din henvendelse den 5. marts vedr. "lugt fra Biogas"
Vedhæftninger: image001_74877.png

image002_41500.png

Kære Pernille

 

Tak for dine henvendelser.

 

I forbindelse med indkøring af nyt system, har Solrød Biogas A/S testet faklen et par gange i februar i 2020. Herudover kan faklen blive anvendt, eksempelvis
såfremt der sker motorstop ved fjernvarmeanlægget på Lerbækvej eller lignende eller ved de halvårlige afprøvninger.

 

På foranledning af dine henvendelser i torsdags foretog jeg fredag formiddag et tilsyn omkring Solrød Biogas. Dels syd for anlægget og dels vest for anlægget.

 

Ved tilsynet blev ikke konstateret lugt fra anlægget.

 

Desuden skrev jeg i fredags til den driftsansvarlige fra Solrød Biogas. Jeg spurgte om de har anvendt faklen, samt om de har haft nogle uregelmæssigheder på
anlægget, som kunne give anledning til de lugtgener, som du har beskrevet. Solrød Biogas svarede søndag formiddag nedenstående:

 

” Torsdag d. 5. marts, havde vi lidt problemer med H2S filtret. Vi idriftsatte filtret igen efter at det havde været taget ud af drift,
grundet ombygning i forbindelse med Havdrup og opgraderingsanlægget. Vi udluftede nogle gasrør mv. og faklen brændte da
gasmotoren havde startproblemer.

Problemer stod på  det meste af eftermiddagen”.

 

Vedrørende din henvendelse om genskin har jeg videregivet dette spørgsmål til Team Plan og Byg.

 

 

Venlig hilsen

Mikkel Glargaard

Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon +4556182000

www.solrod.dk
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 06-03-2020 07:52
Modtaget Dato: 06-03-2020 07:52
Vedrørende: VS: Genskin fra Biogasanlægget
Vedhæftninger: 432A549E-7272-40FA-8C64-AFF0B6DD3FB7_0.jpeg

2F4D89FA-24CF-4A74-849B-094AE9136990_0.jpeg
image001_74880.png
image002_41503.png

 

 

Venlig hilsen

Simon Kamp Kirkeby Jørgensen

Miljømedarbejder

TEKNIK OG MILJØ

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon +4556182000

www.solrod.dk

 

Fra: Pernille Stenstrup Christiansen <PernilleSC@hotmail.dk> 
Sendt: 5. marts 2020 18:31
Til: Teknik og Miljø <teknisk@solrod.dk>
Emne: Genskin fra Biogasanlægget

 

Hej 

 

Idag er det igen tydeligt og gererende med genskin på de store reaktorer - hvad er planen for at imødegå dette fremover  ? 

 

Billede vedhæftet - dog først taget lige inden solen gik ned med det er stadig tydeligt at se lyssøjlerne op langs siderne.

 

Ser frem til at høre fra jer. 

 

Mange hilsner 

Pernille 
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 06-03-2020 07:52
Modtaget Dato: 06-03-2020 07:52
Vedrørende: VS: Lugt fra Biogas

Venlig hilsen 
Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Miljømedarbejder 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen 
Sendt: 5. marts 2020 18:17 
Til: Teknik og Miljø 
Emne: Lugt fra Biogas 

Hej 

Det lugter fra biogasanlægget i Jersie landsby, hvilket foranstaltninger vil I sætte i gang for at dette ikke gentager sig ? 

Desuden brænder flammen hvilket betyder CO2 udledning. 

Ser frem til at høre fra jer. 

Mange hilsner 
Pernille 
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Fra: Pernille Stenstrup Christiansen [PernilleSC@hotmail.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 09-03-2020 20:34
Modtaget Dato: 09-03-2020 20:34
Vedrørende: Re: Svar på din henvendelse den 5. marts vedr. "lugt fra Biogas"
Vedhæftninger: image001_75056.png

image002_41685.png

Hej 

Tak for dit svar - det giver mening. De flammede også forleden aften så det må være de samme driftudfordringer.

Jeg ser frem til at høre fra team plan og byg ifht genskin.

Rigtig god dag.

Mange hilsner 
Pernille 

Den 9. mar. 2020 kl. 09.37 skrev Mikkel Glargaard <mgl@solrod.dk>:

�

Kære Pernille

 

Tak for dine henvendelser.

 

I forbindelse med indkøring af nyt system, har Solrød Biogas A/S testet faklen et par gange i februar i 2020. Herudover kan faklen blive anvendt,
eksempelvis såfremt der sker motorstop ved fjernvarmeanlægget på Lerbækvej eller lignende eller ved de halvårlige afprøvninger.

 

På foranledning af dine henvendelser i torsdags foretog jeg fredag formiddag et tilsyn omkring Solrød Biogas. Dels syd for anlægget og dels vest
for anlægget.

 

Ved tilsynet blev ikke konstateret lugt fra anlægget.

 

Desuden skrev jeg i fredags til den driftsansvarlige fra Solrød Biogas. Jeg spurgte om de har anvendt faklen, samt om de har haft nogle
uregelmæssigheder på anlægget, som kunne give anledning til de lugtgener, som du har beskrevet. Solrød Biogas svarede søndag formiddag
nedenstående:

 

” Torsdag d. 5. marts, havde vi lidt problemer med H2S filtret. Vi idriftsatte filtret igen efter at det havde været taget ud af
drift, grundet ombygning i forbindelse med Havdrup og opgraderingsanlægget. Vi udluftede nogle gasrør mv. og faklen
brændte da gasmotoren havde startproblemer.

Problemer stod på  det meste af eftermiddagen”.

 

Vedrørende din henvendelse om genskin har jeg videregivet dette spørgsmål til Team Plan og Byg.

 

 

Venlig hilsen

Mikkel Glargaard

Miljømedarbejder / Geolog

<image001.png>
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 15-06-2020 09:30
Modtaget Dato: 15-06-2020 09:30
Vedrørende: VS: Nabogener Solrød Bioenergi / Solrød Biogas
Vedhæftninger: 7590C73A-F954-4BF5-B135-76A91F3C2A56.jpeg

9F1E377D-4B6B-4FDA-A812-7DC333A03AF0.jpeg
D2DF6D22-9DE4-429F-A73E-3C86238E41C6.jpeg
image001.png
image002.png

 
 
Venlig hilsen

Simon Kamp Kirkeby Jørgensen
Miljømedarbejder

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

 
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen <PernilleSC@hotmail.dk> 
Sendt: 14. juni 2020 13:24
Til: Teknik og Miljø <teknisk@solrod.dk>
Cc: Erik Lundsgaard <el@bigadan.dk>; Niels Hörup <nho@solrod.dk>; Hans Odder <hod@solrod.dk>; Lene Stevnhoved <lst@solrod.dk>; Claus Redder
Madsen <crm@solrod.dk>; Kh@sfv-amba.dk; zepter@kabelmail.dk
Emne: Nabogener Solrød Bioenergi / Solrød Biogas
 
Kære Teknisk afd, Bestyrelsesmedlemmer og driftsansvarlig.
 
Vi har fra Jersie landsby sendt en række klager ifht Solrød Biogasanlæg herunder vedr. farverne der ikke falder naturligt ind i omgivelserne og giver
genskin. Der er nu ved at blive opført endnu en reaktortank. Desværre ser ud til at man har lagt et spejl på taget - da den skinner utroligt generende.
 
Jeg er som nærmeste nabo dybt forundret over hvorledes det igen er muligt og iorden - at sende misvisende billeder rundt af biogas byggeriet, hvor der
slutteligt bygges anderledes. 
 
Set fra Jersie landsby er der kun en farve der ikke generer / skæmmer og det er sort, hvilket der er påpeget flere gange - hvorfor kan man ikke finde ud
af at tage det ENE nabo hensyn - at male anlægget sort og det gælder nuværende og fremtidige  byggerier på matriklen ? 
 
Det er ikke vejen frem til tilfredse naboer, at vi gentagne gange præsenteres for billeder, hvor beplantning, afskærmende volde og farvevalg gang på gang
fraviges når projektet blir virkelighed. 
 
Man glemmer konsekvent højdeforskellen i landskabet for os, der bor oppe i landsbyen og som dagligt kigger ned på anlægget og billeder der vises -
vises altid af anlægget set fra samme jordniveau og ALTID fra den side, hvor anlægget syner mindst. Eks vises det nye påtænkte anlæg fra samme
jordniveau og fra en vinkel hvor 3 reaktortanke ses lige fra enden, så de 2 store tanke bagved skjules ( se billeder fra Kommunens udvalgsmøde). Sådan
vil anlægget ikke se ud fra Yderholmvej omkring Jersie landsby. Det er vildledning af os som borgere.
 
Her er billeder fra vores køkkenvindue idag, fra haven og et billede af det fremtidige anlæg, som igen er fremstillet helt sort ! Også den tank man nu er
ved at opføre med spejltag. Desuden ser det ud til at denne 3. tank bygges større ud end de 2 andre - må man godt opføre anderledes end tegningerne  ?
 - Den større størrelse ses heller ikke på billedet - ligesom det ikke ses, at den skal have blankt ståltag ! Dejligt dog at siderne er sorte.

Ser frem til jeres svar.

Mange hilsner 25
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 29-06-2020 08:30
Modtaget Dato: 29-06-2020 08:30
Vedrørende: VS: Biogas anlægget lugter

Venlig hilsen 
Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Erik Lundsgaard 
Sendt: 28. juni 2020 22:59 
Til: Pernille Stenstrup Christiansen ; Teknik og Miljø 
Emne: SV: Biogas anlægget lugter 

Hej Pernille 

Tak for din tilbagemelding. 

Beklager hvis vi har været årsag til lugt. Har ikke kunnet identificerer, hvor det skulle komme fra. 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards, 

Erik Lundsgaard 
Driftschef (øst)/Operations Manager(east) 

Bigadan A/S 
Vroldvej 168 
DK-8660 Skanderborg 
Tel.: +45 8657 9090 
Mobil: +45 2022 2179 
Fax: +45 8657 9093 
www.bigadan.com 
el@bigadan.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen 
Sendt: 28. juni 2020 00:32 
Til: Teknik og Miljø 
Cc: Erik Lundsgaard 
Emne: Biogas anlægget lugter 

Hej 

Grundet varmen er vi desværre nødt til at sove med åbne vinduer. 

Det lugter ikke godt udenfor - som vores datter siger ‘mor det lugter af kloak’ 

Mvh 
Pernille 
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]

Til: 'kh@sfv-amba.dk' [kh@sfv-amba.dk];'Lars Raaddam Sørensen' [lrs@bigadan.dk];'el@bigadan.dk'
[el@bigadan.dk]

Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk];'sven-erik@aamarken.com' [sven-erik@aamarken.com]
Sendt dato: 08-07-2020 14:30
Modtaget Dato: 08-07-2020 14:30
Vedrørende: Tilsyn på Solrød Biogas tirsdag den 7. juli 2020
Vedhæftninger: image001_84993.png

image002_51183.png

 
 
Solrød Kommune blev den 7, juli 2020 kontaktet af nærmeste nabo, Sven-Erik Olsen, Åmarken 4 til Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, Ll Skensved. Svend Erik
Olsen oplyste telefonisk, at det lugtede fra anlægget.
 
 
Efterfølgende foretog Mikkel Glargaard, Solrød Kommune og Lotte Kjær, Solrød kommune et tilsyn på Solrød Biogas.  
 
På anlægget kunne anes en lugt, men ikke en lugt, som anses for værende væsentlig.
 
På anlægget kunne konstateres, at der var oplag af tang inde i hallen og der strømmede vand ud 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 af tang foran hallen, så det ikke udgør en
lugtgene.  
 
 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk
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Fra: Erik Lundsgaard [el@bigadan.dk]

Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk];'kh@sfv-amba.dk' [kh@sfv-amba.dk];Lars Raaddam Sørensen
[lrs@bigadan.dk]

Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk];sven-erik@aamarken.com [sven-erik@aamarken.com]
Sendt dato: 08-07-2020 15:36
Modtaget Dato: 08-07-2020 15:36
Vedrørende: SV: Tilsyn på Solrød Biogas tirsdag den 7. juli 2020
Vedhæftninger: image003_21913.png

image004_16107.png
image005_13744.png

Hej Mikkel
 
Tak for info.
Vi skal nok sørge for at der bliver holdt rent omkring tang tanken og pladsen.
Beklager de gener det har måtte givet.
 
 
Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards,
 
Erik Lundsgaard
Driftschef (øst)/Operations Manager(east)
 

Bigadan A/S
Vroldvej 168
DK-8660 Skanderborg
Tel.: +45 8657 9090
Mobil: +45 2022 2179
Fax: +45 8657 9093
www.bigadan.com
el@bigadan.dk
 
Fra: Mikkel Glargaard <mgl@solrod.dk> 
Sendt: 8. juli 2020 14:30
Til: 'kh@sfv-amba.dk' <kh@sfv-amba.dk>; Lars Raaddam Sørensen <lrs@bigadan.dk>; Erik Lundsgaard <el@bigadan.dk>
Cc: Lotte Lodberg Kjær <llk@solrod.dk>; sven-erik@aamarken.com
Emne: Tilsyn på Solrød Biogas tirsdag den 7. juli 2020
 
 
 
Solrød Kommune blev den 7, juli 2020 kontaktet af nærmeste nabo, Sven-Erik Olsen, Åmarken 4 til Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, Ll Skensved. Svend Erik
Olsen oplyste telefonisk, at det lugtede fra anlægget.
 
 
Efterfølgende foretog Mikkel Glargaard, Solrød Kommune og Lotte Kjær, Solrød kommune et tilsyn på Solrød Biogas.  
 
På anlægget kunne anes en lugt, men ikke en lugt, som anses for værende væsentlig.
 
På anlægget kunne konstateres, at der var oplag af tang inde i hallen og der strømmede vand ud 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 af tang foran hallen, så det ikke udgør en
lugtgene.  
 
 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: Lars Raaddam Sørensen [lrs@bigadan.dk]
Cc: Erik Lundsgaard [el@bigadan.dk]
Sendt dato: 07-07-2020 11:05
Modtaget Dato: 07-07-2020 11:05
Vedrørende: Solrød Biogas - henvendelse fra Sven Erik om lugt fra anlægget.
Vedhæftninger: image002.png

image003.png
image004.png

Hej Lars
 
Sven Erik har kontaktet mig i dag og oplyst, at han synes det lugter fra anlægget.
 
Har i nogle driftsproblemer eller lignende, som kan have forårsaget lugt?
 
Vi kigger forbi i løbet af dagen.
 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

 
Fra: Lars Raaddam Sørensen <lrs@bigadan.dk> 
Sendt: 19. juni 2020 17:03
Til: Mikkel Glargaard <mgl@solrod.dk>
Cc: Erik Lundsgaard <el@bigadan.dk>
Emne: Solrød bioenergi
 
Hej Mikkel
Vi har i dag haft en påkørsel af en port, så der var åben i hallen ca. 6 timer.
 
 
Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards,
 
Lars Raaddam Sørensen
Solrød Bioenergi Aps
Åmarken 6
4623 Lille Skensved
Mobi l : +45 4242 1676
Mai l : l rs@bigadan.dk
 

Bigadan A/S
Vroldvej  168
DK-8660 Skanderborg
Tel .: +45 8657 9090
www.bigadan.com
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'fosbo@outlook.dk' [fosbo@outlook.dk]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Bcc: 'el@bigadan.dk' [el@bigadan.dk];'Lars Raaddam Sørensen' [lrs@bigadan.dk]
Sendt dato: 24-08-2020 09:18
Modtaget Dato: 24-08-2020 09:18
Vedrørende: Lugtgener i Jersie Landsby
Vedhæftninger: image001_88569.png

image002_54649.png

Kære Laila Fosbo
 
Tak for din besked. Jeg tog kontakt til virksomheden fredag morgen og foretog et tilsyn i Jersie og efterfølgende på virksomheden. Fredag morgen kunne der
ikke konstateres lugt fra anlægget i Jersie.
 
Virksomheden kunne oplyse, at de havde udfordringer med et kulfilter til anlægget. Kulfilteret havde været ”mættet” derfor kunne filteret ikke optage
svovlindholdet optimalt. Virksomheden måler allerede flere gange om ugen på filteret.
 
Kulfilteret blev skiftet fredag morgen.
 
Jeg har bedt virksomheden om, at intensivere målingerne af filtrenes kvalitet og funktionalitet, for at minimere sandsynligheden for, at en lignende situation
fremover opstår.
 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

 
 
 
 
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: fosbo@outlook.dk <fosbo@outlook.dk>
Sendt: 20. august 2020 21:36
Til: X MÅ IKKE BENYTTES Teknik <Teknik@solrod.dk>; el@bigadan.dk
Emne: Lugtgener i Jersie Landsby
 
Der har de sidste dage været en rigtig dårlig lugt, mistænker Biogas anlægget Mvh Laila Fosbo Majengen i Jersie
 
Sendt fra min Huawei Mobil
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'Lars Raaddam Sørensen' [lrs@bigadan.dk]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk];'el@bigadan.dk' [el@bigadan.dk]
Sendt dato: 24-08-2020 08:56
Modtaget Dato: 24-08-2020 08:56
Vedrørende: Opfølgning på klage over lugt i sidste uge.
Vedhæftninger: image001_88573.png

image002_54653.png
image004_8692.jpg

Hej Lars
 
 
Solrød kommune har torsdag den 20. august modtaget 2 klager over lugt fra biogas anlægget. Begge klager kommer fra borgere i Jersie og er også sendt til
Erik Lundsgaard.
 
Du kunne oplyse, at lugtgenerne skyldtes, at der muligvis havde været gennemslag kulfiltrene til opgraderingsanlægget. Udskiftningen af filtrene var påbegyndt
fredag morgen kl. 08. Jeg foretog fredag den 21. august kl. 09.30 en rundtur gennem Jersie og til Solrød Biogas/Solrød Bioenergi. Der kunne ikke konstateres
lugt fra anlæggene.
 
På virksomheden oplyste du, at filtrene var skiftet, samt at I udfører 3-4 målinger af filtrene om ugen. Den seneste måling var udført torsdag formiddag og der
kunne det konstateres, at der var en stigning i målingerne, som tegn på at filtrenes effekt var aftagende.
 
 
Det fremgår af tillæg til miljøgodkendelsen vedr. etablering af opgraderingsanlægget vilkår nr. 7, at virksomheden skal fremsende dokumentation for metode til
rensning for svovl i biogassen. 
 

I den forbindelse henstiller Solrød Kommune til, at virksomheden sender en beskrivelse i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår nr. 7. Desuden skal
virksomheden fremsende et forslag til yderligere tiltag med henblik på, at minimere sandsynligheden for, at en lignende situation fremover gentages.
 
Dette kunne evt. imødekommes ved, at de ugentlige kontrolmålinger af filtrene intensiveres i en periode og dermed danne bedre erfaringsgrundlag for, hvornår
det er mest optimalt at skifte kulfiltrene, så lugtgener minimeres.
 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk
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7. Virksomheden skal fremsende beskrivelse fo r rensemetoden til Solrød Kommune. Kulfiltre skal 
etableres med redundans, hvormed kul i filterets ene del kan renses, mens kul udskiftes i den anden 
del.
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Fra: Pernille Stenstrup Christiansen [PernilleSC@hotmail.dk]
Til: Erik Lundsgaard [el@bigadan.dk]
Cc: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 23-08-2020 11:42
Modtaget Dato: 23-08-2020 11:42
Vedrørende: Klage Biogas
Vedhæftninger: F4976F23-A071-4FEE-B8F5-394EE301FFF3_0.jpeg

Hej Erik og Mikkel

Jeg har skrevet til jer for en måneds tid siden vedr genskin og trappen. Måske havde I ferie og glemte at svare. 

Da det ikke rigtig ser ud til der er fremdrift på byggeriet ved tanken frygter jeg den nye tank er bygget færdig ? 

Idag sidder vi igen ved køkkenbordet og må dreje stolen fordi taget skinner lige ind i hovedet på en. Jeg sender et billede taget fra
vores spisebord - det er svært at gengive, men det er en meget meget stor gene. Det virker som om der er en der står med et spejl i
solen, vipper det og sender lys ind af vinduet.

@mikkel er det ikke en del af bevillingen af biogasanlægget at det ikke må genere naboerne ganske betydeligt ved genskin ? 

Hvad er planerne med Den del af byggeriet der ikke er mørkt og sort ?  Bemærk at set herfra, så er det ikke afskærmningen mod
vejen, der gør en forskel, men afskærmning på hele ‘syd’ siden mod Svend Eriks Mark ved den lille vold. Er det muligt at få tilsendt de
nye planer for byggeriet ? 

Jeg ser frem til en reaktion og løsningsmulighed på min klage fra såvel Bigadan som Solrød kommune.

Mange hilsner 
Pernille 
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 21-08-2020 09:58
Modtaget Dato: 21-08-2020 09:58
Vedrørende: VS: Klage over lugtgener
Vedhæftninger: image001_88595.png

image002_54676.png

 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

 
Fra: Ingolf Stenstrup Larsen <ingolf.stenstrup.larsen@hotmail.com> 
Sendt: 20. august 2020 21:02
Til: Teknik og Miljø <teknisk@solrod.dk>
Cc: el@bigadan.dk
Emne: Klage over lugtgener
 
Hej 
 
Biogasanlægget lugter i aften urimeligt meget i Jersie landsby. 
 
Bh Ingolf LARSEN
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 21-08-2020 09:58
Modtaget Dato: 21-08-2020 09:58
Vedrørende: VS: Lugtgener i Jersie Landsby

Venlig hilsen 
Mikkel Glargaard 
Miljømedarbejder / Geolog 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: fosbo@outlook.dk 
Sendt: 20. august 2020 21:36 
Til: X MÅ IKKE BENYTTES Teknik ; el@bigadan.dk 
Emne: Lugtgener i Jersie Landsby 

Der har de sidste dage været en rigtig dårlig lugt, mistænker Biogas anlægget Mvh Laila Fosbo Majengen i Jersie 

Sendt fra min Huawei Mobil 
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Fra: fosbo@outlook.dk [fosbo@outlook.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 24-08-2020 13:33
Modtaget Dato: 24-08-2020 13:33
Vedrørende: Sv.:Lugtgener i Jersie Landsby
Vedhæftninger: image001_88918.png

image002_55000.png

Mvh
Laila Fosbo

Sendt fra min Huawei Mobil

-------- Oprindelig meddelelse --------
Emne: Lugtgener i Jersie Landsby
Fra: Mikkel Glargaard 
Til: fosbo@outlook.dk
CC: Lotte Lodberg Kjær 

Kære Laila Fosbo
 
Tak for din besked. Jeg tog kontakt til virksomheden fredag morgen og foretog et tilsyn i Jersie og efterfølgende på virksomheden. Fredag morgen kunne der
ikke konstateres lugt fra anlægget i Jersie.
 
Virksomheden kunne oplyse, at de havde udfordringer med et kulfilter til anlægget. Kulfilteret havde været ”mættet” derfor kunne filteret ikke optage
svovlindholdet optimalt. Virksomheden måler allerede flere gange om ugen på filteret.
 
Kulfilteret blev skiftet fredag morgen.
 
Jeg har bedt virksomheden om, at intensivere målingerne af filtrenes kvalitet og funktionalitet, for at minimere sandsynligheden for, at en lignende situation
fremover opstår.
 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

 
 
 
 
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: fosbo@outlook.dk <fosbo@outlook.dk>
Sendt: 20. august 2020 21:36
Til: X MÅ IKKE BENYTTES Teknik <Teknik@solrod.dk>; el@bigadan.dk
Emne: Lugtgener i Jersie Landsby
 
Der har de sidste dage været en rigtig dårlig lugt, mistænker Biogas anlægget Mvh Laila Fosbo Majengen i Jersie
 
Sendt fra min Huawei Mobil58
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Fra: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Til: 'Lars Raaddam Sørensen' [lrs@bigadan.dk];'el@bigadan.dk' [el@bigadan.dk]
Cc: Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 31-08-2020 12:46
Modtaget Dato: 31-08-2020 12:46
Vedrørende: HEnvendelse fra Pernille Steenstrup den 28. august
Vedhæftninger: image001_89046.png

image002_55128.png

Hej Lars og Erik
 
 
Pernille har sendt nedenstående mail, som også er sendt til dig, Erik.
                           
Kan i forklare, hvorfor det har lugtet fredag aften og hvorfor faklen har været i brug?
 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen <pernillesc@hotmail.dk>
Sendt: 28. august 2020 18:41
Til: Erik Lundsgaard <el@bigadan.dk>; Teknik og Miljø <teknisk@solrod.dk>
Emne: Lugt fra biogas
 
Hej
 
Det lugter fra Biogasanlægget - flammen har også været tændt. Er der noget galt ?
 
Bh
Pernille
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 31-08-2020 08:31
Modtaget Dato: 31-08-2020 08:31
Vedrørende: VS: Lugt fra biogas

Venlig hilsen 
Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Miljømedarbejder 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen 
Sendt: 28. august 2020 18:41 
Til: Erik Lundsgaard ; Teknik og Miljø 
Emne: Lugt fra biogas 

Hej 

Det lugter fra Biogasanlægget - flammen har også været tændt. Er der noget galt ? 

Bh 
Pernille 
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 01-09-2020 07:28
Modtaget Dato: 01-09-2020 07:28
Vedrørende: VS: Lugt fra biogas

Venlig hilsen 
Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Miljømedarbejder 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Erik Lundsgaard 
Sendt: 31. august 2020 15:04 
Til: Pernille Stenstrup Christiansen 
Cc: Teknik og Miljø 
Emne: SV: Lugt fra biogas 

Kan du sige et nærmere tidspunkt? 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards, 

Erik Lundsgaard 
Driftschef (øst)/Operations Manager(east) 

Bigadan A/S 
Vroldvej 168 
DK-8660 Skanderborg 
Tel.: +45 8657 9090 
Mobil: +45 2022 2179 
Fax: +45 8657 9093 
www.bigadan.com 
el@bigadan.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen 
Sendt: 31. august 2020 15:03 
Til: Erik Lundsgaard 
Cc: Teknik og Miljø 
Emne: Re: Lugt fra biogas 

Hej 

Det er da stærkt bekymrende hvis I ikke der er en årsag. 

Inden jeg skriver sikrer jeg altid at min vimpel er direkte fra anlægget - så alt andet er udelukket. Dertil er det iøvrigt nemt, at lugte
forskel, hvis man kender til lugte fra landbrug, strand/tang og pektinfabrikken.. 

Kan det være håndterings udfordringer - åbne porte mv 

Mvh 
Pernille 

> Den 31. aug. 2020 kl. 14.40 skrev Erik Lundsgaard : 
> 66
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> ?Hej Pernille 
> 
> Tak for din mail. 
> 
> Grundet test og indregulering af opgraderingsanlægget, brændte der en lille fakkel periodevis om formiddagen. 
> Efterfølgende har vi ikke registeret fakkeldrift og vi har ikke kunnet finde noget på anlægget der skulle kunne have forårsaget
lugtgener. 
> 
> 
> Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards, 
> 
> Erik Lundsgaard 
> Driftschef (øst)/Operations Manager(east) 
> 
> 
> Bigadan A/S 
> Vroldvej 168 
> DK-8660 Skanderborg 
> Tel.: +45 8657 9090 
> Mobil: +45 2022 2179 
> Fax: +45 8657 9093 
> www.bigadan.com 
> el@bigadan.dk 
> 
> -----Oprindelig meddelelse----- 
> Fra: Pernille Stenstrup Christiansen 
> Sendt: 28. august 2020 18:41 
> Til: Erik Lundsgaard ; Teknik og Miljø 
> Emne: Lugt fra biogas 
> 
> Hej 
> 
> Det lugter fra Biogasanlægget - flammen har også været tændt. Er der noget galt ? 
> 
> Bh 
> Pernille 
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 19-02-2020 11:18
Modtaget Dato: 19-02-2020 11:18
Vedrørende: VS: Klage over fakkel 15.8.19 Solrød biogas
Vedhæftninger: image0_62.jpeg

image001_90007.png
image002_56061.png

 
 
Venlig hilsen

Tove Grønborg
Miljømedarbejder

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

 
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen <pernillesc@hotmail.dk> 
Sendt: 19. februar 2020 08:37
Til: Teknik og Miljø <teknisk@solrod.dk>
Emne: Klage over fakkel 15.8.19 Solrød biogas
 
Hej 
 
Hermed en formel klage over brug af fakkel på Solrød Biogas. 
 
Hele nattehimlen lyses op incl vores hus er oplyst indvendigt - jeg kan forstå på byrådsmedlemmerne at klager skal stiles til jer direkte eller ringes ind.
Denne klage blev sendt direkte til Solrød biogas via deres hjemmeside. Jeg vedhæfter foto som dokumentation.
 
Jeg kan forstå at det er en fejl, at vi ikke har skrevet hver gang der er udfordringer med anlægget, da det således ikke registreres i jeres system - det vil
selvfølgelig ske fremad fra gang til gang, da der tilsyneladende er en fejlagtig oplevelse af at anlægget ikke giver gener ( grundet de få registrerede klager)
jeg kan derfor konstatere, at det er nødvendigt for os som borgere at reagere prompte hver gang, da vores tålmodighed i virkeligheden har givet bagslag
og man nu vil udvide anlægget ved at lægget et nyt ved siden af bla. Udfra konklusionen om at Solrød Biogas ikke skaber gener/ uhensigtsmæssigheder
for naboer.
 
Såfremt der er en mere hensigtsfuld måde en en stribe af mails hører jeg gerne - vi går stadig gerne i dialog, som det fremgår af tidligere mails sendt til jer,
men desværre er der ingen respons fra kommunens side / Solrød biogas til en dialog om problemerne.
 
Mvh
 
Pernille - yderholmvej 45 
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Fra: Erik Lundsgaard [el@bigadan.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 31-08-2020 14:41
Modtaget Dato: 31-08-2020 14:41
Vedrørende: VS: Lugt fra biogas

Hej Mikkel 

Nedenstående svar er sendt til Pernille. 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards, 

Erik Lundsgaard 
Driftschef (øst)/Operations Manager(east) 

Bigadan A/S 
Vroldvej 168 
DK-8660 Skanderborg 
Tel.: +45 8657 9090 
Mobil: +45 2022 2179 
Fax: +45 8657 9093 
www.bigadan.com 
el@bigadan.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Erik Lundsgaard 
Sendt: 31. august 2020 14:41 
Til: Pernille Stenstrup Christiansen ; Teknik og Miljø 
Emne: SV: Lugt fra biogas 

Hej Pernille 

Tak for din mail. 

Grundet test og indregulering af opgraderingsanlægget, brændte der en lille fakkel periodevis om formiddagen. 
Efterfølgende har vi ikke registeret fakkeldrift og vi har ikke kunnet finde noget på anlægget der skulle kunne have forårsaget
lugtgener. 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards, 

Erik Lundsgaard 
Driftschef (øst)/Operations Manager(east) 

Bigadan A/S 
Vroldvej 168 
DK-8660 Skanderborg 
Tel.: +45 8657 9090 
Mobil: +45 2022 2179 
Fax: +45 8657 9093 
www.bigadan.com 
el@bigadan.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen 
Sendt: 28. august 2020 18:41 
Til: Erik Lundsgaard ; Teknik og Miljø 
Emne: Lugt fra biogas 

Hej 

Det lugter fra Biogasanlægget - flammen har også været tændt. Er der noget galt ? 

Bh 
Pernille 
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Fra: Anette Pia Fischer [afi@solrod.dk]
Til: Pernille Stenstrup Christiansen [PernilleSC@hotmail.dk]
Sendt dato: 20-03-2020 09:40
Modtaget Dato: 20-03-2020 09:40
Vedrørende: Vedr. genskin fra biogasanlæg
Vedhæftninger: image001_91882.png

image002_57724.png

Kære Pernille
 
Tak for din mail, hvor du gør opmærksom på, at du bliver generet af et genskin fra reaktorernes sider på Solrød Biogas.   
 
Solrød Kommune har tidligere behandling en henvendelse fra dig i juli 2018 vedrørende samme problematik. Solrød Kommune vurderede i den forbindelse, at
Solrød Biogas A/S opfylder den gældende lokalplan, såfremt Solrød Biogas A/S sikrer tildækning med net eller andet af gastankenes ”bobel-”tage. Vurderingen
var blandt andet baseret på flere besigtigelser fra henholdsvis Åsvej, Yderholmvej og Egedesvej. Kommunen fandt desuden, at farvevalget til
bygningsmaterialerne er naturlige farver, der falder ind i omgivelserne.
 
Solrød Kommune har ikke yderligere tilføjelser til vurderingen fra 2018.
 
Fortsat god dag.
 
Venlig hilsen

Anette Pia Fischer
Byplanlægger

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 05-10-2020 09:16
Modtaget Dato: 05-10-2020 09:16
Vedrørende: VS: Klage biogas 3/10
Vedhæftninger: image001_92939.png

image002_58763.png

 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

 
Fra: Ina Lindemark <ina@lindemark.dk> 
Sendt: 4. oktober 2020 15:24
Til: Teknik og Miljø <teknisk@solrod.dk>
Emne: Klage biogas 3/10
 
Jeg vil gerne klage over, at det lugtede i går, den 3/10, fra biogassen på Åmarken 2.
 
Venlig hilsen
Ina Lindemark
Tlf. 25 78 19 18
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 05-10-2020 09:16
Modtaget Dato: 05-10-2020 09:16
Vedrørende: VS: Klage biogas 1/10
Vedhæftninger: image001_92940.png

image002_58764.png

 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

 
Fra: Ina Lindemark <ina@lindemark.dk> 
Sendt: 4. oktober 2020 15:25
Til: Teknik og Miljø <teknisk@solrod.dk>
Emne: Klage biogas 1/10
 
Jeg vil gerne klage over, at det lugtede fra biogasanlægget den 1/10.
 
Venlig hilsen
Ina Lindemark
Tlf. 25 78 19 18
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 05-10-2020 09:17
Modtaget Dato: 05-10-2020 09:17
Vedrørende: VS: Klage over biogas 14/6
Vedhæftninger: image001_92941.png

image002_58765.png
image003_23150.png

 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

 
Fra: Ina Lindemark <ina@lindemark.dk> 
Sendt: 4. oktober 2020 15:29
Til: Teknik og Miljø <teknisk@solrod.dk>
Emne: Klage over biogas 14/6
 
Jeg vil gerne klage over, at biogasanlægget lugtede den 14/6. Jeg sendte en klage til Bigadan, men har ikke fået mere svar end det som ses nedenfor.
Det bemærkes, at jeg i min mail af d. 14/6 ved en fejl har skrevet ’vind fra vest’. Jeg mente selvfølgelig ’vind fra øst. Det har jeg også efterfølgende
skrevet til Erik Lundsgaard.
 
Venlig hilsen
Ina Lindemark
Tlf. 25 78 19 18
 
Fra: Erik Lundsgaard <el@bigadan.dk> 
Sendt: 14. juni 2020 22:42
Til: ina@lindemark.dk
Cc: Lars Raaddam Sørensen <lrs@bigadan.dk>
Emne: SV: Slides fra møde
 
Hej Ina
Det er jeg naturligvis ked af at høre.
Jeg undersøger i morgen om der har været noget usædvanligt.
Som det er lige nu, så er det meget fint at du skriver til mig og jeg skal nok registrerer det. Jeg skal også have fundet en model, hvor  kommunen for
de henvendelser vi modtager. Jeg har en model i Kalundborg, som jeg vil præsenterer for Solrød Kommune.
 
Forsat God aften
 
Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards,
 
Erik Lundsgaard
Driftschef (øst)/Operations Manager(east)
 

Bigadan A/S
Vroldvej 168
DK-8660 Skanderborg
Tel.: +45 8657 9090
Mobil: +45 2022 2179
Fax: +45 8657 909382
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www.bigadan.com
el@bigadan.dk
 
Fra: Ina Lindemark <ina@lindemark.dk> 
Sendt: 14. juni 2020 21:40
Til: Erik Lundsgaard <el@bigadan.dk>
Emne: SV: Slides fra møde
 
Hej Erik.
 
Jeg vil blot gøre jer opmærksom på, at der på det sidste har været nogle dage med vind fra vest, hvor vi på Åmarken 2 har været generet af dårlig lugt
fra jeres anlæg. Jeg ved ikke hvad lugtudslippet skyldes?
 
Jeg vil også gerne vide, præcis hvortil jeg adresserer disse beskeder, så jeg er sikker på de bliver registeret korrekt i jeres og kommunens log?
 
Venlig hilsen
Ina Lindemark
Tlf. 25 78 19 18
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 05-10-2020 09:17
Modtaget Dato: 05-10-2020 09:17
Vedrørende: VS: Lugtgener

 
 
Venlig hilsen

Mikkel Glargaard
Miljømedarbejder / Geolog

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

 
Fra: Bent Ove Pedersen <bp51@outlook.dk> 
Sendt: 5. oktober 2020 08:07
Til: Teknik og Miljø <teknisk@solrod.dk>
Emne: Lugtgener
 
 
 
Sendt fra Mail til Windows 10
Godmorgen.
Så er den gal igen. Massive lugtgener her i Jersie by, det stammer uden tvivl fra Bio gas anlægget. Nu må I gøre noget!!! Det er ulideligt, hvordan kan
I tænke på at udvide anlægget??? Det er manglende respekt for andre mennesker.
MVH.
Lis Kramer
Majengen5, Jersie
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk]
Sendt dato: 19-10-2020 08:56
Modtaget Dato: 19-10-2020 08:56
Vedrørende: VS: Lugt ved Åmarken kl 12.20

Venlig hilsen 
Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Miljømedarbejder 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Teknik og Miljø 
Sendt: 13. oktober 2020 13:04 
Til: Pernille Stenstrup Christiansen 
Emne: SV: Lugt ved Åmarken kl 12.20 

Hej Pernille 

Tak for din mail. 

Vi har i går henvendt os til biogasanlægget og bedt dem om at sørge for, at portene lukkes. 

Venlig hilsen 
Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Miljømedarbejder 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen 
Sendt: 10. oktober 2020 12:25 
Til: Teknik og Miljø ; Erik Lundsgaard 
Emne: Lugt ved Åmarken kl 12.20 

Hej 

Begge porte står åbne på biogasanlægget kl 12.20 og der er ingen lastbiler inde. Det lugter i retning af cordozavej
mororvejsnedkørslen ( kl ca 10.45) 

Vh Pernille 
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Fra: Simon Kamp Kirkeby Jørgensen [skkj@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk];Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 14-10-2020 09:11
Modtaget Dato: 14-10-2020 09:11
Vedrørende: VS: Lugt ved Åmarken kl 12.20
Vedhæftninger: IMG_2068.mov

Venlig hilsen 
Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Miljømedarbejder 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Teknik og Miljø 
Sendt: 14. oktober 2020 09:03 
Til: Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Emne: VS: Lugt ved Åmarken kl 12.20 

Venlig hilsen 
Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Miljømedarbejder 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Erik Lundsgaard 
Sendt: 13. oktober 2020 17:02 
Til: Teknik og Miljø 
Emne: VS: Lugt ved Åmarken kl 12.20 

Hej Simon 

Jeg sendte i øvrigt nedenstående svar på Pernilles henvendelse. 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards, 

Erik Lundsgaard 
Driftschef (øst)/Operations Manager(east) 

Bigadan A/S 
Vroldvej 168 
DK-8660 Skanderborg 
Tel.: +45 8657 9090 
Mobil: +45 2022 2179 
Fax: +45 8657 9093 
www.bigadan.com 
el@bigadan.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Erik Lundsgaard 89
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Sendt: 11. oktober 2020 16:56 
Til: pernillesc@hotmail.dk 
Emne: SV: Lugt ved Åmarken kl 12.20 

Hej Pernille 

Tak for info. 

Det eneste vi har kunnet se på video overvågningen er, at der var lastbiler som henholdsvis kom og kørte. 
Jeg ringer til dig i løbet af ugen og vender et par ting. 
Forsat god weekend. 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards, 

Erik Lundsgaard 
Driftschef (øst)/Operations Manager(east) 

Bigadan A/S 
Vroldvej 168 
DK-8660 Skanderborg 
Tel.: +45 8657 9090 
Mobil: +45 2022 2179 
Fax: +45 8657 9093 
www.bigadan.com 
el@bigadan.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen 
Sendt: 10. oktober 2020 12:25 
Til: Teknik og Miljø ; Erik Lundsgaard 
Emne: Lugt ved Åmarken kl 12.20 

Hej 

Begge porte står åbne på biogasanlægget kl 12.20 og der er ingen lastbiler inde. Det lugter i retning af cordozavej
mororvejsnedkørslen ( kl ca 10.45) 

Vh Pernille 
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Fra: Teknik og Miljø [teknisk@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk];Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 12-10-2020 13:58
Modtaget Dato: 12-10-2020 13:58
Vedrørende: VS: Lugt ved Åmarken kl 12.20

Tove og jeg har været forbi anlægget mandag kl. 13.30 og kunne konstatere, at begge porte stod helt åbne. Vi har sendt en mail til
Erik og bedt ham sørge for de bliver lukket. 

Venlig hilsen 
Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Miljømedarbejder 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen 
Sendt: 10. oktober 2020 12:25 
Til: Teknik og Miljø ; Erik Lundsgaard 
Emne: Lugt ved Åmarken kl 12.20 

Hej 

Begge porte står åbne på biogasanlægget kl 12.20 og der er ingen lastbiler inde. Det lugter i retning af cordozavej
mororvejsnedkørslen ( kl ca 10.45) 

Vh Pernille 
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Fra: Simon Kamp Kirkeby Jørgensen [skkj@solrod.dk]
Til: Mikkel Glargaard [mgl@solrod.dk];Lotte Lodberg Kjær [llk@solrod.dk]
Sendt dato: 14-10-2020 09:09
Modtaget Dato: 14-10-2020 09:09
Vedrørende: VS: Lugt ved Åmarken kl 12.20

Venlig hilsen 
Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Miljømedarbejder 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Teknik og Miljø 
Sendt: 14. oktober 2020 09:03 
Til: Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Emne: VS: Lugt ved Åmarken kl 12.20 

Venlig hilsen 
Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Miljømedarbejder 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Erik Lundsgaard 
Sendt: 13. oktober 2020 17:01 
Til: Teknik og Miljø 
Emne: SV: Lugt ved Åmarken kl 12.20 

Hej Simon 

Min driftsleder assistent Lars har ferie og jeg var i Kalundborg. 
Jeg har været på anlægget i dag og har talt med gutterne. 
Den ene port der var åben var værkstedet(ikke lugt derfra) og den anden var ind til modtagetanken, hvor der lige var ankommet en
maskinstation med en omrører. Da gas detektorerne slog ud åbnede de kortvarigt porten. 
Jeg har talt med omkring procedurerne. 

Forsat god dag. 

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen/Best regards, 

Erik Lundsgaard 
Driftschef (øst)/Operations Manager(east) 

Bigadan A/S 
Vroldvej 168 
DK-8660 Skanderborg 
Tel.: +45 8657 9090 
Mobil: +45 2022 2179 
Fax: +45 8657 9093 
www.bigadan.com 
el@bigadan.dk 92
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-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Teknik og Miljø 
Sendt: 12. oktober 2020 13:58 
Til: Erik Lundsgaard 
Emne: VS: Lugt ved Åmarken kl 12.20 

Hej Erik 

Vi har i dag kl. 13.30 været forbi anlægget og kunne observere, at begge porte stod helt åbne. Vil I sørge for, at de bliver lukket? 

Venlig hilsen 
Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 
Miljømedarbejder 

TEKNIK OG MILJØ 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
www.solrod.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Pernille Stenstrup Christiansen 
Sendt: 10. oktober 2020 12:25 
Til: Teknik og Miljø ; Erik Lundsgaard 
Emne: Lugt ved Åmarken kl 12.20 

Hej 

Begge porte står åbne på biogasanlægget kl 12.20 og der er ingen lastbiler inde. Det lugter i retning af cordozavej
mororvejsnedkørslen ( kl ca 10.45) 

Vh Pernille 
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