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Vedr: Biogasanlæg på Åmarken  
 
1. Indledning 
 
Som advokat for Ina Lindemark (Åmarken 2 C) skal jeg herved komme med supplerende 
bemærkninger til det høringssvar, som hun indsendte den 2. februar 2020. 
 
Dette supplerende høringssvar er udarbejdet på grundlag af oplysninger modtaget fra kommunen, 
ARC og Energistyrelsen i forbindelse med aktindsigt, oplysninger fra Solrød Bioenergi ApS på et 
informationsmøde den 10. marts 2020 samt miljøgodkendelserne til Solrød Biogas A/S, der er 
tilgængelige på internettet mv.  
 
Det har således ikke været muligt på baggrund af det af Solrød Kommune fremsendte idéoplæg af 
20. januar 2020 at danne sig et overblik over det ansøgte projekt sammenholdt med det 
eksisterende biogasanlæg. 
 
Sammenfattende er det fortsat min opfattelse – som også anført i mails af 12. og 23. marts 2020 - 
at det af Solrød Kommune fremsendte idéoplæg af 20. januar 2020 er så mangelfuldt, at de i alt 28 
høringssvar, der indkom i den 14 dages høringsperiode, er afgivet på et ufuldstændigt grundlag. 
Der bør derfor allerede nu gennemføres en ny høring. 
 
2. Sammenfatning vedrørende det ansøgte projekt og idéoplægget 
 
Det fremgår af miljøvurderingslovens § 35, stk. 2, at myndigheden skal offentliggøre en kort 
beskrivelse af hovedtrækkene i det påtænkte projekt med henblik på høring af offentligheden i 
scopingfasen. Denne høring skal lede frem til myndighedens udtalelse vedrørende afgrænsning af 
miljøkonsekvensrapportens indhold i henhold til miljøvurderingslovens § 23. Det er derfor af 
væsentlig betydning, at projektbeskrivelsen i idéoplægget er fyldestgørende og retvisende: 
 

• I det fremsendte idéoplæg af 20. januar 2020 er det imidlertid end ikke oplyst, at det 
ansøgte projekt indebærer behandling af 250.000 tons biomasse årligt, herunder 50.000 
tons KOD (madaffald) indsamlet fra de 5 ejerkommuner i det fælleskommunale selskab, 
ARC (København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby og Hvidovre kommuner).  

 
Til sammenligning behandler det eksisterende biogasanlæg 226.000 tons biomasse årligt 
og har en trafikbelastning på ca. 56 lastbiler dagligt. Hvis det ansøgte projekt godkendes, 
vil behandlingskapaciteten således blive mere end fordoblet til i alt 467.000 tons biomasse 
årligt, ligesom der også må forventes mere end en fordobling af antallet af 
lastbiltransporter. 

 
• Det samme gør sig gældende for arealanvendelsen. Det nuværende lokalplanområde i 

Lokalplan 418.1 er på i alt ca. 33 ha, og til det ansøgte projekt er der behov for et 
yderligere areal på ca. 41 ha. Det samlede biogasområde vil dermed også blive mere end 
fordoblet til i alt ca. 74 ha. 
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• Hverken idéoplægget af 20. januar 2020 eller afgræsningsnotatet af 17. februar 2020 
betoner, at det helt afgørende forhold for projektet og miljøkonsekvensrapporten er den 
kumulative virkning med det eksisterende biogasanlæg, der er beliggende i et område med 
særlige drikkevandsinteresser samt tæt på § 3-beskyttet natur og Natura 2000-områder. 

 
Disse oplysninger bør også sammenholdes med den omstændighed, at det eksisterende anlæg, 
ejet af Solrød Biogas A/S, blev idriftsat for ca. 5 år siden i begyndelsen af 2015 med en kapacitet 
på 141.000 tons biomasse årligt.  
 
Hovedformålet med anlægget var at udnytte lokalt tilgængelige organiske affaldsfraktioner mv. i 
form af (i) restprodukterne pektin og carrageenan fra virksomheden CPKelco beliggende ca. 2 km 
fra biogasanlægget, (ii) tang fra strandrensning i Køge Bugt og (iii) husdyrgødning. 
 
Kapaciteten på anlægget blev i årene 2015 til 2018 udvidet til i alt 226.000 tons biomasse årligt. 
Den yderligere kapacitet på ca. 80-85.000 tons biomasse årligt anvendes til behandling af 
biomasse fra industrien i form af eluat fra Novo Nordisk, KOD (madaffald – ikke fra Solrød 
Kommune og omegn), gærfløde mv. og er dermed råvarer, der ikke findes i lokalområdet. 
 
Hvis kapaciteten bliver yderligere udvidet med 250.000 tons biomasse årligt, vil området på kun 
ca. 5 år have udviklet sig fra at være et mindre biogasanlæg med en årlig behandlingskapacitet på 
141.000 tons biomasse fra lokalområdet til at behandle 476.000 tons biomasse fortrinsvis 
indsamlet meget langt fra lokalområdet. 
 
Området på Åmarken 6 vil dermed inden for en kort tidshorisont have udviklet sig fra at være et 
enkeltstående, mindre anlæg i det åbne land til behandling af lokalt tilgængelige råvarer til at blive 
et egentligt nyt industriområde.  
 
3. Kapacitetsudvidelserne på Åmarken 6 - fra lokalt projekt til storindustri 
 
3.1 kapacitetsudvidelserne på det eksisterende anlæg 
 
Den 29. januar 2015 modtog biogasanlægget den første miljøgodkendelse. Anlægget havde som 
nævnt en årlig kapacitet på 141.000 tons og blev opført for at kunne udnytte (i) restprodukter fra 
pektin- og carrageenanproduktion fra virksomheden CPKelco i Ll. Skensved, (ii) tang fra 
strandrensning i Køge Bugt samt (iii) husdyrgødning. Der var ca. 20-30 daglige til- og frakørsler 
med lastbiler. 
 
Det fremgår direkte af miljøgodkendelsens konklusion, at hovedformålet med anlægget var at 
udnytte lokalt tilgængelige organiske affaldsfraktioner/restprodukter til energiproduktion. 
 
Supplerende fremgår det af Lokalplan 418.1 for området, at biogasanlægget blev til i et 
samarbejde mellem Solrød Kommune og virksomheden CPKelco, der er beliggende ca. 2 km fra 
biogasanlægget (lokalplanen, side 5 og 9).  
 
Den 1. oktober 2015 blev der udstedt et tillæg til miljøgodkendelsen, der indebar en udvidelse af 
kapaciteten til 191.000 tons/år, herunder med flere typer af biomasse, samt etablering og drift af 
et fyringsanlæg til opvarmning af biomassen. Antallet af transporter med lastbil blev forøget til 30 
til- og frakørsler pr. døgn. 
 
Den 24. april 2018 blev der udstedt endnu et tillæg til miljøgodkendelsen, der omfattede en 
udvidelse af anlæggets kapacitet til 226.000 tons/år og gav mulighed for behandling af nye typer 
biomasse, samt etablering af 2 pasteuriseringstanke til varmebehandling af bl.a. KOD (madaffald).  
 
Det fremgår af tillægget (side 11), at typen af biomasse fordeler sig som følger: 
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Kun 51.000 tons biomasse stammer fra husdyrgødning og tang fra strandrensning mv. og 95.000 
tons biomasse stammer fra den nærtliggende virksomhed CPKelco. Der behandles således kun i alt 
ca. 146.000 tons biomasse fra lokalområdet. 
 
Den 24. september 2019 blev der udstedt endnu et tillæg til miljøgodkendelsen omfattende 
opførelse og drift af et opgraderingsanlæg, en BMR-station (Biogas Måle- og Reguleringsstation 
ejet og drevet af HMN Gasnet/Evida, der modtager den opgraderede biogas), og et anlæg til 
rensning af biogassen for svovl.  
 
Biogassen kan således nu også opgraderes og leveres til naturgasnettet frem for kun at kunne 
anvendes til fjernvarmeproduktion mv. 
 
Lokalplanområdet er på ca. 33.838 m2, hvoraf kun ca. 20.843 m2 har været bebygget indtil 2019, 
hvor kommunen solgte og udstykkede ca. 12.978 m2 (matr.nr. 13k, Jersie By, Jersie) til Solrød 
Bioenergi ApS, som herefter har opført det nævnte opgraderingsanlæg mv. Disse oplysninger 
fremgår bl.a. af www.ois.dk og www.tinglysning.dk. 
 
Sammenfattende er det biogasanlæg, der blev idriftsat i 2015 med henblik på at udnytte lokalt 
tilgængelig biomasse, over en periode på kun ca. 5 år ved at udvikle sig til at blive et regulært nyt 
industriområde, der fortrinsvis behandler biomasse fra industrien. Der er endvidere ikke meget 
landbrug i området og derfor heller ikke i nævneværdigt omfang landmænd i nærområdet til at 
modtage den afgassede biomasse. Dermed er begrundelsen for placeringen af det oprindelige 
biogasanlæg midt i det åbne land heller ikke længere til stede. 
 
3.2 Det ansøgte anlæg 
 
I det ansøgningsmateriale, som jeg har modtaget som led i aktindsigt hos kommunen den 1. april 
2020, er der intet anført om kapaciteten af det ansøgte anlæg, ud over at der er tale om mere end 
100 tons biomasse om dagen (dvs. 36.500 tons årligt), og at der derfor skal udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport (VVM) for anlægget. 
 
Heller ikke i det af Solrød Kommune fremsendte idéoplæg af 20. januar 2020 er der angivet noget 
om kapaciteten. 
 
Min klient har dog på et informationsmøde med Solrød Bioenergi ApS den 10. marts 2020 fået 
oplyst, jf. præsentation fra mødet (bilag 1, side 4), at virksomheden vil ansøge om en årlig 
behandlingskapacitet på 250.000 tons, og dermed mere end en fordobling af den eksisterende 
behandlingskapacitet på 226.000 tons biomasse årligt. Det samlede, kumulerede anlæg i området 
vil dermed kunne behandle 476.000 tons biomasse årligt. 
 
Det fremgår af præsentationen (bilag 1, side 4), at de 250.000 tons biomasse vil hidrøre fra 
husdyrgødning, agroindustrielle restprodukter, bioaffald samt KOD (madaffald), uden at der er 
oplyst noget nærmere om fordelingen.  
 
Det fremgår dog af præsentationen og materiale modtaget via aktindsigt fra ARC, at dette 
fælleskommunale selskab ønsker at eje et forbehandlingsanlæg på arealet til de ca. 50.000 tons 
KOD, som kommunerne årligt forventer at indsamle. 
 
For så vidt angår arealbehovet fremgår det af ansøgningsmaterialet, at projektarealet er på ca. 55 
ha. Dette er dog ændret af ansøger i høringssvar af 29. januar 2020 til ca. 41 ha. Til 
sammenligning er det eksisterende lokalplanområde som nævnt på ca. 33 ha. 
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Sagt med andre ord: Det ansøgte projekt indebærer en væsentlig forøgelse af det samlede 
biogasareal fra ca. 33 ha til i alt ca. 74 ha i et område med særlige drikkevandsinteresser, der 
tillige grænser op til et § 3-beslyttet område og med en nær placering til et Natura 2000-område.  
 
4. Afsluttende bemærkninger i relation til lugtgener 
 
Det skal afslutningsvist fremhæves, at allerede det eksisterende biogasanlæg indebærer 
væsentlige gener for min klient bl.a. i form af lugtgener. 
 
Min klient har flere gange klaget over lugtgenerne og er bekendt med, at mange andre borgere i 
området også gentagne gange har klaget over lugtgener. Disse klager er dog tilsyneladende ikke 
blevet registeret af Solrød Biogas A/S. 
 
I Solrød Kommunes notat af 3. februar 2020 om ”Spørgsmål og svar om ansøgning fra Solrød 
Bioenergi ApS” fremgår på side 4, at det er vigtigt, at et nyt projekt ikke giver anledning til 
lugtgener for de omkringboende.  
 
Det fremgår endvidere af notatet, at ”Solrød Biogas har haft stor succes med at holde lugtgenerne 
til et minimum”.  
 
Dette udsagn kan min klient på ingen måde nikke genkendende til. Hvis det ansøgte projekt 
godkendes, og behandlingskapaciteten dermed bliver mere end fordoblet, må det således 
forventes at føre til meget væsentlige lugtgener i lokalområdet. 
 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Marlene C. Hannibal 
Advokat (H), indehaver 
(Sendt digitalt uden fysisk underskrift) 
 
 
 
 
BILAG: 
Bilag 1: Præsentation fra Solrød Bioenergi ApS til informationsmøde den 10. marts 2020 



Solrød Bioenergi
Møde m. Jersie Bylaug, tirsdag den 10. marts, 2020
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V. Erik Lundsgaard, driftschef, Solrød Bioenergi
Telefon: +45 2022 2179
E-mail: el@bigadan.dk
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1. Hvem er Bigadan?

2. Dét ansøger vi kommunen om…

3. Hvad betyder anlægget for Solrød?

4. Hvorfor er produktion af biogas vigtig i Danmark?

5. Bigadans indsatser for at mindske gener

6. Spørgsmål og åben dialog

Agenda
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• Bigadan har mere end 30 års erfaring i branchen som 
ejer og driftsleder

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

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

• Bigadan driver i øjeblikket 10 anlæg i Danmark

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet



8

4. Hvorfor er produktion af biogas vigtig i Danmark?

Store energislugende, 
danske virksomheder 

efterspørger biogas 
lavet på blandt andet 

KOD, når de skal 
hjælpe med 70 pct. 

målsætningen.



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

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

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

5. Bigadans indsatser for at mindske gener
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6. Spørgsmål og dialog



Tak for i dag !
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Erik Lundsgaard, driftschef, Solrød Bioenergi
Telefon: +45 2022 2179
E-mail: el@bigadan.dk
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