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Kære Mette 
 
Ja, vi ønsker aktindsigt i jeres tilsagn til Solrød Bioenergi ApS om pristillæg. Oplysningen om det maksimalt 
mulige offentlige tilskud kan næppe være en forretningshemmelighed – det er jo ikke givet, at 
virksomheden udnytter det maksimalt mulige fuldt ud. Det er derfor svært at forestille sig, at indsigt i 
oplysningen nærliggende vil kunne påføre Solrød Bioenergi ApS betydelig økonomisk skade. 
 
Tak, vi vil fortsat gerne bede om indsigt i pristillægget til Solrød Bioenergi ApS i 2019 og 2020. 
 
Ja, vi ønsker aktindsigt i den af Solrød Bioenergi ApS oplyste maksimale kapacitet for opgraderingsanlægget 
i Solrød. Oplysningen om den maksimalt mulige kapacitet kan næppe være en forretningshemmelighed – 
leveranceaftalen med virksomhedens anlæg har indgået leveranceaftale med på 170.000 MwH, og det er jo 
ikke givet, at virksomheden udnytter det maksimalt mulige fuldt ud. Det er derfor svært at forestille sig, at 
indsigt i oplysningen nærliggende vil kunne påføre Solrød Bioenergi ApS betydelig økonomisk skade. 
 
 
Tak for oplysningen om, at Solrød Bioenergi ApS ikke har oplyst til jer, at virksomheden modtager tilskud til 
opgraderingen af biogas fra anden side, hvilket virksomheden er forpligtet til. Vedhæftet følger 
dokumentation for, at opgraderingen er støttet af Solrød Biogas A/S. Solrød Biogas A/S er et 100 % 
kommunalt ejet forsyningsselskab etableret efter varmeforsyningsloven. 
 
Hos CEDE fokus på, at vi som samfund ikke skaber tilskudsmaskiner – der skal være balance mellem 
forsyningssikkerhed og samfundsøkonomi. 
 
Naturligt er vores næste spørgsmål derfor – hvordan vil I forholde jer til, at Solrød Bioenergi ApS ikke har 
oplyst om, at etableringen af opgraderingsanlægget og opgraderingen af biogassen er støttet af Solrød 
Biogas A/S? 

• Solrød Bioenergi ApS modtog et færdigt projekt omkring opgraderingsanlægget fra Solrød Biogas 
A/S. Projektet blev overdraget til Solrød Bioenergi ApS uden betaling, uanset udviklingsarbejdet 
ifølge årsregnskabet havde kostet Solrød Biogas A/S et betydeligt millionbeløb, og sådant arbejde 
normalt prissættes ved overdragelse. 

• Arealet, hvor Solrød Bioenergi ApS har deres installationer, stilles til rådighed af Solrød Biogas A/S 
uden betaling, uanset at dette normalt sker ved prisfastsat leje eller salg. 

• Solrød Biogas A/S har indgået en aftale med Solrød Bioenergi ApS om leveringen af biogas til 
opgradering hos Solrød Bioenergi ApS, som er uopsigelig indtil 011034, altså i hele den forventelige 
levetid. Aftalen blev indgået tidsmæssigt, så leverancerne til Solrød Bioenergi ApS var sikret i det 
efterfølgende koncessionsudbud af driften på Solrød Biogas. 

• Solrød Bioenergi ApS har siden oktober 2019 modtaget et kapitalbidrag til opgraderingsanlægget 
fra Solrød Biogas A/S. Bidraget betales ifølge aftalen indtil 2 måneder efter, at Bigadan-koncernens 
eget biogasanlæg er i drift. Vi har gennem aktindsigt modtaget den vedhæftede kopi af aftalen. 

Jeg har tillige til din orientering vedhæftet den oversigt over samtlige ulovlige forhold, vi har konstateret 
omkring Solrød Biogas A/S og Solrød Bioenergi ApS, pr. marts 2021. 
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Hvis I har spørgsmål eller brug for yderligere, er I velkommen til at kontakte os. 
 
 
Iben Brinkland 
Center for Demokratisk Facilitering 
www.cede.dk 
T: +45 31 71 88 22 
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