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Er ARGO sikker på, at KOD håndteres i overensstemmelse med udbud og lovgivning? 
 
Center for Demokratisk Facilitering (CEDE) har fulgt ARGOs opfølgning på udbuddet af håndterin-
gen af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD). ARGO indgik efter udbud aftale med 
Gemidan Ecogi Egedal A/S om håndteringen af KOD med forgasning i Odense. Allerede ved op-
gavens start pr. 1. januar 2021 var opgaven af Gemidan Ecogi Egedal A/S flyttet til Solrød. 
 
Gennem aktindsigt har vi fået indsigt i aftalerne mellem ARGO og Gemidan Ecogi Egedal A/S samt 
mellem Gemidan Ecogi Egedal A/S og Bioman ApS / Solrød Bioenergi ApS. 
 
I marts 2021 gjorde vi bl.a. ARGO opmærksom på, at oplysningerne fra Gemidan Ecogi Egedal 
A/S om de konkrete forhold hos Solrød Biogas, som ARGO havde bedt om, var taget fra Bioman 
ApS prospekt til Amager Ressourcecenter I/S om en mulig fremtidig placering ved Solrød Biogas, 
der var således ikke tale om aktuelle oplysninger fra driften hos Solrød Biogas. 
 
 
 
Vi er nødt til at spørge, hvad er det, Solrød Bioenergi ApS prøver at skjule? 
Vi har gentagne gange bedt om aktindsigt i driftsjournalen for Solrød Biogas både hos Solrød 
Bioenergi ApS, Solrød Biogas A/S og Solrød Kommune, som varetager projektleder- og 
administrationsopgaven hos Solrød Biogas A/S.  
 
I august 2020 fik vi oplyst både hos Solrød Bioenergi ApS, Solrød Biogas A/S og Solrød Kommu-
ne, at der ikke foreligger en driftsjournal for Solrød Biogas, uanset at denne er et krav ifølge miljø-
godkendelsen. Senere blev vi af Solrød Kommune vejledt om, at der forelå en driftsjournal. 
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Vi bad igen om aktindsigt i driftsjournalen. Den 27. april 2021 fik vi fra Bigadan A/S afslag på akt-
indsigt med henvisning til, at virksomheden er privat. Vi har naturligvis påklaget dette til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Der er tale om virksomhed med miljøgodkendelse, og aktiviteterne sker 
efter varmeforsyningsloven. 
 
Det fremgår af offentlighedslovens § 3, stk. 2, nr. 3, at kollektive varmeforsyningsanlæg efter var-
meforsyningsloven, herunder biogasanlæg ifølge loven, er omfattet af reglerne om aktindsigt og 
dermed også reglerne om aktindsigt i miljøoplysninger. Det fremgår tillige af driftsudbuddet hos 
Solrød Biogas A/S, januar 2020, at Solrød Bioenergi ApS var vejledt om den særlige offentligretlige 
ramme for denne type af virksomhed. 
 
 
 
Bioman ApS indgår aftaler med Gemidan Ecogi Egedal A/S som vedrører Solrød Biogas A/S 
Aftalerne omkring håndteringen af KOD fra ARGO på Solrød Biogas synes at være indgået mellem 
Gemidan Ecogi Egedal A/S og Bioman ApS. Bioman ApS er imidlertid ikke aktør omkring Solrød 
Biogas. Anlægget ejes af Solrød Biogas A/S, og efter udbud i januar 2020 varetager Solrød 
Bioenergi ApS driften af anlægget for Solrød Biogas A/S. 
 
Bioman ApS har til ARGO og Gemidan Ecogi Egedal A/S fremskaffet oplysninger fra Solrød 
Bioenergi ApS, hvori Solrød Bioenergi ApS garanterer, at ARGO´s krav om økologisk kvalitet 
overholdes pr. 15. april 2021. 
 
Solrød Bioenergi ApS oplyser, at pr. 16. april 2021 er sammensætningen af biomasse på Solrød 
Biogas økologisk, idet sammensætningen pr. 15. marts 2021 var således: 
 

Biomasse pr. 160321 Mængde / år 
Citrusskallerest fra pektinproduktion 80.000 t 
Tangrest fra produktion af caragneenan 3.500 t 
Tang fra Solrød Strand 1.500 t 
Produktionsrester fra brødproduktion 800 t 
Frugt og grønt biomasse fra fødevareproducent 1.000 t 
Pulpede kyllingeskrog, kat. 3 4.800 t 
Madaffald, kildesorteret 500 t 
Madaffald, servicesektoren 1.500 t 
Madaffald, servicesektoren 1.500 t 
Madaffald, kildesorteret 135.000 t 
Mave-tarm affald kat. 2 2.000 t 
Blod kat. 3 1.000 t 
Ostevalle 150 t 
Husdyrgødning 55.000 t 

 
 
I perioden fra maj 2020 og et år frem er Solrød Biogas gået fra ikke-økologisk til økologisk hånd-
tering med KOD som den primære biomasse, herunder er den uopsigelige aftale med Chr. Hansen 
om håndtering af 70.000 ton eulat fjernet fra Solrød Biogas. Eulat i et biogasanlæg er ikke forene-
ligt med kravet om økologisk håndtering. 
 
Solrød Biogas A/S forpligtede i driftsudbuddet Solrød Bioenergi ApS til at varetage aftalen med 
Chr. Hansen frem til 2022. Aftalen om eulat med Chr. Hansen var ifølge oplysningerne i udbuddet 
uopsigelig.  
 

Biomasse pr. 010120 Mængde / år Biomasse pr. 160321 Mængde / år 
Citrusskallerest fra 
pektinproduktion 

95.000 t  80.000 t 
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Tangrest fra produktion af 
caragneenan 

2.000 t  3.500 t 

Tang fra Solrød Strand 1.500 t  1.500 t 
Madaffald, kildesorteret 4.000 t  135.500 t 
Madaffald, servicesektoren 4.000 t  3.000 t 
Slagteripulp 2.500 t Pulpede kyllingeskrog, kat. 3 4.800 t 
Svineblod 1.500 t   
Fedtudskiller 700 t   
Husdyrgødning 40.500 t  55.000 t 
Eulat 70.000 t   
Såpe 4 1.800 t   
  Produktionsrester fra 

brødproduktion 
800 t 

  Frugt og grønt biomasse fra 
fødevareproducent 

1.000 t 

  Mave-tarm affald kat. 2 2.000 t 

 
 
Det fremgår ligeledes af udbuddet, at væsentlige aftaleændringer skal godkendes af Solrød Biogas 
A/S. Har Solrød Biogas A/S godkendt ophøret af aftalen med Chr. Hansen og erstatningen af den-
ne med aftalen om KOD fra Gemidan Ecogi Egedal A/S? 
 
Ifølge udbudsreglerne kan en aftale indgået mellem Solrød Biogas A/S og Solrød Bioenergi ApS 
efter udbud ikke umiddelbart ændres. 
 
 
 
Ulovlig håndtering af erhvervsaffald på et kommunalt anlæg tilhørende Solrød Biogas A/S 
Gemidan Ecogi Egedal A/S forbehandler KOD fra ARGO, og sender pulpen til Solrød, hvor forgas-
ningen finder sted. Gemidan Ecogi Egedal A/S håndterer ifølge virksomhedens miljøgodkendelse 
affald, herunder også blandet kommunalt indsamlet affald. Vi har for god ordens skyld forespurgt 
Egedal Kommune, hvorvidt der er tale om andet end affald. Dette er ikke tilfældet. 
 
Håndteringen af erhvervsaffald på et kommunalt varmeforsyningsanlæg, herunder et biogasanlæg 
er ulovlig. Dette fremgår af reglerne i aktørbekendtgørelsen. 
 
Vi har også tidligere klaget til byrådet i Solrød Kommune over ulovlig håndtering af affald på Solrød 
Biogas. Den 15. januar 2021 svarede Henrik Winther Nielsen, kommunaldirektør, at Solrød 
Kommune har retten til at omklassificere input på Solrød Biogas. Dette er imidlertid ikke tilfældet, 
ifølge lovgivningen om affald er det produktionskommunen, som klassificerer materiale. 
 
Hvis I har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte Center for 
Demokratisk Facilitering. 
 
 
Med venlig hilsen 
Iben Brinkland, formand 


