
 

 

 

 
 

IDÉOPLÆG  

HØRING AF OFFENTLIGHED OG BERØRTE MYNDIGHEDER   

EMNER, DER SKAL BELYSES I MILJØKONSEKVENSRAPPORTEN FOR UDBYGNING AF 
SOLRØD BIOGAS 

 

 

 

 

 

 

 

Solrød Biogas A/S 

Åmarken 6, 4623 Lille Skensved 



Side 2 af 5 

 

 
 

Januar 2019 

Baggrund for projektet 
Solrød Kommune har modtaget ansøgning fra Solrød Biogas A/S vedrørende udbygning af biogasan-

lægget, som er placeret på Åmarken 6, 4623 Lille Skensved. Baggrunden for ansøgningen er, at bio-

gasanlægget ønsker at udvide kapaciteten for fremadrettet at bevare sin styrke og konkurrencedygtig-

hed i en sektor, der er under forandring.  

Dette indebærer, at anlægget skal anvende en større mængde biomasse som primært vil bestå af rest-

produkter fra industrier. Solrød Biogas har i dag en kapacitet på 226.000 ton biomasse pr. år. Anlægs-

udvidelsen medfører, at anlægget vil få kapacitet til at behandle 350.000 ton biomasse pr. år.  

Udvidelsen består af etablering af nye 

tanke til biomasse samt et gasopgrade-

ringsanlæg, der renser biogassen til natur-

gaskvalitet. Det betyder, at en del af bio-

gassen vil blive ført til naturgasnettet og 

solgt som bionaturgas (grøn energi). I dag 

anvendes den producerede biogas til pro-

duktion af elektricitet og varme ved VEKS’ 

gasmotor, som leverer varme til Solrød 

Fjernvarme og grøn strøm til nettet. Efter 

udvidelsen vil Solrød Biogas fortsat levere 

biogas til VEKS’ gasmotor. Med udvidelsen 

af biogasanlægget øges biogasproduktio-

nen, hvilket giver Solrød Biogas mulighed 

for at også at levere grøn gas til nettet, og biogas til et eventuelt kraftvarmeanlæg ved Havdrup Fjern-

varme.  

Solrød Biogas behandler husdyrgødning, tang, industrielle restproduktioner og organisk affald som 

medfører, at der produceres værdifuld biogas samtidig med, at næringsstofferne i det afgassede mate-

riale anvendes som gødningsprodukt, hvorved næringsstofferne recirkuleres. Biogasanlægget giver 

hermed en mulighed for at recirkulere næringsstoffer i tang og industrielle restprodukter der normalt 

ikke recirkuleres. Ved at indgå i biogasprocessen vil det, der før blev betragtet som affald, blive an-

vendt til gødning og dermed til fødevareproduktion. Den tang der anvendes i biogasanlægget stam-

mer fra strandrensning fra lokale strande.  

Projektets karakteristika 
Forøgelse af behandlingskapaciteten fra 226.000 ton pr. år til 350.000 ton pr. år vil medføre en for-

øgelse af trafikbelastningen, idet flere biomassetransporter vil køre til og fra anlægget. Det forventes, 

at det daglige antal fremadrettet vil være ca. 66 biler på hverdage. På lørdage og søndage forventes 

der at køre ca. 14 biler pr. dag. Lastbiltrafikken vil hovedsageligt køre via motorvejen. 

Udvidelsen omfatter følgende nye anlægskomponenter: 

 En ny betontank til at blande biomasse inden biomassen afgasses i reaktortanke 

 En ny reaktortank til afgasning af biomasse 

 En ny reaktortank til efterafgasning (trin-2 reaktortank) 

 Opgraderingsanlæg til rensning af biogas til naturgaskvalitet 

 BMR-station (biogas måle- og reguleringsstation) ved tilførsel af gas til gasnettet 

 Nyt varmeanlæg til produktion af yderligere procesvarme til internt forbrug 
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 Nye varmevekslere til at sikre optimal udnyttelse af procesvarme 

 Ny større gasfakkel, der svarer til den større gasproduktion  

 Ny supplerende pasteuriseringstank til kontinuerlig pasteurisering af biomasse 

Det omkringliggende landskab 
Solrød Biogas er beliggende syd for Solrød på den vestlige side af Køge Bugt Motorvejen. Fra biogas-

anlægget er der ca. 2 km kørsel til Køge Bugt Motorvejen. 

 

 

Figur 1: Placering af Solrød Biogas markeret med rødt 

Biogasanlægget er beliggende i det åbne land. De nye anlægsdele etableres inden for biogasanlæg-

gets matrikel i tilknytning til det øvrige anlæg. Hermed vil udvidelsen ikke ændre anlæggets visuelle 

påvirkning på det omkringliggende landskab væsentligt.  

Nærmest beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er et vandløb samt mose og 

strandeng, der er beliggende ca. 150 meter syd for biogasanlægget. Ingen af de nævnte områder for-

ventes påvirket af anlægsudvidelsen. 

Forhold til de lokale rammer 
Solrød Biogas er omfattet af kommuneplanramme 418: Biogasanlæg ved Jersie. I kommuneplanram-

men står, at området må anvendes til teknisk anlæg som biogasanlæg med tilhørende funktioner.  

Solrød Biogas er også omfattet af Lokalplan nr. 418.1: Biogasanlæg ved Åmarken vedtaget i oktober 

2012. Herudover er der i september 2013 vedtaget et tillæg til førnævnte lokalplan. Solrød Kommunes 

planafdeling undersøger, hvorvidt der er behov for at udarbejde en ny lokalplan. 
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Planproces og miljøkonsekvensrapport 
Projektet for udvidelse af Solrød Biogas er miljøvurderingspligtigt, hvilket betyder, at der udarbejdes 

en miljøkonsekvensrapport, da udvidelsen omhandler en stigning i biomassekapacitet på mere end 

100 tons pr. dag (36.500 tons pr. år).  

Miljøkonsekvensrapporten har til formål at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og 

den endelige beslutning om et projekts realisering. Forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrappor-

ten indkaldes idéer og forslag til det videre arbejde. Det kan for eksempel være idéer til hvilke miljøpå-

virkninger som særligt skal lægges vægt på eller områder, som kan være særligt sårbare overfor miljø-

påvirkninger. 

 

Denne beskrivelse er første led i planprocessen, hvori Solrød Kommune inviterer alle interesse-

rede til at komme med idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens omfang. 

 

Såfremt Solrød Kommune efter debatfasen fortsat ønsker at arbejde videre med projektet, vil der blive 

udarbejdet en miljøkonsekvensrapport og evt. lokalplan. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er 

at forbedre beslutningsgrundlaget, inden der tages videre stilling til projektet ved at belyse emner 

som: 

 

 En samlet teknisk beskrivelse af projektet 

 Trafik – specielt ændringer i forhold til nuværende forhold 

 Lugt og støj 

 Påvirkning af jordbund, vand, luft, fauna, flora og klima 

 Mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative 

miljøpåvirkninger. 

 

Det konkrete materiale i form af miljøkonsekvensrapporten, kommuneplantillæg og lokalplan offent-

liggøres senere i en 8 ugers høringsperiode. Her er det igen muligt at indsende bemærkning til miljø-

konsekvensrapporten, evt, kommuneplantillæg samt evt lokalplan.  

På baggrund af bemærkningerne fra høringsperioden og konklusionerne fra miljøkonsekvensrappor-

ten tager Solrød Kommune beslutning om evt. kommuneplantillæg og lokalplan kan godkendes, samt 

om der kan gives tilladelse af projektet. 

Hvad skal håndteres særligt i denne sag?  
Miljøkonsekvensrapporten omfatter en samlet beskrivelse af projektet og de konsekvenser, som pro-

jektet har for miljøet både direkte og indirekte. Miljøkonsekvensrapporten vil danne grundlag for of-

fentlig debat og den endelige udformning af projektet.  

Miljøkonsekvensrapporten og den offentlige debat skal samtidig bidrage til, at give Solrød Kommune 

et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, om projektet kan gennemføres og hvilke foranstaltninger, pro-

jektet eventuelt kan pålægges for at minimere eller forhindre miljøpåvirkninger. De forhold, der skal 

belyses nærmere, vil blive fastsat efter denne debatfase.  

Ved vurdering af miljøemnerne holdes miljøpåvirkningerne op imod situationen i dag for at belyse for-

skellen.  
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Spørgsmål til debat 
Hvilke forhold mener du, der bør belyses nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonse-

kvensrapporten for projektet? 

Eksempelvis: 

 Emner udover de skitserede, der bør indgå i miljøkonsekvensrapporten. 

 Steder, hvorfra det vurderes at være særligt vigtigt at visualisere det nye biogasanlæg. 

Indkaldelse af forslag, idéer og synspunkter 
Debatoplægget er udarbejdet af Solrød Kommune i henhold til Miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, pkt. 

2. at der skal foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder ved afgrænsningen af 

miljøkonsekvensrapportens indhold og før myndigheden afgiver en udtalelse efter Miljøvurderingens-

lovens §23.  

Høringsperioden varer 2 uger og løber fra den 9. januar 2019 til den 23. januar 2019. 

Indsendte bemærkning eller ændringsforslag offentliggøres på Solrød Kommunes hjemmeside med 

navn – der er således fuld offentlighed om høringsnavn.  

Dine kommentarer og input til debatten, der som nævnt skal være modtaget seneste den 23. januar 

og sendes som mail til: teknisk@solrod.dk eller via brev til adressen: Solrød Kommune, Solrød Center 

1, 2680 Solrød. Husk at angive dit navn og adresse.  

 

 


