
 

 

 

 

LEDELSES- 

SEKRETARIATET 

 

 Spørgsmål og svar om ansøgning fra Solrød Bioenergi ApS 

Der er opstået en række spørgsmål i forbindelse med, at Solrød Kommune har modtaget en ansøgning 

om etablering af et nyt biogasanlæg og forbehandlingsanlæg. Derfor har vi udarbejdet dette 

spørgsmål/svar-ark, som besvarer de spørgsmål, der er blevet rejst.   

 

Vi vil i det følgende besvare de mest stillede spørgsmål. Hvis projektet i løbet af processen giver anledning 

til yderligere spørgsmål, vil vi opdatere dette spørgsmål/svar-ark.  

 

Hvad er Solrød Kommunes rolle i sagen om Solrød Bioenergi ApS?  

Solrød Kommune har i januar 2020 modtaget en ansøgning fra et privat selskab: Solrød Bioenergi ApS. 

Selskabet ønsker at etablere et biogasanlæg samt et forbehandlingsanlæg til madaffald ved siden af 

Solrød Biogas A/S, som Solrød Kommune ejer 100 procent af.  

 

Solrød Kommune har ingen part i sagen.  

 

Solrød Kommune skal myndighedsbehandle ansøgningen. Første skridt i processen er en idéindkaldelse, 

hvor kommunen beder borgere og andre interesserede om deres forslag til, hvad en 

miljøkonsekvensvurdering skal indeholde. Denne idéindkaldelse blev udsendt den 20. januar og er 

afsluttet den 3. februar 2020. Solrød Kommune er nu i gang med at bearbejde de svar, der er kommet ind 

fra borgerne.   

Hvad er forskellen på Solrød Biogas A/S og Solrød Bioenergi ApS?  

Solrød Biogas ejes og drives af selskabet Solrød Biogas A/S og har været i fuld drift siden 2015. Solrød 

Kommune ejer 100 procent af Solrød Biogas A/S.  

 

Solrød Biogas har efter et offentligt udbud i 2015 indgået en femårig aftale med Bigadan A/S om, at de 

varetager den daglige drift af Solrød Biogas. Denne aftale udløber den 1. august 2020.  

 

Bigadan A/S ejer selskabet Solrød Bioenergi ApS. Det er Solrød Bioenergi ApS, der har ansøgt Solrød 

Kommune om at etablere et biogasanlæg samt et forbehandlingsanlæg til madaffald ved siden af Solrød 

Biogas.   

 

Solrød Biogas A/S og Solrød Bioenergi ApS er altså to helt separate virksomheder. Solrød Bioenergi ApS 

har i kraft af selskabets ejer Bigadan A/S og deres relation til Solrød Biogas A/S fået et ståsted i Solrød 

Kommune og set muligheder for at etablere yderligere biogasproduktion her.  
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Solrød Biogas A/S og Solrød Bioenergi ApS 

 

 

Hvorfor skal madaffald fra ARC behandles i Solrød Kommune? 

Amager Ressourcecenter (ARC) er en 100 procent kommunalt ejet affalds- og energivirksomhed, som 

arbejder med at udnytte de ressourcer, der findes i affald. ARC har indgået en aftale med Solrød Bioenergi 

ApS (ejet af Bigadan A/S) om, at Solrød Bioenergi ApS skal etablere og drive et forbehandlingsanlæg til 

madaffald. Som en del af aftalen skal Solrød Bioenergi ApS også bioforgasse det behandlede madaffald, 

og det betyder, at der skal etableres et biogasanlæg til den del af processen. Det er derfor, at Solrød 

Bioenergi ApS ønsker at etablere et nyt biogasanlæg samt et nyt forbehandlingsanlæg i Solrød Kommune.  

 

Hvor meget madaffald skal de to nye anlæg behandle?  

Mængden af biomasse, der skal behandles på anlægget, kendes ikke på nuværende tidspunkt i processen. 

ARC forventer dog, at der vil kunne indsamles ca. 50.000 tons madaffald i ARCs fem ejerkommuner: 

Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby.  
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Hvad er betydningen for Solrød Kommune?  

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, og når den er færdig, kan effekterne beskrives mere 

konkret. De effekter, der er beskrevet nedenfor, er af mere overordnet karakter.  

 

Anlæggene understøtter byrådets vision om bæredygtig udvikling 

Ved at udbygge biogasaktiviteter i kommunen tager Solrød Kommune et stort ansvar for at forebygge 

klimaforandringer og skabe bæredygtig udvikling. Solrød Kommune vil gerne være en grøn og 

klimabevidst kommune, som støtter en grøn erhvervsudvikling og ambitiøse projekter på området, der er 

til gavn for borgere, miljø og klima.  

 

Solrød Bioenergi ApS er en mulighed for at få flere grønne virksomheder til kommunen  

Der er rift om de bæredygtige grønne virksomheder, som skal være med til at nedbringe Danmarks CO2-

udledning, fordi de både tilfører arbejdspladser og bidrager til en bæredygtig udvikling både lokalt og på 

landsplan. Her i Solrød Kommune har vi allerede gode erfaringer med offentlige/private partnerskaber, der 

bidrager positivt til vores ambitiøse mål om en grøn omstilling. Det er også disse stærke partnerskaber, 

der skal være med til at opfylde vores kommende ambitiøse klimamål i Solrød Kommunes klimaplan, som 

netop nu er ved at blive revideret. For at Solrød Kommune kan nå målene for den ambitiøse grønne 

omstilling, kræver det en indsats på tværs af flere sektorer, og det er vigtigt at have erhvervslivet med i 

den plan.  

 

Madaffald er en meget eftertragtet bioressource 

Madaffald indeholder både en stor energimængde og et stort næringsstofindhold, og det er derfor en 

vigtig og meget eftertragtet bioressource, der har en høj værdi. Ved at anvende madaffald i biogasanlæg 

er det muligt at genanvende værdifulde næringsstoffer, fordi madaffaldet bliver til et organisk 

gødningsprodukt til landbruget efter, at det er blevet bioforgasset. Det gødningsprodukt, der bliver i 

overskud hos Solrød Bioenergi ApS, kan anvendes af økologisk landbrug. Netop økologisk gødning er der 

stor efterspørgsel efter hos økologiske landmænd, som ikke må bruge kunstgødning. Når madaffaldet 

anvendes på de økologiske marker, gavner det derfor den økologiske produktion. 

 

Solrød Kommune kan højst sandsynligt udnytte biogasanlægget til billig, klimavenlig varme 

Hvis projektet bliver en realitet, at der mulighed for, at det kan give en række lokale sidegevinster. Det 

gælder eksempelvis lokal beskæftigelse både i byggefasen og i driftsfasen. Samtidig vil det højst 

sandsynligt være muligt at anvende overskudsvarme fra biogasanlægget til at forsyne borgere i 

nærliggende landsbyer med billig, klimavenlig varme. Allerede nu har vi stor succes med at understøtte 

lokale varmeprojekter i landsbyerne og i Havdrup. Den grønne erhvervsudvikling kan på den måde også 

være med til at fremtidssikre vores landsbyer.  

Hvad vil et nyt biogasanlæg betyde for lastbiltrafikken?  

Solrød Biogas har i dag en miljøgodkendelse til at tilføre 226.000 tons biomasse til anlægget. Ifølge 

godkendelsen svarer det til, at der må køre ca. 56 lastbiler ind og ud i døgnet. Solrød Kommune har stillet 

krav om, at kun en meget begrænset del af lastbilerne må køre gennem de små landsbyer, og derfor kører 

langt størstedelen af trafikken via motorvejen. 
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Solrød Bioenergi ApS ønsker at etablere et biogasanlæg ved siden af Solrød Biogas. Mængden af 

biomasse til det mulige anlæg kendes ikke pt. Men hvis der skal køres 50.000 tons madaffald fra Amager 

Ressourcecenter til et behandlingsanlæg hos Solrød Bioenergi ApS, svarer det i gennemsnit til, at der kører 

4 lastbiler ind med madaffald til behandlingsanlægget og 4 lastbiler med afgasset biomasse ud fra 

biogasanlægget om dagen i 300 dage om året.  

 

Solrød Kommune vil stille samme krav, om at kun en meget begrænset del af lastbilerne må køre gennem 

de små landsbyer.  

Hvad betyder det for lugtgener?  

Det er vigtigt, at et nyt projekt ikke giver anledning til lugtgener for de omkringboende. Solrød Biogas har 

haft stor succes med at holde lugtgenerne til et minimum, og Solrød Kommunes miljømyndighed har 

stillet nogle af de strengeste krav i landet over for lugtgener fra biogas. Disse krav vil også blive stillet over 

for et eventuel nyt biogasanlæg.  

 

Bigadan A/S, som ejer Solrød Bioenergi ApS, har stået for den daglige drift af Solrød Biogas i fem år. 

Selskabet har derfor kendskab til, hvordan der sikres minimale gener for naboerne i området, hvis der 

bliver etableret et nyt anlæg.  

Hvordan ser tidsplanen for myndighedsbehandlingen ud?  

Solrød Kommune har startet en myndighedsbehandling af ansøgningen, hvor miljø- og planmæssige 

forhold skal vurderes. Første skridt i processen om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, er en 

idéindkaldelse, hvor kommunen beder borgere og andre om deres forslag til, hvad en senere 

miljøkonsekvensvurdering skal indeholde. På baggrund af dette udarbejder kommunen et 

afgrænsningsnotat, som virksomheden skal bruge, når de laver et udkast til miljøkonsekvensrapport. 

Herefter påbegyndes behandlingen af miljøkonsekvensrapporten.   

 

En miljøkonsekvensrapport er en samlet beskrivelse af projektet og de konsekvenser, som projektet har for 

miljøet både direkte og indirekte, herunder bl.a. trafik, lugt, støj, påvirkning af jordbund m.m. Formålet 

med en miljøkonsekvensrapport er at forbedre beslutningsgrundlaget, inden der tages videre stilling til 

projektet.  

 

Derudover indeholder myndighedsbehandlingen bl.a. en ny lokalplan, en miljøgodkendelse og en 

byggetilladelse. Høring af lokalplan, miljøkonsekvensvurdering og miljøgodkendelse forventes at ske 

samløbende i foråret 2020.  

Hvis projektet bliver godkendt af byrådet, vil de relevante tilladelser blive givet i løbet af sommer/efterår 

2020. Ansøgeren forventer at kunne gennemføre byggeriet på ca. 6-12 måneder, fra tilladelserne er givet.   
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Hvordan bliver borgerne inddraget?  

Det er vigtigt for os, at der er åbenhed i processen, og at borgere bliver inddraget. Det er blandt andet 

derfor, at vi har udarbejdet dette spørgsmål/svar-ark, der kan belyse sagen yderligere.  

 

Idéindkaldelse er første skridt i processen, og her har Solrød Kommune bedt borgere og andre 

interesserede sende deres forslag til, hvad en miljøkonsekvensvurdering skal indeholde. Denne 

idéindkaldelse er afsluttet pr. 3. februar 2020, og alle indkomne svar er i gang med at blive bearbejdet.   

 

Det konkrete materiale i form af miljøkonsekvensrapporten og lokalplanen offentliggøres senere i en 8 

ugers høringsperiode. Her er det igen muligt for borgere at indsende bemærkninger til 

miljøkonsekvensrapporten samt lokalplanen.  

 

Det er planen, at der vil blive indkaldt til et borgermøde om projektet, hvor også Solrød Byråd inviteres. 

Hvad er Solrød Byråds rolle?  

Byrådet skal behandle forslaget til lokalplanen inklusiv miljøvurdering og tage stilling til, om den kan god-

kendes. Efter høringsprocessen, hvor borgerne har mulighed for at komme med deres input til projektet, 

skal byrådet tage stilling til, om det kan godkende en eventuel endelig lokalplan samt tilhørende miljørap-

porter.  

Byrådet inviteres desuden til at deltage i et forhåndsdialogmøde samt et borgermøde om projektet.  

 

 

 


