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1) Kommer Solrød Kommune til at bidrage direkte eller indirekte til millionunderskuddet hos 

ARC således det vil ramme Solrød borgere – redegørelse? Hvad hvis ARC ikke klare de 

økonomiske udfordringer med denne plan? Hvordan står Solrød Kommune så? Hvordan 

ser nulløsningen ud for Solrød Kommune ifht i dag? Hvad er den økonomiske konsekvens 

for Solrød Kommune, hvis anlægget ikke opføres og hvilke økonomiske risici vil der være 

hvis det opføres økonomisk? 

 

Svar: ARC er et 100 procent kommunalt ejet interessentskab. Det betyder, at ARCs 

ejerkommuner (København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør Kommuner) 

hæfter fuldt ud for alle ARCs aktiviteter. Som en del af processen med etablering af et 

forbehandlingsanlæg, skal ARCs låntagning godkendes i kommunalbestyrelserne i ARCs 

fem ejerkommuner. Godkendelsen er en forudsætning for igangsætning af etableringen af 

forbehandlingsanlægget. Det er således alene ARC som selskab og dernæst ARCs 

ejerkommuner, som påtager sig alle økonomiske forpligtelser vedrørende ARCs planlagte 

forbehandlingsanlæg.  

 
Etableringen af et ARC forbehandlingsanlæg i Solrød Kommune er en aftale mellem Bio-

man ApS (datterselskab af Bigadan Holding A/S) og ARC og vil på ingen måde påvirke 

Solrød Kommunes økonomi. Anlægget vil blive installeret på et areal lejet af Solrød Bio-

energi ApS, der er ejet af Bigadan Holding A/S. Investering i anlægget afholdes af ARC, 

der dermed også vil stå som ejer af forbehandlingsanlægget. 

 

Det er naturligvis en forudsætning for etableringen, at nødvendige myndighedsgodken-

delser foreligger fra Solrød Kommune. 

 
2) Jeg har kendskab til at flere kommuner har sagt nej til at oprette madaffaldsanlæg for ARC 

– redegørelse for hvorfor de siger nej? 

 

Svar: ARC deltog i 2018/19 i et fælles projekt med Ørsted omhandlende etablering af en 

biogasløsning på Avedøre Holme i Hvidovre. Projektet blev stoppet, da Ørsted i april 2019 

besluttede at afvikle sine biogasaktiviteter og fokusere på andre forretningsområder.  

 

ARC har dernæst forholdt sig til andre placeringsmuligheder i egne ejerkommuner (Prøve-

stenen i Københavns Kommune og Avedøre Holme i Hvidovre Kommune) samt andre pla-
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ceringer på Sjælland i samarbejde med private parter, hvor der allerede var planer om bio-

gasanlæg. Der har ikke været dialog med andre kommuner vedrørende etablering af forbe-

handlingsanlæg. 

 

ARC har vurderet, at placeringen i Solrød Kommune var mest fordelagtig ud fra bl.a. hen-

syn til transport, mulighed for realisering og økonomi. Solrød Kommune er alene blevet ori-

enteret af ARC for at gøre opmærksom på ARCs planer i forbindelse med den afrapporte-

ring, der er vedlagt i den sag, som blev politisk vedtaget i ARCs fem ejerkommuner i no-

vember/december 2019, f.eks. referat fra kommunalbestyrelsens møde den 2. december i 

Frederiksberg Kommune, punkt 316 (ARCs afrapportering fremgår af bilag 2): 

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-2-de-

cember-2019-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens 

 

3) Det står ikke i oplægget til etablering af pulpanlægget, men er det korrekt, at det er ARC, 

der står som ejer af pulpanlægget? 

 

Svar: Ja, det er korrekt. ARC vil være ejer af et forbehandlingsanlæg, som modtager bioaf-

fald fra ARCs ejerkommuner. Forbehandlingsanlægget fremstiller en biovæske (pulp), som 

afsættes til biogasanlægget, der ejes af Solrød Bioenergi ApS.  

 

4) Der ønskes en redegørelse for ejerforhold af pulpanlæg, Solrød Bioenergi inklusiv en fore-

løbig liste over bestyrelsesmedlemmer eller hvor de skal hentes fra. 

 

Svar: ARC etablerer og ejer det kommende forbehandlingsanlæg. Der etableres ikke et nyt 

selskab i ARC til denne aktivitet. Sammensætningen af ARCs bestyrelse fremgår af hjem-

mesiden.  

 

ARC har indgået aftale med Bioman ApS om, at de modtager og bioforgasser pulpen fra 

ARCs forbehandlingsanlæg samt står for den videre håndtering af den afgassede pulp. Bi-

gadan A/S varetager driften af det eksisterende Solrød Biogas A/S. ARC har ikke særligt 

indblik i bestyrelsessammensætning eller lignende i Solrød Bioenergi ApS.  

 

5) Vil underskuddet hos ARC, påvirke Solrød borgere økonomisk? 

 

Svar: Nej. Som beskrevet i svaret på første spørgsmål er ARCs økonomi afgrænset til at 

vedrøre ARC selv og selskabets fem ejerkommuner.  

 

6) Hvad er begrundelsen for ikke at etablere et anlæg på Prøvestenen? 

 

Svar: ARC har i en afrapportering til ejerkommunerne jf. henvisning i svar på ovenstående 

spørgsmål 2 undersøgt og analyseret muligheder og konsekvenser ved etablering af  

forbehandlingsanlæg og biogasanlæg på bl.a. Prøvestenen som alternativ til en placering  

ved Solrød Bioenergi. ARCs ejerkommuner har stillet følgene krav til en løsning: 

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-2-december-2019-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-2-december-2019-kl-1900-i-kommunalbestyrelsens
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 Biogas skal opgraderes til naturgaskvalitet og fortrænge fossil naturgas 

 Restprodukt efter bioforgasning (digestat) skal have en kvalitet, der tillader at det 

kan spredes på økologisk landbrugsjord 

 Behandlingspris må ikke overstige forbrændingstakst  

 Bynær løsning (placering inden for en radius af ca. 40 km. fra Rådhuspladsen) 

 

Den valgte løsning i Solrød er den eneste løsning, der kan opfylde alle fire krav.  

Analysen viste specifikt, at transport af bioaffald til behandlingsanlæg og den efterfølgende  

transport af restprodukt til landbrugsjord medfører en klimafordel for den valgte løsning  

med placering i Solrød i forhold til en placering på Prøvestenen. Dette skyldes øget CO2  

udledning ved transport fra Prøvestenen til landbrugsjord på Sjælland. 

 

Derudover giver den valgte løsning i Solrød en mere attraktiv behandlingspris i forhold til 

Prøvestenen. På grund af ændrede biogastilskud, der trådte i kraft 1. januar 2020, vil et nyt 

anlæg på eksempelvis Prøvestenen ikke kunne opnå tilskud, og behandlingsomkostnin-

gerne ved bioforgasning af ejerkommunernes bioaffald vil blive signifikant højere end ved 

den valgte løsning med Bigadan A/S.  

 

7) Hvorfor bygger Københavns kommune ikke deres eget Biogasanlæg? F.eks. på Lynetten, 

det er måske for forurenende? 

 

Svar: Som beskrevet i den afrapportering, der er henvist til under svar på spørgsmål 2, er 

valget af en forbehandlingsløsning i tilknytning til Solrød Bioenergi begrundet i forhold ved-

rørende mulighed for realisering, transportafstand, ejerskab, klima og økonomi. Mulighe-

den i Københavns Kommune vedrører Prøvestenen, hvilket er forklaret i svar på spørgsmål 

6. 

 

8) Hvordan er økonomien omkring Solrøds medvirken i Københavns affaldsmorads? 

 

Svar: I svaret på spørgsmål 1 er der redegjort for ARCs økonomi, herunder at der ikke er 

nogen økonomiske relation mellem ARC og Solrød Kommune. Biogasløsningen er, som 

det er beskrevet i aftale mellem ARCs ejerkommuner (bilag 1 i sagen, der var til behandling 

i bl.a. Frederiksberg Kommunalbestyrelse jf. henvisning i svar på spørgsmål 2), en del af 

en genopretningsplan for økonomien i ARC. 

 

9) Opmærksomheden henledes på, at ARC’s hjemtagning af affaldsindsamling fra private ak-

tører, samt behandling af bioaffald i Solrød, sker på bekostning af private arbejdspladser 

hos en række vognmænd samt på HCS’s nuværende anlæg til behandling af bioaf-

fald/KOD. Hjemtagningen af affald er en del af ARC’s redningsplan for den dårlige økonomi 

vedrørende Amager Bakke og er blevet kritiseret for at være konkurrenceforvridende. Ved 

hjemtagningen af affald kan ARC importere mere affald fra udlandet. Det importerede af-

fald må ifølge EU-regler kun udgøre 20%. Ved hjemtagningen af affaldet indsamles også 
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en øget mængde madaffald, som pt. forbehandles af HCS. De juridiske og konkurrence-

mæssige forhold i relation til ovenstående, bør belyses i, herunder gældende EU direktiver 

og forordninger gældende på området. 

 

Svar: ARC har for nuværende aftaler om håndtering af bioaffald fra København, Frederiks-

berg og Hvidovre Kommuner med flere forskellige private virksomheder. Forbehandlings-

anlægget i tilknytning til Solrød Bioenergi og aftale med en privat leverandør om afsætning 

erstatter de nuværende aftaler. ARC har forholdt sig til de konkurrencemæssige forhold og 

forhold til EU-direktiver i forbindelse med den valgte løsning herunder reglerne om udvidet 

in house-virksomhed, der foreskriver, at maksimalt 20 procent af omsætningen må være 

ekstern. Resultatet er, at løsningen er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 


