
Chatten åbner lidt før spørgerunden kl. 17.30

Mandag den 30. november 2020 - Kl. 17.00 – 18.30

Velkommen til digitalt borgermøde



● Velkommen /Borgmester Niels Hörup

● Lokalplanforslag og miljørapporter /Byplanlægger Dan Gabriel Jensen

● Spørgsmål og kommentarer /Kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen

● Tak for i dag /Borgmester Niels Hörup

Dagsorden



● Planloven er grundlag for lokalplaner

● Lokalplaner er underlagt Fingerplanen og 

gældende kommuneplan.

● Staten laver Fingerplanen

● Kommuneplan og lokalplaner vedtages 

i byrådet.

En ny lokalplan…



Hvordan læses en lokalplan?
Lokalplanens opbygning:

Redegørelse

● Lokalplanens formål og baggrund - vejledende og illustrerende

Bestemmelser

● Lokalplanens formål, anvendelse og byggeret - juridisk bindende



Lokalplaner bliver til…

● Forslag til lokalplan vedtages af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

● Lokalplanforslag skal i offentlig høring - min. 2 uger

● Borgermøder er ikke obligatoriske 

● Herefter kan en lokalplan endelig vedtages



Hvad betyder en lokalplan?

● Juridisk bindende for ejer og kommune

● Fastsætter bl.a.:

- Anvendelse

- Placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer mm.

● Lovlig eksisterende anvendelse kan fortsætte

● Ingen handlepligt – men lokalplanen gælder ved ændringer



Global trussel – lokalt ansvar



Biogas
– cirkulær økonomi 
og mange andre fordele
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Opgraderet biogas i strandområdet
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• Erstatte fossil naturgas

• Sikre stabil varmeforsyning

• Undgå omkostninger til 

udskiftning af naturgasfyr



Overskudsvarme fra biogastanke
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• Erstatte fossil varmekilde

• Sikre stabil varmeforsyning

• Borgerne skal ikke have 

penge op af lommen –

overskudsvarmen betales 

over varmeprisen



Drivhusgasreduktioner ved biogas
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Chatten åbner snart



Erstatter eksisterende lokalplan

med tillæg

Anvendelse: teknisk anlæg

Lokalplanforslaget



Sagsforberedende dialogmøde - 25. juni

Lokalplanområde på Byråd – 7. september

Lokalplanforslag på Byråd – 5. oktober

Offentlig høring 13. oktober – 8. december

Sagsforløb 2020 



Placering



Tillæg til Kommuneplan i 2012

Baggrund

Kommuneplanramme

2012



Tillæg til Kommuneplan i 2012

Baggrund

Lokalplan med Tillæg

2012-2013



Tillæg til Kommuneplan i 2012

Baggrund

Lokalplanudkast

2020



x

Ændringer

Lokalplanudkast 2020

- Matrikler



x

Ændringer

Lokalplanudkast 2020

- nuværende og fremtidig



Miljøvurdering af udkast til lokalplan

Miljørapporten (lokalplan)



Farve – Sort eller mørkegrå

Stedsegrøn beplantning mod Åmarken

Visuel påvirkning

Før          Efter 



Vedtagelse af lokalplanforslaget vil ikke få væsentlig påvirkning på 

miljøet.

• Mindre visuel påvirkning sammenlignet med eksisterende anlæg

• Ubetydelig merafstrømning af overfladevand

Miljørapporten (lokalplan)



Bygherre skal ifølge loven lave miljøkonsekvensrapport på biogasanlæg

– Kommunen behandler miljøgodkendelsen på baggrund af rapporten

Lugt, udledninger og støj reguleres i miljøgodkendelsen

Miljøkonsekvensrapporten er også ude i høring frem til 8. december 2020

Miljøkonsekvensrapport

(miljøgodkendelse)



Spørgsmål og kommentarer

Chatten er åben

Husk at høringssvar skal gives skriftligt til:

teknisk@solrod.dk



Fakta vedr. transport til og fra Solrød Bioenergi

● Der er gennemsnitlig 57 transporter ind og 57 transporter ud af anlægget på 

250 årlige køredage. 

● Dagstransporter er regnet på 250 køredage. Trafik opgøres i Trafikstyrelsens 

ÅDT (årsdøgn transporter) og skal derfor korrigeres til årets 365 dage. 

● Projektet har 57 daglige transporter i 250 køredage =14.250 årlige transporter. 

De kører både ud og ind så opgjort som ÅDT vil der være 2 x 14.250/365 = 78. 

● De 57 daglige transporter svarer til en merbelastning på ca. 0,2 % på 

Roskildevej og 0,05 % motorvej E20 ift. den eksisterende trafik. 

● CO2-belastningen fra transporten udgør samlet 1100 tons/år, hvilket svarer til, 

at vi skal fratrække ca. 3,3% fra den samlede drivhusgasfordel ved anlægget. 
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Fakta vedr. støj fra Solrød Bioenergi

Solrød Bioenergi må ikke overskride følgende støjgrænser. 
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Periode Tidsrum, kl Støjniveau dB(A)

Mandag-fredag 07.00-18.00 50

Mandag-fredag 18.00-22.00 45

Nat 22.00-07.00 40

Lørdag 07.00-14.00 50

Lørdag 14.00-22.00 45

Søn- og helligdage 07.00-22.00 45

● Støjberegninger viser, at Solrød Bioenergi kan overholde 

støjgrænserne.

● Den akkumulerede støjbelastning er i alle tidsrum 

overholdt, på nær ved Åmarken 4, hvor der er en lille 

overskridelse på 0,7 dB i natperioden. Det løses ved at 

reducere støjbidraget fra Solrød Bioenergi.



● Beregninger viser, at Solrød Bioenergi kan overholde grænseværdien på 5 

lugtenheder ved nærmeste beboelse.  

● Den akkumulerede lugtbelastning er også overholdt. Dvs. grænseværdien på 5 

lugtenheder kan også overholdes i samtidig drift med det eksisterende Solrød 

Biogas.

● Der kan forekomme kortvarig pludselig opståede lugtgener af få timers 

varighed i forbindelse med indkøring af Solrød Bioenergi

● Alle lugtkilder er indkapslet i modtagehal og lagertanke. Afsug fra hal og tanke 

ledes til luftrenseanlæg. Transporten af lugtende biomasse foregår med 

tankbiler. 
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Fakta vedr. lugt fra Solrød Bioenergi
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Fakta vedr. antal klager over lugt fra Solrød Biogas A/S

● Ifølge miljømyndighedes registrering så kan klagen over lugt i 12 tilfælde henføres til 

Solrød Biogas. Miljømyndigheden ikke kunnet konstatere lugt fra anlægget ved de 

øvrige tilsyn, og der har heller ikke været nogen uheld eller driftsforstyrrelser på 

anlægget. 

● Som reaktion på de stigende antal klager i 2020 har Solrød Kommune nu iværksat en 

kortlægning af mulige diffuse lugtkilder på Solrød Biogas. Kortlægningen 

gennemføres af Force Technology. Hvis undersøgelsen finder diffuse lugtkilder, vil 

Solrød Biogas blive pålagt at reducere/fjerne lugten fra kilden. 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 

Antal

klager 

2 4 0 1 3 36 46
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Fakta vedr. Solrød Kommunes behandling af lugtklager fra 
Solrød Biogas A/S

● De i alt 46 lugtklager over Solrød Biogas fordeler sig over i alt 28 dage. 

Kommunen har været på tilsyn i alt 22 dage ud af de 28 dage på samme dag. 

Dvs. det er i 6 tilfælde, hvor kommunen ikke har været på tilsyn samme dag. I 

3 af de 6 tilfælde er henvendelser om lugt kommet uden for kommunes 

lukketid.

● Tilsynet med en lugtklage er tilrettelagt sådan, at det er dækkende for de 

fleste  vindretninger fra Solrød Biogas til de beboede områder i nærheden af 

Solrød Biogas.

● Ved tilsynet tjekkes vindretning, lugt på 3 udvalgte ”lugtposter” og lugten 

registreres ud fra en skala fra 0-6. 



Fakta vedr. fakkel fra Solrød Biogas A/S

Formålet med at fakle er at undgå, at der sendes biogas (metan) ud i 

atmosfæren, når der opstår driftsforstyrrelser på biogasanlægget

● I 2019, hvor der blev faklet mest, blev der på Solrød Biogas faklet samlet i ca. 

70 timer. Det svarer til, at der blev faklet under 1 % af den samlede driftstid på 

anlægget.

● I m3 metangas drejer det sig om 62.600 m3 metan ud af en samlet produktion 

på 7,3 mio. m3 metan. De tabte 62.600 m3 metan kunne være brugt til at 

fortrænge fossile energikilder og det derfor skal fratrækkes klimaregnskabet.
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Fakta vedr. metantab fra Solrød Biogas A/S

Brancheforeningen for biogas har et mål om, at metantabet fra biogasanlæg 

maks. må være 1% af biogasproduktionen. Der er gennemført følgende målinger 

af metan-tabet på Solrød Biogas:

● Måling i 2016: Metantab udgjorde 0,3% af den samlede metan produktion. 

● Måling i 2017: Metantab udgjorde 0,8% af den samlede metan produktion.

● Måling i 2019: Metantab udgjorde 1,04% af den samlede metan produktion.

Den sidste måling gav anledning til lækagesøgning af tanke mv på anlægget. Der 

blev fundet 2 utætheder ved gasblæser, som blev tætnet. 

Der er bestilt en ny måling ultimo 2020. 
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Fakta vedr. påvirkning af nærliggende moseområder
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● I nærområdet til det nye biogasanlæg 

findes flere § 3-beskyttede naturtyper 

som moser, vandhuller, engarealer og 

vandløb.

● Der findes ingen beskyttede naturtyper 

indenfor projektområdet. Det markerede 

§3-beskyttede vandløb, er en fejl på 

statens kort. 

● Biogasanlægget bliver bygget sådan, at 

anlægget udleder mellem 0,2- 0,9 kg 

kvælstof pr. hektar pr. år. afhængigt af 

vind og vejr. Det vil ikke medfører 

tilstandsændringer i naturområderne. 



Fakta vedr. drivhusgaseffekter som følge Solrød Bioenergi
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CO2-balance +/- ton CO2-eq/år

Fortrængt naturgas til gasnettet -33.400

Energiforbrug på anlægget +2.138

Energiforbrug til transport +1.100

Emission fra lattergas +17

Emission fra ammoniak +37

Reduktion i emission fra husdyrgødning -1.600

Samlet CO2-balance -31.708



Fakta vedr. drivhusgaseffekter i Solrød Kommune 

● Solrød Bioenergi vil reducere drivhusgasser med godt 31.000 tons om året. En 

stor del af biogassen kan anvendes lokalt i borgernes gasfyr. Det vurderes, at 

det vil give en direkte drivhusgasreduktion på mellem 20.000-25.000 tons/år i 

Solrød Kommune. 

● Der tælles ikke dobbelt i Solrød Kommunes drivhusgasregnskab. Solrød 

Kommune anvender Energistyrelsens beregningsmetoder til opgørelse af 

drivhusgasreduktioner herunder, hvor det kan tælles med.  

36



● Udløb af høringsfrist – 8. december 2020

● Behandling af høringssvar – december 2020

● Politisk behandling af lokalplan – januar  2021

Tidsplan



Høringssvar skal sendes til: 

teknisk@solrod.dk

Senest den 8. december 2020

Tak for idag

mailto:teknisk@solrod.dk

