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Udbud af koncessionsaftale for Solrød Biogas 
 

DI er blevet gjort opmærksom på udbuddet af driften af Solrød Biogas og de påtænke ud-

videlser af anlægget med en reaktor 3 og opgraderingsanlæg, som planlægges ejet og dre-

vet af en privat virksomhed. 

 

Helt overordnet er det godt, at der bliver etableret biogasanlæg, der kan udnytte virksom-

hedernes og samfundets affalds- og restprodukter, og en opgradering af biogas til natur-

gaskvalitet er ligeledes hensigtsmæssigt.  

 

Derimod vil vi udtrykke vores betænkelighed vedrørende hele konstruktionen, der ikke 

vurderes konstrueret ud fra en sædvanlig virksomhedsøkonomisk tilgangsvinkel. Vi vur-

derer, at konstruktionen er på kant med reglerne om kommunal virksomhed og varme-

forsyningslovens regler. Derfor vil vi opfordre Solrød Biogas A/S og Solrød Kommune som 

ejer af anlægget til at aflyse det igangværende udbud og genoverveje, om konstruktionen 

omkring Solrød Biogas er hensigtsmæssig.  

 

Vi har tidligere henvendt os til Solrød Biogas A/S anlæg om bl.a. det påtænkte opgrade-

ringsanlæg og fået oplyst, at planen var skrinlagt, så Solrød Biogas A/S ikke kommer i 

konflikt med 50 pct. reglen i varmeforsyningsloven. Solrød Biogas A/S har nu i stedet la-

det tredjemand, Solrød Bioenergi ApS, etablere opgraderingsanlægget og reaktor 3. Sol-

rød Biogas A/S har så påtaget sig en mangeårig forpligtelse til at betale en fast årlig kapa-

citetsomkostning til opgraderingsanlægget. Dette uafhængigt af om Solrød Biogas A/S el-

ler koncessionshaver måtte levere biogas til opgraderingsanlægget. Det bekræftes yderli-

gere af, at Solrød Biogas A/S med ejeren af opgraderingsanlægget forlods har aftalt,  at 

Solrød Biogas A/S råder over bionaturgascertifikater svarende til 25 pct. af produktionen.  
 

Solrød Bioenergi ApS har ligeledes købt et udstykket areal af Solrød Biogas A/S, hvorpå 

opgraderingsanlæg tænkes etableret og ligeså reaktor 3 og fået Solrød Biogas A/S’s til-

sagn om, at den kan udnyttes indenfor Solrød Biogas A/S’s nuværende miljøgodken-

delse. Det er vores vurdering, at der reelt er tale om et sammenhængende anlæg, som 

ikke reelt kan adskilles, hverken driftsmæssigt eller i forhold til inputmaterialer og out-

put i form af biogas og afgasset organisk affald/gødning. Dermed bliver det reelt også 
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svært for andre virksomheder end Solrød Bioenergi ApS og den bagvedliggende virksom-

hed at byde på aftalen.  

 

Koncessionshaver gives samtidig risikoen for ændringer af reguleringen på området og 

for at de eksisterende input til anlægget er lovlige. Dette er en betydelig risiko al den 

stund Solrød Biogas A/S er bekendt med forbuddet mod at modtage erhvervsaffald og, at 

modtagelsen af en række input fra virksomheder alene hviler på anlæggets egen klassifi-

cering af materialerne som biprodukter. 

 

Det private ejerskab til opgraderingsanlægget får på den baggrund karakter af pro 

forma. Derfor vil vi opfordre til, at udbuddet af koncessionsaftalen annulleres.  

 

DI indgår selvfølgelig gerne i en nærmere dialog om vores henvendelse og fremadrettede 

muligheder for Solrød Biogas A/S. 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Svend-Erik Jepsen 

 


