Hans Erik Lykke Hansen
Emne:

VS: [EXT] VS: Biogas i Odder Kommune (Virkemiddelkatalog til Region Midt 2021)

Fra: Casper Grønborg <casper.gronborg@odder.dk>
Sendt: 9. august 2022 16:17
Til: Hans Erik Lykke Hansen <helh@tdcnet.dk>
Cc: lokalraad@torrild.dk
Emne: [EXT] VS: Biogas i Odder Kommune (Virkemiddelkatalog til Region Midt 2021)
Hej Hans Erik
I de spørgsmål som du sendte primo juli var der bl.a. en henvisning til en rapport udarbejdet for Region Midtjylland.
I den vedhæftede PDF skrives:

Denne rapport udarbejdet af planenergi for Region Midt beskriver allerede i 2019 beliggenheden
af biogasanlæg ved Torrild
https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/klima-ogmiljo/klimatilpasning/delanalyse_biogas_som_driver_for_ptx.pdf
Der spørges herefter om, hvorfor kommunen ikke har brugt disse oplysninger til at skrive et biogasanlæg ved Torrild
ind i kommuneplanen. Det har kommunen ikke, da kommunen ikke havde det kendskab rapporten hævder. Se mail
fra rapportens forfatter nedenfor.
Med venlig hilsen
Casper Grønborg
Teknisk Chef

_______________________________________________

Teknik og Miljø
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf. 8780 3333
Mobil: 30843450
Web: www.oddernettet.dk
Sikker behandling af personoplysninger er vigtig for Odder kommune
Læs mere om databeskyttelse i Teknik og Miljø her: http://odder.dk/databeskyttelseteknikogmiljoe

Fra: Jacob Rosholm Mortensen <jrm@planenergi.dk>
Sendt: 8. august 2022 14:59
Til: Casper Grønborg <casper.gronborg@odder.dk>
Cc: Karl Jørgen Nielsen <kjn@planenergi.dk>
Emne: Biogas i Odder Kommune (Virkemiddelkatalog til Region Midt 2021)
Hej Casper
Tak for din henvendelse ang. Vores virkemiddelkatalog til Region Midtjylland udarbejdet i 2021. Der har været et par
misforståelser omkring tekst, og hvor der står noget formuleret jeg gerne vil præcisere.
Der er 2 ting:
1) Overskrift 2.3: ” Eksisterende og planlagte biogasanlæg i Region Midtjylland 2019”
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2) Under afsnit 2.3: ” Der har over en længere periode også været diskuteret biogasprojekter i Odder
Kommune. Der foregår tidlig planlægning i kommunen, hvor et biogasfællesanlæg med et indtag på ca.
500.000 tons biomasse/år ønskes opført. Odder Kommune er i øjeblikket ikke så langt i planlægningsfasen,
som de andre nævnte projekter.”
Vedr. punkt 1 henvender datoen sig kun til biogasstatistikken fra Energistyrelsen 2019, som derfor kun drejer sig om
eksisterende anlæg og produktionsmængderne som er nævnt under afsnittet. Det kan misforstås således at det også
vedrører planlægningen. Det gør det ikke.
Vedr. pkt. 2. Her er en formulering som står forkert. Det er ikke Odder Kommune som har diskuteret biogasprojekter
men i stedet arbejdsgrupper i området, herunder også rådgivere og anlægsbygger. Fx blev der i november 2020
afholdt informationsmøde i Landboforeningen Odder-Skanderborg (https://lfmo.dk/media/3516/20201111indbydelse-til-informationsmoede-faelles-biogasanlaeg.pdf), samt der er blevet meldt ud at der ønskes at etablere
et anlæg med AURA i spidsen (https://www.energysupply.dk/article/view/798159/aura_energi_bag_nyt_biogasanlaeg_i_ostjylland).
Der er på kortet sat et punkt i nærheden af kommunegrænsen. Det er udelukkende pga. aktiviteten mellem Odder
og Skanderborg at den er sat der, og ikke fordi der er en bestemt placering.
Tak for at du har gjort opmærksom på fejlen. Jeg håber ovenstående forklarer tankerne bag.
Med venlig hilsen,
Jacob Rosholm Mortensen
+45 4089 6169

PlanEnergi Nordjylland
Jyllandsgade 1
9520 Skørping
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