
 

 
Nyhedsbrev                                                                  16. marts 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 106. møde. 
 

 

Torsdag d. 15. marts kl. 9:30 
En stor flok medlemmer var mødt på Solrød Biogas anlæg for at høre Steen 
Danielsen (foto midte)fortælle varmt og entusiastisk om ”sit” anlæg, og om 
hvordan man omsætter en række produkter til Biogas.  
Nogle af os husker oprettelsen af anlægget som et anlæg, der skulle afgasse 
tangen på stranden i Solrød – og måske også den i Greve – håbede vi.  
Men det er blevet til meget  - meget andet. Der er investeret 111 mio kr. i 
anlægget + 30 mio kr til motor i Solrød Fjernvarmeværk. Anlægget drives af 
4 personer, og man forsyner via gas til fjernvarmeværket pt. varme til ca. 
2.500 husstande og el til ca. 5.600 huse. Men man arbejder ihærdigt på opti-
mering, bl.a. ved at finde den rette sammensætning af materialer og tempera-
tur.  
Imponerende, så godt det så ud – og hvor mange aktiviteter, der skulle funge-
re – optimalt, for det bedste resultat.  
Steen fortalte, at anlægget var et af de bedste her i landet, og at Danmark er 
verdens førende på det tekniske område. Steen er ing. og økonom – men 
sagde han intet vidste intet om biogas, da de startede. Det ved han nu. 
 

Solrød Biogas har en meget veludviklet og informativ hjemmeside – læs 
meget mere på http://solrodbiogas.dk .   
 
 

   
 

Der er nogen politiske uenighed om i hvilken grad 
biogas skal bidrage til fremtidens energiforsyning i 
konkurrence med vind, solceller og varmepumper: 
Men biogassen er ok som en overgangsordning. 
Er en stabil produktionsform som supplement til 
sol og vind. Også Biogas skal pålignes energi af-
gift! Biomasse udgjorde i 2016 hele 53 % af den vedvarende energi og 15 % 
af brutto energiforbruget. 
(se: ingeniørens ugeblad 16. marts 2018 s.10 
https://ing.dk/artikel/energidebat-skal-biomasse-fortsaette-hovedrollen-211163 ). 
 
 

Møde Torsdag d. 22. marts                                    
Vi havde planlagt, at  Knud Stoiholm-Hansen 
skulle fortælle om sine 40 år ved Politiet. Knud er 
sygemeldt og kan ikke møde, derfor skal vi have en 
Samtalesalon, som er vejen til bedre samtaler.  
Her taler vi sammen på en ny måde, fordi samtalen starter et helt andet sted, 
end vi normalt gør. På den måde kan vi udforske og udvikle vore samtaler i 
en ny og overraskende retning.  
Og det gør det nemmere at møde hinanden åbent og fordomsfrit. 
 

Vores mailadresse er:  
info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: 
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture - arrangementer: 
konto nr. 6060-5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver torsdag ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve.  
 

 

A propos biogas // udsagn fra vort møde: 
 

 -   Tang til produktion af gas er ikke sær-
ligt godt: indeholder meget sand , der skal 
udvaskes for ikke at slide anlægget. Tang 
kan kun opsamles i en kort periode af året 
og indeholder al for meget Cadmium i 
vinter perioderne uden sol på stranden. 
 
 

-   Det er en underskudsforretning, hvis 
materialerne skal transporteres længere 
end 15–16 km. (Så stram er økonomien - 
uha!!) 
 
 

-   Organiske materialer fra den daglige 
husholdning er super til biogasproduktion, 
men er omstændelig at indsamle og med 
risiko for urenheder som f.eks. glas. 
 

-   biogas er super som alternativ i forbin-
delse med udfasning af kul (se rubrik tv.) 
 

-   Anlægget er opført af BIGADAN som 
totalentreprenør inkl. 5 års økonomisk drift 
ansvar. (Og det er de meget glade for i 
Solrød.) 
 
 

 
 

 

Bemærk også: 
-     Der opkræves ikke energiafgift af 
biogasproduktionen, i modsætning til 
andre alternative energiformer, hvilket af 
nogle opfattes som en skjult støtte.  
(se rubrik tv.) 
 
 

 
 

 

Fake news ramte også vores Nyhedsbrev. 
Vi har forgæves søgte efter et sokke-
abbonnemt som anført i sidste Nyhedsbrev 
– uden resultat.  
Og sokkejernet har vist sig ved nærmere 
analyse at være en rosensaks med for-
længer arm.  
Vi beklager  indslaget – blot en lille smule.   
 
 

Mogens // 4045 2210 – Hemingway Club 
Greve c/o Frivilligcenter / Borgerhuset  
Greveager 9 – 2670 Greve 


