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Kommunens svar på bemærkninger til vilkår 22a og 28a jf. Solums brev af 10.
juni
Solum har i mail af den 24. juni 2020 modtaget vedhæftet brev om svar på bemærkninger til vilkår 22a og 28a jf. brev af 10. juni 2020.
I Solums brev af den 10. juni 2020 har vi på opfordring af Roskilde Kommune beskrevet omkostningerne for de forvarslede vilkårsændringer i bilag 1. To af vilkårene (22a
og 28) kunne vi ikke vurdere fyldestgørende og udbad os om yderligere oplysninger.
Dem har vi modtaget nu og vi har følgende bemærkninger til brevet af 24. juni 2020:
Vilkår 22a
Da kommunen frafalder sit krav om, at densiteten skal måles i bunden, har Solum ikke
yderligere omkostninger til måling af densiteten.
Vilkår 28a
Vi mener, at vilkåret indsnævrer muligheden for at undgå lugt af følgende årsager:
Når vi vender kompostmaterialet, vil der kunne forekomme lugt. Vi foretager vendingerne, når DMI og YR ’s vejrudsigter lover vind, således at Roskilde kommunens borgere bliver mindst muligt generet. Hvis vejrprognoserne lover gunstig og stabil vind, er
det der, vi stikker om. Vindretningen er sjældent gunstig, og derfor er vi nødt til at
vende, når vi kan under hensyntagen til borgerne og kompostens kvalitet.
Vi er med på, at vi kan modtage og oplagre have- og parkoverskud i 30 dage. Vi kan
bare ikke forsvare at gøre det i forhold til lugt! Dårlig kvalitet af modtaget have- og
parkoverskud, mener vi er uforsvarligt at have liggende på pladsen i flere dage. Det
skal neddeles, mens det er så friskt som muligt, da det minimerer lugten i nuet, men
det giver også mindre lugt i hele komposteringsperioden, da kvaliteten af komposteringsmateriet er bedre.
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I forhold til lugt er vending af kompost meget kraftigere end de øvrige aktiviteter (neddeling, oplægning og soldning). Derfor opfordrer vi til, at kommunen frafalder kravet
om, at vi ikke må udføre de øvrige aktiviteter sammen med 1. vending af kompostmaterialet.
Lugtforskellen er ubetydelig, men økonomisk giver det høje ekstra omkostninger på
450.000 kr., da maskiner kommer til at stå stille og mandskabet ikke kan udnyttes optimalt. Der er disproportionalitet mellem miljøeffekt og økonomi.
I den økonomiske beregning af Solums brev, bilag 1, af 10. juni står blandt andet følgende: ”Vilkår 28a vedrørende milevending vil medføre en udgift på 5,5 mio. kr. og
vedligehold svarende til 300.00 kr./år, hvortil kommer udgifter, der først kan beregnes,
når Solum modtager svar fra Roskilde Kommune på nedenstående uafklarede spørgsmål.”
Fastholdes det, at der ikke må være andre aktiviteter under 1. vending af kompostmaterialet, bliver den samlede udgift for vilkår 28a. således: udgift på 5,5 mio. kr. og
driftsudgifter og vedligehold på 750.000 kr.
Summen af alle vilkårsændringer
Som det fremgår af bilag 1 i brev og mail af 10. juni 2020 står blandet andet følgende:
”Hvis Roskilde Kommunes varslede vilkår fastholdes, vil det medføre en udgift for Solum på 62.000.000 kr. i etableringsåret og driftsudgifter for 9.850.000 kr./år. Derudover afventes kommunens svar på vilkår 22a og 28 a for at belyse yderligere udgifter.
Dette anseelige beløb viser med al tydelighed, at de varslede vilkår er ganske disproportionale – særligt i forhold til den effekt, som forvaltningen forfølger, da Solum næsten er i normal drift igen. Inden påbuddet bliver meddelt, vil Solum være i normal
drift, og der vil ikke være "væsentlige lugtgener" eller lugt ud over vores nugældende
vilkår.”
Summen af omkostninger efter justering af vilkår 28a bliver således for alle de forvarslede ændringer af vilkårene (12a, 13a, 22a, 23a, 26a, 28a, 29a og 31a) på 62.000.000
kr. i etableringsåret og driftsudgifter på 10.300.000 kr.
Solums egne forslag til investeringer
Som vi skrev af brevet af 10. juni, så arbejder vi målrettet med optimering, effektiv
drift og lugtreducerende tiltag, og Solum foreslog følgende fire lugtreducerende forslag,
som bør være tilstrækkelige og proportionale. Disse vilkår foreslår vi fortsat kommunen
at forelægge udvalget til politisk beslutning:
1.
2.
3.
4.

Der gennemføres forsøg med aktiv beluftning.
Lagringstiden reduceres
Forsøg med temperaturstyring
Ændring af procedure for vending af trapezmile
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Det medfører etableringsinvesteringer for op til 15,304 mio. kr. og årlige driftsudgifter
på 950.000 kr./år.
Det gør Solum for at udvise god vilje i forhold til krav, som Roskilde Kommune ikke har
juridisk dækning for. Der er tale om massiv investering for et isoleret driftsuheld i sommeren 2019. En investering som skaber gode løsninger for både os og de omkringboende borgere nu og i fremtiden.
Kontakt os
Vi står til rådighed, hvis der er spørgsmål m.v. Jeg kan kontaktes på mobil 27 22 29 39
og mailadressen cbsc@solum.com, og Tina Møller kan kontaktes på mobil 27 22 29 30
og mailadressen tkm@solum.com
Inden påbuddet forelægges Klima- og Miljøudvalget, opfordrer vi som så ofte før til at
forvaltningen inviterer os til et møde, hvor også jeres konsulent deltager, til en faglig
drøftelse af lugtreducerende tiltag.

Med venlig hilsen

Christian Bøggild Smed Christensen
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