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Driftchef på Kalundborg Bioenergi, Erik Lundsgaard arbejder på højtryk på at løse lugtgenerne.
Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En ram lugt af rådne æg har i den sidste tid ramt Kalundborg, lugten stammer fra
biogasanlægget Kalundborg Bioenergi, som arbejder på højtryk på at løse problemet.

Rigtigt mange borgere har bemærket den ramme lugt af rådne æg, som i et stykke tid har
kunnet lugtes i Kalundborg midtby. Lugten stammer fra det nye biogasanlæg, Kalundborg
Bioenergi, som er opført ved siden af Asnæsværket.

Lugten skyldes en række udefra kommende ting som har drillet, men der arbejdes på højtryk på
at løse problemet, for det er slet ikke meningen at man skal kunne lugte et biogasanlæg,
oplyser Kalundborg Bioenergi.

”Vi lægger os fladt ned, det har ikke været godt nok, men der har bare været en række udefra
kommende ting som har drillet,” siger driftschef på Kalundborg Bioenergi, Erik Lundsgaard, og
fortsætter,

”Vi har arbejdet med en række forskellige tiltag for at løse problemet, men nu er vi nødt til at
genstarte fire store biofiltre som skal rense svovlbrinten (lugter af rådne æg) ud af gassen, og det
starter vi på i morgen (i dag onsdag), og så skulle problemet gerne være løst. Biofiltrene er helt
magen til dem vi har på andre anlæg rundt om i landet, og der har vi ingen problemer, derfor er
vi også sikre på at alle lugtgener forsvinder her, under normal drift skal sådan et anlæg slet ikke
lugte.”
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Det stor biogasanlæg blev startet op omkring 1. marts, hvor der blev fyldt biomasse på de tre
gange 9500 kubikmeter store reaktorer. I den forbindelse er det helt normalt at der kan være lidt
lugtgener, men derefter har biogasanlægget kørt nogenlunde tilfredsstillende frem til omkring
sommerferien, forklarer Erik Lundsgaard.

”Lige efter sommerferien leverede en af vores leverandører af biomasse en mindre mængde end
aftalt på grund af et set up, og lige netop den type biomasse fra den leverandør binder
svovlbrinterne rigtigt godt, det betød at koncentrationen af svovlbrinte steg voldsomt, og det
væltede den biologi som er i de fire store biofiltre,” forklarer driftschefen.

Fyraftensmøde

Kalundborg Bioenergi har fået en række af klager fra naboer, især fra beboerne omkring
Lerchenborgvej, som har været hårdt plaget af lugtgenerne.

”Vi er møg kede af det, men det er bare fakta, nu genstarter vi de fire biofiltre og håber så at
lugten af svovlbrinter forsvinder inden for ganske kort tid, og så inviterer vi efterfølgende alle
naboerne til et fyraftensmøde hvor vi vil fortælle om biogasanlægget og servere en sandwich og
en øl eller vand,” siger Erik Lundsgaard.

Biogasanlægget Kalundborg Bioenergi er ejet af Bigadan og Ørsted, og producerer omkring
40.000 kubikmeter naturgas i døgnet. Målsætningen er at levere 20 millioner kubikmeter
naturgas om året.
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11 kommentarer Sortér efter 

Kirsten Bendix
Det har jo været galt længe ,det er jo ikke problem der
lige er opstået. Hen over hele sommeren har der været
dage hvor man ikke har kunne side ude og spise ,det
har simpelt hen lugtet forfærdeligt.Vinduer skal mer
eller mindre være lukket ellers trænger lugten ind.
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Svend Kristiansen
Men det står der jo også i teksten..
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Lars Kaster Jørgensen
Svend Kristiansen det der ikke står i artiklen er
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at det rent faktisk har lugtet siden opstart, i
området omkring anlægget. 
Det er det vi er lidt sure over. 
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Jan Østergaard
Det samme problem har vi med biogasanlægget i
Føllenslev. Så håber de kan give løsningen på
problemet videre.
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Annemette Tokkesdal Metz
Det er bare flere dage om ugen vi har den klammeste
rådne kloak lugt udenfor og i huset  heldigvis gik fri
fri søndag hvor vi holdte barnedåb... men sommeren
har været præget af klamhed... grillen næsten ikke
brugt og solen ikke nydt.. det er så ækelt!!!
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Annemette Tokkesdal Metz
Se til sorø og lær af dem... de skulle have styr på det...
Synes godt om · Svar · 2 u

Lars Kaster Jørgensen
Ja det håber vi så de gør.
Synes godt om · Svar · 2 u

Rikke Borg Andersen
Det må man sku nok sige kl 5 imorges var det så
frygteligt at jeg varved at brække mig
Synes godt om · Svar · 2 u

Ricky Larsen
så hvordan vil et gyllebiogas anlæg så lugte 

Synes godt om · Svar · 1 · 2 u

Ricky Larsen
så må man ha 4 reserve filter så det ikke kan ske
igen,..

Synes godt om · Svar · 1 · 2 u

Susanne Johansen
Meget ubehageligt men udover det. Er der fare ved
lugten???det nævner han ikke????

Synes godt om · Svar · 3 · 2 u
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Lars Kaster Jørgensen
Det kunne vi beboere også godt tænke os at
høre om, vi opholder os i det noget mere end
andre.
Synes godt om · Svar · 2 u

Ole Tony Jensen
Alle burde gøre os alle en tjeneste og klage de rigtige
steder. Jeg tror ikke Facebook er det rigtige 

Synes godt om · Svar · 2 · 2 u

Lars Kaster Jørgensen
Og det kan man gøre her. 
https://www.kalundborg.dk/.../Selvbetjening-
Veje_teknik... 
Under punktet Miljø  
På forhånd TAK 

Synes godt om · Svar · 1 · 2 u

Nikolaj Thorfinn Pedersen
Hvad med den dårlig lugt omkring gl slagelsevej der
har været der de sidste fem år. Hvor kommer den fra

Synes godt om · Svar · 2 · 2 u

Readt
Men her snart en uge efter at problemet blev lovet løst,
så stinker her stadigvæk. Hvad er status på en
løsning?
Synes godt om · Svar · 1 u
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