Kolding 9. september 2022

Information om biogasprojektet i det sydvestlige Trekantområde
Du har før sommerferien vist interesse for deltagelse i et nyt landmandsejet biogasprojekt.
Den nedsatte arbejdsgruppe bestående af Linkogas AMBA, Trekantområdets forening for
Biomasseejere, Vejle Fredericia Landboforening samt KHL har arbejdet intenst med projektet
siden leverandørmødet i juni måned. Jysk Landbrug har tilkendegivet opbakning til arbejdet.
Status på indmeldte mængder
I arbejdsgruppen kan vi konstatere en overvældende interesse for projektet. Til dato har knap 140
landmænd tilkendegivet interesse for projektet. Der er indmeldt ca. 690.000 tons biomasse fra husdyrgødning. Det er betydeligt over den volumen, som på forhånd er anset som nødvendigt for at igangsætte
et projekt. Desuden noterer vi med glæde, at projektet også har stor interesse fra områdets planteavlere.
Leverandørernes ønsker til ejerskab
Næsten 90 pct. har tilkendegivet, at det er vigtigt, at et nyt anlæg skal være landmandsejet.
Arbejdsgruppen arbejder derfor videre ud fra målet om, at ejerskabet i selskabet videst muligt skal ligge
hos landbruget og leverandørerne. Aktuelt betyder det, at den eksisterende biomasseforening (TFB)
arbejder på at overgå til et nyt AMBA-selskab med henblik på at kunne indgå i ejerskabet af det nye
anlæg. Som kommende leverandør vil du inden længe få mulighed for at indtræde i det nye selskab.
Hvad sker der nu
Der er indgået rådgivningsaftaler med de primære rådgivere, som nu har påbegyndt det
projektforberedende arbejde med ansøgninger, beregning af business case og finansiering mv. Ligeledes
er vi i gang med etablering af et selskab, som i den projektforberedende periode bl.a. skal stå som
projektejer, kunne afsøge finansiering og indgå aftale om køberet til byggegrund mv.
Finansiering af projektforberedende arbejde
De deltagende landboforeninger har sammen med de øvrige aktører i arbejdsgruppen stillet en kapital på
cirka 500.000 kr. til rådighed til finansiering af udgifter i forbindelse med den indledende forprojektering,
stiftelse af selskab mv.
Placering af anlæg
Der er sammen med kommunerne identificeret 2-3 egnede placeringer i området Kolding –Vejen Vamdrup, som vurderes hensigtsmæssige ud fra afstand til leverandørerne, nærhed til overordnet vejnet
samt minimering af nabogener mv. Der er kontakt med jordejer og dialog med kommunerne.
Leverandørmøde
Vi planlægger at afholde et leverandørmøde i november, hvor vi forventer at kunne informere nærmere
om projektets fremdrift, økonomi, finansiering og organisering og ligeledes oplæg til konditioner for
leverancer og indbetaling af indskud mv.
Hvornår kan anlægget være i drift
Under forudsætning af at leverandørernes interesse er intakt, er det lige nu vores bedste vurdering, at et
nyt anlæg vil kunne stå færdig og være i drift inden for ca. 2-3 år. I den mellemliggende periode kan vi
anbefale, at man ikke binder sig til længere aftaler i forhold til afsætning af husdyrgødning.
NB! Hvis din nabo endnu ikke har fået sig tilmeldt, er det fortsat muligt uforbindende at tilmelde sig det
nye projekt via formularen på KHLs hjemmeside under fanen Forening.
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