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'Jan Damkilde Christensen'; 'Knud Andersen'; Per Ole Petersen; Ledere
fælles pressemeddelelse fra Biokraft opg Bornholms Forsyning

Til Pressen
Bornholms Forsyning og Biokraft udsender fælles pressemeddelelse efter dagens
pressemøde, den 10 nov. 2015

Øget grønt samarbejde mellem Biokraft og Bornholms Forsyning
Der er nu indgået en fornuftig varmeaftale mellem Bornholms Forsyning og Biokraft som begge parter
er særdeles tilfredse med. Aftalen betyder at Biokraft leverer varme baseret på biogas til
fjernvarmenettet i Lobbæk og dermed aflaster fjernvarmeværket i Aakirkeby.
”Det har taget noget tid at få aftalen endeligt på plads, men vi har modtaget varmen fra Biokraft hele
tiden, mens vi har forhandlet om afregningsprincipperne” udtaler Per Ole Petersen, formand for
bestyrelsen i Bornholms Forsyning, og fortsætter: ”Aftalen betyder, at der nu er fundet en model for
afregningen, der sikrer at fjernvarmebrugerne fortsat får den billigst mulige varme, og samtidig får vi
den bedst mulige udnyttelse af biomassen fra flis og gylle. Det falder godt i tråd med Bornholms
Forsynings arbejde for at understøtte kommunens vision om at Bornholm skal være CO2-neutral i
2025”
Samtidig ses der på andre samarbejdsmuligheder mellem Biokraft og Bornholms Forsyning. Blandt
andet ses der på, om slammet fra øens rensningsanlæg med fordel kan bioforgasses. Det kan give
øget gasproduktion og medvirke til en bedre udnyttelse af den ressource der ligger i næringsstofferne i
spildevandsslammet.
”Der skal øget fokus på hvordan vi passer på næringsstofferne i vores samfund. Hvis den ene
virksomheds affald kan blive til den anden virksomheds råstoffer, er det en god måde at skabe
bæredygtige synergi ér i samfundet på. Bioforgasning vil i stigende omfang blive en del af løsningen,
både i forhold til spildevandsslam, men også i forhold til organisk affald fra husholdninger og
levnedsmiddelvirksomheder. Der er vi glade for at Biokraft kan være en del af en fremtidssikret og
grøn løsning”, udtaler Knud Andersen, formand for bestyrelsen for Biokraft.
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