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Solrød Biogas – klar til start
Der har været drøn på færdiggørelsen af byggeriet over sommeren, og nu er biogasanlægget 
- efter mange år undervejs - en realitet.

Af Mikkel Busck, Solrød Kommune

I august blev de første råvarer fyldt på anlægget. 

Det var podemateriale, dvs. biomasse fra andre 

biogasanlæg på Sjælland, som allerede har en 

god bakterieproces i gang samt kvæggylle fra 

landbruget. Begge dele fungerer som opstarts-

materiale til at hjælpe den bakteriologiske 

proces i gang på biogasanlægget. Herefter vil 

de andre inputråvarer fra industri og landbrug 

efterhånden blive fyldt på de store biomass-

etanke. Tangen forventes at komme i til sidst 

og måske først næste år, da mængderne i år 

har været små og ind til videre er blevet kørt til 

komposteringspladsen på Åsvej pga. behovet 

for tryllemuld. 

Tang til biogas
Biogasanlægget er dimensioneret til at tage ca. 

7.400 tons tang, stammende fra hele kyststræk-

ningen i Greve, Solrød og Køge. I første omgang 

vil det dog kun være tang fra strandrensning i 

Solrød, der tilføres anlægget.

”Lokalt er biogasanlægget på mange læber, 

hvor der er store forventninger til projektet. 

Mange af kommunens borgere er således 

tilfredse med, at stranden renses for tang 

og efterfølgende nyttiggøres til grøn energi i 

biogasanlægget”, siger borgmester i Solrød 

og formand for Solrød Biogas A/S Niels Hörup.

Modtageanlægget for tang på biogasanlægget 

udføres med en cirkulær blandetank med gru-

be for sandopsamling i center. Tanken har en 

diameter på 4 m og et volumen på ca. 60 m3. 

Den forsynes med et kraftigt røreværk til rund-

pumpning samt en chopperpumpe til at skære 

og løfte tangen op, når den pumpes videre 

i systemet og blandes med de andre råvarer. 

Tang læsses i med teleskoplæsser, og flydende 

biomasse i form af gylle eller eluat pumpes 

over fra modtagetankene. Tanken er koblet på 

lugtbehandlingsanlægget, således at der kan 

opretholdes svagt sug gennem tanken for at for-

hindre lugtudslip. I tanken er der mulighed for 

rundpumpning over chopperpumpen, således 

at materialet i tanken kan snittes flere gange, 

såfremt enkelt snitning viser sig utilstrækkeligt. 

Udformningen er baseret på forsøg udført på et 

andet biogasanlæg med lignende pumpeværk.

Ved at have en separat modtagefacilitet sikres 

det, at slitage fra sand begrænses, og at der 

hurtigere og lettere kan foregå oprensning, ud-

skiftning eller reparation uden at stoppe andre 
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led af processen. Filosofien i hele anlægget er 

ligeså, at alt skal kunne pumpes i en kontrolleret 

strøm fra modtagefaciliteterne og ind i de store 

tanke – når først det er kommet derind, er det 

nemlig svært at komme til.

Den første gas fakles
Ved at anvende gode opstartsmaterialer, sikres 

det, at processen kommer hurtigt i gang, såle-

des at der inden længe kommer brugbar gas. 

Det kan dog ikke undgås, at der i den første 

periode vil være behov for at brænde gassen af. 

Den første gas, der kommer, er ikke god nok til 

at kunne blive brugt til at producere energi i en 

kedel eller motor og må derfor ’fakles’. Faklen vil 

kunne ses et stykke fra anlægget, men foregår 

under fuldt kontrollerede forhold og er et helt 

normalt forhold ved opstart af biogasanlæg. 

Senere vil faklen kun anvendes minimalt og i 

helt særlige tilfælde. 

Efter nogle uger vil gassen være god nok til i 

første omgang at forsyne kedlen på biogas-

anlægget, som producerer procesvarme til 

anlægget, og snart efter til også at forsyne 

VEKS’ kedel og gasmotoranlæg på Solrød 

Fjernvarmeværk til produktion af grøn varme 

og energi til borgerne. I løbet af efteråret vil 

inputråvarer til biogasanlægget støt stige og 

ligeså gasproduktionen.

En unik råvaresammensætning
Solrød Biogas’ uniikke råvaresammensætning 

gør det til et særligt miljø- og klimavenligt 

anlæg. Et kontinuerligt fokus på ressourcebe-

sparelse, emissionsreduktion og recirkulation 

af næringsstoffer i alle led af produktionen har 

sikret et unikt miljømæssigt anlæg og samtidig 

bevirket, at leverandører og aftagere også har 

kunnet se betydelige fordele i samarbejdet.

Niels Hörup betoner, at ”det er et projekt med 

mange gevinster. Vi fjerner kvælstof og fosfor 

fra Køge Bugt. Grundejerne slipper for tangen. 

CPKelco og Chr. Hansen kan komme af deres 

restprodukter og sparer en masse transport. Den 

varme og den el, vi fremstiller, fortrænger fossile 

brændsler. Landbruget får et godt gødningspro-

dukt, der lugter mindre end gylle. Og vi skaber 

15 faste arbejdspladser, når anlægget er i drift”.

Desuden er det så belejligt, at jo mere grøn gas, 

der produceres, jo bedre økonomi får anlægget 

og jo større klima- og miljømæssige gevinster 

skabes der – alt sammen noget, der i sidste ende 

kommer borgere i Solrød til gode, også konkret 

når varmeregningen skal betales, og når strand 

og havvand kalder.

Aftaler med leverandører og aftagere
Biogasanlægget i Solrød etableres i tæt samar-

bejde med CPKelco, VEKS, Chr. Hansen, Solrød 

Strands Strandrensningslaug, Bigadan og land-

bruget. Den 19. juni 2014 indgik Solrød Biogas 

A/S således formelt en række vigtige aftaler med 

disse samarbejdspartnere.

I december 2014 blev yderligere en kontrakt 

tilføjet, idet der blev indgået aftale med Bre-

gentved Gods, der skal aftage 80.000 tons 

afgasset biomasse dvs. over 40 % af den sam-

lede mængde fra Solrød Biogas. Med aftalen er 

aftagekapaciteten for biogasanlægget i det før-

ste driftsår frem til efterår 2016 imødekommet.

Det indgåede aftalekompleks mellem Solrød 

Biogas A/S og de forskellige leverandører og 

aftagere viser et eksempel på et velfungerende 

offentligt-privat samarbejde. Der er blevet skabt 

et fælles mål om etableringen af et biogasan-

læg, hvor alle parter har kunnet se fordele i 

projektet, og der har derfor også været stor 

interesse fra parterne i at følge projektet på 

sidelinjen og markere deres tilstedeværelse ved 

forskelige anledninger. Netop det stærke sam-

arbejde har spillet en vigtig rolle for projektets 

virkeliggørelse og for skabelsen af det fornødne 

fundament for projektstøtte. Ligeledes har 

samlingen af mange kompetencer været en 

afgørende faktor for projektets succes.
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Af Sanne Holst, Greve Kommune

Virksomheder er klar over, at der er penge at 

spare ved at optimere produktionen. Der er også 

mange virksomheder, som har fokus på, om 

deres optimeringstiltag gavner miljøet og ser det 

som et plus, når økonomiske og miljømæssige 

gevinster går hånd i hånd.

Alene kan en virksomhed kun komme et vist 

stykke. Der vil eksempelvis altid være noget af-

fald, der ikke kan genbruges på virksomheden, 

eller noget regnvand der ikke kan skaffes på 

egen grund. Når flere tænker i samme baner, 

vil der være flere muligheder.

Industrielle Symbioser giver nye muligheder 

En Industriel Symbiose er et ressourcesamar-

bejde mellem virksomheder til økonomisk og 

miljømæssig fordel for begge parter typisk 

omkring materialer, energi og/eller vand. Den 

økonomiske gevinst for virksomheden er, at 

virksomheden kan komme af med noget affald 

gratis eller købe ressourcer billigere. Den miljø-

mæssige fordel er, at flere ressourcer udnyttes 

mest mulig, og der dermed spares nogle andre 

ressourcer. Tilsynsmedarbejderne i Greve og 

Solrød Kommuner har diskuteret muligheden 

for Industriel Symbiose med relevante virksom-

heder og derfra henvist relevante virksomheder 

til et ressourcetjek.

Gratis ressourcetjek med fuld fortrolighed 

Ressourcetjekket, som er gratis og uforplig-

tende, udføres ikke af kommunerne, men af 

nogle eksperter. Virksomheden får besøg af en 

ekspert, der kortlægger alle materiale-, energi- 

og vandstrømme ind og ud af virksomheden. 

Alle informationer, som virksomheden giver til 

eksperten, behandles med fuld fortrolighed. 

Virksomheden kan under ressourcetjekket 

også få ny viden om besparelsespotentialer og 

andre støttemuligheder for at fremme grøn 

omstilling i virksomheden. Hos kommunerne 

i Region Sjælland udgør eksperterne en task 

force af teknisk faglige konsulenter fra Niras og 

proceskonsulenter fra Dansk SymbioseCenter.

At etablere en symbiose
En del virksomheder har allerede benyttet sig 

muligheden og har haft besøg af en ekspert, der 

har gennemgået virksomhedens ressourcer. Ef-

ter ressourcetjekket kan virksomheden få hjælp 

til at blive matchet med andre virksomheder, der 

kan opfylde deres behov. Hvis der bliver fundet 

et match, har virksomhederne mulighed for at 

lave en aftale med hinanden.

Når to eller flere virksomheder finder ud af, 

at de vil etablere en Industriel Symbiose, kan 

eksperten hjælpe med at udarbejde en hand-

lingsplan, beregne businesscase og afdække re-

guleringsmæssige spørgsmål. Virksomhederne 

kan også få hjælp til at søge tilskud til anden 

rådgivning hos Grøn Omstillingsfond under 

Erhvervsstyrelsen.

Kom med til inspirationsmøde om Indu-

striel Symbiose i ErhvervsCentret i Greve  

Nu har du som virksomhed chancen for at 

høre mere om mulighederne for at indgå i en 

industriel symbiose, ressourcetjek. 

Den 24. september fra kl. 16.00-18.00 inviterer 

Greve Kommune og Solrød Kommune til et 

gratis gå-hjem-møde om Industriel Symbiose i 

samarbejde med Greve-Solrød Erhvervsservice 

og ErhvervsCentret på Korskildelund 6 i Greve.

På mødet får du blandt andet lejlighed til at 

høre mere om mulighederne ved Industriel 

Symbiose, ressourcetjek og tilskud til projekter. 

Du vil også få lejlighed til at høre, hvordan 

virksomheden Andersen & Martini har oplevet 

at få et ressourcetjek. Der vil være mulighed for 

at stille spørgsmål til oplægsholderne fra Dansk 

SymbioseCenter og Niras.

Industriel Symbiose  
– God økonomi og godt miljø
Forestil dig, at du kan få dit produktionsvand gratis fra naboen, eller at din overskudsvarme købes af virk-
somheden længere nede af gaden til brug i deres produktion. Det kan blive virkelighed, hvis din virksom-
hed kan indgå i en Industriel Symbiose. 

Læs mere om Industriel Symbiose og bestil et 
ressourcetjek på www.symbiosecenter.dk og 
www.grønomstilling.dk
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Baggrunden for dette skal findes i regerings-

grundlaget, hvoraf det fremgår, at Forsynings-

sektoren leverer el, gas, fjernvarme, vand og 

teleydelser til forbrugerne og aftager affald og 

spildevand…. I dag er der et betydeligt poten-

tiale for effektiviseringer i sektoren. Regeringen 

vil sikre, at vi får mere ud af forsyningssektoren. 

Derfor samles ansvaret for den økonomiske 

regulering af forsyningsområderne i et Energi-, 

Forsynings- og Klimaministerium til gavn for 

forbrugere og virksomheder.

Alle opgaver indenfor forsyningsområdet, 

herunder at få afhentet og håndteret virksom-

Dele af affaldsreguleringen 
flyttes til Energi-, Forsynings- 
og Klimaministeriet

En række opgaver på affaldsom-
rådet, der tidligere blev varetaget 
af Miljøministeriet, flyttes til 
Energi-, Forsynings- og Klimami-
nisteriet.

hedernes og forbrugernes affald, flyttes fra det 

tidligere miljøministerium til Energi-, Forsynings- 

og Klimaministeriet. Desuden er de igangværen-

de processer med evaluering af organiseringen 

af affaldssektoren og effektivisering af affalds-

forbrændingssektoren blevet flyttet.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal 

konkret stå for områderne:

•  Krav til virksomheder, der indsamler affald

•  Krav til indretning af affaldsregistre for virk-

somheder og anlæg, der behandler affald

•  Godkendelse af anlæg til behandling af gen-

anvendeligt erhvervsaffald

•  Kommunale affaldsgebyrer

•  Kommunale fællesskaber

•  Anlæg for deponering af affald og anlæg 

for forbrænding af affald med henblik på 

varmeforsyning

•  Regnskaber for og benchmarking af forbræn-

dings- og deponeringsanlæg.

Det nye Miljø- og Fødevareministeriet skal, som 

det tidligere Miljøministeriet, stå for alle de øvri-

ge opgaver på affaldsområdet, som omhandler 

de miljømæssige hensyn ved behandling af 

affald, herunder blandt andet ressourcestra-

tegierne for affald, klassificering af affald, de 

kommunale affaldsplaner, pant- og retursyste-

mer, farligt affald og affaldsdata.

Der overflyttes i forbindelse med omlægningen 

fem medarbejdere fra Miljøstyrelsen til Energi-

styrelsen.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Danmark får medhold i sag om kemi-
regler ved EU Domstolen 
Afgørelsen fra EU-domstolen handler kort 

fortalt om, hvordan man tolker EU-reglerne i 

forhold til indholdet af særligt problematiske 

kemiske stoffer i en sammensat artikel (en vare 

med fast form), fx en cykel. Hvis der er mere 

end 0,1 procent særligt problematiske stoffer i 

cyklen, så har forhandleren pligt til at informere 

forbrugeren om dette.

Danmark mener, at denne regel gælder enkelt-

vis for alle de dele af cyklen, som i sig selv er 

artikler, fx håndtaget. På den måde risikerer man 

ikke at købe en cykel, hvor håndtaget er fyldt 

med særligt problematisk kemi, uden at man 

kan få dette oplyst. EU Kommissionen har der-

imod haft den opfattelse, at forhandleren ikke 

har pligt til at oplyse dette, hvis cyklen samlet set 

holder sig indenfor 0,1 procent grænsen, men 

denne fortolkning er nu afvist af domstolen.

Danmark og seks andre lande har siden 2008 

arbejdet for at overbevise EU Kommissionen om 

deres tolkning af kemireglerne.

Kilde: Miljøstyrelsen 
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Kort nyt
Varmepumper til varmeværkerne
Energistyrelsen har etableret en tilskudsordning 

til etablering af store eldrevne varmepumper hos 

fjernvarmeværker. Elektricitet fra vedvarende 

energikilder kan dermed erstatte forbruget 

af naturgas og andre fossile brændsler på 

værkerne. Der er i alt afsat 55,2 mio. kr. til 

tilskudsordningen, og støtten vil blive uddelt 

over tre ansøgningsrunder. Der er ansøgnings-

frist den 12. oktober 2015 til første runde. Til 

første runde er der afsat 27,5 millioner kroner.

Ansøgningsskema og ansøgningsvejledning kan 

hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.

ens.dk/varmepumper.

Energiforbruget steg i første kvartal af 2015
Det faktiske danske energiforbrug steg i de 

første tre måneder af 2015 med 0,7 pct. 

sammenlignet med samme periode i 2014. 

Udviklingen i energiforbruget er påvirket af, 

at vejret har været koldere i 1. kvartal 2015 

end i samme kvartal året før. Stigningen i ener-

giforbruget er desuden påvirket af en lavere 

vindkraftproduktion i årets tre første måneder. 

Det har medvirket til en større el-produktion 

på de centrale kraftvarmeværker og dermed 

et større energiforbrug.

Kilde: Energistyrelsen

Kemiens Dag 2015 - Konference den 26. november 2015
DI, Procesindustrien, SPT, Plastindustrien, 

Danmarks Farve- og Limindustri, Kemi & Life 

Science, Dansk Erhverv, CO Industri, Arbejdstil-

synet og Miljøstyrelsen står bag arrangementet, 

Kemiens Dag 2015.

Konferencen omhandler bl.a., hvordan den 

cirkulære økonomi spiller sammen med kemi-

kalierne, og hvor kemikalier giver udfordringer 

for den cirkulære økonomi.  Grundfos og 

Hewlett-Packard vil fremlægge deres erfarin-

ger på dette område, og Cristina de Avila med 

flere fra EU-Kommissionen vil fortælle, hvordan 

visionen om cirkulær økonomi spiller sammen 

med kemikalie- og miljøregulering.

Læs mere: http://www.kemiensdag.dk/kemi-

ens-dag-15

Ny testmetode til dieselbilers forurening
Det forventes, at der vil ske et markant fald i 

luftforureningen fra dieselperson- og varebiler 

som resultat af en beslutning, som EU-landene 

netop har truffet om, at luftforureningen fra 

nye dieselbiler fremover skal testes ved virkelig 

kørsel, før de må sælges. Det har vist sig, at 

bilerne forurener syv gange mere med NOx, 

når de kører rundt på vejene sammenholdt med 

de indendørs tests, man hidtil har brugt. Når 

dieselbiler skal leve op til de nye testkrav, vil det 

nedbringe deres bidrag til NOx-foreningen med 

omkring 80 %. De nye tests forventes indført 

inden for et par år. Reglerne vil gælde for alle 

nye dieselperson- og varebiler, der sælges i EU.

Kilde: Miljøstyrelsen

Glyphosat   
revurderes af EU
Glyphosat, der er det aktive stof i mange 

ukrudtsmidler, herunder i  Roundup, bliver for 

tiden revurderet af EU for at vurdere indvirk-

ninger på sundhed og miljø. Det er Tyskland, 

som står for revurderingen. Tysklands vurdering 

bliver grundigt vurderet af eksperter både i EU 

og af Den Europæiske Fødevare Sikkerheds 

Autoritet (EFSA). 

I marts 2015 har det internationale kræft-

forsknings agentur (IARC) under Verdensund-

hedsorganisationen WHO offentliggjort, at 

det vurderer glyphosat som sandsynligvis 

kræftfremkaldende. IARC har endnu ikke 

publiceret sin vurdering. EU-kommissionen har 

bedt EFSA om at inddrage IARC’s vurdering i 

den europæiske vurdering af glyphosat. Den 

endelig vurdering af glyphosat er planlagt til at 

være færdig i slutningen af 2015.

Kilde: Miljøstyrelsen 
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Produkter med visse pesticider kan  
være ulovlige
Leverandører af 22 typer af produkter indehol-

dende pesticider, skulle senest den 1. september 

2015 have registreret sig på EU’s biocidleveran-

dørliste hos EU’s kemikalieagentur, ECHA (Euro-

pean Chemicals Agency). Uden registrering bli-

ver produkter, som indeholder de pågældende 

bekæmpelsesmidler, forbudt at markedsføre i 

Danmark og i resten af EU med virkning fra d. 

1. september 2015. Reglerne omfatter de fleste 

produkter inden for træbeskyttelse, skadedyrs-

gift, desinfektion og konserveringsmidler, fordi 

de indeholder biocider. ”Det er bekymrende, at 

så få af stofferne er registreret på nuværende 

tidspunkt. Registreringen tager tid at gennem-

føre, og danske forhandlere og producenter af 

biocidholdige produkter kan ende med at stå i 

en situation, hvor deres produkter simpelthen er 

ulovlige at sælge,” siger Sonja Canger, kontor-

chef i Miljøstyrelsen i juli måned. Hun opfordrer 

virksomhederne til at orientere sig om reglerne 

på Miljøstyrelsens hjemmeside, biocidinfo.dk.

De nye regler for biocider og biocidholdige 

produkter trådte i kraft i 2013. Forhandlere, pro-

ducenter, importører, distributører og grossister, 

som arbejder med biocidholdige produkter skal 

sikre sig, at deres leverandører er registrerede.

Kilde: Miljøstyrelsen

Danske virksomheder har stort potentiale for energibesparelser
Energistyrelsen har undersøgt energibesparelser 

i danske virksomheder. Undersøgelserne peger 

på, at næsten 3 ud af 4 danske virksomheder 

har foretaget energispareaktiviteter inden for 

de seneste 5 år, og mere end halvdelen af 

virksomhederne forventer flere aktiviteter de 

kommende år. Det er især større og energitunge 

virksomheder, der er ivrige, mens de mindre 

virksomheder er mere tilbageholdende med 

at gå i gang. Der er imidlertid stadig et stort 

potentiale for energibesparelser.

På baggrund af analyserne vil Energistyrelsen 

igangsætte en  flerstrenget indsats, der om-

fatter målrettede  informationer, værktøjer, 

som er enkle og anvendelige for virksomhe-

derne,  samt  involvering  af essentielle aktører 

på området.

Kilde: Energistyrelsen, http://www.ens.dk 

Danmark stadig nettoeksportør af olie og gas
Danmark ventes at være nettoeksportør af 

olie til og med 2021og for gas endnu 9 år til 

og med 2023.  Med nettoeksportør menes, at 

landets produktion af olie eller gas overstiger 

det hjemlige forbrug. 

Hvis de mulige efterforskningsressourcer i form 

af potentielle nye fund og skønnede ressourcer 

fra forbedret teknologi medregnes, forventes 

Danmark at kunne være nettoeksportør af både 

olie og gas til efter 2035.

Kilde: Energistyrelsen, http://www.ens.dk 



Det har ved undersøgelser vist sig, at de kom-

munale spildevandsrensningsanlæg ikke kan 

rense alle typer af medicin m.m. fra spildevan-

det. Disse stoffer kan derfor føre til skader på 

økosystemerne i recipienten.

Derfor skal hospitalerne selv rense spildevandet 

for de skadelige stoffer, og flere hospitaler i 

hovedstadsområdet investerer i rensningsanlæg 

på selve hospitalet, så spildevandet renses inden 

udledning til det offentlige kloaksystem.

Der anvendes ca. 600 lægemidler på danske 

hospitaler. Heraf er der udvalgt i alt 56 typer me-

Hospitaler skal selv rense 
spildevandet
Spildevand fra hospitaler indeholder en lang række stoffer i form af 
blandt andet medicin og medicinrester.
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dicin, hvor det er vurderet, at de kunne have en 

virkning på miljøet. En nøjere vurdering af disse 

56 medicintyper viste, at de 24 kunne betragtes 

som uskadelige, da de efter indtagelse, blev 

udskilt som inaktive stoffer. Dermed er i alt 32 

speciallægemidler identificerede som potentielt 

problematiske for vandmiljøet ved udledning fra 

hospitaler, og forbruget er blevet beregnet. For 

alle 32 lægemidler er der gennemført overordne-

de risikovurderinger og indsamlet informationer 

til brug for lokale miljørisikovurderinger.

På Rigshospitalet og Herlev Hospital har der i en 

periode kørt forsøg med lokale rensningsanlæg, 

og der er udviklet en renseteknologi, der er 

en kombination af biologisk nedbrydning og 

oxidation, der ser ud til at være anvendelig. 

Hospitaler, der er planlagt lukket indenfor få år, 

skal ikke etablere særskilt rensning. 



9

Fluer i landbrug
Mange dyrehold er plaget af fluer. God hygiejne er med til at holde bestanden nede, men der er stor 
forskel på fluer, og hvordan de kan bekæmpes.

Af Bettina Osmark, Greve Kommune 
Fotos: Skadedyrlaboratoriet/Aarhus Universitet

I Danmark findes der flere hundrede arter af 

fluer, og de fleste er ganske harmløse for os 

mennesker. De mest almindelige fluer deles op 

i fire kategorier, se tabel 1. Antallet af fluer top-

per i juli og august, hvorefter bestanden falder 

på grund af, at vejret bliver køligere. 

Husdyrhold
Der er mange typer fluer, der holder til omkring 

dyrehold, og de har hver deres præferencer. 

Stuefluen yngler hvor der er heste, høns, kalve 

og grise. Æggene lægges i frisk, fast gødning 

og klækkes efter 8-16 timer. Det tager en til 

to uger at udvikle en voksen flue afhængigt af 

temperaturen - jo højere temperatur (30-35 °C), 

jo hurtigere udvikling. Der er ingen synlige fluer 

ved temperaturer over 45 °C eller under 10 °C.

Forebyggelse
God staldhygiejne med hyppig udmugning samt 

overdækning af møddingen er rigtig vigtigt, 

når det gælder om at begrænse mængden af 

fluer. Møddingen skal dækkes over af en tyk 

presenning, da temperaturen i gødningen under 

presenningen kan nå op over 45 °C, hvilket slår 

larver og pupper ihjel.

Små fluer

Bananfluer

Pukkelfluer

Græsfluer

Mellemstore fluer

Stuefluer

Lille stueflue

Stikfluer

Store fluer

Spyfluer

Kødfluer

Klyngefluer

Fluer på 
græssende dyr

Mange arter, meget 
få til gene for 
mennesker

Tabel 1

Hvis du skal bygge en ny stald, er det en god 

idé, at der er tænkt forebyggelse af fluer ind i 

indretningen.

Bekæmpelse
Ved generelle flueproblemer er en systematisk 

indsats nødvendig. Der kan bruges mekanisk-, 

biologisk- og kemisk bekæmpelse.

Til mekanisk bekæmpelse kan man bruge flue-

fangere med lim, men pas på, hvis der er svaler 

i stalden, da de kan sidde fast i dem.

Lysfælder virker ikke på de fluetyper, der findes 

i stalde, så det er ikke noget godt alternativ.

Ved biologisk bekæmpelse er snyltehvepse 

særligt effektive i stalde med dybstrøelse. Ef-

fekten er størst, hvis hvepsen sættes ud tidligt 

på sæsonen i april/maj og derefter hver 14. dag 

frem til september/oktober.

Ved kemisk bekæmpelse af fluer er der en 

række forhold, man skal være opmærksom på 

for at undgå resistens:

1. Lær at leve med en lille bestand af fluer i 

staldene

2. Foretag kun kemisk bekæmpelse, når det 

er nødvendigt

3. Man skal ikke lave en total bekæmpelse med 

kemiske midler

4. Anvend de rigtige midler på de rigtige steder 

og tidspunkter

5. Undlad at bruge kemisk bekæmpelse i 

perioder

6. Skifte mellem midler med forskellige aktive 

stoffer

7. Følg brugsanvisningen til punkt og prikke 

for at undgå resistens

Larvicider kan anvendes, hvor der er ophobning 

af gødning. Voksne fluer kan nedsprøjtes med 

aerosoler, hvis man ønsker en hurtig bekæm-

pelse, men denne metode bør kun bruges 

sjældent. Voksne fluer kan også bekæmpes med 

smøremidler, der indeholder et lokkemiddel 

med gift. Disse kan bruges hele året. Der findes 

ingen godkendte sprøjtemidler på det danske 

marked, da der er stor risiko for, at fluerne 

udvikler resistens.

Læs mere om fluer på www.dpil.dk
Læs mere om bekæmpelsesmidler på 
www.mst.dk
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Fra spildvarme til  
fjernvarme i Havdrup
En ansøgning om godt 18 mio. kr. til et internationalt fjernvarme projekt 
med Solrød Kommune i centrum er sendt til Europa-Kommisionen. 

Af Peter Hofmann Holsøe, Solrød Kommune

 

I EU bliver der produceret spildvarme nok til at 

opvarme samtlige bygninger i EU. Den tager vi 

lige igen: Hvert år smider vi i Europa så meget 

varme væk, at man kunne dække behovet for 

opvarmning i hver eneste bygning i EU med 

den. Det er ikke så lidt spildvarme. Der må være 

plads til forbedringer. 

En del af mulighederne for at mindske mængden 

af spildvarme og sænke niveauet af CO2-udled-

ning findes på fjernvarmeområdet: Dels kan et 

veludbygget net af fjernvarmerør transportere 

overskydende varme fra fx industri videre til andre 

steder, hvor der er brug for varmen. Og dels kan 

man gøre fjernvarmeværker og - systemer mere 

effektive og derved sørge for, at der spildes min-

dre varme fra dem. Kan man samtidig sørge for, 

at fjernvarmesystemerne kan håndtere input fra 

grønne varmekilder som solenergi eller biomasse, 

så gør det jo ikke noget. 

Bedre forudsigelser af forbrug
Hvad nu hvis man på fjernvarmeværket på for-

hånd vidste, hvor meget fjernvarme kunderne 

ville få brug for? Hvis fx 30 % af kunderne dyrker 

idræt hver tirsdag aften, så er der nok behov for 

varmt vand at bade i, når træningen er overstået. 

Og hvis 40 % af kunderne er på sommerferie i 

uge 28, så er der nok ikke helt så stort et behov 

for fjernvarmeværkets ydelser som ellers.

Med den viden kunne det lokale fjernvarme-

værk bedre tilpasse produktionen til kundernes 

behov og på den måde undgå at fyre op under 

kedlerne, når der ikke var brug for det. 

Solrød Kommune har sammen med Solrød Fjern-

varme, Roskilde Universitet og en række andre 

partnere rundt om i EU søgt om penge til et 

forsøg, hvor ovennævnte ting bliver undersøgt. 

Installation af målere
Hvis projektet bliver godkendt og får penge fra 

EU, vil en stor del af de 18 mio. kr. gå til at instal-

lere målere i en række huse i udvalgte områder 

i de tre byer Pécs (Ungarn), Liepãja (Letland) 

og Havdrup. Målerne viser forbrug af varme 

og er forbundet direkte med det lokale fjern-

varmeværk. De skal hjælpe med at afdække 

forbrugsmønstre, der sætter fjernvarmeværket 

i stand til at producere meget mere præcist end 

i dag. Fjernvarmebrugerne får også mulighed 

for at melde ferie til fjernvarmeværket og følge 

med i deres eget forbrug gennem en app til 

smartphones, der forbindes til deres måler.

Det er vigtigt at nævne, at de data, fjernvarme-

værkerne samler, selvfølgelig er anonymiserede 

– fjernvarmeværket får ikke at vide, hvem der 

er på ferie eller bruger meget varmt vand om 

natten. Kun hvilken del af deres forsyningsom-

råde, der skal have mere eller mindre varme.

Når målerne sætter fjernvarmeværkerne i stand 

til at producere mere præcist, så vil der ikke 

længere være behov for helt så store fjernvar-

merør alle steder i systemet. Det betyder, at et 

fjernvarmeværk med målere kan bruge rør af 

en mindre dimension, når de skal udvide. Og da 

mindre rør er billigere, vil flere kunne få råd til 

den mere klimavenlige varme fremover 

Ventetid helt ind i 2016
Ansøgningsfristen var d. 4. juni, så projektet 

er sendt afsted og venter nu på en afgørelse. 

Europa-Kommissionen har udsendt en med-

delelse om, at der er kommet 32 ansøgninger 

til den pulje, Solrød Kommune har været med 

til at søge. 

I oktober eller november 2015 får vi at vide, om 

vores ansøgning er sorteret fra, eller vi er invi-

teret til kontraktforhandlinger. Bliver vi inviteret 

til kontraktforhandlinger, er der ingen garanti 

for, at vi får midler til vores projekt – men hvis 

forhandlingerne går godt, kan projektet starte 

omkring 1. marts 2016, cirka 9 måneder efter 

ansøgningsfristen.

Europa-Kommissionen forventer, at 2-3 af de 

32 ansøgninger får succes. 

Følgende samarbejder om projektet:
- Solrød Kommune
- Roskilde Universitet
- Nordjysk Elektronik ApS 
- PETAV, ungarsk fjernvarmeværk
-  South Transdanubian Regional Development 

Agency Nonprofit Ltd., Ungarn
- ECOsynergy Gazdasági Tanácsadó Kft, Ungarn
- FIZIKALAS ENERGETIKAS INSTITUTS, Letland
- JFE A/S, Danmark 
- Solrød fjernvarme 
- Bajaenergetika, ungarnsk fjernvarmeværk
- Liepãjas energija, Lettisk fjernvarmeværk
- Isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Envidan Energy A/S, Danmark
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Af Pernille Thorborg Jasper, Solrød Kommune

Efter et fald i beskæftigelsen i 2013 går det nu 

flot fremad i Solrød. Fra tredje til fjerde kvartal 

2014 kom der 100 nye fuldtidsstillinger, og det 

betyder, at der nu er 2.678 private job i kom-

munen. Det viser det nye vækstregnskab, som 

Center for Vækstanalyse har lavet for Solrød 

Kommune.

Udviklingen er et udtryk for, at Solrød Kommu-

ne med udgangen af 2014 er ved at have lagt 

krisen bag sig. Solrøds virksomheder vokser, og 

det medfører en stigning i beskæftigelsen. 100 

nye stillinger er noget, der kan mærkes i en lille 

kommune som Solrød. Solrød Kommune har 

dog før oplevet, at virksomheder starter i Solrød, 

vækster flot og så flytter ud af kommunen, og 

det kan godt slå igennem på tallene. Derfor 

Markant stigning i  
beskæftigelsen i Solrød
Fra tredje til fjerde kvartal i 2014 kom der 100 nye fuldtidsstillinger i Solrød. Det er især bygge- og bolig-
området, der er i kraftig vækst, viser det nye vækstregnskab fra Center for Vækstanalyse.

Center for Vækstanalyse laver hvert kvartal et 
vækstregnskab for Solrød Kommune. Det seneste 
regnskab tager udgangspunkt i tal fra fjerde 
kvartal 2014, da det er de nyeste tal.

Regnskabet viser fremgang på næsten alle 
parametre – herunder beskæftigelsen og virk-
somhedernes omsætning og eksport.

bliver det først, hvis tallene ser ligeså flotte ud 

i næste undersøgelse, at man kan begynde at 

tale om en blivende tendens.

”Jeg har overordnet set pæne forhåbninger til 

2015. For godt nok har Byrådet sat anlægsbud-

gettet lidt ned, men det er mit klare indtryk, at 

de private virksomheder blomstrer. Jeg hører 

ofte, at det er svært at få håndværkere, fordi de 

har så travlt, og at håndværksvirksomhederne 

ansætter mange nye folk – bl.a. på grund af 

håndværkerfradraget - så jeg tror, 2015 bliver 

endnu bedre end udgangen af 2014,” siger 

Niels Hörup.

Stærke private virksomheder
Bygge- og boligområdet har oplevet den stør-

ste vækst, men der er fremgang på samtlige 

områder.

Flere store kommunale anlægsprojekter det 

seneste år har været med til at drive beskæfti-

gelsen i vejret på bygge- og boligområdet. Men 

først og fremmest er det nogle stærke, veldrev-

ne private virksomheder, som leverer vækst år 

efter år, og det er også overvejende dem, der 

er ansvarlige for de mange nye arbejdspladser.



Fristen for at søge om fritagelse for erhvervs
affaldsgebyr er 7. oktober 2015

I september/oktober måned forventer Solrød Kommune at  
opkræve erhvervs affaldsgebyrer for 2015.

Af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

Virksomheder, der kan søge om fritagelse, har 

allerede modtaget et brev om muligheden for 

fritagelse. 

Ved at behandle ansøgninger om fritagelse før 

opkrævningen bliver sendt ud, vil der blive brugt 

færre ressourcer på at sende opkrævninger og 

efterfølgende kreditnotaer ud til de virksomhe-

der, som bliver fritaget.

Du kan dog stadig søge om fritagelse frem til 

7. oktober 2015.

Ikke alle virksomheder får brev
Hvis virksomheden er tilmeldt MiljøCenter Greve 

eller er tilmeldt med tømning af en erhvervssæk, 

kan virksomheden ikke opnå fritagelse for er-

hvervsaffaldsgebyr. De virksomheder har derfor 

ikke modtaget et brev.

Ligeledes får virksomheder, som falder uden 

for kriterierne for opkrævning, ikke et brev om 

mulighed for fritagelse.

En række virksomheder blev fritaget for 2014 

eller tidligere. Fritagelsen gælder som udgangs-

punkt kun for ét år af gangen, så modtaget du 

brev og mener du skal fritages, skal du ansøge.

Digital post og digital ansøgning
Alle breve og opkrævninger bliver sendt med 

digital post. Skal du søge om fritagelse, skal du 

gå ind på hjemmesiden www.virk.dk, her skal 

du i søgefeltet skrive ”gebyr på erhvervsaffald”. 

Du skal bruge NEM-ID, CVR og P.nr.

Har du spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr, 

så kontakt Anne-Mette Jansen på teknisk@

solrod.dk.
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