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Formålet med denne beretning er at synliggøre 
indsatsen på natur- og miljøområdet i Solrød Kom-
mune samtidig med, at kravene i Bekendtgørelse om 
miljøtilsyn nr. 1441 af 2. december 2015 om årlig 
indberetning af miljøtilsyn og miljøgodkendelser til 
Miljøstyrelsen opfyldes. 

Beretningen består indledningsvist af en præsentation 
af Team Natur og Miljø. Dernæst følger en beskrivelse 
af teamets arbejde med at nå de politiske mål på na-
tur- og miljøområdet. Til slut gennemgås opgaverne 
indenfor teamets respektive fagområder i 2015.

1  INDLEDNING

NATUR OG MIL JØBERETNING 2015 3



NATUR OG MIL JØBERETNING 2015 04

Team Natur og Miljø er en del af Solrød Kommunes 
Teknik og Miljø. Teamets opgaver spænder vidt. Ho-
vedopgaven er at varetage forvaltningen af natur- og 
miljøområdet, dvs. forestå administrationen i bred 
forstand, herunder udøve planlægningsopgaver, myn-
dighedsopgaver og driftsopgaver på området. 

PLANLÆGNINGSOPGAVER

 >  Affaldsplan
>  Vandforsyningsplan
>  Vandhandleplan
>  Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
>  Varmeforsyningsplan
>  Klimaplan
>  Klimatilpasningsplan
>  Risikostyringsplan for oversvømmelser af kystzonen
>  Spildevandsplan
>  Natura 2000 handleplan
>  Naturkvalitetsplan 

Hertil kommer deltagelsen i en række andre planlæg-
ningsopgaver, som f.eks. kommune- og lokalplaner og 
trafikhandlingsplaner. 

MYNDIGHEDSOPGAVER

Myndighedsopgaverne omfatter en lang række ser-
vice- og kontrolopgaver vedrørende virksomheder, 
landbrug, husholdninger, vandforsyning, spildevand, 
affald, vandløb, naturområder, varmeforsyning, mv. 
Opgaverne udspringer af en række love, hvor især 
skal nævnes:

>  Miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgø-
relser. Heri er indeholdt en lang række opgaver 
vedrørende tilsyn, godkendelse, vejledning og 
andre serviceopgaver, som har til formål at løse 
borgernes og virksomhedernes miljø-, spildevands- 
og affaldsproblemer. 

>  Vandløbsloven, hvori bl.a. indgår tilsyn, tilladelser 
samt sagsbehandling ift. de kommunale og private 
vandløb.

>  Vandforsyningsloven, som omfatter regulativer, 
tekniske tilsyn, kontrol af boringer, vandkvalitet 
samt tilladelser til vandindvinding mv. 

>  Varmeforsyningsloven, som især omfatter projekt-
godkendelser af kollektive varmeforsyninger og 
omlægning til alternativ varme. 

>  Naturbeskyttelsesloven, som især omfatter sagsbe-
handling vedrørende fredningskendelser, § 3-områ-
der, bygge- og beskyttelseslinjer, strandbeskyttel-
seslinjer mv.

>  Jordforureningsloven, som især omfatter tilsyn 
med forureninger, tilladelser til at udføre ændrin-
ger i kortlagte arealer, påbud om undersøgelser og 
oprensninger af forurening mv. 

2  PRÆSENTATION AF TEAM NATUR OG MILJØ
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DRIFTSOPGAVER

Driftsopgaverne omfatter kontrol af indsamling og 
bortskaffelse af affald fra private husstande og kontrol 
af vedligeholdelse af kommunale vandløb samt udar-
bejdelse af pleje- og driftsplaner for naturområder.

Team Natur og Miljø udarbejder hvert år en oversigt 
over større aktiviteter, der skal gennemføres det 
pågældende år fordelt på planlægning, myndighed og 
drift. Aktivitetsplanen for 2016 kan ses i bilag 3. 

TEAMETS ORGANISERING

Teamet er organiseret i 4 faggrupper. Figuren ne-
denfor viser opgavefordelingen mellem de enkelte 
faggrupper. 

Medarbejderne i de enkelte faggrupper samarbejder 
både internt og på tværs af grupperne. Internt funge-
rer medarbejderne som sparringspartner og 2. mand 
for hinanden. Dvs. der er altid en eller flere medar-
bejder, der kan løse faggruppens opgaver i tilfælde af 
sygdom mv. En del af teamets opgaver går på tværs 
af faggrupperne. I de tilfælde sørger den ansvarlige 
sagsbehandler for, at de relevante faggrupper bliver 
inddraget i løsningen af sagen.   

NATUR OG MIL JØ

VAND OG NATUR

>  Vandforsyning
>  Vandløb
>  Naturformidling
>  Naturforvaltning
>  Klimatilpasning 

>  Affald fra private
>  Affald fra erhverv

>   Virksomheder og 
landbrug

>  Jordflytning
>  Jordforurening
>  Spildevand
>  Badevand

>  Varmeforsyning
>   Forebyggelse af 

klimaforandringer

AFFALD VIRKSOMHEDER
OG JORD

VARME OG
KLIMA

Figur 1. Teamets 4 faggrupper.
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PERSONALE  OG RESSOURCER

I 2015 bestod teamets bemanding af i alt 11 ansatte. 
Heraf var der 8 heltidsstillinger, 2 stillinger normeret 
til henholdsvis 34,5 og 31,5 timer og 1 studentermed-
hjælper med 10 timer om ugen. 

Udover medarbejdernes kompetencer anvender 
teamet også ekstern kompetence. Det drejer sig om 
bl.a. om juridisk rådgivning i forbindelse med hånd-
hævelsessager og specialist-rådgivning i forbindelse 
med større komplicerede sager indenfor de enkelte 
faggrupper. 

Tabel 1: Oversigt over medarbejdere i Natur og Miljø.  

LOTTE  KJÆR

TEAMLEDER
Uddannelse: Cand. techn. soc.

Antal timer: 37

TORBEN FORSKOV

AFFALD
Uddannelse: Ingeniør

Antal timer: 34½

MARIA  ASTRUP SKOV

VAND OG NATUR
Uddannelse: Biolog

Antal timer: 37

MARIA  FØRBY

STUDENTERMEDHJÆLPER
Uddannelse: Studerende på RUC

Antal timer: 10

ANNE-METTE  JANSEN 

AFFALD
Uddannelse: Ingeniør

Antal timer: 31½

TOVE GRØNBORG

VAND OG NATUR
Uddannelse: Teknisk assistent

Antal timer: 37

SIMON KAMP JØRGENSEN

VIRKSOMHEDER OG JORD
Uddannelse: Miljøbiolog

Antal timer: 37

MIKKEL  GLARGAARD

VIRKSOMHEDER OG JORD
Uddannelse: Geolog

Antal timer: 37

TEAM NATUR OG MIL JØ

PERNILLE  HANSEN

AFFALD
Uddannelse: Jordbrugsteknolog

Antal timer: 37

RIKKE  RAHBEK JENSEN

VAND OG NATUR
Uddannelse: Geolog

Antal timer: 37

MIKKEL  BUSCK

VARME OG KLIMA
Uddannelse: Cand. techn. soc.

Antal timer: 37



De politiske mål for udviklingen af natur- og miljøom-
rådet bliver fastsat af Byrådet i de enkelte sektorpla-
ner for området og i byrådets vision for udvikling af 
lokalsamfundet. 

I Natur og Miljø arbejder vi på at nå de politiske mål 
og visioner på flere måder:
>  Vi indarbejder mål og vision i vores daglige sagsbe-

handling af tilladelser, godkendelser, dispensationer 
mv. 

>  Vi projektgør mange af indsatserne i sektorplaner-
ne. Det sikrer, at vi får alle relevante forhold ved-
rørende de enkelte indsatser medtaget og vurderet 
på vejen til sektorplanernes målopfyldelse.   

>  Vi drøfter udvalgte mål og byrådets vision på for-
skellig vis på et årligt seminar for teamet.

Indarbejdelse af mål og vision i den daglige sagsbe-
handling 
I 2007 indførte vi kvalitetsstyring af alle myndigheds-
sagerne på natur- og miljøområdet. Det betyder, at vi 

har udarbejdet procedurer for alle trin i sagsbehand-
lingen – dvs. fra sagen indgår i teamet til den afslut-
tes. Procedurerne beskriver formålet med myndig-
hedsopgaven, herunder de politiske mål for området 
som f.eks. responstid for bekræftelse af modtagelse 
af sagen og sagsbehandlingstiden. Derudover beskri-
ver procedurerne fremgangsmåden for løsningen af 
opgaven, og hvordan de politiske mål, der er fastsat i 
sektorplanerne, kan indgå i opgaveløsningen. På den 
måde sikrer vi, at målene i sektorplanerne indarbej-
des i den løbende sagsbehandling. 

I 2013 blev kvalitetsstyringsloven ophævet. I den 
forbindelse har teamet besluttet at videreføre kva-
litetsstyringen via ISO 9001 systemet. Teamet blev 
certificeret og godkendt efter ISO 9001 af Norsk Ve-
ritas i december 2013. Efterfølgende får vi hvert år i 
december besøg af Norsk Veritas, der gennemfører en 
auditering af systemet og kontrollere om vi lever op til 
vores aftalte fagprocedurer. I december 2015 blev der 
ikke konstateret nogen afvigelser fra fagprocedurerne. 

3  TEAMETS ARBEJDE MED DE POLITISKE 
MÅL FOR UDVIKLINGEN AF NATUR- OG 
MILJØOMRÅDET I SOLRØD KOMMUNE
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Teamet har i fællesskab i 2015 arbejdet med en for-
enkling af kvalitetsstyringssystemet, således at det nu 
udelukkende omfatter fagprocedure for sagstyper, der 
kræver hurtig sagsbehandling. Det drejer sig f.eks. 
om akutte forureninger, klager over røg, støj og lugt, 
midlertidige tilladelser iht. miljøbeskyttelsesloven, 
vurdering af §3 arealer iht. naturbeskyttelsesloven 
osv. Disse typer af sager kræver, at der handles inden 
for en kort tidsfrist, og det er derfor nødvendigt at alle 
teamets medarbejdere er i stand til at løse sagerne. 

Omstruktureringen af kvalitetssystemet har betydet, 
at teamet har reduceret sårbarheden i forhold til tid 
og løsning af de akutte sager, og det har igen betydet, 
at teamet kan opfylde Byrådets mål om god borger-
service. Det drejer sig om i alt 23 forskellige ”akutte” 
fagprocedurer, der nu er omfattet af kvalitetsstyrings-
systemet og dermed er underlagt kontrol af Norsk 
Veritas. De resterende fagprocedurer for den øvrige 
sagsbehandling er også fortsat en del af kvalitetssy-
stemet, men fungerer nu som vejledninger i stedet for 
egentlige procedurer. Omstruktureringen har givet en 
bedre balance mellem tilgængelige ressourcer i team-
et og mængden af opgaver. 

Projektgørelse af indsatser i sektorplanerne
Nogle af indsatserne i sektorplanerne egner sig til 
at blive projektgjort. Det er typisk de indsatser som 
er enkeltstående og tidsafgrænsede, som berører 
forskellige interessenter, er komplekse, og hvor der 

er behov for forskellige fagligheder for at løse dem. I 
de tilfælde nedsætter teamet en projektgruppe som 
sammen skal varetage opgaven med at løse indsat-
sen. Hovedparten af medarbejderne i Natur og Miljø 
har gennemført kommunens projektlederuddannelse 
så projektlederrollen kan derfor gå på skift blandt 
medarbejderne. Det er en fordel, at medarbejderne 
opnår praktisk erfaring både som projektleder og 
projektmedarbejder. Det styrker forståelsen for mål-
styringen i forskellige faser i projektet, og det styrker 
forståelsen for sammenhængen mellem indsatsen og 
det overordnede politiske mål for udviklingen af sek-
torområdet, som samlet set sikre, at målene nås. 

Årsplanseminar for Natur og Miljø 
Teamet afholder hvert år et årsplanseminar, hvor vi på 
forskellig vis arbejder med de politiske mål og andre 
relevante udviklingsemner indenfor natur og miljøom-
rådet. Årsplanseminaret i 2015 handlede om drøftel-
ser af projektstyringsværktøjer, som kan understøtte 
projektarbejdet og om kerneopgaven i Natur og Miljø. 

Natur og Miljø har i foråret 2015 udarbejdet en 
projekthåndbog, som beskriver forskellige projektsty-
ringsredskaber til store og små projekter. På årsplan-
seminaret blev de enkelte værktøjer gennemgået og 
tilrettet, således at de passer til organiseringen af 
projektarbejdet i Natur og Miljø. Efterfølgende er pro-
jekthåndbogen blevet publiceret og gjort tilgængelig 
på Solnettet under Natur og Miljø. 
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Kerneopgaven for Natur og Miljø tager afsæt i byrå-
dets vision og lyder sådan:

Kerneopgaven skaber retning for arbejdet i Natur og 
miljø og den skal sikre, at der skabes de nødvendige 
forandringer hos de berørte borgere, politikere og 
virksomheder.

På årsplanseminaret drøftede vi, hvordan vi hver 
forstår kerneopgaven i relation til vores opgaveløs-
ning, og vi drøftede hvilke kompetencer og værdier vi 
i særlig grad skal fremme for at indfri kerneopgaven. 
Sammenfattende kom vi frem til følgende: 

>  Løsningen af kerneopgaven kræver, at de berørte 
borgere, politikere og virksomheder er aktive med-
spillere og medskabere. Det betyder, at medarbej-
dere og leder i natur og miljø skal have en åben og 
inviterende tilgang til løsning af opgaverne. 

>  Medarbejderne skal betragtes som ressourceperso-
ner med hver sin specifikke faglighed der målret-
tet skal bringes i spil i samarbejdet med borgere, 
politikere og virksomheder. Fagligheden er således 
ikke et mål i sig selv - det er kerneopgaven. 

>  Lederen skal fastholde kerneopgaven som fælles 
omdrejningspunkt i hverdagen og stille spørgsmål 
og fastholde fokus på de berørtes involvering og 
deltagelse i opgaveløsningen.

”Vi lykkes når vi løser vores opgaver så borgere, 
politikere og virksomheder får en større forståelse 
for natur og miljøforhold og derigennem kan tage 
et medsvar for at beskytte natur og miljø.



Myndighedsopgaverne består i tilsyn, håndhævelser, 
godkendelser, tilladelser og dispensationer mv. I det 
følgende redegøres nærmere for de myndighedsop-
gaver, der er løst i 2015 vedrørende miljøforhold på 
virksomheder og inden for teamets øvrige fagom-
råder. Redegørelsen for myndighedsopgaverne på 
virksomhedsområdet følger kravene i ’Bekendtgørelse 
om miljøtilsyn. Ifølge bekendtgørelsen skal redegø-
relsen blandt andet indeholde oplysninger om antallet 
af virksomheder og landbrug, som kommunerne fører 
tilsyn med fordelt på forskellige typer og antal udførte 

tilsyn og myndighedsreaktionerne på de udførte 
tilsyn. Desuden skal den indeholde en opgørelse over 
antallet af miljøgodkendte virksomheder og en over-
sigt over brugerbetaling opkrævet for det pågældende 
år for godkendelser og tilsyn fordelt på forskellige 
virksomhedstyper og landbrug.

Redegørelsen for myndighedsopgaverne inden for 
teamets øvrige fagområder består overvejende i en 
beskrivelse af de væsentligste håndhævelser og tilla-
delser inden for de respektive fagområder i 2015.  

4  MYNDIGHEDSOPGAVER
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Miljøbeskyttelsesloven er den lov, som alt miljøregule-
ring af virksomheder bunder i. Lovens formål i forhold 
til miljøregulering af virksomheder er, at forebygge og 
bekæmpe forurening, begrænse anvendelse og spild 
af ressourcer, fremme anvendelsen af renere teknolo-
gi og fremme genanvendelse af affald. 

Team Natur og Miljøs opgaver i forbindelse med virk-
somhedssager består primært i opsøgende miljøtilsyn, 
udarbejdelse af miljøgodkendelser og generel hånd-
hævelse af loven i form af henstillinger, indskærpelser, 
påbud osv. Myndighedsopgaverne knytter sig også 
typisk til en række specifikke bekendtgørelser med 
fokus på spildevand, olietanke, affald, luftforurening 
m.v., der alle refererer tilbage til Miljøbeskyttelseslo-
ven. 

Udover tilsynsarbejdet har der også været udført 
kampagner på henholdsvis virksomheds- og land-
brugsområdet. Kampagnerne er nærmere beskrevet i 
nedenstående. 

Virksomhedskampagne 
Solrød Kommunes virksomhedsmedarbejdere har på 

tilsynene haft fokus på virksomhedernes håndtering 
af genanvendeligt affald, herunder særligt pap og 
papir. På tilsynet blev virksomhederne gjort opmærk-
som på de miljømæssige krav og hvilke muligheder 
de har for at opnå besparelser, hvis det genanven-
delige affald bliver frasorteret. Kampagnen hjalp og 
det allerede samme dag, som tilsynet var foretaget 
havde to virksomheder fået etableret den korrekte 
affaldsordning til håndtering af genanvendeligt affald. 
Tilsynsmedarbejderne uddelte desuden Miljøstyrelsens 
brochurer og foldere vedr. affaldsforebyggelse til virk-
somhederne. Virksomhederne blev via denne folder 
og en dialog på tilsynet samtidigt gjort opmærksom 
på, at de kunne få et gratis ressourcetjek med hen-
blik på, at få kortlagt mulighederne for at indgå i en 
industrisymbiose med en eller flere virksomheder i 
nærområdet. I den forbindelse blev der ved hjælp af 
Greve Erhvervscenter og Greve Kommune etableret 
et gå-hjem møde om mulighederne. Desværre blev 
mødet aflyst på grund af for få tilmeldte. 

Landbrugskampagne
Landbrugsnetværket for kommunerne i Region 
Sjælland har igen i 2015 udført den informations-

4.1  VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG

NATUR OG MIL JØBERETNING 2015
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kampagne, som omfattede udarbejdelse af fælles 
informationsmateriale til større og mindre landbrug 
samt deltagelse i en informationsstand på Roskilde 
Dyrskue 2015.  Formålet var at fremme dialogen 
mellem kommunerne om tolkningen af miljølovgiv-
ningen og dermed sikre en ensartet sagsbehandling 
på tværs af kommunerne. Derudover var formålet at 
føre dialog med de landmænd, som besøgte standen 
og på den vis styrke kontakten mellem kommuner og 
landmænd. 

Der blev uddelt i alt 4 forskellige foldere med informa-
tion om henholdsvis; 
> indretning af stalde, 
> opbevaring af fast gødning, 
> opbevaring af gylle
>  vejledning til hobbydyrehold (ikke-erhvervsmæssigt 

dyrehold)

Kommunerne havde en fælles informationsstand på 
Roskilde Dyrskue, hvor informationsfolderne blev 
udleveret til de besøgende, som primært bestod af 
landmænd med større eller mindre husdyrbrug. Med 
udgangspunkt i informationsfolderne var det mu-
ligt at tage en dialog med de besøgende og besvare 
spørgsmål omkring miljølovgivningen. De besøgende 
på standen havde desuden mulighed for at deltage i 
en quiz med spørgsmål omhandlende husdyrbrug og 
miljølovgivning, hvilket affødte en god dialog med de 
besøgende om de forskellige emner. I alt 691 land-
mænd  deltog i quizzen. 

Målet for antal virksomhedstilsyn 2015 
Virksomhedstilsynene i 2015 var omfattet af ’Be-
kendtgørelse om miljøtilsyn’ nr. 497 af 15/05/2013. 
Med denne bekendtgørelse samles og lovfæstes reg-
lerne for miljøtilsyn på virksomheder. Tilsynsbekendt-
gørelsen blev dog ændret i december i 2015, som 
fremover vil betyde, at resultaterne fra tilsynet skal 
offentliggøres. Solrød Kommunes tilsyn med virksom-
hederne var dog afsluttet inden de nye regler trådte i 
kraft og følger således bekendtgørelsen fra 2013.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen og dermed kravene til 
frekvenser gælder de samme slags virksomheder og 
landbrug som før, men ifølge bekendtgørelsen er der 
nu både krav til basistilsyn og krav til målopfyldelse 
ud fra basis- og deltilsyn. Tilsynsfrekvensen, dvs. hvor 
ofte en virksomhed skal have basistilsyn, bestemmes 
ud fra en risikovurdering. Risikovurderingen er indret-
tet således, at hver enkelt virksomhed modtager tilsyn 
jf. frekvenskravet minimum én gang hvert 6. eller 
3. år alt efter type af virksomhed. Risikovurderingen 
anvendes desuden til at planlægge, om en virksomhed 
skal have et ekstra prioriteret tilsyn, dvs. et mindre 
tilsyn med et særligt fokus på et risikoområde. 

De årlige mål for tilsyn angiver hvor mange virk-
somheder, der som minimum hvert år skal have et 
basis- eller deltilsyn. Basistilsyn er (ligesom samlede 
tilsyn) større tilsyn, hvor alle miljøforhold gennemgås, 
og deltilsyn er mindre tilsyn pga. særlig prioritering, 
kampagne eller klage.



Vejledende tilsynsfrekvens for 2015
Selvom reglerne i bekendtgørelsen fra 2013 angav en 
ny måde at udregne frekvenserne på og lægger op 
til en mere systematisk tilgang til miljøtilsynene med 
fokus på den enkelte virksomheds potentielle forure-
ning, er der dog i praksis ikke nævneværdig forskel 
på hvor ofte den enkelte virksomhed får et samlet 
planlagt tilsyn i Solrød Kommune.

Dette hænger bl.a. sammen med, at vi gennem de 

seneste år har arbejdet systematisk med vores mil-
jøtilsyn, således at vi i dag har en opdateret og let 
tilgængelig viden om miljøforholdene på de virksom-
heder, der er omfattet at reglerne om miljøtilsyn. I ta-
bellen nedenfor fremgår tilsynsbekendtgørelsens krav 
til tilsynsfrekvens i forhold til antallet af virksomheder 
og landbrug i Solrød Kommune i dag og udgør således 
en vejledning til, hvordan tilsynsfrekvensen (hvor 
mange basistilsyn der gennemsnitligt skal udføres på 
årsbasis) vil se ud i fremtiden.

11 X 128 + 26   =   54
Godkendelses-
pligtige 
virksomheder
jf. bilag 2

Husdyrbrug
> 3 DE

§ 16 
areal

Bilag 1 
virksomheder

Autoværksteder I alt

Pr. 31. december 2015 er der
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Af tabel 2 ses det, at frekvenskravene kan opfyldes 
ved 4 basistilsyn om året på godkendelsespligtige 
virksomheder samt 1 tilsyn udover for at opnå den år-
lige målopfyldelse for de godkendelsespligtige. For bi-
lag 1 og autoværksteder kan frekvenskravene nås ved 
9 basistilsyn om året og 4 udover for at nå den årlige 
målopfyldelse. For § 10 og husdyrbrug > 3 DE kan de 
nås ved 2 basistilsyn om året samt 1 tilsyn udover for 
at opnå målopfyldelsen. Desuden skal det ene § 16 
areal have tilsyn minimum en gang hvert 6 år. 

Solrød Biogas A/S er en godkendelsespligtig virk-
somhed, men blev først miljøgodkendt i juni 2015 og 
således først med i tilsynsplanen for 2016. 

De tilsyn der går ud over basistilsyn for at opnå 
målopfyldelsen, kan være deltilsyn (inkl. tilsyn om-
fattet af bekendtgørelsens § 7 vedrørende tilsyn ved 
klage og lign.). 
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Tabel 2: Vejledende tilsynsfrekvens 2015  

V IRKSOMHEDER LANDBRUG

Virksomheder Basistilsyn  Årlige mål 
   for tilsyn

Virksomheder Basistilsyn  Årlige mål 
   for tilsyn

4 2

9 0,16

5 3

14

Minimum
11:3 år =

om året

Minimum
9:6 år =

om året

Godkendel-
sespligtige 
jf. bilag 2

§ 10 og 
husdyrbrug 
> 3 DE

Minimum
54:6 år =

om året

Minimum
1:6 år =

om året

Bilag 1 og 
autoværk-
steder

§ 16 arealer

Minimum
11 x 40 % =

om året

Minimum
9 x 25 % =

om året

Minimum
54 x 25 % =

om året

Ingen 
minimumskrav



Tilsynsindberetning 2015
Nedenstående tabel 3 viser antallet af tilsyn på de 
forskellige kategorier af virksomheder og landbrug 
i Solrød Kommune fra 2015. Tabellen viser også 
målopfyldelsen for denne periode i henhold til regler-
ne i bekendtgørelsen om miljøtilsyn, hvor kravet til 
målopfyldelse for 2014 er 40 % af listevirksomheder-
ne og 25 % for bilag 1 virksomheder, autoværksteder 
og husdyrbrug. 

Det ses af tabel 3, at Solrød Kommune opfylder kra-
vene for målopfyldelse i 2015 i henhold til reglerne i 
bekendtgørelse om miljøtilsyn. 

Samlet tilsyns- og godkendelsesindsats 2015
Samlet set blev der i 2015 gennemført 5 tilsyn på 
listevirksomheder og 22 tilsyn på virksomheder/land-
brug omfattet af tilsynsbekendtgørelsen.

Herudover har Team Natur og Miljø udført 18 tilsyn 
ved eksempelvis anlægsarbejder, klagesager over lugt 
og støj, jordforureninger, affald, spildevand, vandløb 
og brændeovnssager mv. 

Nedenfor er væsentlige elementer for tilsyns- og 
godkendelsesarbejdet i 2015 opsummeret jf. forde-
lingen på de forskellige kategorier af virksomheder 
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Tabel 3: Tilsynsfrekvens virksomheder og landbrug 1.1.2015 – 31.12.2015

VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG

  Antal      Udførte tilsyn          Målopfyldelse krav 40 % 
  virksomheder

  Antal      Udførte tilsyn          Målopfyldelse krav 25 % 
  virksomheder

11

64

1

5

22

0

45 %

34 %

5:11 x 100 =

22:64 x 100 =

Ingen målkrav

Godkendelsespligtige jf. bilag 2

Bilag 1 og autoværksteder
§ 10 og husdyrbrug > 3 DE

§ 16 arealer



jf. tilsynsbekendtgørelen. For yderligere oplysninger 
henvises til bilag 1 og 2, der indeholder skematiske 
oversigter over antal tilsyn, håndhævelser og opkræ-
vet brugerbetaling. 

Godkendelsespligtige virksomheder jf. bilag 2 også 
kaldet ’listevirksomheder’ eller ’kapitel 5’- virksom-
heder i Miljøbeskyttelsesloven er virksomheder, der 
er optaget på bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen. 
Det er alle virksomheder, som betegnes som særligt 
forurenende. Der er i alt 11 listevirksomheder i kom-
munen. 

Miljøforholdene på listevirksomhederne var generelt 
tilfredsstillende. Ved tilsynene i 2015 blev der meddelt 
2 indskærpelser for henholdsvis manglende tømning 
af olieudskiller samt opbevaring af olie og kemikalier. 

Bilag 1 virksomheder er de virksomheder, der er 
optaget på bilag 1 til Bekendtgørelse om brugerbeta-
ling for godkendelse og tilsyn. Bilag 1 virksomheder 
er f.eks. mindre maskinfabrikker, plast-, trævarevirk-
somheder. Der er krav til størrelsen og produktionen 
for virksomheder på bilag 1. Hvis de når over en vis 
størrelse, skal de miljøgodkendes, og virksomheden 
får derfor status som listevirksomhed. Der er ligesom 
i 2014, i alt 28 bilag 1 virksomheder i kommunen.

Team Natur og Miljø kan konstatere, at virksomheder-
ne generelt har godt styr på de miljømæssige forhold. 

Autoværksteder er i dag anmeldepligtige ved etab-
lering og udvidelse. Autoværksteder reguleres ef-
ter Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med 
etablering og drift af autoværksteder. Der er i alt 26 
anmeldte autoværksteder i kommunen.

Forholdene på autoværkstederne er generelt fine, og 
der er kun givet 3 henstillinger og 2 indskærpelser 
henholdsvis vedr. sortering af farligt affald, opbeva-
ring af olie og kemikalier, manglende udsugning fra 
slibeaktivitet og manglende tilmelding til den kommu-
nale tømningsordning for olieudskillere.

Det er Team Natur og Miljøs vurdering, at værksteder-
ne har god fokus på de miljømæssige forhold ogselv 
har stor viden om, hvordan et værksted indrettes og 
drives, så virksomheden ikke udgør en unødig belast-
ning for mennesker og miljø. 

Landbrug er omfattet af Husdyrgødningsbekendtgørel-
sen og Husdyrgodkendelsesloven. Landbrug med hus-
dyrbrug opgøres efter størrelse, som bestemmes af 
antal dyreenheder. I starten af 2015 var der i Solrød 
Kommune registreret 9 aktive landbrug, som hav-
de mere end 3 dyreenheder med enten kvæg, svin, 
heste, får eller blandinger heraf og 1 aktivt landbrug, 
der er godkendt efter § 16. Godkendelse efter § 16 vil 
sige, at kommunen har godkendt udspredning af gylle 
på arealer hos en landmand i Solrød Kommune fra et 
husdyrbrug i Roskilde Kommune.  

I 2015 var der planlagt 8 tilsyn med landbrug, det 
ene tilsyn blev dog annulleret, da det viste sig at 
landbruget var ophørt. På baggrund af tilsynene blev 
der givet 3 henstillinger henholdsvis vedrørende 
dokumentation for analyser af vandet fra landbrugets 
egen drikkevandsbrønd, manglende overdækning af 
møddingsplads, samt afbrænding af grenaffald.

Der var ingen landbrug, der var udtaget til kontrol af 
krydsoverensstemmelse af NaturErhvervstyrelsen, 
dvs. tilsyn med landbrug der modtager landbrugs-
støtte fra EU. Team Natur og Miljø skal kontrollere om 
forhold vedrørende landbruget (miljø, dyrevelfærd, 
afstandskrav til vandløb mv.) er overholdt. Såfremt 
kravene ikke er overholdt indberettes landbruget til 
Fødevare- og Erhvervsstyrelsen, som efterfølgende 
vurderer, om der skal fratrækkes et beløb fra EU-støt-
ten. 

Brugerbetaling for Team Natur og Miljøs tilsyns- og 
godkendelsesarbejde for 2014 er gengivet skematisk 
i bilag 2. Timetaksten for tilsyn for 2015 var fastsat til 
kr. 308,70. Solrød Kommune har opkrævet kr. 21.454 
i brugerbetaling for 2015 for kommunens eget tilsyns-
arbejde. 

Team Natur og Miljø har anvendt eksterne rådgive-
re til godkendelsesarbejdet i 2015 i forbindelse med 
udarbejdelse af tillæg til miljøgodkendelse af Solrød 
Biogas, revurdering af miljøgodkendelse og godken-
delse af ny biogasmotor til fjernvarmecentralen på 
Lerbækvej 17, Solrød. Desuden blev anvendt eksterne 
rådgivere til udarbejdelse af revurdering af miljø-
godkendelsen af Weber Saint Gobain Danmark A/S. 
Udgifterne til rådgiver er delvis dækket af brugerbeta-
lingsbekendtgørelsen og opkræves særskilt og indgår 
ikke i ovenstående beløb.
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SPILDEVAND

Team Natur og Miljøs myndighedsbehandling af spil-
devandsområdet tager afsæt i Bekendtgørelse om 
spildevandstilladelser m.v., kommunens gældende 
spildevandsplan og Miljøbeskyttelsesloven. Lovgivnin-
gen på området har grundlæggende til formål at be-
skytte vandmiljøet i vandløb, søer og hav samt jord, 
grundvand og overfladevand.

Spildevand omfatter spildevand fra virksomheder, 
landbrug, husspildevand fra borgere, spildevand fra 
parkeringsarealer samt spildevand fra veje og bane-
legemer. Team Natur og Miljøs myndighedsbehandling 
af spildevandssager omfatter vurdering af mulighe-
den for tilslutning af spildevand til KLAR Forsynings 
ledningsnet, udledning af spildevand fra midlertidige 
bygge- og anlægsarbejder, parkeringsarealer, veje, 
banelegemer mv. til kommunens recipienter (søer og 
vandløb) samt nedsivning eller rensning af husspilde-
vand fra det åbne land.

Tilslutningstilladelser til KLAR Forsyning (KLAR)
De ejendomme og bebyggelser (både private hus-
holdninger og virksomheder), der er tilsluttet KLARs 
ledningsnet, leder spildevandet til Solrød Rensean-

læg, hvor det renses inden det ledes ud i Køge Bugt. 
Spildevandet løber enten ved naturligt fald, eller 
pumpes videre til Solrød Renseanlæg via pumpesta-
tioner, placeret i oplandet. Spildevand fra Jersie By 
og Naurbjerg ledes til Køgeegnens Renseanlæg og fra 
tre ejendomme ved Karlstrup By ledes spildevand til 
Mosede Renseanlæg i Greve.

I sagsbehandlingen vurderes det, om spildevandet 
kan tilsluttes KLARs ledningsnet og i givet fald, under 
hvilke vilkår dette skal foregå. Drejer det sig om 
almindeligt husspildevand, udarbejder Team Natur og 
Miljø normalt ikke en særskilt tilladelse, idet tilla-
delsen eksisterer i kraft af byggetilladelsen. Nogle 
virksomheder har derudover spildevand af mere sær-
lig karakter, hvor der skal tages højde for en række 
parametre vedrørende miljøfremmede stoffer m.v. 
Myndighedsopgaverne omhandler typisk tilslutning af 
spildevand, der ledes gennem fedtudskillere (restau-
rationsbranchen) eller olieudskillere (auto- og metal-
branchen).

Team Natur og Miljø har i 2015 meddelt 2 tilslutnings-
tilladelser til KLARs ledningsnet til hhv. en olieudskiller 
fra parkeringsareal på Boligø 11 og en olieudskiller fra 

4.2  MYNDIGHEDSOPGAVER INDEN FOR 
    TEAMETS ØVRIGE FAGOMRÅDER
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parkeringsareal ved det nye Solrød Center NØ projekt, 
foruden at der er stillet vilkår om afledning af regn- 
og spildevand via byggetilladelser.

Udledningstilladelser til søer, vandløb og Køge Bugt 
(recipienter)
For spildevand fra parkeringsarealer/veje/banelege-
mer mv. vurderer Team Natur og Miljø, om det kan 
udledes til kommunens recipienter, uden at disse lider 
overlast som følge af tilførte stoffer og vandmængder.
Team Natur og Miljø har i 2015 meddelt 1 midlertidig 
udledningstilladelse til Køge Bugt i forbindelse med 
grundvandssænkning og 1 midlertidig udledningstil-
ladelse af oppumpet grundvand til vandløb i forbin-
delse med udgravning af regnvandsbassin ved Solrød 
Biogas A/S.

Der er i 2015 meddelt 1 tilladelse til udledning af 
overfladevand til vandløb fra Solrød Biogas A/S.

Nedsivningstilladelser
For husspildevand i det åbne land vurderes det 
hvilken renseløsning, som kan godkendes her f.eks. 
nedsivning eller minirenseanlæg.  For tag- og overfla-
devand vurderes det, om der kan gives nedsivnings-
tilladelse.

Der er i 2015 ikke meddelt nedsivningstilladelse til 
ejendomme i det åbne land. For tag- og overflade-
vand har Team Natur og Miljø meddelt flere tilladelser 
til nedsivning i 2015.

Andet
Udover meddelelse af tilladelser mv. har myndigheds-
arbejdet på spildevandsområdet i 2015 også være 
rettet mod:

>  Kontrol af data for eksempelvis regnbetingede ud-
ledninger på Miljøportalen og løbende vurdering af 
indkomne egenkontroller mv. 

Servicemindede myndighedsopgaver såsom informa-
tion og vejledning til borgere og virksomheder vedr. 
klimatilpasning og spildevandsforhold samt diverse 
opgaver i relation til KLAR Forsyning, herunder god-
kendelser af takstblad mv. 

JORDFORURENING 

Kommunens myndighedsbehandling af sager om 
jordforurening er baseret på Jordforureningsloven og 
Miljøbeskyttelsesloven. Jordforureningsloven er en 
speciallov, der skal beskytte grundvand, menneskers 
sundhed og miljøet i øvrigt mod følgerne af jordfor-
urening. 

I Jordforureningsloven er myndighedsbehandlingen 
opdelt mellem kommunerne og regionerne. Solrød 
Kommunes myndighedsarbejde i henhold til jordfor-
ureningsloven omfatter bl.a. arbejde med:
>  Undersøgelses- og oprensningspåbud i villaolie-

tankssager, (”§48 –sager”)
>  Undersøgelses- og oprensningspåbud for andre 

jordforureninger (§40 og §41 sager”)
>  Tilladelser til bygge-/anlægsarbejde på kortlagte 

grunde (”§8-tilladelser”)

Regionens opgaver ved myndighedsbehandling af 
jordforureninger er bl.a. at kortlægge jordforurening-
er enten ved mistanke (Vidensniveau 1) eller ved kon-
staterede forureninger på ejendommen (Vidensniveau 
2). Hvis der ikke kan findes en ansvarlig forurener, er 
det overladt til Regionen at foretage en afværgeind-
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sats overfor forureningen, i det omfang Regionen har 
økonomisk mulighed for det – den offentlige indsats. 
Den offentlige indsats, koncentreres om de steder, 
hvor forureningen kan have skadelig virkning på 
grundvand til drikkevandsforsyning eller skadelig virk-
ning på mennesker i boligområder, børneinstitutioner 
eller offentlig legeplads. 

I Solrød kommune har Region Sjælland kortlagt 75 
områder på enten V1 eller V2. 

Kommunens myndighedsbehandling på jordforure-
ningsområdet omfatter herudover behandling af 
ansøgninger iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19 om at 
udlægge produkter, materialer og stoffer ud på jord, 
som kan risikere at forurene jord og grundvand samt 
behandling af anmeldelser om jordflytning. 

Villaolietankssager jf. Jordforureningslovens §48
Spild fra villaolietanke opstår enten ved lækager i 
tank eller rørføringer eller spild ved påfyldninger. 
Kommunen meddeler påbud om at undersøge forure-
ningen bl.a. med henblik på at vurdere omfang og 
risiko overfor mennesker og miljø. Såfremt olieanlæg-
get er lovligt, er villatankejerens udgifter til under-
søgelse og oprensning af olieforureningen dækket af 
forsikringen.

I 2015 har Solrød kommune ikke modtaget henven-
delser vedr. spild af fyringsolie fra villaolietanke.  

Forureningssager efter Jordforureningslovens §40 og 
§41
Når kommunen har kendskab eller mistanke om 
forurening på en ejendom, kan myndigheden udstede 
et påbud til forureneren. Normalt vil man først skabe 
et overblik over forureningen omfang og evt. risiko 
overfor miljøet. Dette gøres ved at udstede et under-
søgelsespåbud (§40). Når omfanget af forureningen 
er fastlagt og kendt, skal myndigheden vurdere, om 
der er grundlag for at kræve forureningen fjernet, 
dvs. udstede et oprensningspåbud (§41). 

I 2015 har Team Natur og Miljø ikke fundet anledning 
til at udstede hverken undersøgelse eller oprensnings-
påbud.

Tilladelser efter Jordforureningslovens § 8
Forureninger i jord og grundvand kortlægges af Regi-
onen. Såfremt der er mistanke om forurening bliver 
ejendommen kortlagt på V1, og hvis der er konstate-
ret væsentlig forurening, bliver arealet kortlagt på V2. 
Når et areal bliver kortlagt, gælder der særlige regler 
ved flytning af jord, bygge- og anlægsarbejder og 
ændring af anvendelsen af det kortlagte areal.

En ejer af en ejendom skal søge kommunen om 
tilladelse efter Jordforureningslovens §8 før ejeren 
ændrer det kortlagte areal til f.eks. bolig. Desuden 
skal ejeren søge om tilladelse til bygge-/anlægsarbej-
der i et kortlagt areal, såfremt ejendommen ligger i et 
særligt drikkevandsområde eller lignende.
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I 2015 modtog Solrød Kommune tre §8-ansøgninger 
om tilladelse til at udføre bygge/anlægsarbejder i et 
areal, hvor der er mistanke om forurening (kortlagt på 
V1) eller, hvor der er konstateret forurening (kortlagt 
på V2). Blandt andet blev der meddelt § 8 tilladelse til 
Q8, da de gerne vil oprense forurening under stander-
anlægget på Motelvej.

Tilladelserne er givet i tæt samarbejde med både 
ansøger, dennes rådgiver og Region Sjælland. Dette 
er for at sikre, at tilladelsen gives på det helt rigti-
ge grundlag og for, at arbejdsgangen fra ansøgning 
til meddelelse af selve tilladelsen sker så hurtigt og 
effektivt som muligt. 

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19
Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 19 må man ikke uden 
tilladelse udlægge produkter, materialer og stoffer ud 
på jordarealer, som kan forurene jord og grundvand. 
Dette er for at sikre, at kendt forurening ikke spredes 
og dermed forebygge, at der opstår nye forurenede 
områder. 

I 2015 har Solrød kommune ikke modtaget nogen 
ansøgninger vedr.  § 19 tilladelse. 

Jordflytninger
Kommunens myndighedsbehandling af sager om jord-
flytninger er baseret på Jordflytningsbekendtgørelsen. 
Bekendtgørelsen udspringer af Jordforureningsloven 
og Miljøbeskyttelsesloven og omhandler anmeldelse 
og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.
 
Jordflytningsbekendtgørelsen har til formål at sikre, at 
flytning af jord fra forurenede områder ikke spredes 
på ikke-forurenede områder. Derfor skal flytning af 
jord fra områder, som kan være forurenede, anmeldes 
til kommunen.

I 2015 modtog Solrød Kommune 125 anmeldelser af 
jordflytninger. 

VARMEFORSYNING

Kommunens myndighed på varmeforsyningsområdet 
er omfattet af Varmeforsyningsloven og Bekendtgørel-
se om godkendelse af projekter for kollektive varme-
forsyningsanlæg.

Kommunen har, i henhold til det nævnte lovgrundlag, 
ansvaret for at udføre planlægning for varmeforsynin-
gen i kommunen og godkende de projektforslag for 
kollektive varmeforsyningsanlæg, som varmeprodukti-
ons- og forsyningsselskaber fremsætter. I forbindelse 
med godkendelse af varmeforsyningsprojekterne skal 
kommunen foretage en energimæssig, samfunds-
økonomisk og miljømæssig vurdering af projekterne. 
Kommunen skal ved vurderingen påse, at projekter-
ne er i overensstemmelse med forudsætningerne i 
varmeforsyningsloven, samt at projektet, ud fra en 
konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest 
fordelagtige projekt.

Godkendelse af kollektive varmeforsyningsprojekter
I 2015 behandlede Natur og Miljø ét projektforslag fra 
Solrød Fjernvarmevæk a.m.b.a. vedrørende etablering 
af et kollektivt solvarmeanlæg i tilknytning til fjern-
varmeområdet i Havdrup.  

Projektforslaget indebærer en samfundsøkonomisk 
gevinst på 1.314.000 kr. og en miljømæssig gevinst 
på 207 tons mindre CO2 om året svarende til 4.140 
tons over 20 år, som er solvarmeanlæggets levetid. 

Byrådet godkendte endeligt projektforslaget i novem-
ber 2015.

JORDVARMEANLÆG

Etablering af jordvarmeanlæg er omfattet af Bekendt-
gørelse om jordvarmeanlæg. Kommunens opgave er 
at godkende etablering af jordvarmeanlæg. Godken-
delsen skal bl.a. sikre, at der ikke sker forurening af 
jord og grundvand både under anlægsarbejdet og ved 
den efterfølgende drift af anlægget.

I 2015 gav kommunen tilladelse til etablering af 16 
horisontale jordvarmeanlæg. 

AFFALD

Kommunens myndighedsbehandling på affaldsområ-
det er baseret på Affaldsbekendtgørelsen og kom-
munens affaldsregulativer. Affaldsbekendtgørelsen 
udspringer af Miljøbeskyttelsesloven. Kommunens 
myndighedsopgaver i relation til bekendtgørelsen er 
bl.a. at anvise visse former for affald til behandling og 
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bortskaffelse, klassificere affald, udarbejde affalds-
regulativer samt afgøre konkrete myndighedssager 
som f.eks. placering af affaldsstativ hos borgere og 
virksomheder (fysiske forhold), sortering af affald, op-
krævning af affaldsgebyr, affaldshåndteringsplan mv.

Kommunen har to affaldsregulativer; ét for hushold-
ningsaffald og ét for erhvervsaffald. Regulativernes 
formål er at sætte regler for håndtering af affaldet 
med henblik på at forebygge uhygiejniske forhold for 
miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendel-
sen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet 
er endvidere at fastsætte regler om de kommunale 
affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse med 
henblik på at etablere og skabe rammerne for velfun-
gerende kommunale ordninger. I det følgende gen-
nemgås myndighedssagerne på affaldsområdet i 2015

Opkrævning af affaldsgebyr
I Solrød kommune har virksomheder mulighed for at 
søge om fritagelse for betaling af affaldsgebyrer. Af-
faldsbebyrerne dækker drift af genbrugsplads, admi-
nistration af erhvervsaffaldsordninger  og afhentning 
af husholdningslignende affald. I 2015 blev der i alt 
opkrævet affaldsgebyrer hos 773 virksomheder og104 
virksomheder blev fritaget for at betale gebyret. 

Særlige anvisninger af affald til behandling/bortskaf-
felse 
Der har i alt været 13 anvisninger af bygge- og 

anlægsaffald i forbindelse med nedrivning og renove-
ring af bygninger. Anvisningerne omhandler primært 
forbrændingsegnet affald, PCB, bly og asbestholdigt 
affald mm. og optræder i form af beton, træ, maling 
på overflader af byggeaffald, puds, fuger, termoruder, 
tapet, fliser og tagplader mm. 

Affaldet er anvist til modtageanlæg med miljøgodken-
delser til modtagelse og behandling af det specifikke 
affald.

Håndhævelse af affaldsregler
Der har været én større sag vedrørende ulovligt oplag 
af affald, der har krævet håndhævelse. I 2015 blev 
den afsluttet med domsfældelse.

VANDFORSYNING

Vandforsyningen reguleres via Vandforsyningsloven. 
Formålet med loven er at sikre, at udbygningen og 
driften af private og kommunale vandforsyninger 
sker med henblik på hensigtsmæssig udnyttelse af 
vandressourcen for at opnå tilstrækkelig og kvalitets-
mæssigt tilfredsstillende drikkevand. 

Team Natur og Miljøs myndighedsopgaver på vand-
forsyningsområdet består i tilsyn med vandværker, 
vandindvindingstilladelser, boretilladelser, tilladelser 
til at ændre vandforsyningsanlæggene, godkendelse 
af vandværkernes takster, udarbejdelse af regulativ til 
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regulering af forholdet mellem vandværk og forbruger 
samt indsamling og indberetning af data på vandfor-
syningsområdet i de statslige registre.  

I Solrød Kommune er alle vandværkerne private. Der 
er 5 almene vandværker, der forsyner 10 husstande 
eller mere og ca. 68 ikke almene vandværker, der for-
syner mindre end 10 husstande. Det er typisk vand-
boringer på landbrugsejendomme. 
 
Der er foretaget tilsyn på alle 5 almene vandværker i 
2015. Tilsynene har ikke givet anledning til indskær-
pelser, men til en række bemærkninger/henstillinger 
af mindre betydelig karakter.

For ikke almene vandværker er der udført opfølgende 
sagsbehandling, når der har været analyseresultater 
med overskridelser. Der er sløjfet 1 boring i 2015.

Overskridelse af vandkvalitetskrav og nye tilladelser
Der er givet 3 henstillinger i forbindelse med over-
skridelser af vandkvalitetskravene for drikkevand på 
almene vandværker. Henstillingen er gået på at få 
udtaget prøver til dokumentation for overholdelse af 
vandkvalitetskravene. 
Et alment vandværk har haft lukket for egen vandfor-
syning og benyttet nødforsyning fra andet vandværk 
i 8 uger, mens der blev foretaget kildeopsporing. 
Overskridelserne blev afhjulpet og der blev åbnet for 
vandforsyningen igen.

Godkendelse af takster
Vandværkerne skal fremsende deres takstblad til 
kommunen, som skal godkende det iht. Vandforsy-
ningslovens § 53. De almene vandværker må kun 
opkræve de takster, som kommunen har godkendt.

Team Natur og Miljø gennemgår vandværkets regn-
skab og budget – herunder alder og afskrivning af 
eksisterende boringer, behandlingsanlæg, beholde-
re, bygninger, vandledninger med videre. Endvidere 
kontrolleres vandværkets formue og mulighed for 
at kunne udføre en akut opgave, typisk en ny bo-
ring til erstatning for en boring, der er gået tør eller 
må tages ud af brug af anden grund. Når regnskab, 
afskrivninger, budget og formue er i orden, godkender 
kommunen takstbladet.

Team Natur og Miljø har godkendt 4 nye takstblade i 
2015.
 
VVM for HOFORs kildepladser
Naturstyrelsen udsendte i 2015 VVM-redegørelse, 
VVM-tilladelse og kommuneplantillæg. Dokumenterne 
lagde op til at kommunerne tvinges til at udstede tilla-
delser til HOFOR til indvinding af den ansøgte vand-
mængde og at vandmængden kun kan nedsættes, 
hvis de lokale vandværkers vandmængder nedsættes 
tilsvarende. Solrød Kommune påklagede (sammen 
med 5 andre kommuner) afgørelsen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, idet vi ville have mulighed for at 
udstede tilladelserne efter Vandforsyningsloven samt 
at udføre en reel sagsbehandling. Natur- og Miljøkla-
genævnet stadfæstede Naturstyrelsens afgørelse, 
men med en specificering af, at kommunen skal lave 
konkret sagsbehandling efter vandforsyningsloven 
og at vandmængderne i kommuneplantillægget er 
vejledende. Naturstyrelsen har således fået medhold, 
mens kommunerne har fået opfyldt deres ønske om at 
kunne udfylde myndighedskompetencen på vandfor-
syningsområdet.



VANDLØB

Vandløbene reguleres via Vandløbsloven. Lovens for-
mål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning 
af vand, navnlig overfladevand, spildevand og dræn-
vand. Samtidig skal fastsættelse og gennemførelse af 
foranstaltninger efter loven ske under hensyntagen 
til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som 
fastsættes i henhold til anden lovgivning, herunder 
Miljømålsloven. 

Myndighedsopgaven på vandløbsområdet består i ud-
arbejdelse af regulativer for de kommunale vandløb. 
I regulativerne fastsættes bestemmelser om vedlige-
holdelse af vandløbene samt vandløbsmyndighedens 
og lodsejernes pligter og rettigheder i forbindelse 
med brug og drift af vandløbene og de vandløbsnære 
arealer. Vedligeholdelsen fastsættes ud fra vand-
løbets evne til at aflede vand samtidig med, at der 
tages størst muligt hensyn til at vandløbene opfylder 
den miljømålsætning, der er til det enkelte vandløb. 
Miljømålsætningen fastsættes af staten i henhold til 
Miljømålsloven.

Udover udarbejdelse af regulativer har vandløbsmyn-
digheden også til opgave at udarbejde tilladelser til 
regulering af vandløb, tilladelser til krydsning af vand-
løb med div. ledninger, broer, og røroverkørsler samt 
vurdere tilladelser til byggeri tæt på vandløb. Derud-
over er det også vandløbsmyndighedens opgave at 
medvirke til afklaring af private vandløbs benyttelse 
og vedligeholdelse, såfremt de private lodsejere ikke 
kan nå til enighed om disse spørgsmål.

Udarbejdelse af tilladelser til krydsning af vandløb
I 2015 har der stadig været behov for at føre tilsyn 
med anlæg af ny bane København-Ringsted og udvi-

delse af motorvejens 2 nye spor. Der opstår løbende 
ændringer af projekterne, som kræver tilladelser og 
godkendelse af arbejdsprocedurer.  Der har således 
været en del arbejde med tilsyn i marken og deltagel-
se i møder.

Der er i 2015 givet tilladelse til Vejafdelingerne i Køge 
og Solrød Kommune til etablering af en stibro over 
Skensved Å ved Naurbjerg. Tilladelsen er udarbejdet i 
samarbejde med Køge Kommune.

Restaurering af vandløb
I 2015 er der gennemført et projekt om fjernelse af 
spærringer i Vildmoseløbet (1 stk) og Møllebækken (2 
stk). Arbejdet var en opfyldelse af indsatser i vandpla-
nen og medfører at fisk og smådyr igen kan bevæge 
sig frit i hele vandløbets længde. Der er i forbindelse 
med arbejderne også udarbejdet konsekvensanaly-
ser og myndighedsbehandling i form af tilladelser i 
henhold til vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og 
planlovens landzoneadministration. Inden projekterne 
gik i gang var der afholdt møder med lodsejere, som 
alle var positivt stemt overfor projektet.

Revision af vandløbsregulativer
I 2015 begyndte arbejdet med at revidere vandløbs-
regulativerne. Der blev nedsat en følgegruppe bestå-
ende af kommunens grønne råd samt repræsentanter 
fra 2 landbrugsorganisationer og en arbejdsgruppe på 
3 fra rådhusets administration. Det er aftalt, i gruppen 
og med de relevante nabokommuner, at vi begyn-
der med et regulativ for Møllebæk-systemet. Der har 
været afholdt workshop og ekskursion til et vandløb. 
Derudover er der indsamlet data fra de vandløb der 
indgår i systemet, data som skal bruges til at kon-
sekvensvurdere eventuelle ændringer i regulativets 
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bestemmelser. Det er også drøftet hvordan de nye 
tekster i regulativet kan formuleres mere tidssvaren-
de. Primo 2016 forventes første udkast til nyt regu-
lativ udsendt til følgegruppen og nabokommunerne, 
som vil blive indkaldt til et møde, hvor udkastet og 
den videre proces drøftes.

BADEVAND

Badevand reguleres i henhold til Bekendtgørelse om 
badevand og badeområder. Team Natur og Miljøs 
opgave er at føre tilsyn med badevandet for at fast-
lægge badevandskvaliteten, sikre at vandet ikke er 
forurenet samt foranstalte, at der bliver taget prøver 
af vandet til nærmere undersøgelse. Endvidere består 
myndighedsopgaven i at offentliggøre kvaliteten af 
badevandet og udarbejde badevandsprofiler som 
blandt andet indeholder beskrivelser af stranden, 
vandet, faciliteter og forureningskilder ved de 4 bade-
vandsstationer; Trylleskoven, Østre Strandvej, Solrød 
Strandpark og Staunings Ø. 

Kontrol af badevandskvaliteten
I 2015 har der på baggrund af de forrige 4 års ba-
devandsprøver været svingende badevandskvalitet 
ved vores 4 badevandsstationer. Ved Trylleskoven var 
der tilfredsstillende kvalitet, ved Østre Strandvej var 
der ringe kvalitet, ved Solrød Strandpark god kvalitet 
og ved Staunings Ø udmærket kvalitet. De prøver 
der blev taget i 2015, viste dog for størstedelens 

vedkommende en god badevandskvalitet ved de 4 
badevandsstationer. Derfor forventes vandet ved de 
4 badevandsstationer i 2016 at have følgende klassi-
ficering: Trylleskoven – god kvalitet, Østre Strandvej 
– tilfredsstillende kvalitet, Solrød Strandpark – god 
kvalitet og Staunings Ø – udmærket kvalitet.

Opdatering af badevandsprofiler
Hvert år opdateres badevandsprofilerne blandt andet 
med den ny klassifikation af badevandskvaliteten. 
Badevandsprofilerne og resultaterne af badevand-
sprøverne findes på kommunens hjemmeside, som 
ajourføres løbende i hele badesæsonen.

NATUR

Kommunen er myndighed i forhold til en lang ræk-
ke bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven. Lovens 
formål er at værne om landets natur og miljø og 
tilsigter særligt at sikre afvejningen af beskyttelse og 
benyttelse af naturen. Desuden skal loven forbedre, 
genoprette og tilvejebringe områder, der er af betyd-
ning for vilde dyr og planter og for landskabelige og 
kulturhistoriske interesser. En del af natur- og kultur-
beskyttelsen er reguleret i Museumsloven. Det gælder 
indgreb i sten- og jorddiger.
 
Solrød Kommunes myndighedsarbejde i henhold til 
Naturbeskyttelsesloven omfatter bl.a.:
>  Dispensationsansøgninger vedrørende indgreb i 
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beskyttede naturtyper herunder angivelse af vilkår 
og udlægning af evt. erstatningsarealer. 

>  Dispensationsansøgninger vedrørende indgreb in-
denfor beskyttelseslinjerne. Dog ikke strandbeskyt-
telseslinjen, der administreres af Naturstyrelsen.

>  Konsekvensvurdering af planer og projekters indfly-
delse på internationale naturbeskyttelsesområder

>  Ansøgninger om indgreb i sten- og jorddiger

Indgreb i beskyttede naturtyper
Naturbeskyttelseslovens § 3 er udformet som en for-
budsbestemmelse, men med mulighed for at Byrådet 
kan dispensere i særlige tilfælde jf. lovens § 65, stk. 
3. Der skal således foreligge særlige omstændigheder, 
før der kan gives dispensation til foranstaltninger, der 
ændrer tilstanden af de beskyttede naturtyper, når 
ændringerne er væsentlige eller i modstrid med øn-
sket om at opretholde de pågældende naturtyper som 
sådanne. Reglerne er under ét udtryk for en generel 
samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede natur-
typer opretholdes og ikke løbende forringes. 

I 2015 har Solrød Kommune behandlet tre dispensa-
tionsansøgninger til indgreb i beskyttede naturtyper. 
Det drejer sig om dispensation til anlæggelse af en 
træsti gennem strandoverdrevet i forbindelse med 
anlæggelse af badebro ved Trylleskoven, samt dispen-
sation til indhegning af to arealer til afgræsning dels i 
Trylleskoven dels ved Staunings Ø.

Indgreb indenfor beskyttelseslinjerne til skov, sø, åer, 
kirker og fortidsminder
Formålet med naturbeskyttelseslovens bygge- og 
beskyttelseslinjer er at sikre områderne inden for be-
skyttelseslinjerne som værdifulde landskabselementer 
og værdifulde levesteder og spredningskorridorer for 
plante- og dyrelivet. 

I 2015 har Solrød Kommune givet dispensation fra 
skovbyggelinjen træsti over stranden i forbindelse 
med ny badebro ved Trylleskoven. Desuden er der 
givet dispensation til ny-/ombygning af hus på Høj-
agervej, der ligger inden for søbeskyttelseslinjen til 
Karlstrup Kalkgrav. Der er ikke søgt dispensationer fra 
de øvrige beskyttelseslinjer.

Konsekvensvurderinger i forhold til planer og pro-
jekters indflydelse på internationale naturbeskyttel-
sesområder og særligt beskyttelseskrævende arter 
(Natura 2000-områder)
Ifølge Habitatbekendtgørelsen skal Solrød Kommune 
foretage en vurdering af, om et ansøgt projekt i sig 
selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, 
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så 
fald skal der foretages en nærmere konsekvensvur-
dering af projektets virkninger på Natura 2000-områ-
det under hensyn til bevaringsmålsætningen for det 
pågældende område. Viser vurderingen, at projektet 
vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, 

25NATUR OG MIL JØBERETNING 2015



kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 
Der skal ligeså foretages en vurdering af det ansøgte 
projekts eventuelle indvirkning på de beskyttelses-
krævende arter, som fremgår af habitatdirektivets 
bilag 4. 

Ovenstående vurderinger bliver foretaget i forbindelse 
med den øvrige sagsbehandling. Efter behov stilles 
der vilkår om forskellige afværgeforanstaltninger, der 
skal hindre en negativ påvirkning af områdets særligt 
beskyttelseskrævende arter. 

Anmeldelsessager jf. naturbeskyttelseslovens § 19b
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 19b er en række ak-
tiviteter i de internationale naturbeskyttelsesområder 
anmeldelsespligtige, uanset om det sker i naturtyper, 
der er omfattede af naturbeskyttelsesloven. Ejeren 
skal give kommunen skriftligt besked om projektet, 
inden aktiviteten iværksættes. Kommunen skal efter-
følgende tage stilling til, om aktiviteten vil medføre en 
forringelse for de arter og naturtyper, som er udpeg-
ningsgrundlaget for området.

Solrød Kommune behandlede i 2013 en anmeldelse 
om opdyrkning af et vedvarende græsareal i fugle-
beskyttelsesområdet Gl. Havdrup Mose. Anmelder fik 
afslag på genopdyrkning og fik tilkendt en erstatning 
for ejendommens tab i handelsværdi. Erstatningens 

størrelse blev efterfølgende påklaget til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnets afgø-
relse blev påklaget til Taksationskommissionen både 
af ejer og af Solrød Kommune. Taksationskommissi-
onen traf den 18. november 2015 truffet afgørelse i 
sagen. Taksationskommissionen stadsfæstede Natur- 
og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. februar 2015. 
Taksationskommissionens afgørelse er endelig og kan 
ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Solrød Kommune blev således pålagt, at øge erstat-
ningen for det meddelte forbud mod opdyrkning til 
878.400 kr. Solrød Kommune havde i forbindelse med 
kommunens afgørelse i sagen den 13. november 2013 
udbetalt 263.520 kr. i erstatning. Den tilbageværende 
erstatningsstørrelse udgjorde derfor 614.880 kr. Der 
ud over blev Solrød Kommune pålagt at betale 10.000 
kr. i sagsomkostninger.
 
Der har ikke været nye anmeldelsessager jf. naturbe-
skyttelseslovens § 19b i 2015 

Indgreb i sten- og jorddiger
Kommunen er myndighed i forhold til Museumslovens 
§ 29a, der vedrører beskyttede sten- og jorddiger. Der 
har ikke været sager inden for dette myndighedsom-
råde i 2015.
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Foruden de ovennævnte myndighedsopgaver løser 
Team Natur og Miljø også myndighedsopgaver vedrø-
rende miljøvisitering af byggesager og klagesager. 

Miljøvisitering af byggesager
Formålet med miljøvisitering af byggesager er at 
forebygge miljøproblemer ved anlæg eller udvidelse 
af virksomheder, institutioner mv. Det drejer sig om 
f.eks. at forebygge støj fra butikker og cafeer, tilstop-
ning af spildevandsledninger pga. manglende fedtud-
skiller, afledning af eventuelt forurenet overfladevand 
fra parkeringsarealer, hydraulisk overbelastning af 
kloakledninger, lugtgener fra ventilation og udluft-
ninger osv. Team Natur og Miljø har i 2015 fortsat 
det tværfaglige samarbejde med de øvrige afdelinger 
i Teknik og Miljø, hvor en eller to medarbejdere fra 
Team Natur og Miljø deltager i ugentlige møde eller 
efter behov. På mødet bliver de væsentligste miljø-
forhold afklaret eller henvist til rette sagsbehandler i 
Team Natur og Miljø, som har den nødvendige special-
viden på området.  

Klagesager, øvrige tilsyn
I 2015 har Team Natur og Miljø haft 14 forskellige 
klagesager. 6 af disse sager vedrører støj fra daglig-
varebutikker, café og byggestøj fra anlægsarbejder. 

Team Natur og miljø har herudover behandlet 2 klager 
vedrørende lugt og luftgener fra brændeovn, samt 
klager fra blandt andet hanegal, hønsehold, afbræn-
ding af skt. hans bål og lugt af gylle. Samtlige sager 
indledes altid med et tilsyn og en snak med de im-
plicerede parter. Disse sager har generelt ikke ført til 
håndhævelser fra kommunens side, men er blevet løst 
ved konstruktiv dialog mellem kommunen og parterne 
i sagen.  

Egenkontrol
Team Natur og Miljø modtager desuden løbende egen-
kontroller fra flere virksomheder og spildevandsanlæg 
som følge af vilkår i tilladelser eller miljøgodkendelser. 
Disse egenkontroller gennemgås mht. overholdelse 
af vilkår og det vurderes, ud fra en skematisk op-
sætning, hvordan forholdene på virksomhederne og 
anlæggene udvikler sig. 

4.3  ANDRE MILJØMYNDIGHEDSOPGAVER
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Planlægningsopgaverne består i udarbejdelse af en 
række planer på natur- og miljøområdet, som hver 
især beskriver status og fastsætter mål og indsatser 
for den periode, som planen skal virke (planperioden). 
Planerne; vandhandleplanen, vandforsyningsplanen, 
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, affaldsplanen, 
varmeforsyningsplanen, spildevandsplanen, natura 
2000 handleplanen og klimatilpasningsplanen er lov-
pligtige mens klimaplanen og naturkvalitetsplanen er 
frivillige for kommunen at udarbejde. 

Generelt gælder, at planerne fungerer som et arbejds-
redskab for kommunen i planperioden samtidig med, 
at de skal orientere kommunens borgere, virksomhe-
der og andre interesserede om den forventede udvik-
ling indenfor de respektive planområder i kommunen.

VANDHANDLEPLANEN 2010-2015  OG  
VANDPLAN 2015-2021

Vandhandleplanen udarbejdes i henhold til Miljømål-
sloven. Formålet med loven er at fastlægge rammer-
ne for beskyttelsen af overfladevand, grundvand og 
natur. De nærmere miljømål fastlægges af Miljømini-
steriet, der samtidig skal udarbejde et overvågnings-
program, som skal dokumentere, om målene nås. 
Danmark er inddelt i 23 Hovedvandoplande. Solrød 
Kommune hører til hovedvandopland Køge Bugt. 
Miljøministeriet fastlægger i en vandplan de indsatser, 
der skal gennemføres for at indfri målene for vand-
kvaliteten inden for de respektive vanddistrikter. På 

baggrund af Miljøministeriets vandplaner skal kom-
munerne udarbejde handleplaner for den konkrete 
indsats i deres områder. 

Miljøministeriet genudsendte Vandplan 2009-2015 i 
oktober 2014, efter første udgave blev underkendt i 
Natur- og Miljøklagenævnet i 2012. Kommunerne har 
derefter haft 1 år til at udarbejde en lokal vandhand-
leplan. 

Byrådet vedtog vandhandleplanen i oktober 2015. 
Planen indeholder konkrete indsatser i forhold til 
vandløb og spildevand samt en administrativ praksis 
for fornyelser af vandindvindingstilladelser til vand-
værkerne. 

I 2015 er gennemført en indsats med fjernelse af 
spærringer i Solrød Bæk. 

Vandplanarbejdet er opdelt i 3 planperioder, den før-
ste planperiode går fra 2009 til 2015. Naturstyrelsen 
sendte i 2014 Vandområdeplan (Vandplan) 2015-2021 
i høring. Vandområdeplan 2015-2021 skulle have væ-
ret vedtaget af staten i 2015, men er forsinket.  

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- 
BESKYTTELSE

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse udarbejdes 
iht. Vandforsyningsloven. Danmark har en national 
målsætning for drikkevandsforsyning, som går på, at 

5  PLANLÆGNINGSOPGAVER
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vandforsyningen skal være baseret på rent grundvand 
– dvs. uden pesticider, klorerede opløsningsmidler, 
oliekomponenter og forhøjede indhold af problemstof-
fer som f.eks. nitrat og nikkel. 

Som hovedregel må vandet kun gennemgå en helt 
simpel rensning, inden det sendes ud til forbrugerne. 
Nogle steder er man dog blevet indhentet af fortidens 
synder, så man i dag står uden mulighed for at for-
syne borgerne med rent drikkevand. Da der sjældent 
gives tilladelse til videregående rensning af vandet, 
er konsekvensen, at vandværker over hele landet har 
været tvunget til at lukke boringer og forsøge at finde 
nye kildepladser. 

I 1999 besluttede folketinget at gennemføre en kort-
lægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. 
Formålet med kortlægningen er at sikre nuværende 
og fremtidig drikkevandsforsyning. Det er Naturstyrel-
sen der gennemfører kortlægningen, der efterfølgen-
de anvendes som datagrundlag til udarbejdelsen af 
indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte 
områder. Det er kommunerne, der udarbejder de 
efterfølgende indsatsplaner. Indsatsplaner for grund-
vandsbeskyttelse er dynamiske handlingsplaner, der 
beskriver, hvad der konkret skal iværksættes for at 
beskytte grundvandet i et bestemt område. Indsats-
planerne skal udarbejdes for alle områder, der er 
udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinte-
resser (OSD). Da stort set hele Solrød Kommune er 
udpeget som OSD, skal der udarbejdes indsatsplaner 
for hele kommunen. 

Solrød Kommune skal i alt udarbejde indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse i 3 delområder: Solrød Strand, 
Havdrup og Lille Skensved. Sidstnævnte udarbejdes 
i samarbejde med Køge Kommune. Indsatsplanen for 
Solrød Strand og Havdrup er udarbejdet. Indsatspla-
nen for Lille Skensved er under udarbejdelse. Det er 
Køge Kommune, der er pennefører på planen. 

Team Natur og Miljø arbejder pt. på en revision af ind-
satsplanen for Solrød Strandområdet. Første udkast 
til planen har været i forhøring hos vandværkerne. 
Den endelige revision forventes færdig til vedtagelse i 
byådet  i 2016. 
  

VANDFORSYNINGSPLANEN  

Kommunerne skal i henhold til Vandforsyningslovens 
§ 14 udarbejde vandforsyningsplaner, der beskriver, 
hvorledes vandforsyningen i kommunen skal tilrette-
lægges og sikres. Vandforsyningsplanen skal udarbej-
des i samarbejde med de almene vandværker. Planen 
indeholder, udover de lovmæssige krav til planens 
indhold, målsætninger for udviklingen af vandforsy-
ningen i kommunen og en række konkrete initiativer 
for de enkelte vandværker. 

Solrød Kommune udarbejdede sin første vandforsy-
ningsplan i 1991. Den blev revideret i år 2002. Team 
Natur og Miljø har i 2014 og 15 arbejdet målrettet 
med en ny revision af planen, som har været i høring 
hos vandværkerne. Den forventes færdig til vedta-
gelse i byrådet i 2016. I forhold til den nuværende 
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vandforsyningsplan, skal der revideres i forsynings-
områderne, og der skal arbejdes med temaer som 
f.eks. forsyningssikkerhed og forebyggelse af grund-
vandsforurening. 

SP ILDEVANDSPLANEN

Med den første miljøbeskyttelseslovs vedtagelse i 
1973 blev kommunerne forpligtet til at udarbejde en 
samlet plan for bortskaffelse af spildevand i kom-
munen og mindst hvert 4 år foretage en revision af 
planen. Formålet med spildevandsplanen er, at give 
en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte 
spildevandshåndtering i kommunen, herunder belyse 
de miljømæssige og økonomiske konsekvenser for 
kloakforsyningen. Spildevandsplanen udgør det retlige 
grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejen-
domme til den offentlige kloak.
Byrådet vedtog den seneste revision af Solrød Kom-
munes spildevandsplan i marts 2014. Planen fast-
sætter politiske mål med konkrete indsatser, som 
kommunen skal gennemføre på spildevandsområdet i 
perioden 2014-2018. De politiske mål er:

1. Kloaksystemet skal være effektivt og vedligeholdt.
2.  Alt spilde- og regnvand, der tilføres vandløb, søer 

og hav, er rent.
3.  Oversvømmelser af regnvandssystemet er begræn-

set til max én gang hvert 10. år.

I 2015 har kommunen arbejdet med følgende initiati-
ver i spildevansplanen:

>  Opbygning af systematisk indsamling af spilde-
vandsdata, således at der skabes et detaljeret 
overblik over spildevandssystemets effektivitet.  

>  Udskiftning af4 nedslidte kommunale pumpestatio-
ner, således at regnvandssystemet også i fremtiden 
fungerer effektivt. 

>  Undersøgelse af nedsivningsmulighederne i strand-
området. Formålet med undersøgelsenn er afdæk-
ke, om der er behov for alternative løsninger til 
afledning af regnvand i området, Undersøgelsen 
fortsætter i 2016.  

>  Udskiftning af 2 nedslidte kommunale olieudskillere 
for at sikre, at regnvand fra veje og parkeringsa-
realer, som ledes gennem udskillerne inden udløb i 
Solrød Bæk, renses effektivt.

>  Kampagne med tilbud om frivillig kloakering af 
ejendommene i det åbne land, forudsat at det vur-
deres økonomisk og driftsmæssigt rentabelt i hvert 
enkelt tilfælde. Kampagnen fortsættes i 2016, og 
gennemføres for at sikre, at afledning af spildevand 
i det åbne land kan ske uden risiko for forurening 
af vandmiljøet. 
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KLIMATILPASNINGSPLANEN

Som en reaktion på de tilbagevendende oversvøm-
melser besluttede Solrød Kommune i 2010 at få un-
dersøgt hele regn- og spildevandssystemets samlede 
funktion under regn ved hjælp af et måleprogram og 
registreringer af faktiske forhold ved oversvømmel-
serne. Nedenstående kort viser resultatet af målinger-
ne, registreringerne og en vurdering af de områder i 
kommunen, som risikerer at blive oversvømmet ved 
regnhændelser på henholdsvis 5 eller 10 år.

I takt med udarbejdelsen af oversvømmelseskortet 
blev der i 2011 udarbejdet en strategi for hvordan kli-
matilpasningen skulle takles i kommunen. Strategien 
og oversvømmelseskortet dannede basis for et forslag 
til klimatilpasning af regnvandssystemet i byerne og 
de bynære vandløb i tilknytning til regnvandssyste-
merne. Klimatilpasningen blev i forslaget anslået til 
at koste omkring 200 mio. kr. over de næste 20 år, 
svarende til en årlig investering på 10 mio. kr. Pen-
gene hentes fra spildevandstaksten, som forventes at 
stige jævnt. 

Forslaget blev vedtaget af Byrådet i oktober 2012, og 
i 2013 blev det implementeret i kommuneplanen, der 
således udgør den overordnede ramme for klimatil-
pasning i Solrød Kommune. Klimatilpasningsindsatsen 
er desuden implementeret i spildevandsplanen og 
består i: 
>  Etablering af bassiner og udvidelse af eksisterende 

ledningssystemer efter en prioriteringsplan, der 
bygger på en risikovurdering af oversvømmelser og 
skade

>  Forbedring af beredskab og herunder revision af 
eksisterende beredskabsplaner i takt med klimatil-
pasningen af de enkelte områder i kommunen 

>  Konkrete klimatilpasningsprojekter i det åbne land. 

I 2015 er der arbejdet med følgende klimatilpasnings-
projekter: 

Kilen
Klimatilpasningsprojektet Kilen har fortsat i 2015. 
Formålet med projektet er at klimatilpasse området 
ved Solrød Gymnasium og Solrød Center ved hjælp 
af et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt 
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byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læ-
ring.  Der blev afholdt udbud ultimo 2015 og projektet 
forventes anlagt i 2016. 

Naturpark Tykmosen ved Solrød Bæk
Der er løbende problemer med oversvømmelser af 
landbrugsarealer og byområder langs med Solrød 
Bæk.  For at imødekomme dette har Team Natur og 
Miljø i 2015 arbejdet på en forundersøgelse af mu-
ligheden for at få etableret en naturpark opstrøms 
Solrød Bæk. Formålet er at lave et publikumsvenligt 
vådområde, der kan afhjælpe problemer med over-
svømmelser ved at tilbageholde vand på markarealer 
når det regner, og samtidigt sørge for vand i vandlø-
bet i tørre perioder. Projektet gennemføres i samar-
bejde mellem KLAR Forsyning, Hofor (Hovedstadens 
Forsyningsselskab), GEUS (Danmarks og Grønlands 
Geologiske Undersøgelser) og lodsejeren i området. 
Der er søgt og bevilget midler til projektet hos Natu-
rErhvervstyrelsen. Resultaterne viser gode muligheder 
for at løse flere af de ovennævnte problemer i om-
rådet. Der arbejdes på at lave en aftale med berørte 
lodsejere i området. Projektet fortsættes i 2016

Vand- og naturprojektet Karlslunde/Karlstrup Moser
Hensigten med projektet er at reducere risikoen for 
oversvømmelser i de lavtliggende boligområder ved 
Karlslunde Strand i Greve og Karlstrup Strand i Solrød 
samtidig med, at natur og rekreative forhold tænkes 
ind i projektet. Projektet startede tilbage i 2009 og 
er stort set afsluttet i 2014. Der blev holdt indvielse 
af hele projektet den 28. august med et stort arran-
gement på stedet med mange forskellige aktiviteter 

med deltagelse fra forskellige interesseorganisationer 
og foreninger. Hensigten med projektet er at opdele 
det eksisterende vandløbssystem i to vandløbssy-
stemer med hvert sit opland og at anvende mosen 
som buffer ved høje vandføringer og krafttig nedbør. 
Det vil skabe plads i vandløbene og dermed reducere 
risikoen for oversvømmelser ved boligerne nedstrøms 
vandløbene.

Der har i 2015 været arbejdet på mindre justeringer 
i forbindelse med projektet bl.a. er der sket ændrin-
ger ved Engstrupstien for at sikre, at vandet ikke står 
så længe i området når mosen har været i brug som 
bassin ved længerevarende regn.

Tilbage er en endelig retablering af stier i området 
samt flytning af hegn visse steder.

Ved el-fiskeri i de nye vandløb i 2015 er det konstate-
ret, at der både er ny ørredyngel og yngel fra sidste 
år samt yngel af ål. Det er altså konstateret, at fiske-
ne har taget de nye vandløb til sig.

R ISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVER- 
SVØMMELSE  AF  KYSTZONEN 2015-2021

EU har gennem oversvømmelsesdirektivet besluttet 
at medlemslandende skal planlægge mod stormflods-
hændelser. I Danmark er der udpeget 10 områder 
hvor Naturstyrelsen vurderer, at der er forøget risiko 
for oversvømmelser, et af disse områder er Køge 
Bugt. Kommunerne i de 10 udpegede risikoområder 
er blevet pålagt at udarbejde en risikostyringsplan 
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for oversvømmelse af kystzonen. Planen skal have et 
vedtaget mål for beskyttelse samt en række tiltag til 
forebyggelse og afhjælpning af oversvømmelser. 

I 2015 har Solrød Kommune haft et udkast til risiko-
styringsplanen i offentlig høring. Ligeledes blev der 
i høringsperioden afholdt et borgermøde. I udkastet 
blev der lagt op til beskyttelse mod en 1000 års 
stormflodshændelse, dvs. en hændelse der statistisk 
set sker 1 gang på 1000 år. På borgermødet og i 
høringssvarene blev det dog klart, at grundejerne i 
området ikke ønskede en forringelse af strandområ-
dets herlighedsværdi. Den endelige plan blev derfor 
vedtaget af Byrådet i oktober 2015 med 2 sikringsni-
veauer – 1000 års hændelsen ved Strandvejen og 100 
års hændelsen (2012) ved kysten. Planen beskriver 
en række indsatser, herunder udarbejdelse af et ide-
katalog med muligheder for kystbeskyttelse. Der er 
nedsat en udviklingsgruppe til at bistå med arbejdet, 
bestående af Solrød Kommune, medlemmer af de 4 
grundejerforeninger langs stranden samt Danmarks 
Naturfredningsforening.

I 2015 er der arbejdet med følgende indsatser i pla-
nen:

>  En vejledning til borgere med indsatser, som de 
med fordel kan gennemføre for at reducere skader 
på deres ejendomme ved oversvømmelser. Vejled-
ningen er tilgængelig på kommunens hjemmeside, 
hvor der er oprettet en underside, der omhandler 
klimatilpasning. Herudover er der 

>  Udarbejdelse af et idekatalog til kystsikring. Der 
har været afholdt en række møder i en udviklings-
gruppe for kystsikring. Udviklingsgruppen er pt i 
fællesskab ved at vælge rådgiver til udarbejdelse af 
idekataloget. Projektet fortsætter i 2016. 

AFFALDSPLANEN

Kommunerne skal i henhold til Affaldsbekendtgørelsen 
udarbejde affaldshåndteringsplaner, der gælder både 
for private og erhverv.  Formålet med affaldshåndte-
ringsplanen er at give en status for affaldsområdet i 
kommunen samt beskrive fokusområder og handlin-
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ger for den kommende periode. Affaldsplanen fast-
lægger initiativer for håndteringen af affaldet fra bor-
gerne, kommunale institutioner og virksomhederne.

Alle kommuner skal hvert 6. år udarbejde en 12-årig 
plan for affaldshåndteringen i kommunen.  Byrådet 
vedtog den sidste reviderede affaldshåndteringsplan 
for Solrød Kommune i september 2014. Planen gælder 
for perioden 2014-2019.

I 2015 har kommunen arbejdet med følgende initiati-
ver i affaldsplanen:

Kvalitetssikring af affaldsdata
Team Natur og Miljø har sammen med Stevns og Ros-
kilde Kommune, KARA/NOVEREN og ”Virksomheden 
Om Affald” deltaget i et projekt om kommunal kvali-
tetssikring af affaldsdata i affaldsdatasystemet (ADS). 
Projektet er støttet af Miljøstyrelsens kommunepulje 
til implementering af regeringens ressourcestrategi. 
Projektet afsluttes medio 2016. Formålet med projek-
tet er, at styrke kommunernes mulighed for kvali-
tetssikring af affaldsdata og mulighed for at anvende 
affaldsdatasystemet til at skabe overblik. Udfaldet af 
projektet er en skriftlig vejledning til kommunerne om 
kvalitetssikring og kontrol af beregningsgrundlaget for 
ressourceplanens genanvendelsesprocent. Vejlednin-
gen forventes offentliggjort medio 2016.

Oparbejdelse af viden om bioaffald
Team Natur og Miljø har sammen med Roskilde og 
Københavns Kommune og Greve Renovation deltaget 
i projekt om ”Bæredygtig behandling af organisk dag-
renovation på Sjælland – teknologianalyse”.  Projektet 
har været støttet af Miljøstyrelsens pulje til imple-
mentering af regeringens ressourcestrategi. Projektet 
afsluttes medio 2016. Formålet med projektet er at 
frembringe en fælles forståelse mellem en række 
sjællandske kommuner om håndtering af kildesorteret 
organisk dagrenovation, med henblik på at etablere 
fælles kapacitet, inden Solrød Kommune skal etablere 
udsortering af organisk dagrenovation i 2019.

Analyse af affaldets sammensætning
Team Natur og Miljø har med støtte fra virksomheden 
Econet fået foretaget en undersøgelse af sammen-
sætningen af dagrenovationen og brændbart affald i 
Solrød Kommune. Formålet med undersøgelsen er  er 
dels at skabe en basislinje for målsætningen om at få 
udsorteret 25 % mere genanvendeligt og farligt affald 
inden 2018, dels vise hvor god udsorteringen er i Sol-
rød sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse i 
Greve Kommune. Solrød Kommune har arbejdet med 
den hypotese at mindre volumen til affaldet medfør-
te bedre sortering, idet der i mindre grad er plads til 
f.eks. aviser, pap og flasker i dagrenovationen. Derfor 
har Solrød Kommune 110 liter sække mod 125 liter 
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sække i Greve Kommune. Undersøgelsen understøtter 
dog ikke hypotesen, idet der ikke viste sig væsentlig 
forskel i sorteringsgraden mellem Solrød og Greve 
Kommune.

Udbud af affaldsindsamlingen
Pr. 1. september startede nyt udbud indsamling af 
affaldet og drift af MiljøCenter Greve. Det betød ikke 
renovatørskifte, idet Renonorden genvandt udbuddet. 
De udbudte priser betød en mindre udgift, som er 
videreført som reduceret gebyr. 

I forbindelse med udbuddet blev 
>  henteordningen for særligt affald afskaffet
>  haveaffaldsordning i vintermånederne december, 

januar og februar afskaffet
>  ordning for tømning af papcontainere blev syste-

matiseret, så der nu er afhentning hver 14. dag 
eller hver måned (hvor intervallerne tidligere ikke 
var helt regelmæssige) 

Information/kommunikation
I 2015 blev der arbejdet med bedre information til 
borgerne. I den forbindelse havde vi i november en 4 
siders annonce i Solrød avis om affald og affaldssor-

tering. Applikationen ”affaldsportalen” til smartphones 
er også blevet opdateret og første fase af skiltning på 
storskraldspladser er afsluttet. I 2015 var der også 
stor fokus på digitale selvbetjeningsløsninger. Bedre 
information/kommunikation er fortsat et fokus områ-
de i 2016.

Indsamling af farligt affald
Der er foretaget en undersøgelse af, hvilke mulighe-
der der er for at indføre en ekstra ordning for ind-
samling af farligt affald i såkaldte miljøkasse hos den 
enkelte borger. Der er endnu ikke taget beslutning om 
hvilken ordning, der skal tages i anvendelse.

Møde med viceværter
Der har været afholdt en række møder med vicevær-
terne i de større boligselskaber, for at sikre en bedre 
udsortering af farligt affald fra dagrenovation og 
storskrald. 

KL IMAPLANEN

Solrød Kommune udarbejdede i 2010 en klimaplan på 
eget initiativ. Klimaplanen har til formål at sikre, at 
kommunen bidrager til at reducere klimapåvirkninger-
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ne på linje med de krav og aftaler, der nationalt og in-
ternationalt er indgået. Klimaplanen dækker perioden 
2010-2025. Det er således en langsigtet plan, hvor 
målet i 2025 er at reducere drivhusgasserne med 55 
%. Klimaplanen fastlægger en lang række projekter, 
der hver især skal bidrage til at nå målsætningen. I 
2015 blev der arbejdet med følgende projekter.  

>  Idriftsættelse af Solrød Biogas. Anlægget kom i fuld 
produktion og drift i december 2015. 

>  Fremme af fjernvarme hos borgere der bor i fjern-
varmeområder, men som opvarmer deres hus eller 
virksomhed med elvarme eller oliefyr. I 2015 blev 
der i alt konverteret 40 husstande til fjernvarme. 
Projektet fortsætter i 2016.

>  Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af 
overskudsvarme fra CPKelco til fjernvarmeforsyning 
af Kirke Skensved og Havdrup. Projektet fortsætter 
i 2016. 

VARMEFORSYNINGSPLANEN

Kommunerne har i henhold til Varmeforsyningsloven 
ansvaret for varmeforsyningsplanlægningen i byerne 
og det åbne land. Planlægningen skal ske i samarbej-
de med varmeforsyningsselskaberne i kommunen. Der 

er i den nuværende varmeforsyningslov ikke krav om, 
at der skal udarbejdes samlede varmeforsyningspla-
ner som kendetegnede den oprindelige planlægning i 
80’erne. Siden ændringen af varmeforsyningslovgiv-
ningen i 1990 har planlægningen af varmeforsyningen 
således fundet sted i form af udarbejdelse og godken-
delse af projektforslag, der fungerer som tillæg til de 
oprindelige varmeplaner fra før 1990.

Solrød Byråd besluttede i 2008 på eget initiativ at 
revidere kommunens varmeforsyningsplan fra 1987. 
Den gamle varmeforsyningsplan er dog fortsat juridisk 
gældende sammen med de varmeforsyningsprojekter, 
som siden år 2000 er godkendt i henhold til bekendt-
gørelse om godkendelse af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg. Varmeforsyningsplanen fra 
2008 sammenskriver varmeplanen fra 1987, de 
godkendte projekter, ændringer i forsyningsdistrikter, 
varmeforbruget og miljøbelastningen fra varmeforsy-
ningen. Derudover indeholder planen en lang række 
indsatser, der hver især skal bidrage til at reducere 
miljøbelastningen fra varmeforsyningen og forbedre 
varmeforsyningssikkerheden.  
 
Varmeforsyningsplanens planperiode strækker sig fra 
2008-2012. Planen skulle således revideres i 2013. 



Team Natur og Miljø har i foråret 2013 indstillet til 
Byrådet, at varmeforsyningsplanen fremadrettet bli-
ver en del af en samlet klima-og energiplan for Solrød 
Kommune. Klima- og energiplanen forventes udarbej-
det i 2016.

Team Natur og Miljø har i 2015 gennemført og igang-
sat følgende varmeforsyningsindsatser: 

>  Kortlægning af varmeforbruget i kommunen og en 
opgørelse over CO2 udledningen.  

>  Udarbejdelse af en informationspjece om det kol-
lektive halmvarmeværk i Gl. Havdrup. 

NATURKVALITETSPLAN 2014-2018

Solrød Kommune vedtog den 18. august 2014 Na-
turkvalitetsplan 2014-18. Formålet med Naturkva-
litetsplanen er at sikre en fokuseret og prioriteret 
plejeindsats, der skaber forudsætninger for et varieret 
dyre- og planteliv på naturarealerne i Solrød Kom-
mune. Naturkvalitetsplan 2014-2018 bygger på en 
samlet kortlægning af Solrød Kommunes naturværdier 
gennem en struktureret gennemgang af lokaliteterne 
og efterfølgende værdisætning. Planen skal ses i sam-
menhæng med kommunens øvrige planlægning inden 
for naturområdet fx Natura 2000-planerne og kom-
munens klimatilpasningsprojekter. Tilsammen skal 
planlægningen bidrage til at stoppe tabet af biologisk 
mangfoldighed i kommunen. Som en del af planen har 
Solrød Kommune vedtaget et revideret administrati-
onsgrundlag for behandling af sager inden for natur-
området. Planen forventes fornyet hvert fjerde år. 

Team Natur og Miljø har i 2015 igangsat følgende 
konkrete naturplejeindsatser i hht. planen: 

>  Indledende forberedelser til etablering af yderligere 
afgræsning af hedearealer ved Trylleskoven. 

>  Sikret kontinuerlig slåning af gravhøjene nord for 
Solrød Landsby.

NATURA 2000  HANDLEPLANER

Kommunens Natura 2000 handleplaner udarbejdes i 
henhold til Miljømålsloven. Natura 2000-områderne 
har en særlig natur, som ligger i de største og mest 
sårbare af kommunens naturområder. Derfor indgår 
både områder til lands og til vands. I kommunen har 
vi to Natura 2000 områder; Ølsemagle Strand og 
Staunings Ø samt Gammel Havdrup Mose. 

Solrød Kommune udarbejdede i 2012 i samarbej-
de med nabokommunerne, Køge og Roskilde, samt 
Naturstyrelsen, Natura 2000-handleplaner for de to 
Natura 2000-områder. Målet er at stoppe tilbagegan-
gen og forbedre den natur, der er omfattet af EU’s 
direktiver om beskyttelse af natur. Solrød Kommune 
har i 2015 haft 2. generation af de statslige planer i 
høring. Planerne er endnu ikke endeligt vedtagende. 
Solrød Kommune skal udarbejde nye handleplaner 
inden for 6 måneder efter at de statslige planer er 
endelig vedtagende. 

Team Natur og Miljø har i 2015 arbejdet med im-
plementeringen af handleplanerne. Helt konkret er 
der arbejdet videre med etablering af afgræsning på 
strandengene på indersiden af Staunings Ø. Der har 
været afholdt møde med potentielt berørte lodsejere 
ligesom der har været afholdt borgermøde for bebo-
ere i området. Det forventes at afgræsningen på de 
kommunale arealer starter op omkring 1. maj 2016.  

NATUR OG MIL JØBERETNING 2015 37



6  DRIFTSOPGAVER
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Teamets driftsopgaver består i indsamling og bort-
skaffelse af affald fra private husstande, i vedligehol-
delse af de kommunale vandløb samt i gennemførelse 
af pleje- og driftsplaner for naturområderne i kommu-
nen.

AFFALD

Solrød Kommune har efter udbud i 2015 igen udlicite-
reret indsamling og transport af affald fra borgerne til 
renovationsfirmaet RenoNorden. Team Natur og Miljø 
varetager driftsopgaver i form af borgerhenvendelser, 
vedligeholdelse af data, tilsyn, betaling af regninger 
og kontraktstyring.

Den løbende drift er ikke beskrevet, men af særlige 
opgaver, der har været i 2015, kan nævnes:

Digitale selvbetjeninger
Der er blevet arbejdet med driften af de digitale selv-
betjeninger. Appen affaldsportalen er blevet opdateret 
og webbutikken skal over på en ny platform. ”Mit 
affald” er løbende rettet til.
Status på tilmeldinger til sms og E mail service er, at 
der i alt er 3.294  tilmeldinger.

Affaldshæfte
Der er blevet udarbejdet affaldshæfte gældende fra 
2016. Affaldshæftet er sendt ud til alle husstande i 
Solrød. Som noget nyt indeholder hæftet ikke afhent-
ningskalender, men borgerne skal selv finde kalende-
ren digitalt. Det betyder at hæftet er gældende til der 
er behov for at udarbejde et nyt.

Pap og papirbeholdere
Samlet opsætning af pap- og batteribeholdere ved 
større bebyggelser er afsluttet i 2015. Opsætning er 
sket for at øge genanvendelsen og forbedre servicen 
for borgerne.

Klager over affaldsordningerne
Trods nyt udbud i 2015 har året ligesom 2014 væ-
ret præget af en velfungerende affaldsordning med 
få klager. Der har i alt været 191 berettigede klager. 
Heraf har de 141 klager handlet om afhentning af 
dagrenovation. Fejl i forbindelse med afhentning af 
dagrenovation var i 2015 på ½ ‰, hvilket er klart 
under det fastsatte mål om, at fejlmarginen skal ligge 
under 5 ‰ hvert år. 

Der er ikke udstedt bod i 2015. 

VANDLØB

I Solrød Kommune har vi ca. 30 km offentlige vandløb 
fordelt på 4 vandløbssystemer: Møllebæk-systemet, 
Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk-systemet og Skens-
ved Å-systemet. Team Natur og Miljøs opgave er at 
sørge for, at de kommunale vandløb vedligeholdes i 
henhold til de fastsatte bestemmelser i de respektive 
vandløbsregulativer. Teamet har udliciteret den fysiske 
opgave med vedligeholdelse af vandløbende til Hede 
Danmark. Derudover er der i kontrakten med OK 
Nygaard - kommunens entreprenør på vej og par-
kområdet – visse vandløbsopgaver, som omhandler 
udløbene i Køge Bugt og vedligeholdelse af hegn langs 
vandløbene m.m. 



Grødeskæringer mv. 
Der er foretaget 2 grødeskæringer i strømrenden på 
alle de åbne vandløbsstrækninger. Grødeskæringen er 
primært sket ved hjælp af håndkraft. Kun hvor vand-
løbsbunden var meget blød, blev der anvendt maskine 
af hensyn til sikkerheden ved arbejdets udførelse. 

Fjernelse af bjørneklo
Der er blevet fjernet Bjørneklo på vandløbenes skrå-
ninger i forbindelse med grødeskæringerne. Derud-
over er der foretaget en ekstra slåning af bjørneklo 
ved Skensved Å. 

Endvidere har der de seneste 3 år været et forsøgs-
projekt i gang på de sf-stenbelagte skråninger i Sol-
rød Bæk fra Solrød Strandvej til Køge Bugt. Stræknin-
gen er vanskelig at komme til og det er på grund af 
sf-stenene ikke muligt, at rodstikke eller opgrave de 
invasive arter. Der har derfor de seneste 3 år været 
udlagt sort plast på skråningerne i et forsøg på at 
bekæmpe japansk pileurt og bjørneklo. Det er Ca-
re4Nature der udfører forsøget for os. Det evalueres 
primo 2016, hvorefter der tages stilling til om det skal 
fortsætte.

Opmåling af vandløb
Der er foretaget kontrolopmåling af vandløbene Ejre-
bækken, Skelbækken og Salbjergbæk. Opmålingen 
viser, at der er oprensningsbehov på ca.:
>  936 meter af Ejrebækken pga. sandaflejringer på 

bunden og i siden af vandløbet.
>  162 meter af Salbjergbæk pga. sandaflejringer på 

bunden af vandløbet.
>  195 meter af Skelbækken primært pga. sandaflej-

ringer på bunden 

I forbindelse med regulativarbejdet i Møllebæksyste-
met har det også været nødvendigt, at foretage en 
regulativopmåling af strækningen fra Karlstrup Kirke 
til Tåstrupvej.

Oprensningen vil blive foretaget indenfor den fastsat-
te termin, som fremgår af regulativerne.

Udløbene på stranden 
Udløbene på stranden er jævnligt blevet tilset og 
oprenset for sandaflejringer af OK Nygaard. Der har i 
forbindelse med storme og snevejr været ekstra be-
hov for fjernelse/beskæring af træer og oprensning af 
grene/blade ved ristene i vandløbene. OK Nygaard har 
udført dette arbejde som en del af deres driftsopgaver 
i vandløbene.

NATURPLEJE

Kommunen er forpligtet til at pleje de kommunale 
naturarealer. Det kan være i form af rydning af uøn-
sket opvækst, bekæmpelse af ikke hjemmehørende 
arter som rynket rose og bjørneklo, vedligeholdelse 
af indhegning til afgræsning, affaldsindsamling samt 
vedligeholdelse og udbygning af publikumsfaciliteter 
som skiltning, bænke, borde mv. Opgaven løses af 
kommunens eksterne entreprenør OK Nygaard. Team 
Natur og Miljøs opgave er at kontrollere, at plejen af 
naturarealerne bliver udført i overensstemmelse med 
Naturkvalitetsplan 2014-18 og pleje- og driftsplanerne 
for de enkelte naturområder. 
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Solrød Kommune opfylder kravene for målopfyldelse 
i 2015 i henhold til reglerne i bekendtgørelse om mil-
jøtilsyn. Det er samtidig Team Natur og Miljøs vurde-
ring, at der er en udbredt forståelse for at samarbejde 
om at forebygge miljøproblemer iblandt virksomhe-
derne, og at de fleste tilfælde af uhensigtsmæssige 
miljøforhold bliver udbedret efter en konstruktiv 
dialog og efter blot få bemærkninger fra kommunens 
side. 

Med hensyn til øvrige myndighedsbehandlinger kan 
det konkluderes, at der i 2015 ikke har været nogen 

væsentlige jordforureninger, grundvandsforureninger, 
vandløbsforureninger m.v.  Der har til gengæld været 
brugt mange ressourcer på, at myndighedsbehand-
le den nye jernbane, Solrød Biogas, VEKS og Weber 
Saint Gobain Danmark A/S.

Driftsopgaver er i 2015 forløbet hensigtsmæssigt, og 
der er igangsat en lang række indsatser i den nyligt 
vedtagne spildevandsplan, affaldsplan, naturkvali-
tetsplan, og risikostyringsplan for oversvømmelser fra 
Køge Bugt. 
 

7  SAMMENFATNING
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BILAG 1 .  HÅNDHÆVELSE

Af tabellen kan ses de håndhævelser, som kommunen 
har foretaget på virksomheder og landbrug omfattet 
af tilsynsbekendtgørelsen i 2015. 

HENSTILL INGVIRKSOMHEDSTYPE

Kapitel 5 (i)

Godkendelsespligtige 
jf. bilag 2
Bilag 1
Autoværksteder
Dyrehold
Andet

-

0

0
3
3
0

-

2

0
2
0
0

-

0

0
0
0
0

-

0

0
0
0
0

INDSKÆRPELSE PÅBUD POLIT IAN-
MELDELSER

8  BILAG

Tabel 4: Håndhævelser på virksomheder og landbrug i 2015
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BILAG 2 .  BRUGERBETALING

I nedenstående tabel er vist antal tilsyn samt opkræ-
vet brugerbetaling i 2015.

Udgift 
fremmede 
tjeneste 
ydelser 

(kr.)

V IRKSOMHEDSTYPE

Kapitel 5 (i)

Godkendelsespligtige 
jf. bilag 2
Bilag 1
Autoværksteder
§ 42
Dyrehold med  
mere end 75 DE

Dyrehold med mel-
lem 3 DE – 75 DE 
& landbrug m. § 16 
tilladelse 
Andet*

I alt

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0

11

28
26
0

0

9

0
-

0

5

7
7
1

0

7

18

0

5

5
6
1

0

6

0

0

2.933

4.013
9.569

0

0

4.939

0
21.454

0

0

0
0
0

0

0

0
0

Virksomheder 
omfattet af 

brugerbetaling 
pr. 1.1. 2015

Tilsyns-
besøg, 
totalt

Faktisk 
besøgte 

virk-
somheder

Opkrævet 
bruger-
betaling 

(kr.)

Antal 
revurderinger 

af 
godkendelser

Tabel 5: Tilsyn samt opkrævet brugerbetaling i 2014      

*Tilsyn med klagesager, støj, mv. 
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BILAG 3 .  PLANLAGTE AKTIVITETER I  NATUR OG MIL JØ  2016 

PLANER OG IMPLEMENTERING AF PLANER 

Udarbejdelse af planer Status

Revision af vandforsyningsplan 2008-2012 Mangler kun kort og politisk behandling

Revision af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Solrød Strand Mangler kun kort og politisk behandling

Sammenskrivning af varme og klimaplan Ikke startet

Sammenskrivning af klimatilpasningsplan og risikostyringsplan Ikke startet

Spildevandsplan 2014-2018 Status

Opbygning af systematisk dataindsamling GIS modtager løbende data fra KLAR

Opsporing af uvedkommende vand i kloaksystemet Forventes igangsat i 2016

Tjek af eksisterende spildevandstilladelser Sker løbende i forbindelse med miljøtilsyn

Udledningstilladelse til Solrød Renseanlæg Ikke startet

Gennemsyn af eksisterende olieudskillere Skal afklares med KLAR

Vurdering af udledningstilladelser til vejvand Ikke startet

Kampagne for frivillig kloakering I gang. Fortsætter i 2016

Sikrer gennemførelse af kloakrenoveringsplanen Sker løbende

Gennemføre kampagne for reduktion i anvendelsen af miljøfremmede 

stoffer hos virksomheder.
Forventes startet i foråret 2016

Varme- og Klimaplan 2010-2025 Status

Vurdering af muligheder for anvendelse af overskudvarme fra CPKelco til 
Kirke Skensved og Havdrup Fjernvarme.

Der er foretaget de indledende beregninger 
ift. samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og 
brugerøkonomi. 

Forsøg med energibesparelser i 30-50 huse i Havdrup fjernvarmeområde.
Der afventer et tilbud på dataloggere og 
udvikling af program for omsætning af 
forsøgsdata. 

Kampagne for fremme af fjernvarme på Solrød Kommunes hjemmeside Ikke startet.

Klimatilpasningsplan Status

Iværksætte eller afvikle Tykmoseprojektet
Der er indkaldt til afklaringsmøde med alle 

projektparter ultimo januar 

Ansøgning til Horizon om klimatilpasning af Solrød Bæk nedstrøms. 
Der skal afholdes møde i Brüssel den 27. 

januar med de involverede parter. 

Sikre, at KLAR-Forsyning iværksætter indsatser i klimatilpasningsplanen
Der er indkaldt til møde om klimatilpas-

ningsplanen med KLAR.

Information til borgere og virksomheder om håndtering af regnvand på 

egen grund

Der er udarbejdet et brev med information. 

Det skal sendes til alle borgere i foråret. 
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Risikostyringsplan 2014-2020 Status

Implementering af et varslingssystem for borgere og virksomheder ved 
oversvømmelser fra Køge Bugt. 

Ikke startet. 

Vurdering af om der skal medtages retningslinjer i Kommuneplanen, der 
kan medvirke til, at reducerer risikoen for oversvømmelser fra Køge Bugt. 

Der har været en indledende drøftelse med 
Plan om retningslinjerne. 

Vurdering af behov for etablering af foranstaltninger mod oversvømmel-
ser til sikring af Solrød Renseanlæg og modtagestation for farligt affald. 

Ikke startet.

Etablering af højvandslukker, hvor Skensved Å, Solrød Bæk og Karlstrup 
Mose Bæk løber under Strandvejen.

Indgår i idekatalogen, jf. nedenfor. 

Vurdering og analyse af løsninger til sikring mod stormflod (Idekatalog)
Der er afholdt indledende møder og udarbej-
det første udkast til et udbudsmateriale

Afklaring af finansieringsmuligheder og lovkrav for gennemførelse af 
indsatserne i idekataloget.

Indgår i idekataloget, jf. ovenfor. 

Sikre, at alle i Teknik og Miljø er bekendt med anvisningerne vedr. storm-
flod i afdelingens beredskabsplan

Beredskabsplanen er udarbejdet. Der mangler 
en formidling af anvisninger vedr. oversvøm-
melser ved stormflod til alle i Teknik og Miljø. 

Deltage i det etablerede tværkommunale samarbejde omkring sikring 
mod stormflod i Køge Bugt.  

Er i gang og første udkast til idekatalog er 
færdig. 

Naturkvalitetsplan 2014-2018 Status

Etablere indhegninger ved Trylleskoven således at der kan afgræsses.
Afventer dispensation fra Strandbeskyttel-
seslinjen. Hegnsmaterialer er indkøbt

Etablere afgræsning af arealerne vest for Strandvejen nord for det nye 
vandløb

Ikke påbegyndt

Afholde kampagne for giftfri by i samarbejde med vandværker og Grønt 
Råd.  

Opstart Grønt Råds møde 11.februar 2016

Natura 2000-plan Gl. Havdrup Mose Status

Fortsætte rydningen af tjørn Ved hård frost

Fortsætte fugleovervågning Sommer 2016

Natura 2000-plan Staunings Ø Status

Etablering af indhegning til afgræsning med kreaturer på de kommunale 
arealer

Rydning og hegnssætning over vinteren. 
Dyr på ca 1. maj.

Fortsætte bekæmpelse af rynket rose Pågår

Affaldsplan 2014-2024 Status

Tilsyn med og information om farligt affald
Ny information ved etablering af kasseord-
ning

Etablering af husstandsindsamling af farligt affald Forundersøgelse igangsat

Tilsyn med og information om elektronikaffald
Småt elektronik håndteres parallelt med 
farligt affald (se ovenfor)

Tilsyn med og information om genanvendeligt affald

Løbende, konkurrence om indsamling i hus-
holdningen og indlægs avis udgivet i 2015. 
Facebook som ny informationskanal. 2016 
initiativer efter 1. maj. 

Indretning af eksisterende fælles pladser til sortering af elektronikaffald 
hos boligforeninger

Løbende, skilteprojekt igangsat.
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Tilsyn med og information om bygge- og anlægsaffald Udvikling af tilsynskoncept påbegyndt

Undersøge brugen af digitale medier (tælling af brugen af hjemmeside, 
apps og sms-tjenester)

Metodeovervejelser igangsat.

Forskønnelse af affaldspladser (nedgravede løsninger) Indledende undersøgelser

MYNDIGHEDSOPGAVER 

Status

Virksomhedstilsyn Ikke startet

Miljøgodkendelse Weber Saint Gobain Denmark A/S Sendes i 4 ugers høring i januar/februar 

Indvindingstilladelser til vandværker Ikke startet

Indvindingstilladelser til enkeltindvidere Ikke startet

Revision af vandløbsregulativer 
Første udkast til regulativ og redegørelse er 
klar til intern høring. 

Miljøtilsynsberetning Udgives i marts 2016

Udledningstilladelse til Karlstrup Mosebæk Ikke startet

DRIFT

Status

Intern og ekstern audit af KS
Der er planlagt intern audit i maj og ekstern 
audit i december 

Vedligeholdelse af vandløb Planlagt til maj/juni og august/september

Erhvervsaffaldsgebyr Opkrævning igangsættes i maj

Renovationsgebyr
Gebyropkrævninger husholdninger 2016 er 
udsendt

Renoweb-butikken
Løbende, der arbejdes med opdatering af 
quickpay

Miljøtilsynsgebyr Udsendes i november 

Naturpleje Løbende 

Drift af affaldsindsamlingen Løbende
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