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MØDEREFERAT

Emne: Grønt Råds Møde 

Mødedato: 8. september 2016 Kl.: 16:30

Mødedeltagere: Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone Aalekjær (Friluftsrådet), Torsten 
Brændmose (Gefion) og Dorte Monggaard Linder (DN)

Fraværende: Birgitte Ramussen (Havdruplisten) og Kim Søderlund (Naturstyrelsen)

Referent: Maria Astrup Skov

Referat til:
Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone
Aalekjær (Friluftsrådet), Kim Søderlund (Naturstyrelsen), Torsten Brændmose
(Gefion), Naima Simring (V), Marianne Svane (SF), Dorte Monggaard Linder
(DN), Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Sven Erik Olsen (Gefion)

Dato.: 12. september 2016
Journalnr.: 
00.22.04-A00-1-
16

Dagsorden:

1. Indførsel af ”farlig affald-kasse” til hustandsindsamling v. Anne-Mette Jansen, affaldsmedarbej-
der SK 

2. Status på nedgravede affaldsløsninger i centrene v. Anne-Mette Jansen, affaldsmedarbejder 
SK

3. Risikostyring v. Rikke Rahbek, miljømedarbejder SK
4. Grønt Råds tur til Solrød Landsby v. Egon Petersen
5. Dialogmøde med borgmesteren i november
6. Evaluering af vores besøg i Selsmosen.
7. Politik i Solrød kommune om anvendelse af kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler
8. Orientering fra Solrød Kommune:

a. Naturhandleplaner 2016-2021 
b. Kilen
c. Kommuneplan
d. Parkeringsplads ved Jersie Strandpark

9. Evt.

Referat:

Ad. 1

En af indsatserne i Solrød Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 er indførelse af en ny ordning 
for indsamling af farligt affald. Kommunen forventer i den forbindelse, at der vil blive udleveret en miljø-
boks til alle private hustande i kommunen. Miljøboksen kan bruges til aflevering af alle former for farligt 
affald, dog ikke medicinrester og kanyler. 

Miljøboksen vil blive indsamlet sammen med dagrenovationen. Ordningen forventes at komme i drift fra 
marts 2017.

Jens Garde spurgte til indsamling af bioaffald. Anne-Mette Jansen svarede, at det forventes at indsam-
ling af bioaffald kommer med i næste udbud af affaldsindsamlingen i 2019.
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Ad. 2

En anden indsats i Affaldshåndteringsplanen er nedgravede løsninger til indsamling af glas, pap og pa-
pir i centrene. Der vil blive opstillet sorteringsanlæg to steder i Solrød Center og et sted i Havdrup Cen-
ter. Det ene af anlæggene i Solrød Centeret bliver anlagt så det er handikaptilgængeligt. Udbuddet for-
ventes klart i efteråret.

Egon Petersen undrede sig over, at der ikke var lavet mulighed for at indsamle metal, herunder dåser. 
Anne-Mette Jansen svarede, at det på sigt er muligt at ændre hvilke fraktioner, der indsamles, men at 
det ikke aktuelt er planen at udvide anlægget med indsamling af metal. 

Rådet diskuterede eventuelle trafikale problemer i forbindelse med anlæggenes placering. Anne-Mette 
Jansen svarede, at placeringerne er blevet vurderet og godkendt af vejmyndigheden. 

Det er forventningen at anlæggene står færdige i april 2017.

Ad. 3

Rikke Rahbek redegjorde for status på arbejdet med kataloget over indsatser til risikostyring af over-
svømmelser fra hav. Udviklingsgruppen for kystsikring var den 22. august 2016 på en inspirationstur, for 
at se på muligheder for kystsikring i områder med kystforhold, der ligner dem, vi har i Solrød Kommune. 
Udvalget var bl.a. ved Ishøj Strandpark og ved det falsterske dige. 

Egon Petersen spurgte til status på Tykmoseprojektet. Rikke Rahbek orienterede om, at projektet pt. er 
gået i stå, da lodsejer ikke ønsker at afgive jord til projektet. Der arbejdes på, om der kan være alternati-
ve løsningsmuligheder.

Ad. 4

Egon Petersen havde holdt et formøde med Gruppen til forskønnelse af Solrød Landsby, en gruppe, der 
er nedsat af Solrød Landsbylaug. Det har kørt en lang forudgående proces i landsbyen, hvor der bl.a. 
har været opsat idetelte, hvor borgerne har kunnet komme med ideer til udviklingen af Solrød Landsby. 
Derfor foreslog gruppen at mødet den 27. september 2016 udelukkende skulle være mellem gruppen, 
Grønt Råd og Borgmesteren. Grønt Råd diskuterede konceptet og blev enige om at mødes med grup-
pen, men samtidig at annoncere på landsbylaugets hjemmeside og på landsbylaugets facebookside at 
mødet er åbent for alle. 

Planen er at afslutte mødet i Solrød Forsamlingshus. Egon Petersen følger op på turen.

Ad. 5

Rådet diskuterede punkter til dialogmødet med borgmesteren i november. Der blev bl.a. nævnt udvik-
ling og initiativer i landsbyerne, Karlstrup Mose projektet og procedure for viderebringelse af sager til by-
rådet. 

Maria Astrup Skov nævnte Teknik og Miljøs arbejde med kerneværdier og visioner. Team Natur og Miljø 
har desuden i forbindelse med ISO-certificering udarbejdet en interessentanalyse. Det kunne være en 
mulighed at debattere, hvordan Grønt Råd kan være med til at styrke dette arbejde til glæde for natu-
ren, miljøet og borgerne. 

Ad. 6

Der var enighed om, at det var en udbytterig tur til Selsmosen. Maria Astrup Skov lovede at sende di-
verse papirer fra turen ud på mail.

Ad. 7
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Reglerne for brug af pesticider i Solrød Kommune er meget enkle. Der er kun tre tilfælde hvor der må 
anvendes pesticider; ved nyanlæggelse af asfalt, i tilfælde hvor der kan opstå rørskader pga. rødder, 
der vokser ind i rørene og ved bjørneklo. Egon Petersen havde observeret, at der gentagende gange 
har været anvendt pesticider ved tennis- og petanquebanerne i Havdrup. Maria Astrup Skov havde in-
den mødet haft kontakt til Matthew Bryan, der er konstitueret leder af idrætssektionen. Han oplyste, at 
det er klubberne selv, der passer anlæggene og at de er informerede om kommunens pesticidregler. 
Han medgav, at det virker som om at der er brug for en genopfriskning af reglerne. Matthew Bryan har 
lovet at sørge for dette.

Ad. 8

Forslag til Naturhandleplaner 2016-2021 
Forslag til 2. generation af Natura 2000-handleplanerne for Ølsemagle Strand og Staunings Ø samt Gl. 
Havdrup Mose skal behandles på Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 3. oktober og på Byrå-
dsmødet den 10. oktober 2016. Derefter skal forslagene til planerne i høring i 8 uger. Planerne skal væ-
re endeligt vedtagne den 20. april 2017.

Kilen
Der er indvielse af Kilen fredag den 28. oktober 2016. Bemærk ændret dato.

Kommuneplan
Pt. arbejder Solrød Kommune efter en foreløbig tidsplan, som hedder politisk behandling omkring års-
skiftet 2016/2017 (dvs. enten december eller januar), med efterfølgende offentlig høring i 8 uger i løbet 
af foråret 2017 og endelig vedtagelse omkring sommer 2017.

Planen skal igennem alle fagudvalg (dvs. både FU, SU og ØU) for at ende i Byrådet – både som forslag 
og ved endelig vedtagelse.

Vi holder dog nøje øje med om den kommende planlovsændring samt revisionen af Fingerplanen – 
begge vil måske give anledning til justering af tidsplanen for vores kommuneplanarbejde.

Den nye kommuneplan bliver digital, dvs. som en hjemmeside. Her bliver der fokus på, at man kan sø-
ge på en konkret ejendom og se, hvad man skal være opmærksom på.

Parkeringspladsen i Jersie Strandpark
Parkeringspladsen i Jersie Strandpark sættes i denne og næste uge i stand. Parkeringsarealerne bliver 
hævede så der ikke samler sig vand, der hvor man skal parkere. Endvidere udskiftes fodhegnet.

Ad. 9

Grønt Råd ønskede at der blev udsendt en reminder om møde i vandløbsregulativsrevisionsgruppen.

Dorte Monggaard Linder spurgte til hævning af broer og stier i Karlstrup Mose. Tove Grønborg har efter-
følgende oplyst, at det gennemføres inden for de næste par uger. 

Næste møde er den 17. november 2016 kl. 16:30. Borgmester Niels Hörup deltager.


