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Ny Vandforsyningsplan  
i Solrød Kommune
Solrød Kommune har udarbejdet en ny vandforsyningsplan i samarbejde med vandværkerne i kommunen. 
Den forventes at blive sendt i 8 ugers offentlig høring i starten af december 2016. 

Af Sanne Rømer Levring Radoor,  
Solrød Kommune

Vandforsyningsplanen udgør grundlaget for 

Solrød Kommunes planlægning af vandforsy-

ningen for perioden 2016-2026. Planen er et 

retningsgivende værktøj for den kommunale 

myndighed, de almene vandværker, enkelt 

indvindere og borgere.

I planen beskrives den eksisterende vandfor-

syningsstruktur og på baggrund af de seneste 

tilsyn på vandværkerne er tilstanden af følgende 

blevet vurderet 

• boringer 

• vandbehandling

• vandkvalitet

• forsyningskapacitet

• vandforbrug

• beredskabsplaner

• nødsforbindelser

• ledningsnet 

• afledning af skyllevand

og der er udarbejdet målsætninger for disse 

frem mod 2026.

Behovet for vand stiger frem mod 2026
Der er udarbejdet en prognose for vandforbru-

get i 2026, der viser, at behovet for vand stiger 

på grund af nye boliger og en forventning om 

godt 2.800 flere borgere, samt nye erhvervs-

virksomheder. Der er også taget højde for, at 

Solrød Vandværk og Havdrup Vandværk vil 

kunne forsyne de mindre vandværker og enkelt 

indvindere, der ligger indenfor deres område 

med forsyningspligt, hvis de mindre vandværker 

og enkelt indvinderne skulle ønske dette. 

Vandværkerne, deres forsyningsområder, græn-

sen mellem hvor henholdsvis Solrød Vandværk 

og Havdrup Vandværk har forsyningspligt samt 

enkelt indvinderne kan ses på kort 1 og 2.

Indsatser for at bevare  
den gode vandkvalitet
Der blev i 2015 indvundet 2.748.663 m3 vand i 

Solrød Kommune, hvoraf HOFOR eksporterede 

1.733.200 m3 til Københavnsområdet. Dette 

skyldes blandt andet, at der er en god vand-

kvalitet og en operationel forsyningsstruktur i 

Kort nr. 1, Vandværkernes beliggenhed og forsyningsområderne, september 2016.  
Kortet bliver løbende opdateret, se Solrød Kommunes Borgerkort, http://kort.solrod.dk
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kommunen, og det er et målene med vandfor-

syningsplanen at bevare disse.

Der er planlagt en række indsatser i kommunen 

samt hos vandværkerne.

Det planlægges blandt andet at etablere en 

nødforsyningsledning til et vandværk udenfor 

kommunen, der har tilstrækkelig kapacitet til 

at nødforsyne hele Solrød Vandværk, hvis dette 

skulle blive nødvendigt.

Vandværkernes indvindingstilladelser vil blive 

fornyet i 2016 eller starten af 2017, og tilla-

delsen til Solrød Vandværk forhøjes med godt 

11%.

Er der virksomheder, der ikke har en gældende 

indvindingstilladelse til deres boring, skal de 

kontakte kommunen nu, så vil der blive taget 

stilling til vandindvindingen sammen med de 

øvrige tilladelser.

Flere af vandværkerne har et vandspild, der kan 

minimeres. Der er i gangsat indsatser i forhold 

til dette.

For at øge beskyttelsen af vandværkernes borin-

ger, er det en mulighed at udlægge Boringsnæ-

re Beskyttelses-områder. Solrød Kommune vil i 

denne planperiode sammen med vandværkerne 

tage stilling til, om der er brug for denne be-

skyttelse af boringerne i kommunen.

Solrød Kommune vil informere om muligheden 

for at få afhentet pesticider og Vandrådet for 

vandværkerne i Solrød Kommune vil infor-

mere om grundvandsbeskyttelse igennem en 

kampagne.

Desuden så arbejdes der med muligheden for, 

om der kan gives støtte til sløjfning af boringer, 

der ikke længere er i brug, da disse udgør en 

risiko for grundvandet.

Kort nr. 2, Enkelt indvindere i Solrød Kommune, september 2016. Kortet bliver løbende 
opdateret, se Solrød Kommunes Borgerkort, http://kort.solrod.dk
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Af Marie Førby,  
Solrød Kommune

Kravene er der egentlig ikke noget nyt i, der er 

stadig de samme krav til grænseværdier for støj 

og vibrationer samt krav til støvende og belyst 

arbejde, som der var før forskriften.

Ændringen ligger i, at det, der før var en vejled-

ning, er blevet erstattet med en forskrift. Det 

medfører en ændring i proceduren for anmel-

delse af bygge- og anlægsopgaver, der skal gøre 

den miljømæssige sagsbehandling mere smidig.

Ikke længere krav om anmeldelse
Når der fremover bliver givet en byggetilladelse, 

vil tilladelsen henvise til forskriften om miljøfor-

hold ved bygge- og anlægsopgaver.

Støv-, støj- og lysforurenende bygge- og 

anlægsopgaver skal således ikke længere 

anmeldes til kommunen 14 dage forud for 

byggeriets påbegyndelse - så længe forskriftens 

grænseværdier og arbejdstider bliver overholdt.

Hvis forskriftens regler bliver overtrådt uden, 

at der er givet dispensation fra kommunen, 

risikerer man som bygherre at blive anmeldt og 

straffet med bøde.

Dispensation
I særlige tilfælde kan kommunen give dispen-

sation fra forskriften eksempelvis af trafik- eller 

sikkerhedsmæssige årsager. Dispensationen kan 

gives for en kort nærmere angivet periode og 

kræver, at der bliver søgt herom hos kommu-

nens miljøteam senest 14 dage, før arbejdet 

skal starte. Ansøgningen skal indeholde en 

uddybende begrundelse for, hvorfor der skal 

ønskes dispensation.

I tilfælde hvor kommunen giver dispensation fra 

forskriften, skal bygherren informere naboer, 

der berøres af arbejdet, om projektets karakter 

og varighed. Informationen skal ud en uge, før 

arbejdet starter. 

Forskriften er udgivet efter reglerne i bekendt-

gørelsen om miljøaktivitet og er vedtaget d. 10. 

oktober 2016 af byrådet i Solrød Kommune.

Har du spørgsmål til forskriftens betydning for 

dit arbejde, er du velkommen til at kontakte 

Team Natur og Miljø i Solrød Kommune.

Nye regler for miljøforhold 
ved byggeri
Solrød Kommune har fået en lokal forskrift for miljøforhold ved bygge- og anlægsopgaver. 
Forskriften giver klare regler for, hvornår der må udføres bygge- og anlægsopgaver, der støjer, 
støver eller hvor der er lys på i de mørke timer.

Grænseværdier for støj
Regler for vibrationer, støv og belysning kan du finde i forskriften på kommunens hjemmeside

Ugedage Tidsrum Støjgrænser

Mandag-fredag 07.00-18.00 70 dB(A)

Lørdag 07.00-14.00 70 dB(A)

Lørdag 14.00-22.00 45 dB(A)

Søn- og helligdage 07.00-22.00 45 dB(A)

Alle dage, aften 18.00-22.00 45 dB (A)

Alle dage, nat 
(Spidsværdi max. 55 dB(A))

22.00-07.00 55 dB(A)

Grænseværdier for støjbidraget fra bygge- og anlægsaktiviteter i Solrød Kommune.
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Butiksejere kan spare penge 
på at skifte til LED-pærer
I efteråret fik 1.266 små og mellemstore butikker i udvalgte kommuner besøg af Energistyrelsens  
LED-konsulenter. De talte pærerne i butikkerne og udregnede, hvor mange penge den enkelte butiksejer 
potentielt kan spare ved at udskifte de klassiske elpærer med LED-pærer. Vinylfreak i Roskilde var en  
af de butikker, der fik besøg.

Af Energistyrelsen

Der er penge at spare for butiksejere, hvis de ud-

skifter de klassiske elpærer med de miljørig tige 

LED-pærer. Faktisk viser LED-konsulenternes 

beregninger, at den gennemsnitlige besparelse 

i de besøgte butikker er på over 50.000 kroner 

over syv år. LED-konsulenternes besøg var en del 

af Energistyrelsens kampagne ”Mindre strøm – 

mere bundlinje”.

Sparer op til 6.000 kroner på fem år
I Roskilde fik Dirch Pedersen, der ejer plade-

butikken Vinylfreak, besøg af to LED-konsulen-

ter. Efter en indledende snak om LED-pærer, gav 

de sig til at tælle, hvor mange pærer i butikken 

der med fordel kunne udskiftes med LED-pærer. 

Ti pærer i alt. Selvom det ikke lyder af mange, 

kan Dirch Pedersen allerede efter fem år spare 

6.262 kroner, og heri er udgiften på ca. 1.000 

kroner til nye LED-pærer medregnet. Efter ti år 

vil han spare knap 14.000 kroner. 

LED-konsulenternes besøg vakte derfor også 

begejstring hos Dirch Pedersen: ”Vi fik besøg 

af to søde piger fra Energistyrelsen, der talte, 

hvad der var af lamper og lynhurtigt regnede 

ud, hvor meget vi kunne spare ved at skifte til 

LED-pærer. Det bliver alligevel til en del over et 

års tid, og det er jo en ganske lille investering 

i nye LED-pærer, der skal til. Så det er da helt 

sikkert værd at tage med, når det samtidig er 

bedre for miljøet.”

Godt for pengepungen og miljøet
Ud over den åbenlyse økonomiske fordel ved 

LED-pærer, er pærerne også bedre for miljøet, 

da de bruger mindre energi. Derudover er deres 

FORDELE VED LED-PÆRER
• Længere levetid: LED-pærer har en levetid 

på 15.000-30.000 timer, en sparepære har 
en levetid på ca. 10.000, og en halogenpære 
har en levetid på 2.000-3.000 timer

• LED-pærer tænder med det samme
• LED-pærer bliver mindre varme og er gode 

for indeklimaet
• LED-pærer er fri for kviksølv

FIND DIN BESPARELSE HER: 
http://sparenergi.dk/erhverv/vaaerktoejer/
skift-til-led

levetid væsentligt længere end almindelige 

elpærers, så man slipper også for at købe og 

skifte pærer i tide og utide. 

Udregn din besparelse med beregneren
Sidder du nu og ærgrer dig over, at din butik 

ikke fik besøg af Energistyrelsens LED-kon-

sulenter, er der heldigvis råd for det. Energi-

styrelsens beregningsværktøj kan nemlig findes 

på Sparenergi.dk, så enhver butiksejer selv kan 

tjekke, hvor mange penge hun kan spare ved 

at skifte til LED.

Dirch Pedersen, der er ejer af Vinylfreak på Hersegade 34, 4000 Roskilde.
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Letbanen er en gevinst  
for hovedstaden
I 2023/2024 ruller Hovedstadens Letbane ud på sin første tur. En ny rapport viser, at letbanen allerede nu 
tiltrækker investeringer til hovedstads kommunerne langs Ring 3.  

Af Glostrup Kommune, Christian Mahrt,  
Chefkonsulent / presse og kommunikation

Hovedstadsområdet får snart en ny forbindelse 

på tværs af S-togslinjerne mellem Lyngby og 

Ishøj. Hovedstadens Letbane bliver 28 kilo-

meter lang, får 28 stationer og stopper ved 

seks S-togs-stationer og store institutioner som 

Herlev Hospital og DTU undervejs. Dermed 

bliver hovedstadsområdet bundet sammen på 

en helt ny måde.

Og letbanen, som netop er sendt i udbud, har 

allerede nu en positiv effekt på væksten og 

investeringslysten i de 11 kommuner, som er 

med i projektet.

Det viser en ny rapport, som konsulentfirmaet 

Incentive har udført for områdets by- og er-

hvervsudviklingssamarbejde, Loop City.

25.000 nye job og 18.500 nye borgere
Rapporten viser blandt andet, at der på nuvæ-

rende tidspunkt er planlagt ejendomsinveste-

ringer for 20 mia. kr. i alt – i forventning til den 

kommende Hovedstadens Letbane. Heraf er de 

1,6 mia. kr. allerede investeret. Dertil kommer 

udgifterne til køb af grunde. Fra Lyngby til Ishøj 

er der planlagt 1,6 millioner kvadratmeter privat 

nybyggeri i områderne tæt på letbanen. 

Og ifølge Incentive stopper det ikke her. For 

erfaringerne fra Europa viser, at letbaner tjener 

sig ind med 8-20 gange. Det kan man bl.a. se i 

norske Bergen, som åbnede deres nye letbane 

i 2010. Et forsigtigt skøn er, at den nye letbane 

i hovedstadsområdet vil tiltrække 25.000 nye 

arbejdspladser og 18.500 nye borgere de kom-

mende 15-20 år.

”Infrastruktur har stor betydning for, hvor virk-

somheder vælger at lokalisere sig. Der skal være 

nem adgang for kunder og medarbejdere, og de 

vil også gerne ligge tæt på vigtige institutioner 

som fx DTU,” siger Kristian Kolstrup, som er 

partner i konsulenthuset Incentive, der står bag 

undersøgelsen.

Et milliardboost på vej
Morten Bødskov, MF (S) og valgt i Københavns 

Omegn, står sammen med blandt andre Jakob 

Engel-Schmidt (V) bag gruppen ’Omegnens 

Tværpolitiske Letbane Forum’. Her forsøger de 

gennem bl.a. konferencer på Christiansborg at 

sætte fokus på de muligheder, som letbanen 

skaber. 

”Letbanen bliver et enormt løft for borgere og 

erhvervsliv i Københavns Omegn og Hovedsta-

den. Mange tusinder vil få en lettere hverdag, 

når den kollektive trafik styrkes. Letbanen vil 

give et milliardboost i investeringer. Der vil blive 

← Fyn/Jylland

← Frederikssund

← Farum

Hillerød
Holte

København

DTU v/Rævehøjvej

v/Lundtofte

v/Akademivej Vest

v/Anker Engelundsvej

v/Lyngbygårdsvej

v/Lyngby Centrum

Lyngby

Buddinge

v/Buddingecenteret

v/Gladsaxevej

v/Gladsaxe Trafikplads

v/Herlev Hospital

v/Islevbro

v/Ejbydal

v/Hersted industripark

v/Glostrup Hospital

Glostrup

v/Strandparkstien

Ishøj

v/Bækkeskovvej

Vallensbæk

v/Vallensbækvej

v/Park Allé vest

v/ Lyskær

Herlev

v/Herlev Hovedgade

v/Dynamovej

v/Gammelmosevej
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skabt nye arbejdspladser, erhvervs- og bolig-

områder i et omfang, vi ikke har set i mange år. 

Rapporten taler et tydeligt sprog. Et sprog om 

fremgang,” siger Morten Bødskov.

Byplanlægning rundt om letbanen
Også hos borgmestrene i de 11 letbanekom-

muner er der store forventninger til letbanen. 

Ud over at det bliver lettere for borgerne at 

komme til og fra områdets store arbejdsplad-

ser, boliger og fritidstilbud, får kommunerne 

mulighed for at udvikle områderne omkring 

de kommende letbanestationer i højere grad.

De fleste kommuner har allerede store planer 

for by- og erhvervsudviklingen, blandt andet 

gennem Loop City.

Borgmester i Glostrup Kommune, John Engel-

hardt (V), ser med glæde frem til letbanens 

indtog i kommunen. 

 

”I Glostrup ser vi letbanen som den måske 

vigtigste dynamo for udviklingen af vores 

erhvervsområder. Letbanen spiller også en 

afgørende rolle i vores ambitiøse planer for at 

udvikle Glostrups bymidte og hele stations-

området. Så letbanen har allerede nu – mange 

år før sin jomfrutur – en stor og positiv indfly-

delse på  udviklingen i Glostrup,” siger han til 

dinletbane.dk.

I nabokommunerne Albertslund og Brøndby 

er der også flere projekter på tegnebrættet, 

herunder en fornyelse af Hersted Industripark 

samt Kirkebjerg-området.

De endelige tilbud fra entreprenørerne forven-

tes at foreligge i november 2017, hvorefter 

der kan underskrives kontrakter. Herefter kan 

arbejdet med at anlægge letbanen gå i gang.

OM HOVEDSTADENS LETBANE

• Letbanen ruller ud på sin første tur i 2023/2024

• Letbanen strækker sig over 28 kilometer mellem Lyngby og Ishøj

• Den går igennem otte kommuner og får 28 stationer undervejs

• Der bliver omstigning til S-tog på seks stationer: Lyngby, Buddinge, Herlev, Glostrup, Vallensbæk og 
Ishøj

• Letbanen kører uden køreplan hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen og i 
 weekenden

• 11 kommuner, Region Hovedstaden og staten står bag Hovedstadens Letbane. Kommunerne er 
 Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, 
Ishøj og Høje-Taastrup.

• Den største letbanestation bliver Glostrup med over 6.000 passagerer på et hverdagsdøgn. Herefter 
følger Lyngby, Herlev, Buddinge, v/Lyngby Centrum og v/ Herlev Hovedgade

• Letbanen får en forventet tophastighed på 70 km/t. Gennemsnitshastigheden vil være på ca. 30 km/t, 
inkl. stop ved stationer

• 13-14 mio. passagerer ventes at bruge letbanen årligt. Til sammenligning havde Kystbanen godt 
10 mio. passagerer i 2011

• 4.000 daglige personture forventes at flytte fra bilerne og over i letbanen, når den åbner

• Hver passager forventes at rejse gennemsnitligt 5,5 km på en tur med letbanen

• Prisen på letbanen er ca. 4,4 mia. kr., inkl. 30 pct. reserver. Hertil kommer ca. 1,3 mia. kr. til indkøb af 
tog m.m.

• Der kan være 200-230 mennesker i et letbanetog. Det svarer til cirka fire bybusser.

Læs mere på dinletbane.dk

TIDSLINJE

• 2016: Anlægsloven blev vedtaget i Folketinget 
31. maj 2016

• 2016-2017: Anlægs- og driftskontrakter blev 
sendt i udbud 20.oktober 2016

• 2016-2017: Møder om ekspropriation ind-
ledes med grundejere 

• 2017: Forhandling og evaluering af tilbud på 
de i alt otte kontrakter

• 4. kvartal 2017: Endelig ejergodkendelse af 
kontrakter og projektet

• 2017-2018: Ekspropriationsforretninger

• 2018: Forventet start på ledningsomlægnin-
ger

• 2018-2019: Forventet start på anlægsarbejde

• 2023/2024: Forventet åbning af letbanen
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Kort nyt
Defekte olieudskillere  
Miljøstyrelsen har undersøgt olieudskillere i 

Danmark. Undersøgelsen viser, at der ca. findes 

27.000 olieudskillere i Danmark. Omkring 75% 

af olieudskillerne, svarende til ca. 20.000 olie-

udskillere, er af ældre dato (anlagt før 1990). 

Mindst 35% af de ældre olieudskillere, svarende 

til ca. 7.000 udskillere er formentlig utætte og 

kan medføre et potentielt jordforureningspro-

blem. Projektet bliver fulgt op med en mere 

detaljeret undersøgelse, der skal give et bedre 

grundlag for at vurdere problemets omfang og 

pege på, hvordan problemerne løses.

Kilde: www.mst.dk

Træ til kommuner og regioner skal være bæredygtigt
Kommuner og regioner i Partnerskabet for 

Offentlige Grønne Indkøb stiller nu krav om, at 

det træ, de køber ind, skal være bæredygtigt.

Kravet om bæredygtighed gælder for alle 16 

medlemmer af Partnerskabet for Offentlige 

Grønne Indkøb, som blandt andet tæller 14 af 

de største kommuner og regioner i Danmark. 

Med målet følger partnerskabet op på den 

statslige forpligtelse til at købe bæredygtigt træ. 

Kravene til det indkøbte træ er:

• Det skal være dokumenteret bæredygtigt.

• Træprodukter skal være dokumenteret miljø-

rigtige i henhold til miljømærkerne eller 

lignende.

• Opfølgning kan ske ved at pålægge leveran-

døren at skaffe dokumentation for anvendte 

mærkningsordninger, fx FSC, PEFC, Blomsten 

eller Svanen.

Partnerskabet har målsætninger inden for ti 

produktkategorier. Partnerskabet køber ind for 

50 milliarder kroner om året, og står for mere 

end 40 procent af alle danske kommuners 

samlede indkøb. 

Se mere på http://www.gronneindkob.dk/.

Kilde: www.mst.dk 

Vejledning om B-værdier 
Miljøstyrelsen har udgivet en ny vejledning 

om B-værdier. B-værdien (bidragsværdi) er 

en grænse værdi for den enkelte virksomheds 

bidrag til luftforureningen i omgivelserne. 

Vejledningen indeholder en liste over de gæl-

dende B-værdier, fastsat indtil 2016 samt de 

retningslinjer og definitioner, som anvendes ved 

fastsættelse af B-værdier. B-værdierne anvendes 

blandt andet i forbindelse med dimensionering 

af skorstens- og afkasthøjder og skal anvendes 

i tæt sammenhæng med Luftvejledningen fra 

Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen, Vejledning nr. 20, 2016.

Kilde: www.mst.dk
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Belysningsbranchen, nedrivningsbranchen og cirkulær økonomi 
- tilskudsordning 
Lysfabrikanter kan tjene penge på at sælge 

samlede belysningsløsninger i høj kvalitet. På 

den måde køber kunderne ikke blot et produkt, 

men en service, som omfatter drift og reparation 

af lamper og pærer. Og når et hus rives ned, kan 

nedrivningsvirksomheden genbruge og genan-

vende træ, mursten og beton, så ressourcerne 

ikke går til spilde. Miljøstyrelsen støtter små og 

mellemstore virksomheder med i alt 2,2 mio. 

kr. til konkrete projekter under overskriften Cir-

kulær Forretning. Projekterne skal både styrke 

virksomhedernes konkurrenceevne og levere 

miljøgevinster. Tovholderne på projekterne er 

brancheorganisationerne. 

Nærmere oplysninger hos: Miljøstyrelsen, Rune 

Gleerup, tlf. 7254 41 17, e-mail: rugle@mst.dk

Kilde: www.mst.dk
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Nu skal I ansøge digitalt
Brug den nye lovpligtige digitale selvbetjeningsløsning ”Byg og Miljø”, når du skal søge om 
miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og afgørelse af VVM-screening.

Af Anne Adamsen,  
miljøavissamarbejdet

Solrød Kommune har digital selvbetjenings-

løsning, som både virksomheder og borgere 

skal bruge. Den elektroniske sagsbehandling 

på byggesagsområdet blev etableret i 2014. I 

2016 blev systemet udvidet til også at omfatte 

elektronisk miljøsagsbehandling og fik navnet 

Byg og Miljø.

Hvad er Byg og Miljø?
Byg og Miljø er en ny landsdækkende fælles-

kommunal selvbetjeningsløsning, som sikrer 

virksomheder og borgere en digital adgang til at 

søge byggetilladelse og en række tilladelser på 

miljøområdet. Målet med den digitale løsning er 

en mere ensartet, effektiv og hurtigere ansøg-

ningsproces og sagsbehandling i kommunen.

Står din virksomhed fx og skal ansøge om en 

miljøgodkendelse, skal ansøgningen sendes 

digitalt via Byg og Miljø. Når du logger ind i 

Byg og Miljø, vil du blive guidet gennem de 

krav, som er nødvendige for din ansøgning 

eller anmeldelse.

Nogle af de miljøsager som skal ansøges eller 
anmeldes via Byg og Miljø er fx:
• Ansøgning om miljøgodkendelse
• Anmeldelse af virksomhed (fx maskin

værksted)
• Tilslutning af industrispildevand til kloak
• VVM anmeldelse i forbindelse med miljø

godkendelse/anmeldelse
• Nedsivning eller udledning af regnvand 
• Etablering af jordvarmeanlæg
• Anmeldelse og afmelding af olietank
• Indvindingsanlæg til drikkevand

Hvordan bruger jeg Byg og Miljø?
Miljøstyrelsen har oprettet en hjemmeside, hvor 

private, virksomheder og myndigheder kan få 

mere information om reglerne for anmelde-

ordningen, digitale guides og film om ansøg-

ningsprocessen i Byg og Miljø. Den digitale 

selvbetjeningsløsning udvides hele tiden med 

nye sagsområder. Log ind på www.bygogmiljoe.

dk og se mere.

Du skal bruge virksomhedens NemId, når du 

logger på Byg og Miljø. Når du er logget på, 

gemmer systemet automatisk dit arbejde, så 

du kan vende tilbage senere og fortsætte, hvor 

du kom til.

Du har altid mulighed for at logge dig på og se 

dine ansøgninger – både dem du er i gang med 

at udarbejde, og dem du allerede har indsendt.

Som bygherre kan du ansøge selv, eller du kan 

give fuldmagt til en rådgiver, som kan søge 

tilladelse på dine vegne eller måske bare hjælpe 

dig med at udarbejde nogle af de bilag, du skal 

sende med.
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Jordbasen 
- Et overblik over jordmarkedet

I juni i år blev Jordbasen.dk lanceret. Jordbasen.dk er et online site, hvor bygherrer, entreprenører, 
rådgivere og andre med bygge- og anlægsprojekter kan udbyde eller efterlyse jordpartier, således at 
jordpartierne kan indgå i planlægningen af andre projekter i Danmark.

Det er målet, at Jordbasen skal forøge gen-

anvendelsen af overskudsjord, medvirke til at 

mindske råstofforbruget og samtidig mindske 

behovet for deponeringsanlæg. Jordbasen blev 

klar til brug den 6. juni i år, det er hensigten, 

at den skal blive en integreret del af bygge- og 

anlægsprocesser i både privat og offentligt regi.

Oversigtskort 
På oversigtskort – kort over Danmark - i data-

basen, kan alle de opslag, som aktører har lagt 

ind i databasen, ses. Ved forskellige symboler 

er de forskellige annoncer eller opslags geogra-

fiske placering vist. De tre typer af opslag, som 

databasen indeholder, vises således med hvert 

sit symbol på kortet.

Jordbasen indeholder opslag vedrørende:

• annoncering af overskudsjord 

• efterspørgsel af jordpartier, og 

• permanente modtageanlæg. 

Ved at holde musen hen over de enkelte opslag 

i oversigtskortet, vises annoncetypen og adres-

sen knyttet til annonceringen. Ved at klikke på 

opslaget, vises hele annoncen, fx en annonce, 

hvor en bruger ønsker at modtage et jordparti, 

hvor bl.a. jordtype, mængde og tidsrummet for 

modtagelsen er angivet.

Data om forureningsstatus ligger i 
databasen
Herudover kan baggrundkortene i løsningen 

bidrage med den seneste viden om en adres-

se eller matrikels aktuelle forureningsstatus, 

for eksempel om grunden er omfattet af 

områdeklassificering. Ved at klikke på lagene 

listet under Forurening, vises de steder, hvor 

der af regionerne er konstateret mistanke 

om jordforurening eller konstateret, at der er 

jordforurening. Områdeklassificering er arealer, 

typisk indenfor byzoner, som antages at være 

lettere forurenet.

Det er også muligt at få vist matrikelgrænser, 

kommunegrænser og husnumre, samt at ændre 

baggrundkortet og fx få vist annonceringerne 

på luftfoto.

Søgefunktioner
Der er i Jordbasen indbygget en række søge-

funktioner, så både udbydere og aftagere af 

jord, kan søge efter de jordtyper og mængder, 

de ønsker enten at komme af med eller at mod-

tage. Der kan i søgekriterierne lægges en mak-

simal afstand til modtageren eller udbyderen.

Der kan i systemet oprettes en såkaldt søge-

agent, så man automatisk får besked, hvis der 

enten er en aftager eller udbyder, der passer til 

ens annonce.

Baggrund for oprettelse af databasen
Baggrunden for oprettelsen af databasen er, at 

jord i meget stort omfang transporteres rundt 

på vejene. Overskudsjord fra byggeri og anlæg 

ender ofte til sidst i støjvolde, havne mv. Sam-

tidig er der brug for tilsvarende jordmængder 

i andre anlæg måske endda tæt på oprindel-

sesstedet. Her må man så eventuelt bruge 

nye råstoffer. Med databasen kommer der et 

Oversigtskort fra Jordbasen. De aktive 
opslag er vist med de gule cirkelmarkeringer. 
Tallet viser antallet af opslag. Fx viser kortet, 
at der er 14 aktive opslag i Odense.

Detailkort. 
Ved at klikke på de gule felter  

kommer opslaget frem med adresse etc.

Fortsættes side 11 }
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overblik over udbud og efterspørgsel af jord, 

og ”overskudsjord” kan indgå i nye projekter.

Miljøgevinster ved at anvende 
 Jordbasen
Ved at skabe et åbent overblik over jord-

markedet, med mulighed for at genanvende 

overskudsjord og reducere anvendelsen af nye 

råstoffer samtidig med at behovet for depone-

ring af jord mindskes, forventes det, at der kan 

opnås en væsentlig miljøgevinst.

Jordbasen kan også medvirke til at jordtranspor-

ten reduceres væsentligt. Et foreløbigt estimat 

tyder på, at Jordbasen vil resultere i en anslået 

CO2-besparelse på ca. 1.000 ton over en 5-årig 

periode.

Udviklingen af Jordbasen er sket i et partnerskab 

mellem Bygherreforeningen, Danske Regioner, 

Bygherreforeningen og Danmarks Miljøportal. 

Driften af Jordbasen varetages af Danmarks 

Miljøportal. 

Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem 

Miljø- og Fødevareministeriet, KL og Danske 

Regioner.

Der findes vejledninger og introduktionsvi-

deoer til Danmarks Miljøportals systemer og 

brugerstyring på hjemmesiden: http://internet.

miljoeportal.dk/hjaelp/Sider/default.aspx

Danmarks Miljøportal kan kontaktes på telefon: +45 7254 5454, hverdage mellem 9 og 14 
Email: support@miljoeportal.dk

Rentemestervej 8 • 2400 København NV • www.miljoeportal.dk

Kør (energi)omkostningerne i 
sænk
5 lynhurtige turboråd.

Af Christian Oxenvad,  
Mlijøavissamarbejdet

1. Brug din timeaflæsning
 Mange virksomheder i byen har PC-adgang 

til egne varmeforbrugsdata, så hvorfor 

ikke bruge tallene? Den såkaldte afkøling 

af fjernvarmevandet koster mange af jer 

straftarif, så her er et oplagt spareområde.

2. Få styr på dit boilerrum
 Er radiatorkredsene lukket om sommeren? 

Står alle parametre rigtigt på styringsbok-

sene? Virker alle komponenter? Udover en 

lavere varmeregning, kan du også spare 

elektricitet ved, at cirkulationspumperne 

kører minimalt.

3. Tjek termostatventilerne ude i 
bygningen

 De skal være i balance, dvs. indreguleret 

rigtigt, så alle radiatorer virker - og virker 

uden at det ’går ud over’ naboradiatorer-

ne, så der ikke kommer varme ud til hele 

bygningen.

4. Sæt weekendsænkning på 
elforbruget, medmindre din 
virksomhed faktisk er i drift 24/7

 Elforbruget i kontorlandskaber er ofte stort 

på lørdag-søndage, hvor kontoristerne 

spiller golf, kører MTB og nyder familielivet. 

Hvorfor står job-PC’en så stadig og snurrer 

på ’pinden’?

5. Aflæs dine bimålere
 Hvis du ikke har bimålere, bør du måske 

overveje at få nogle? Så bliver det nemme-

re at finde interne syndere i et højt el- og 

varmeforbrug.

I din bil har du sandsynligvis styr på alle instrumenter. Gælder det også for el- og varme i 
virksomheden? Er den nyserviceret og ’kører’ behageligt afsted i 6. gear med optimeret 
energiforbrug?

} Fortsat fra side 10
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Takster for Miljø-
Center Greve 2017

Af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

Som virksomhed skal du være tilmeldt MiljøCenter Greve for at benytte den. 

Tilmelding sker gennem www.virk.dk . Søg på ”Tilmeld genbrugsplads” og vælg kommune. 

Du skal bruge virksomhedens CVR nr. og NEM ID.

Priser i 2017 

Ekskl. moms Inkl. moms

Håndværker og anlægsgartner (pr. bil pr. år) 9.859,00 kr. 12.323,75 kr.

Øvrige virksomheder (pr. bil pr. år) 2.551,00 kr.  3.188,75 kr.

Klippekort pr. klip   185,00 kr.    231,25 kr.

Åbningtider
Mandag-fredag kl. 9:00 – 20:00

Weekend og helligdage 9:00 – 20:00

Lukket d. 24., 25. og 31. december samt d. 1. januar 

Solrød Kommune har ikke sin 
egen genbrugsplads, men er 
tilknyttet genbrugspladsen 
MiljøCenter Greve.




