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Politikområde 2 omfatter de opgaver som hører under Teknik og Miljø området og er opdelt i følgende 
underområder: 

Plan og kollektiv trafik 

Omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt med-
finansiering af busdriften. 

Der er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Planstrategi 

 Kommuneplan 

 Helhedsplan for Solrød Center 

 Helhedsplan for Havdrup Bymidte 

Veje og grønne områder 

Omfatter kommunens fysiske anlæg, dvs. grønne områder, veje og stier (dog ikke Køge Bugt Motorvejen 
og Roskildevej).  

Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er udliciteret til 
en privat aktør. 

Området omfatter desuden myndighedsopgaver vedrørende vejlovgivning (vejmyndighed, vejsyn, tvister 
mv.) og myndighedsopgaver vedrørende vandløbslovgivning (tilsyn, tilladelser samt sagsbehandling i 
forbindelse med kommunale og private vandløb). 

Der er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Lokaleoptimeringsplan 

 Trafiksikkerhedsplan 

 Naturhandleplan 

 Støjhandlingsplan  

Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vand-
værker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, 
elektricitet, fjernvarme og naturgas til borgerne. I forhold hertil er kommunen planlægnings- og tilsyns-
myndighed, der skal tilse, at der sker en passende og forsvarlig forsyning. Desuden samarbejder kom-
munen med forsyningsselskaberne, da forsyningsledningerne løber i vejanlæg. 

Politikområdet omfatter desuden miljøbeskyttelse med deraf følgende tilsyn, godkendelser, vejledning og 
andre opgaver som har til formål at løse borgernes og virksomhedernes miljø-, spildevands- og affalds-
problemer.   

Indsamling af affald er udliciteret til en privat vognmand. Driften af kommunal genbrugsplads for borger-
ne varetages i samarbejde med Greve Kommune på Miljøcenter Greve. Affaldsbehandling varetages 
primært af det fælleskommunale selskab KARA/Noveren I/S.  

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Klimaplan 

 Varmeforsyningsplan 

 Vandforsyningsplan 

 Affaldsplan 

 Spildevandsplan 

Mål 

Plan og kollektiv trafik 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Den overordnede planlægning sikrer gode rammer 
for bosætning og erhvervsudvikling, hvor der samti-
dig vises hensyn til natur, landskabs- og kulturmiljø-
er, miljø og klima.  

Planstrategi, kommune- og lokalplanarbejde samt hel-
hedsplaner skal ved ny planlægning sikre udviklingsmu-
ligheder for både nye og eksisterende bolig-, center- og 
erhvervsområder under hensyn til natur, landskabs- og 
kulturmiljøer, miljø og klima.   

Driften af kollektiv trafik udøves på et bæredygtigt, 
samfundsøkonomisk og klimatilpasset grundlag.  

Busbetjening og flextur planlægges i samarbejde med 
Movia, regionerne og nabokommunerne. 
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Veje og grønne områder 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Afviklingen af biltrafikken prioriteres højest på de 
overordnede veje. På boligveje skal trafikken afvikles 
på de lette trafikanters betingelser. 

Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges og priorite-
res i forbindelse med budgetlægningen.  

Det kommunale vej- og stinets udformning sikrer hur-
tige og sikre adgangsveje for bilister, cyklende, fod-
gængere og andre trafikanter. 

Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges og priorite-
res i forbindelse med budgetlægningen.  

Kommunale veje og stier samt tilstødende vejarealer 
driftes og vedligeholdes, så vejkapitalen fastholdes, 
og så vej- og stinettet fremstår indbydende og vel-
holdt.  

Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges og priorite-
res i forbindelse med budgetlægningen.  

Offentlige grønne områder og stranden holdes i en 
passende plejet og varieret stand i forhold til områ-
dernes benyttelse og deres naturværdier og interes-
ser.  

Plejen af kommunens naturområder udføres i henhold til 
Naturkvalitetsplanen. 
Pleje af kommunens øvrige grønne områder udføres i 
henhold til kontrakt med entreprenør og de mål, som 
kontrakten foreskriver. Al pleje foregår som udgangs-
punkt uden brug af kemisk bekæmpelse. 
Kommunen støtter Strandrenselaugets indsat således, at 
strandrensningen til stadighed udvikles, herunder med 
andre aktiviteter knyttet til bevaring af naturpræget langs 
kysten og den rekreative anvendelse af strandområdet.  

 

Miljø og forsyning 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Udledningen af CO2 fra energiforsyningen reduceres.  Implementering af Klimaplan 2010-2025. Der sigtes på 
en reduktion af CO2 -udledningen på 55 % inden ud-
gangen af 2025.  

Der skal være en høj service i forhold til affaldshånd-
tering og en bedre udnyttelse af affaldsressourcerne.  

Implementering af Affaldshåndteringsplan 2014-2024. 
Der sigtes på at reducere mængden af farligt affald, 
elektronik affald og genanvendelige materialer i dagre-
novationen og i brændbart storskrald med gennemsnitligt 
25 % ved udgangen af 2018.  

Der skal sikres rene vandområder, rent spildevand og 
sikring mod oversvømmelser fra nedbør som følge af 
klimaforandringer.  

Implementering af Spildevandsplan 2014-2026.  

Der skal til enhver tid sikres mod oversvømmelse fra 
Køge Bugt.  

Implementering af Risikostyringsplan 2015-2021.  

Der skal sikres rent drikkevand og stabil vandforsy-
ning til kommunens borgere og virksomheder.  

Implementering af Vandforsyningsplan 2016-2020.  

Områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til 
landskab, geologi, kulturhistorie og spredningskorrido-
rer for planter, dyr samt lavbundsarealer i det åbne 
land, beskyttes, plejes og styrkes. 

Implementering af Naturkvalitetsplan 2014-2018.  

 

Beredskab 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Ulykker, tab og skader for borgere, virksomheder og 
institutioner og deres personale i Solrød Kommune 
forebygges.  

Kommunale bygninger, veje, udearealer og anden kom-
munal infrastruktur indrettes, så skader og ulykker fore-
bygges bedst muligt. 
Beredskabsplaner og beredskabsudstyr opdateres og 
vedligeholdes.  

Når nødsituationer opstår, ydes der hurtig og kompe-
tent assistance til borgere, virksomheder, institutioner 
og deres personale samt gæster i Solrød Kommune.  

Den primære afhjælpende indsats bliver leveret af Øst-
sjællands Beredskab. 
Afhjælpende indsats leveres af Solrød Frivillig Bered-
skab ved begivenheder, som ikke er omfattet af samar-
bejdet med Østsjællands Beredskab, særligt i forbindel-
se med oversvømmelser fra Køge Bugt og fra nedbør.  
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Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2018-21 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Beløbene i tabellen er 
angivet i hele 1.000 kr. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2018 vedtaget med budget 2017-
20 til nu. De indarbejdede ændringer indeholder konsekvenser af byrådssager efter budgetvedtagelsen i 
oktober 2016 og tilpasning til forventede antal brugere på området. Den samlede op- og nedjustering af 
budgettet fremgår af punkt 2 og 3. Nye initiativer til budgettet fremgår af punkt 4 og kan ses mere detalje-
ret i tabel 2 nedenfor.  

Tabel 1A: Budgettets udvikling - Serviceudgifter indenfor servicerammen 

2. Teknik og Miljø - service 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 57.742 57.742 57.742 57.742 

4. Opjustering af budgetgrundlag 300 300 300 300 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -3.001 -3.001 -3.001 -3.001 

6. Nye initiativer 210 180 20 20 

Budget 2018-2021 55.250 55.220 55.060 55.060 

Tabel 1B: Budgettets udvikling – Brugerfinansieret område 

2. Teknik og Miljø - brugerfinansieret 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 705 3.969 705 705 

4. Opjustering af budgetgrundlag 153 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -497 -181 -181 -181 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2018-2021 362 3.789 525 525 

Nye initiativer 

Tabel 2: Nye initiativer i budget 2018-2021 (Serviceudgifter indenfor servicerammen) (i 1.000 kr.)  

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

04-09 Revision og implementering af Naturkvalitetsplan 60 30 20 20 

05-02 Implementering af Klimaplan 2010-2025 150 150   

  210 180 20 20 

04-09: Revision og implementering af Naturkvalitetsplan 

Naturkvalitetsplanen 2014-18 er Solrød Kommunes implementering af de mål og retningslinjer på natur-
området, der er vedtaget i Kommuneplan 2013-25. Naturkvalitetsplanen bygger på en samlet kortlæg-
ning af Solrød Kommunes naturværdier ved hjælp af en struktureret gennemgang af lokaliteterne og en 
efterfølgende værdisætning. Naturkvalitetsplanen fungerer derfor som et værktøj til at forbedre og foku-
sere kommunens naturbevarende indsats. Desuden udstikker Naturkvalitetsplanen retningslinjerne for 
administrationen af naturområderne. Jf. indstillingen til byrådet i 2014 er det hensigten at revidere og op-
datere planen hvert 4. år. I forbindelse med den kommende kommuneplan er det som følge af en æn-
dring i planloven blevet lovpligtigt at udpege arealer til at understøtte et grønt Danmarkskort. For at få det 
bedst mulige grundlag for denne udpegning er det ligeledes vigtigt at kommunes viden om naturområ-
derne er opdateret.  
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05-02: Implementering af Klimaplan 2010-2025 

Solrød Kommunens Klimaplan 2010-25 indeholder en lang række indsatser, der kræver forundersøgel-
ser før evt. gennemførelse. Det drejer sig f.eks. om, 1) forundersøgelser vedr. anvendelse af overskuds-
varme fra Weber og CPKelco til forsyning af henholdsvis Karlstrup Industrikvarter/Karlstrup Landsby og 
Kirke Skensved/Havdrup, 2) forundersøgelser vedr. omlægning fra naturgas til fjernvarme i Solrød 
Landsby og Jersie Landsby, og 3) forundersøgelser vedr. el- og varmebesparelser i boliger og virksom-
heder, 4) forundersøgelser vedr. etablering af lokale vedvarende energianlæg. Midlerne skal primært an-
vendes til at ansøge om eksterne midler til gennemførelse af forundersøgelserne og evt. detailprojekte-
ring af de enkelte projekter.  Hvis projektet ikke gennemføres vil konsekvensen være, at Solrød Kommu-
ne ikke når Byrådets vedtagne målsætning om 55 % reduktion i CO2-udledningen inden år 2025. 

Budget 2018-21 

Nedenstående tabel viser udgifterne i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i 2018-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3A: Nettobudget Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde  2018  2019 2020  2021 

0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme) 140 140 140 140 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 196 196 196 196 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 4.714 4.714 4.714 4.714 

0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 652 652 652 652 

0.38.51 Natura 2000 123 123 123 123 

0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 730 730 730 730 

0.52.80 Fælles formål (miljøbeskyttelse) 414 414 414 414 

0.52.81 Jordforurening 17 17 17 17 

0.52.85 Bærbare batterier 78 78 78 78 

0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 26 26 26 26 

0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 689 689 539 539 

0.55.93 Diverse udgifter og indtægter 5 5 5 5 

0.58.95 Redningsberedskab 2.700 2.700 2.700 2.700 

2.22.01 Fælles formål (vej) 892 892 892 892 

2.22.03 Arbejder for fremmed regning 5 5 5 5 

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 10.346 10.346 10.346 10.346 

2.28.12 Belægninger m.v. 8.311 8.311 8.311 8.311 

2.28.14 Vintertjeneste 2.627 2.627 2.627 2.627 

2.32.31 Busdrift 5.790 5.790 5.790 5.790 

3.32.50 Folkebiblioteker 64 64 64 64 

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 129 129 129 129 

6.45.50 Administrationsbygninger 64 64 64 64 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 12.436 12.436 12.436 12.436 

6.45.54 Naturbeskyttelse 797 767 757 757 

6.45.54 Miljøbeskyttelse 2.366 2.366 2.366 2.366 

6.45.56 Byggesagsbehandling 944 944 944 944 

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -5 -5 -5 -5 

I alt 55.250 55.220 55.060 55.060 
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0.25.10 Fælles formål – Faste ejendomme  

Vinter - grundejerforpligtigelse 

Udgifter til betaling af kontingent til grundejerforeninger og vejlaug, hvor Solrød Kommune har ejendom-
me. 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri, såsom støtte til opførel-
se af boliger, herunder udgifter til drift af almene boliger, andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med til-
sagn før 1. april 2002, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til 
ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Ungdomsboligbidrag, flygtninges 
fraflytning i forbindelse med istandsættelse, lejetab mv. ved fraflytning, tab på garantier vedrørende real-
kreditlån mv. 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, 
og strandområder. 
Kommunen bestyrer godt 160 ha. Grønne områder. 
Bygningsvedligeholdelse, energiforbrug, forsikring og vedligeholdelse af omkringliggende arealer ved 
Jersie Strandpark, Solrød Strandpark og Strandløven samt Trylleskoven, Karlstrup. Samt pulje til vedli-
geholdelse af rekreative områder. 

0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 

Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede naturarealer. Endvidere har kommunen plejeret på privat-
ejede fredede arealer. Formålet er at forbedre kommunens naturområder og sikre mangfoldigheden af 
dyr og planter. I kontrakten ligger, at der foretages pleje i form af bl.a. kratrydning, høslæt, bekæmpelse 
af uønskede arter som kæmpebjørneklo og rynket rose samt vedligeholdelse af hegn, stier og andre 
publikumsfaciliteter. 
Principperne for kommunens naturpleje er fastlagt i Naturkvalitetsplan 2014-18, som er politisk vedtaget i 
august 2014. 

0.38.51 Natura 2000 

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder forud-
sætter et opsøgende og facilliterende arbejde i forhold til lodsejerne og lodsejernes organisationer. 
Lodsejernes indsats i forhold til naturhandleplanens gennemførsel beror på et frivillighedsprincip. Det er 
dog kommunernes ansvar at handleplanerne bliver implementerede.  

Derudover kan det, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 d og § 19 blive nødvendigt at udbetale erstatning til 
ejere af arealer i områderne, der måtte lide dokumenterede tab, som følge af kommunes afgørelse om at 
visse aktiviteter vil have en skadelig virkning på områdernes bevaringsmålsætning. Vurderingen af an-
meldte aktiviteters virkning på områderne vil ofte kræve ekstern bistand. 

0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 

Udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. 
Vedligeholdelse af vandløb omfatter oprensninger ved bro rør og udgravning af de 2 udløb til Køge Bugt. 
Oprensning og udgravning sker efter behov hele året igennem. 
I Solrød Kommune findes der ca. 30 km vandløb. 
For hvert vandløb er der udarbejdet et regulativ. I regulativet er bl.a. anført, hvor bredt det pågældende 
vandløb skal være, og i hvilken højde vandløbets bund skal ligge, samt hvordan og hvornår vandløbet 
skal vedligeholdes. Vedligeholdelse omfatter skæring af vandplanter (grødeskæring) samt oprensning af 
sand, der er aflejret på vandløbsbunden. Det er nødvendigt at vedligeholde vandløbene, så der ikke sker 
oversvømmelse af de nærliggende arealer. Samtidig skal det ske så skånsomt som muligt af hensyn til 
naturen.  
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Der er udarbejdet regulativer for følgende vandløb: 

 Skelbækken  

 Salbjergbæk  

 Ejerbæk  

 Solrød Bæk  

 Vildmoseløbet  

 Møllebækken  

 Karlstrup Mosebæk  

 Magleengstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget  

 Skensved Å 

På begge sider af vandløbet skal der være 2 meter brede bræmmer, der blandt andet ikke må dyrkes el-
ler jordbehandles. Bræmmerne skal beskytte vandløbet og sikre, at vandløbets brinker ikke skrider ud. 
Samtidig er bræmmerne et fristed for markens fugle og dyreliv. 

Kommunen fører tilsyn med reglerne om 2 meter bræmmer og har pligt til at indberette overtrædelser af 
reglerne (krydsoverensstemmelse). 

0.52.80 Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål  

Udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på 
funktionerne 0.52.81-0.52.89, f.eks. i forbindelse med generelle miljøforsikringer. 

Konsulent bistand, generelt miljø  

Anvendes dels til ekstern bistand i forbindelse med løsningen af lovpligtige opgaver på miljøområdet, 
dels til kompetenceudvikling af miljømedarbejdere. 

Ekstern bistand dækker: 

 Juridisk bistand til udarbejdelse af påbud mv. på jordforureningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelse af vandforsyningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelser på virksomheder og landbrug. 

 Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner (varmeplan, spildevandsplan, af-
faldsplan, vandforsyningsplan). 

0.52.81 Jordforurening  

Udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbin-
delse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller 
andre bestemmelser. 

0.52.85 Bærbare batterier  

Indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer. 

0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder  

Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. 

Miljøtilsyn, Indtægter  

Der er brugerbetaling på miljøtilsynene, indtægten er på ca. 30 t.kr. årligt. 

Ikke brugerbetalingspligtige  

Omfatter indkøb af diverse udstyr, målinger mv. til brug ved tilsynet med ikke brugerbetalingspligtige 
virksomheder. 

0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndte-
ring, luft- og støjforureningsbekæmpelse, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres end-
videre eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. 

Vandindvinding  

Udgiften dækker modeller/værktøjer til vandindvindingstilladelse, centralt bygningsvedligeholdelse og 
vedligeholdelse af udearealer. 
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Recipientkvaliteter og spildevand 

Herunder Digitalisering af Solrød Kommunes Spildevandsplan 2013-2017 

Målet med digitalisering af spildevandsplanen er at lette administrationens arbejde med løbende opdate-
ring og opfølgning på mål og indsatser i planperioden. 

Konsulent, affald 

Dækker juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. affaldsudbud, overholdelse af og tolkning af lovgiv-
ning/regulativer m.v. 
Anvendelse af gebyrmidler på vandindvindingstilladelse  
Til indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse. 
Kommunen får tilført midler gennem bloktilskuddet, der stammer fra opkrævning af gebyr på vandindvin-
dingstilladelser. Det er lovpligtigt, at anvende midlerne til indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.  

0.55.93 Diverse udgifter og indtægter  

Udgifter og indtægter i forbindelse med bekæmpelse af rotter 

Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Handlingsplan for bekæmpelse af rot-
ter er lovpligtigt og revideres hvert tredje år. Handlingsplanen er offentliggjort på www.solrod.dk. 

0.58.95 Redningsberedskab 

Beredskabsopgaven varetages af Østsjællands Beredskab, som dækker Roskilde, Høje Tåstrup, Val-
lensbæk, Ishøj, Greve, Køge, Stevns og Solrød Kommune.  

Redningsberedskabet yder øjeblikkelig livreddende, begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af 

 brand eller overhængende fare for brand  

 eksplosion 

 akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer og i vandløb  

 færdselsuheld 

 sammenstyrtningsulykker 

 togulykker 

 flyulykker til lands 

 naturkatastrofer 

 andre redningsopgaver, hvor der er akut og overhængende fare for mennesker eller dyr  

 begrænsende og afhjælpende indsats ved andre akutte uheld, når alarmcentralen anmoder her-
om 

Beredskabsplan 2010-2014 for Solrød Kommune er senest behandlet af byrådet den 21. juni 2010. I regi 
af Østsjællands Beredskab arbejdes der på en ny fælles Beredskabsplan. 

Fælles formål  

Udgifter og indtægter som ikke objektivt kan fordeles på forebyggelse og afhjælpende indsats. F.eks. de-
central bygningsvedligeholdelse, administration, herunder telefon, forplejning, tidsskrifter m.v. samt til-
skud til Solrød Frivillige Redningsberedskab.  

Forebyggelse 

Udgifter og indtægter som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på person, 
ejendom og miljø. Herunder brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærds-
rettet information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner. 

Betaling for eftersyn og vedligeholdelse af brandmateriel, herunder brandhaner og branddamme samt 
brandteknisk byggesagsbehandling. 

Afhjælpende indsats 

Udgifter og indtægter som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader 
på person, ejendom og miljø. Herunder de direkte udgifter til assistancer bl.a. stationer, mandskab, ma-
teriel, uddannelse og enterprisekontrakter. 

Den afhjælpende indsats i Solrød Kommune er fra januar 2016 varetaget af Østsjællands Beredskab. 
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2.22.01 Fælles formål, vejformål 

Udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, der ikke objektivt kan registreres særskilt på de 
øvrige funktioner under hovedkonto 2, herunder udgifter vedrørende vejplanlægning. Området består af 
udgifter til kontraktstyring i forbindelse udbud af Vej og Park, færdselstællinger og prognoser, plangrund-
lag indenfor vejadministration, udgifter i forbindelse med administrationssystemer og arbejdsskadeforsik-
ring. 

2.22.03 Arbejder for fremmed regning 

Udgifter og indtægter i forbindelse med nødvendig lovgivningsmæssig vedligeholdelse af private fælles-
veje, som skal vedligeholdes af de tilstødende grundejere. Ved kendelser som stiller krav om istandsæt-
telse – og de tilstødende grundejere ikke har finansieringsmulighed, kan kommunen gå i udlæg med den 
samlede udgift til istandsættelsen, hvorefter fakturering sker med 8 % administrationstillæg. 

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. 

Vedligeholdelse af udenomsarealer  

Omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, vejafvanding, slamsugning, renovering af brønde og byskilte.  

Matrikulære berigtigelser og matrikulære andre udgifter samt kommunale veje driftstilskud og afvan-
dingsbidrag fra de kommunale veje for afvanding til den offentlige kloak samt bortskaffelse af vejaffald.  

Asfalt 

Pulje til asfalt på veje og stier. 
Solrød Kommune har ved årlige hovedeftersyn af hele vejnettet, fokus på en prioritering af de større be-
lægningsarbejder i forhold til vejklassificering i trafikplanen. 
Reparation og vedligehold af belægninger, som primært skal sikre at arealerne er i en stand, der svarer 
til trafikkens art og størrelse. 

Vejbelysning 

Solrød kommune står for vedligeholdelsen af belysningen på offentlige veje og stier og på de fleste priva-
te fællesveje og stier. Den daglige drift af belysningen sker i et samarbejde med Seas-Nve, der på kom-
munens vegne står for vejbelysningen og vedligeholder de ca. 6.000 lamper. 
Belysningstidspunkterne er i forbindelse med budgetaftalen for budget 2014 ændret således, at der er 
natteslukkes i tidsrummet: 

 Mandag – tirsdag kl. 01.30 til 04.30  

 Tirsdag – onsdag kl. 01.30 til 04.30 

 Onsdag – torsdag kl. 01.30 til 04.30 

 Torsdag – fredag kl. 01.30 til 04.30  

 Fredag – lørdag Ingen natslukning 

 Lørdag – søndag Ingen natslukning 

 Søndag – mandag kl. 01.30 til 04.30 

Principielt vil lyset kun blive slukket på de mindre befærdede veje og i boligområder. 
De større veje vil af hensyn til trafiksikkerheden ikke blive natslukket. 
Byrådet tog i januar 2015 en principiel beslutning om, at når eksisterende lysanlæg udskiftes med mere 
energivenlige anlæg med lysdæmpning, er der mulighed for efter en konkret vurdering at give tilladelse 
for lysdæmpning i natslukningsperioden. 

Afvandingselementer  

Vedligeholdelse af afvandingselementer, som omfatter tømning af regnvandsbrønde hvert andet år samt 
efter behov. Vedligehold af brønde og ledninger samt rabatprofilering. Formålet er primært at afvan-
dingselementerne trafiksikkerhedsmæssigt er i forsvarlig stand, og at elementerne lever op til de krav der 
stilles af miljømyndigheden. 

  

http://www.solrod.dk/cms/doks/Afdelinger/Teknisk%20Administration/Vej%20og%20GIS/hjemmeside/Trafikplan_2009_2013.pdf
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2.28.12 Belægninger m.v. 

Udgifter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer, inklusiv efterfølgende 
renovering af vejafmærkningen. 

Brolægning 

Brolægning omfatter opretning og vedligehold af fortovsbelægning, kantsten, svingsten, kantbegræns-
ningssten samt regulering af belægninger omkring riste og dæksler. Opgaven dækker primært over 
punktvise reparationer, som foretages for at sikre færdselssikkerheden. 

Pulje til Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser 

Bevaring af parkeringspladskapitalen ved at opretholde vedligeholdelsesstandarden. Der vil være fokus 
på at ændre flisebelægning til asfalt, som en mere praktisk løsning som er billigere at vedligeholde. 

2.28.14 Vintertjeneste 

Udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse. 
Vintertjeneste dækker over snerydning og saltning på veje, stier, pladser, fortove og øvrige arealer, i 
henhold til det serviceniveau der er beskrevet i kommunens regulativ. Vintertjenesten er prioriteret i 
samarbejde med politiet. Vintertjenesten er opdelt i 5 klasser med hver sit serviceniveau. 1 - A-veje, 2 - 
Stier, veje og pladser, 3 - B-veje, 4 - Fortove og øvrige arealer, 5 - C-veje.  
Området omfatter driftsudgifter til vintertjeneste herunder løn, materialer, leje af biler, brændstof og ind-
køb af salt. 

2.32.31 Busdrift  

Lokale busruter 

Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinjer, som går på tværs af kommunegrænserne. Afreg-
ningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinje, mens 
en kører indenfor kommunegrænsen. Nettoudgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle, som er udregnet 
hos Movia, hvor der betales for den tid bussen kører i Solrød Kommune, og modregnes for de billetind-
tægter, som kommer ind medens bussen kører inden for kommunegrænsen. Fordelingsnøglen er blevet 
revideret med virkning fra 2016. Med den nye fordelingsmodel fordeles udgifter til buslinjer ud fra neden-
stående: 

 Buslinjer, der kun kører i en kommune, finansieres af kommunen.  

 For linjer, der kører i mere end en kommune, betales 80 % af tilskuddet efter hvor mange timer 
der køres i de respektive kommuner.  

 20 % af tilskuddet til linjer, der kører i flere kommuner (som ikke fordeles efter timer), betales so-
lidarisk og fordeles efter befolkningstal.  

 Linjer, der kun kører regionalt, finansieres af regionerne.  

 Tilskud til Administration: Administration består bl.a. af vagtplads, kundeservice, markedsføring, 
billetkontrol, støttefunktion samt ydelse rejsekortlån. Administration fordeles efter antallet af ti-
mer. 

Flextur 

Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den kollektive trafik for alle borgere i kommuner, der 
har indført denne del af Flextrafik. Flextur benyttes ofte i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er 
økonomisk rentabel grund på grund af lave passagertal. 

Borgerne betaler en andel af kørslen, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen. 

Byrådet har på sit møde i april 2017 besluttet følgende: 

 Buslinjerne 215, 220 og 246 genbestilles med samme kørselsomfang som ved bestillingen for 
2017. 

 Solrød Kommune tilkendegiver overfor Region Sjælland, at buslinjer (fra 2016) 97N (natbus ad 
Strandvejen) og 120 ønskes med samme kørselsomfang som ved den kommunale bestilling for 
2017.  

 Der planlægges busforbindelse til Køge Nord Station inden åbningen i 2018 med videre busfor-
bindelse til Universitetshospitalet. 

 Flextur markedsføres fortsat lokalt 
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I budgettet for 2018 er der afsat 5,396 mio. kr. til busdrift. Beløbet skal dække selve buskørslen, kommu-
nens andel af udgifter til flextur, med det nuværende kørselsomfang, handicapkørsel og tilskud til rejse-
kortlån. 

Handicapkørsel  

Flexhandicap, som ydes gennem trafikselskabet Movia, er et tilbud til bevægelseshæmmede, blinde og 
stærkt svagtseende borgere, der ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. Det er en kørselsord-
ning, der sikrer, at den nævnte borgergruppe får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benyt-
te almindelige busser og tog. Det kan fx være kørestolsbrugere, borgere der benytter ganghjælpemidler 
eller borgere med psykiske handicap.  

Kørselsordningen dækker Movias område (Sjælland, Lolland, Falster, samt brofaste øer), og foregår på 
alle årets dage og hele døgnet. Ordningen kan benyttes til alle kørselsformål, herunder fritidsformål og 
behandlingstilbud (læge, tandlæge m.fl.) 

Kommunen visiterer borgeren til kørselsordningen, og herefter kan den tilmeldte borger foretage op til 
104 enkeltture om året. Borgeren betaler ud over medlemsgebyret en andel af kørslen. Dog må egenbe-
talingen aldrig væsentligt overstige, hvad en tilsvarende rejse koster i den traditionelle kollektive trafik. 
Borgerens bopælskommune dækker nettoudgifterne til kørslen. 

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 

Området omfatter hegnssynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen og sekretærfunktionen herfor 
varetages af Teknik og Miljø. Behovet for hegnssyn varierer fra år til år. Med udgangspunkt i behovet de 
seneste år, anslås det årlige antal hegnsyn at udgøre 3-5.  

Den budgetterede udgift omfatter fortrinsvis mødeaktiviteter, vederlag til hegnsynsmænd og vurderings-
mænd, kontingenter, honorarer til specialister samt indkøb af lov- og vejledningsmateriale. Kurser afhol-
des under økonomiudvalgets konti. 

6.42.50 Administrationsbygninger 

Udgifter til OK-Nygaard til vedligeholdelse af udearealer ved Rådhuset. 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

Udgiften dækker konsulentbistand på planområdet som anvendes til ekstern bistand i forbindelse med 
løsning af følgende lovpligtige opgaver på planområdet: 

Bistand i forbindelse med planstrategi-, kommuneplan, lokalplan- og naturplanarbejde m.m. 

Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af analyser, der anvendes som grundlag for udarbejdelse 
af planer. 

Materiale til borgermøder, offentliggørelse og digitalisering af kommuneplan. 

6.45.54 Naturbeskyttelse 

Udgifter til overvågning af dyr, fugle og planter i lokale naturområder i forbindelse med pleje og reetable-
ring af områderne. Samt planlægning af fremtidig naturpleje og dokumentation for virkning af tiltag. 

6.45.56 Byggesagsbehandling 

I 2018 er timesatsen på byggesagsbehandling 576 kr. pr. time. Bruttobudgettet udgør 2,653 mio. kr. (alt 
er ØD-midler) og indtægtsbudgettet udgør 1,708 mio.kr. i 2018, således at nettobudgettet bliver 945 t.kr. 

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love  

Indtægten dækker over gebyrer for hyrevognsbevillinger. 
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Brugerfinansieret område  

Tabel 3B: Nettobudget Brugerfinansieret område (1.000 kr.) - Brugerfinansieret område 

Kontoområde  2018  2019 2020  2021 

1.38.60 Generel administration 184 317 168 168 

1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald -388 2.887 -232 -232 

1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 393 467 471 471 

1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap -61 -83 -85 -85 

1.38.64 Ordninger for farligt affald -28 -17 -17 -17 

1.38.65 Genbrugsstationer 263 218 220 220 

I alt 362 3.789 525 525 

Affaldshåndtering  

Affaldsområderne er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Der foretages mellemregning mel-
lem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte områder. Dette indebærer, at der for 
enkelte områder som dagrenovation, storskrald og haveaffald, farligt affald og genbrugsstationer medta-
ges et bidrag til dækning af omkostninger til det administrative personale der håndterer ordningerne samt 
beregnede renter af kommunernes udlæg. 

For at undgå store årlige op- og nedreguleringer af takster forsøges hvile-i-sig-selv-princippet gennem-
ført på den måde, at et mellemværende mellem kommunen og det brugerfinansierede område senest 
skal være udlignet efter 4 år.  

Affaldsplanen skal fremover gælde for 12 år og revideres hvert 6 år. Den nugældende affaldsplan (af-
faldshåndteringsplan) gælder fra 2014 til 2024 men skal revideres i 2018. Der sigtes mod at nyt udbud af 
indsamlingsordningerne med virkning fra efteråret 2019.  

1.38.60 Generel administration 

Borgerinformation, konsulentydelser og IT-udgifter m.v. kvalitetssikring og planlægning vedrørende alle 
renovationsordninger. I henhold til den gældende affaldsplan er der årligt afsat 100 t.kr. til ekstra til in-
formationsindsats med henblik på at øge genbruget. 

Generel administration Budget 2018 

Husholdninger, borgerinformation 162 

Information 31 

It-systemer, konsulenter og fagligt samarbejde 696 

Affaldssystem 43 

Administrationsbidrag 1.943 

Erhverv administrationsbidrag 93 

Erhverv, administrationsgebyr -227 

Husholdninger, administrationsgebyr -2.551 

Administration renter -6 

I alt (i 1.000 kr.) 184 

1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation 
(restaffald). Her vil typisk være tale om indsamlingsordninger.  

Med henblik på at opnå 50 % genanvendelse i Solrød Kommune inden 2022 planlægges indførelse af en 
kildesortering af bioaffald i forbindelse med næste udbud af indsamlingen i 2019. Det kræver ensartede 
løsninger for enfamiliehuse og rækkehuse, som passer til to kammer biler. Hvilket gør det hensigtsmæs-
sigt at kommunen overtager ejerskabet indsamlingsmateriellet. F.eks. 2 hjulede beholdere med 2 kamre 
til henholdsvis bioaffald og restaffald. Skønnet udgift 7.500 beholdere i udbud á 400 kr., svarende til en 
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samlet udgift på 3.000.000 kr. Detaljerne fastlægges i næste affaldsplan, og det er muligt at der i forbin-
delse med denne også bliver behov for indkøb af yderligere kommunale beholdere til kildesortering.  

Der indføres et særgebyr til ekstraordinære oprydninger som muliggør, at kommunen følger ”forureneren 
betaler” princippet.  

Ordninger for dagrenovation - restaffald Budget 2018 

Udgift til vognmand 5.323 

Behandling af dagrenovation 2.184 

Salg af sækkemærker  -27 

Kørselsudligning  -9 

Dagrenovationsgebyr  -7.851 

Gebyr til ekstraordinære oprydninger -10 

Ekstraordinære oprydninger 10 

Dagrenovation - renter -8 

I alt (i 1.000 kr.) -388 

1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 

Udgifter og indtægter drift af ordninger for storskrald og haveaffald. 

Ordninger for storskrald og haveaffald Budget 2018 

Behandling brandbart 596 

Stort brandbart behandling 245 

Kørsel storskrald ex. haveaffald 1.599 

Haveaffald, kørsel 708 

Haveaffald behandling   586 

Salg af Jern -117 

Storskraldsgebyr -3.216 

Storskrald renter -8 

I alt (i 1.000 kr.) 391 

1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for glas, papir og pap. 

Ordninger for glas, papir og pap Budget 2018 

Indkøb af containere  94 

Indsamling af pap og tømning af papircontainere 323 

Tømning af glascontainere  649 

Tømning af papircontainere  577 

Glas, papir og pap, gebyr  -805 

Salg af pap  -110 

Salg af papir  -818 

Behandling af glas 25 

Glas. papir og pap, renter 4 

I alt (i 1.000 kr.) -61 
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1.38.64 Ordninger for farligt affald 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for farligt affald. Det bemærkes, at udgifter og 
indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde registreres på 0.52.81 Jordforurening. 

Ordninger for farligt affald 

Ordninger for farligt affald Budget 2018 

Klinisk risiko affald, apotekerordningen 15 

Miljøskabe, afhentning og behandling 284 

Farligt affald, gebyr -567 

Etablering af indsamling til ordning for fagligt affald 240 

I alt (i 1.000 kr.) -28 

1.38.65 Genbrugsstationer 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af genbrugsstationer. Udgifter og indtægter vedrørende indsam-
ling af pap, papir, glas, haveaffald og farligt affald der afleveres på genbrugspladser registreres også på 
denne funktion.  

Virksomhederne kan frit vælge hvilken genbrugsplads i hele landet de vil bruge. Derfor skal gebyrerne 
for brug af MiljøCenter Greve være ens for Greve og Solrød Kommuner. For klippekortsordningen, der 
omfatter 250 klip om året, skal taksten endvidere også være i nogenlunde overensstemmelse med det 
der opkræves for genbrugspladserne i nabokommunerne som administreres af henholdsvis Karanoveren 
og Vestforbrændingen. 

Miljøstyrelsen har tidligere annonceret en evaluering af gebyrerne for erhverv på genbrugspladser. Den-
ne evaluering kan betyde ændring af affaldsbekendtgørelsen vedr. opkrævning for erhverv på gen-
brugspladserne.  

Genbrugsstationer Budget 2018 

Miljøcenter Greve, erhverv 135 

Miljøcenter Greve, husholdning 5.584 

Genbrugsplads erhverv, gebyr -135 

Genbrugsplads husholdninger, gebyr -5.317 

Genbrugsplads husholdninger, renter -4 

I alt (i 1.000 kr.) 263 
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Nøgletal 

I tabellerne nedenfor ses udvalgte ECO Nøgletal for politikområdet. 

Kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Grønne områder  
og naturpladser 

221 112 152 178 

Vedligeholdelse af vandløb.  32 29 58 41 

Vejvedligeholdelse m.v.  470 579 554 521 

Belægninger 354 70 164 183 

Vejvæsen  957 977 1.027 969 

Vintertjeneste  91 121 156 134 

Redningsberedskab 120 202 230 240 

Kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Grønne områder  
og naturpladser 

229 126 149 192 

Vedligeholdelse af vandløb.  32 33 57 40 

Vejvedligeholdelse m.v.  477 527 596 525 

Belægninger 368 69 165 180 

Vejvæsen  1.001 966 1.099 993 

Vintertjeneste  117 121 168 147 

Redningsberedskab 118 199 227 237 

Kilde: ECO Nøgletal tabel 9.100, 9.101, 9.200, 9.201, 9.300, 9.301 samt 9.500 og 9.501 

 


