
SOLRØD KOMMUNE | Teknik og Miljø

C:\pdf\in\4d43ca4d-cb5b-4bb9-81b9-68eb5f11063c.docx

MØDEREFERAT

Emne: Grønt Råds Møde d. 18. maj 2017

Mødedato: 18. maj 2017 Kl.: 16:30 – 19:00

Mødedeltagere: Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone
Aalekjær (Friluftsrådet), Torsten Brændmose (Gefion), Dorte Mølgaard (DN)

Fraværende: 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 Mølgaard (DN), Ralf 
Kristensen (Friluftsrådet), Sven Erik Olsen (Gefion), info@gefion.dk

Dato.: 23. maj 2017 Journalnr.: 00.22.04-A00-3-16

Dagsorden:

1. Opfølgning på kampagne farligt affald v. Lotte Kjær
2. Opfølgning på henvendelse om beskyttelse af miljøet i Øresund v. Jens Garde
3. Opsamling på anbefalinger fra Grønt Råd i denne valgperiode v. Lotte Kjær
4. Eventuelt besøg i en af landsbyerne v. Egon Petersen
5. Tilbagemelding fra Naturstyrelsens Brugerrådsmøde den 22. marts 2017 v. Egon Petersen
6. Arealerne ved Havdrup Nyskov, og hundelufteplads v. Egon Petersen
7. Digital kommuneplan v. Susanne Prior Malling
8. Orientering fra Solrød Kommune

a. Vandrådet
b. Bjørneklo
c. Flink af Natur – hund i snor
d.

9. Evt.

Næste møde i Grønt Råd er 21. september 2017. Mødet afholdes som dialogmøde med borgmester Ni-
els Hörup.

Referat:

Ad. 1
Grønt Råd har besøgt SMOKA som er Storkøbenhavns Modtagestation for Farligt Affald. SMOKA ejes 
af 23 kommuner med tilsammen ca. 1,5 millioner indbyggere og ca. 90.000 virksomheder. Her blev rå-
det informeret om ”Farligt affaldskassen”. Efterfølgende var rådet til møde med kommunikationsbureau-
et Tankegang om hvilke muligheder, der er i forhold til kommunikation om ”Farligt affald-kassen”.

Selve affaldskassen skal behandles på Byrådets møde den 29. maj 2017. 

Næste skridt er at optage informationsvideoen om farligt affald. Rådet aftalte at optagelsen foregår ons-
dag den 7. juni 2017 kl. 16-18. Rådet mødes i lokale 125B. Dorte Mølgaard foreslog, at hendes datter, 
som er studerende på Multimedieskolen i Køge, kunne hjælpe. Dette er senere bekræftet. Husk Grønt 
Råds t-shirts og eksempler på farligt affald. 
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Ad. 2
Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor har for anden gang henvendt sig til kommunerne langs 
Øresund, for at få dem til at skrive under på en fælles erklæring om beskyttelse af Øresund. Solrød 
Kommune har afslået at underskrive erklæringen med henvisning til, at kommunen, i et fremtidigt kyst-
sikringsprojekt, vil få brug for sandsugning til forstærkning af den naturlige klit. 

Grønt Råd diskuterede denne udmelding. Jens Garde foreslog, at Grønt Råd skulle lave en henvendel-
se til Byrådet. Jens sagde endvidere, at undersøgelser har vist, at det ikke har den store betydning at 
udføre sandsugning på de områder i Køge Bugt, der er udpeget til dette. Egon Petersen foreslog, at 
man skulle gøre kommunen opmærksom på ovenstående undersøgelser og samtidig opfordre kommu-
nen til, på den baggrund, at genovervejer deres svar. Lotte Kjær bekræftede, at det ville være en god 
ide. Jens og Egon formulerer et udkast til denne skrivelse, sender den ud til rådets medlemmer og sen-
der den efterfølgende til borgmesteren.

Ad. 3
Lotte foreslog, at der bliver lavet en opsamling på de anbefalinger Grønt Råd har givet i denne valgperi-
ode. Lotte foreslog, at samle anbefalingerne sammen og tage det op med borgmesteren på det kom-
mende dialogmøde mellem borgmesteren og Grønt Råd. Desuden foreslog Lotte, at anbefalingerne bli-
ver lagt op til byrådet og på kommunens hjemmeside. 

Grønt Råd syntes, det var en god ide. Lotte tilbød, at udfærdige et oplæg inden sommerferien og sende 
det ud med mulighed for kommentering. Det blev vedtaget.

Ad. 4
Egon havde rundsendt en forespørgsel til landsbyerne om mulighed for besøg af Grønt Råd på samme 
måde som Havdrup og Solrød Landsby har haft de foregående år. Gl. Havdrup var den eneste landsby, 
der meldte tilbage. Egon tager en snak med dem og prøver at stykke et program sammen. 

Ad.5
Egon havde deltaget i Naturstyrelsens brugerrådsmøde. På foranledning af Grønt Råd, især Lone 
Aalekjær, havde Egon spurgt til færistene ved Vestskoven og erfaringer med passage af heste gennem 
lågerne. Naturstyrelsen har været i dialog med Dansk Ride Forbund. Dansk Ride Forbund havde ikke 
observeret problemer. Egon viste rådet et billede af, hvordan man har søgt at afskærme de ridende fra 
færistene.  

Der blev desuden oplyst på mødet, at den app, der er udviklet til at foreslå potentielle ”livstræer” på Na-
turstyrelsens arealer nu skulle virke.

Egon udsender referatet fra brugermødet til Grønt Råd.

Ad. 6
Egon har via facebookgruppen Havdrup.dk efterlyst interesserede borgere i Havdrup, der vil være med 
til at arbejde for en ny legeplads ved Havdrup Nyskov. Ingen har meldt sig. Egon har dog kendskab til et 
par stykker, der gerne vil være med. Bl.a. en dagplejemor. Egon prøver at annoncerer igen. 

Vedrørende hundelufterpladsen er muligheden for denne nu indarbejdet i Kommuneplanrammerne for 
området omkring Havdrup Nyskov. 

Ad. 7
Den kommende kommuneplan (Kommuneplan 2017-2029) skal være digital. Planen udarbejdes som en 
hjemmeside, der i strukturen meget minder om kommunens hjemmeside. 

Susanne Prior Malling redegjorde for baggrunden for kommuneplanen, herunder det ændrede lovgrund-
lag, den reviderede Fingerplan og den nye planlov. Desuden redegjorde hun for de væsentligste æn-
dringer siden sidste kommuneplan. 

Tidsplanen for det videre forløb er:
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Nu/i løbet af maj:  Kommuneplanen behandles politisk i alle udvalg i. 

8. juni 2017:         Kommuneplanen sendes i offentlig høring.

12. juni 2017:          Borgermøde med fokus på introduktion til det digitale kommuneplanforslag.

31. aug. 2017:        Høringsperiode udløber (forlænget grundet sommerferie).

Nov. 2017: Endelig vedtagelse behandles i alle udvalg (igen digitalt) med efterfølgende offent-
liggørelse i december 2017.

Desuden gav Susanne en introduktion til den digitale kommuneplan. Når planen kommer i offentlig hø-
ring, bliver planen tilgængelig fra kommunens hjemmeside.

Evt.

De kommunale kort på p-pladser og lignende skal fornys. Dorte spurgte, om det ikke er muligt at få mar-
keret naturperler og rekreative områder. Maria spørger sig for i Team Vej og GIS.

Jens orienterede om, at der er gang projekt trampestier i Karlstrup/Engstrup moser. Rådet vil høre nær-
mere.

DN-Solrød holder leslåningsdag i bakkerne i Havdrup lørdag d. 20. maj 2017 kl. 10-15. Alle er velkom-
men.

Næste møde er dialogmøde med borgmesteren. Maria opfordrede rådet til at tænke over gode dagsor-
denspunkter. 


