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MØDEREFERAT

Emne: Grønt Råds Møde d. 21. september 2017 - dialogmøde med Borgmester Niels 
Hôrup

Mødedato: 21. september 2017 Kl.: 16:30-19:30

Mødedeltagere:
Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone
Aalekjær (Friluftsrådet), Kim Søderlund (Naturstyrelsen), Torsten Brændmose
(Gefion, Dorte Mølgaard (DN), Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Niels Hörup (Borg-
mester, Solrød Kommune), Lotte Kjær (SK)

Fraværende: -

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), politik@gefion.dk

Dato.: 27. september 2017 Journalnr.: 00.22.04-A00-3-16

Dagsorden:

Dialogmødet

1. Anbefalinger til byrådet om Grønt Råds sammensætning i den kommende valgperiode jf. hen-
vendelse fra Foreningen Køge Bugt Naturstrand / v. Maria Astrup Skov 

2. Evaluering af valgperiodens arbejde i Grønt Råd, og byrådets vurdering af Grønt Råds måde at 
arbejde på / v. Egon Petersen. 

3. Hvordan ser borgmesteren Solrød kommunes fremtidige indsats for vore grønne områder, miljø, 
klimahåndtering, og vedvarende CO2-neutral energi m.v. / v. Egon Petersen

4. Hvornår og hvordan kan vi forvente at affaldssortering ved kilden øges yderligere / v. Egon Pe-
tersen

Efterfølgende ordinært møde

5. Evaluering af Grønt Råds deltagelse i projektet om Miljøkassen / v. Lotte Kjær
6. Opfordring fra Grønt Råd til KLAR-Forsyning om tilmelding til Giftfri have / v. Jens Garde
7. Livstræer / v. Egon Petersen og Kim Søderlund
8. Grønt Råds tur til Gl. Havdrup d. 28. september 2017
9. Orientering fra Solrød Kommune/ v. Maria Astrup Skov

a. Status på kommuneplanarbejdet
b. Nye regler inden for strandbeskyttelseslinjen
c. Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 666.1 Karlstrup Sti

10. Evt. 

Referat:

Dialogmødet

1. Anbefalinger til byrådet om Grønt Råds sammensætning i den kommende valgperiode jf. 
henvendelse fra Foreningen Køge Bugt Naturstrand / v. Maria Astrup Skov 
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Foreningen Køge Bugt Naturstrand har gentagende gange i den forløbne valgperiode henvendt 
sig til Solrød Kommunes grønne råd, for at blive en del af dette. Vi har i Teknik og Miljø bedt for-
eningen afvente udløb af denne valgperiode. I forbindelse med konstitueringen efter det kom-
mende kommunalvalg skal byrådet tages stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at udvide rådet 
og i så fald med hvem. Teknik og Miljø har i den forbindelse bedt Grønt Råd om at debatterer 
en evt. udvidelse og på den baggrund komme med en anbefaling til byrådet. 

Foreningen Køge Bugt Naturstrands vedtægter kan findes her: http://www.natur-
strand.dk/p/vedtgter.html

Grønt Råd debatterede rådets nuværende sammensætning samt fordele og ulemper ved en ud-
videlse af rådet. Bl.a. blev det debatteret om rådet skulle udvides med repræsentanter for 
klimaagenterne. Pt. repræsenteres de indirekte af Birgitte Rasmussen og Egon Petersen. 

Rådet var enig om at det er en fordel at rådet ikke er alt for stort. Det gør rådet dynamisk og ef-
fektivt. Dog er det vigtigt, at der er repræsentanter fra forskellige interesseområder. Rådets 
vedtægter rummer allerede i dag mulighed for at udvide rådet med tre repræsentanter i forbin-
delse med konkrete sager.  

I forbindelse med Foreningen Køge Bugt Naturstrand blev det fremført at foreningen har et me-
get snævert fokusområde i forhold til at indgå som fast medlem i Grønt Råd. 

Rådet anbefaler, på baggrund af debatten, ikke at rådet udvides med Foreningen Køge Bugt 
Naturstrand. Foreningen kan indkaldes ad hoc ved sager om stranden.

2. Evaluering af valgperiodens arbejde i Grønt Råd, og byrådets vurdering af Grønt Råds 
måde at arbejde på / v. Egon Petersen. 

Egon Petersen indledte med at sige, at han oplever at det har været en god arbejdsperiode. 
Egon oplever at der har været mere gang i rådet i denne periode end tidligere. 

Jens Garde supplerede med at det jf. punkt 1 er en godt sammensat gruppe med repræsenta-
tion af mange interesser. 

Administrationen oplever også at rådet er blevet mere dynamisk og har især været glad for rå-
dets deltagelse i forbindelse med konkrete projekter som promovering af miljøkassen, kompost-
dagen og arbejdet med vandløbsregulativerne.  

Niels Hörup oplever også, at rådet spiller rigtig godt ind i de konkrete projekter. Niels sætter stor 
pris på medlemmernes engagement og glæder sig til det forsatte samarbejde. Derudover un-
derstregede Niels, at han mener at et af de vigtigste formål med Grønt Råd er den indbyrdes 
kommunikation mellem rådets medlemmer. 

3. Hvordan ser borgmesteren Solrød Kommunes fremtidige indsats for vore grønne områ-
der, miljø, klimahåndtering, og vedvarende CO2-neutral energi m.v. / v. Egon Petersen

Egon Petersen udtalte, at rådet er meget positiv over for kommunes indsats på klimaområdet i 
forhold til biogas og solvarme. Men hvad med vindmøller? Hvad er de næste projekter? Hvor-
dan kommer vi videre frem? 

Niels Hörup understregede at det er vigtigt at indsatsen forsættes. Niels fremhævede bl.a. ud-
nyttelsen af bioaffald. Her planlægger kommunen at fremrykker datoen for udnyttelse af bioaf-
fald fra 2019 til 2018. Niels pointerede, at selvom der er mange, der siger at affald er guld, så 
kræver det investeringer bl.a. i håndtering, men miljømæssigt er det det eneste forsvarlige. Det 
er på alle måder vigtigt at indtænke cirkulær økonomi. 

http://www.naturstrand.dk/p/vedtgter.html
http://www.naturstrand.dk/p/vedtgter.html
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Med hensyn til vindmøller på landjorden er Solrød Kommune ikke det mest oplagte sted. Byrå-
det ønsker i stedet at støtte projekter som Kriegers Flak eller lignende. 

Niels fortalte desuden om ønskerne om at udnytte overskudsvarmen fra fx CPKelko.

M.h.t. Solrød Biogas ligger mængden af produceret biogas over de budgetmæssige forventnin-
ger. Noget af det man eksempelvis kunne forestille sig, er en udvidelse af biogassen til at hånd-
tere bioaffald.

Egon Petersen spurgte, om man ikke kunne anvende biogas i stedet for naturgas i Havdrup. 
Lotte Kjær svarede, at det giver en for ringe miljømæssig gevinst i forhold til at sende det til Sol-
rød Fjernvarme.

4. Hvornår og hvordan kan vi forvente at affaldssortering ved kilden øges yderligere / v. 
Egon Petersen

Niels Hörup svarede at det forventes at udsortering af bioaffald bliver fremrykket til 2018.

Efterfølgende ordinært møde

5. Evaluering af Grønt Råds deltagelse i projektet om Miljøkassen / v. Lotte Kjær

Lotte Kjær takkede for rådets arbejde i forbindelse med promovering af Miljøkassen. Lotte 
spurgte til, hvordan det havde været at være med i denne kampagne.

Egon Petersen sagde, at han synes det havde været meget givtigt at være med til høstfest i 
Havdrup og Fritid i Solrød. Det var godt at få mulighed for den direkte dialog med borgerne. Ap-
pén til miljøkassen er måske ikke så intuitiv. Det er fx et problem at man ikke kan se datoerne 
for afhentning inden man melder sig til. 

Lone Aalekjær nævnte, at det var lidt problematisk, at kasser kom ud lige når folk tager på ferie. 
Lotte oplyste, at der var leveringsproblemer. 

Lotte sagde, at næste skridt er at se hvor meget det batter. Hvor meget mere affald kommer der 
ind? Der skal desuden regnes på om kasserne kan samles ind sammen med dag renovationen. 

Grønt Råd deltager gerne i lignende projekter.

6. Opfordring fra Grønt Råd til KLAR-Forsyning om tilmelding til Giftfri have / v. Jens Garde

Jens Garde fortalte, at offentlige organisationer nu kan tilmelde sig Giftfri Have. Hofor har til-
meldt sig Giftfri Have. Jens luftede ideen om at sende en opfordring til KLAR Forsyning om at 
tilmelde sig denne ordning. 

Rådet var enig i, at det var en god ide. 

Jens undersøger, om de i forvejen er omfattet af pesticidforbud. Kim Søderlund fremførte, at en 
konkret henvendelse til virksomhederne kunne være en god ide. Det kan også være en fordel, 
at det er Grønt Råd, der er afsender frem for DN. Man kunne i den forbindelse også oplyse at 
man kan hjælpe insekterne ved ikke at slå græsset rundt om virksomhederne så tit.

Dorte foreslog, at man fx kontakter OJD og oplyser om, at de kan hjælpe til bedre forhold for in-
sekter ved ikke at slå græsset så voldsomt i deres skulpturhave. 

Flere af rådets medlemmer efterlyste materiale direkte til virksomhederne om giftfri have. Jens 
hører, om der findes brochurer fra DN centralt og kontakter desuden KLAR-forsyning. 
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Maria Astrup Skov opfordrede til at man bruger kommunens Miljøavis, der kommer ud til alle 
kommunens virksomheder. 

7. Livstræer / v. Egon Petersen og Kim Søderlund

Nu er projektet endelig blevet til noget. Træer kan indberettes via appen Livstræer. Det er an-
lagt som et frivillighedsprojekt. Alle folk kan melde potentielle livstræer ind på de statslige area-
ler. Derefter vil Naturstyrelsen se om de falder inden for de opstillede kriterier for et livstræ fx at 
træerne kan falde sammen på stedet. Når træerne er godkendte skal der frivillige ud og sætte 
metalskilte op på træerne.  

Det kan godt blive nødvendigt, at der fældes træer omkring livstræet for at livstræet kan leve 
længere.

8. Grønt Råds tur til Gl. Havdrup d. 28. september 2017

Solrød Kommune sørger for forplejning. Birgitte undersøger om vi kan slutte indenfor et sted. 
Landsbylauget har fremsendt en række punkter, de gerne vil drøfte med Grønt Råd, borgmeste-
ren og administrationen. 

9. Orientering fra Solrød Kommune/ v. Maria Astrup Skov
a. Status på kommuneplanarbejdet

Høringsperioden er slut her ved udgangen af august. Administrationen har endnu ikke 
overblik over høringssvarene men der er i hvert fald kommet en del bemærkninger til 
Det grønne Danmarkskort. 
 

b. Nye regler inden for strandbeskyttelseslinjen

Der er kommet mere lempelige regler for byggeri mv. langs de danske kyster. Man kan 
få sig et godt overblik over hvad ændringerne indebærer ved at se på 
http://kysterne.kyst.dk/strandbeskyttelseslinjen.html

c. Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 666.1 Karlstrup Sti

Som konsekvens af Ringstedbanen har afskåret den potentielle stiforbindelse fra er-
hvervsområdet ved Silovej og under motorvejen skal lokalplanen rettes. Stistykket fra 
Silovej til motorvejen udgår derfor af planen. Forslaget til lokalplanen sendes i 4 ugers 
høring i oktober 2017. 

10. Evt.

Administrationen har udarbejdet en lille folder, der opsummerer Grønt Råds anbefalinger til By-
rådet i den snarligt overståede valgperiode. 

Eventuelle kommentarer til folderen skal være Maria Astrup Skov i hænde senest 6. oktober 
2017.

Næste møde i Grønt Råd er afslutning på denne valgperiode. Der vil være lidt mad og drikke.

http://kysterne.kyst.dk/strandbeskyttelseslinjen.html

