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Formålet med denne beretning er at 
synliggøre indsatsen på natur- og miljø-
området i Solrød Kommune samtidig med, 
at kravene i Bekendtgørelse om Miljøtilsyn 
om årlig indberetning af miljøtilsyn og mil-
jøgodkendelser til Miljøstyrelsen opfyldes . 

Beretningen består indledningsvist af en 
præsentation af Team Natur og Miljø . 
Dernæst følger en beskrivelse af teamets 
arbejde med at nå de politiske mål på 
natur- og miljøområdet . Til slut gennemgås 
opgaverne inden for teamets respektive 
fagområder i 2017 .
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Indledning
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Team Natur og Miljø er en del af Solrød 
Kommunes Teknik og Miljø . Teamets 
opgaver spænder vidt . Hovedopgaven 
er at varetage forvaltningen af natur- og 
miljøområdet, dvs . forestå administrationen 
i bred forstand, herunder udøve planlæg-
ningsopgaver, myndighedsopgaver og 
driftsopgaver på området . 

Planlægningsopgaver
•	 	Affaldsplan
•  Vandforsyningsplan
•  Vandhandleplan
•  Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
•  Klima- og varmeforsyningsplan
•  Klimatilpasningsplan
•   Risikostyringsplan for oversvømmelser 

af kystzonen
•  Spildevandsplan
•  Natura 2000 handleplaner
•  Naturkvalitetsplan 

Hertil kommer deltagelsen i en række 
andre planlægningsopgaver, som f .eks . 
kommune-	og	lokalplaner	og	trafikhand-
lingsplaner . 

Myndighedsopgaver
Myndighedsopgaverne omfatter en lang 
række service- og kontrolopgaver vedrø-
rende virksomheder, landbrug, hushold-
ninger,	vandforsyning,	spildevand,	affald,	
vandløb, naturområder, varmeforsyning, 
mv . Opgaverne udspringer af en række 
love, hvor især skal nævnes:

•  Miljøbeskyttelsesloven og tilhørende 
bekendtgørelser . Heri er indeholdt en 
lang række opgaver vedrørende tilsyn, 
godkendelse, vejledning og andre ser-
viceopgaver, som har til formål at løse 
borgernes og virksomhedernes miljø-, 
spildevands-	og	affaldsproblemer.	

•  Vandløbsloven, hvori bl .a . indgår tilsyn, 
tilladelser samt sagsbehandling ift . de 
kommunale og private vandløb .

•  Vandforsyningsloven, som omfatter 
regulativer, tekniske tilsyn, kontrol af 
boringer, vandkvalitet samt tilladelser til 
vandindvinding mv . 

•  Varmeforsyningsloven, som især om-
fatter projektgodkendelser af kollektive 
varmeforsyninger og omlægning til 
alternativ varme . 

•  Naturbeskyttelsesloven, som især 
omfatter sagsbehandling vedrørende 
fredningskendelser, § 3-områder, byg-
ge- og beskyttelseslinjer, strandbeskyt-
telseslinjer mv .

•  Jordforureningsloven, som især omfat-
ter tilsyn med forureninger, tilladelser til 
at udføre ændringer i kortlagte arealer, 
påbud om undersøgelser og oprens-
ninger af forurening mv . 
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Præsentation af Team Natur og Miljø

Figur 1. Teamets 4 faggrupper.
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Driftsopgaver
Driftsopgaverne omfatter kontrol af 
indsamling	og	bortskaffelse	af	affald	fra	
private husstande og kontrol af vedlige-
holdelse af kommunale vandløb samt 
udarbejdelse af pleje- og driftsplaner for 
naturområder .

Teamets organisering
Teamet er organiseret i 4 faggrupper . 
Figuren nedenfor viser opgavefordelingen 
mellem de enkelte faggrupper . 

Medarbejderne i de enkelte faggrupper 
samarbejder både internt og på tværs af 
grupperne . Internt fungerer medarbejder-
ne som sparringspartner for hinanden i 
opgaveløsningen . Dvs . der er altid en eller 
flere	medarbejder,	der	kan	løse	faggrup-
pens opgaver i tilfælde af sygdom mv . En 
del af teamets opgaver går på tværs af 
faggrupperne . I de tilfælde sørger den an-
svarlige sagsbehandler for, at de relevante 
faggrupper bliver inddraget i løsningen af 
sagen .  
 
Personale og ressourcer
I 2017 bestod teamets bemanding af i alt 
12 ansatte . Heraf var der 8 heltidsstillin-
ger, 1 stilling normeret til 31,5 timer og 2 
studentermedhjælper med 15 timer om 
ugen . Den ene studentermedhjælper var 
ansat hele 2017, mens den anden var ansat 
i 3 måneder .  

Ud over medarbejdernes kompetencer an-
vender teamet også ekstern kompetence . 
Det drejer sig om bl .a . om juridisk rådgiv-
ning i forbindelse med håndhævelsessager 
og specialist-rådgivning i forbindelse med 
større komplicerede sager inden for de 
enkelte faggrupper . 

Tabel 1: Oversigt over medarbejdere i Natur og Miljø 

LOTTE KJÆR

PERNILLE HANSEN

TOVE GRØNBORG

MARIA ASTRUP SKOV

MIKKEL GLARGAARD

ANDREAS DYREBORG MARTIN

ANNE-METTE JANSEN

NIKLAS BANKE HOLST

RIKKE RAHBEK JENSEN

SIMON KAMP KIRKEBY JØRGENSEN

MIKKEL BUSCK

MARTIN VISBY BUCHARD

TEAMLEDER
Cand techn . soc

Antal timer ugentlig: 37

AFFALD
Jordbrugsteknolog

Antal timer ugentlig: 37

VAND OG NATUR
Teknisk assistent

Antal timer ugentlig: 37

VAND OG NATUR
Biolog

Antal timer ugentlig: 37

VIRKSOMHEDER OG JORD
Geolog

Antal timer ugentlig: 37

STUDENTERMEDHJÆLPER
Studerende fra RUC

Antal timer ugentlig: 15

AFFALD
Ingeniør

Antal timer ugentlig: 31,5

AFFALD
Cand techn . soc

Antal timer ugentlig: 37

VAND OG NATUR
Geolog

Antal timer ugentlig: 37

VIRKSOMHEDER OG JORD
Miljøbiolog

Antal timer ugentlig: 37

VARME OG KLIMA
Cand techn . soc

Antal timer ugentlig: 37

STUDENTERMEDHJÆLPER
Studerende fra RUC

Antal timer ugentlig: 15
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… således at 
sagsbehandlingen 

gavner interessenternes 
vision, mål og virker 

bedst muligt
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Teamets arbejde med de politiske mål for 
udviklingen af natur- og miljøområdet i 
Solrød Kommune

De politiske mål for udviklingen af natur- 
og miljøområdet bliver fastsat af Byrådet 
i de enkelte sektorplaner for området og i 
byrådets vision for udvikling af lokalsam-
fundet . I Natur og Miljø arbejder vi på at 
nå	de	politiske	mål	og	visioner	på	flere	
måder:

•  Vi indarbejder mål og vision i vores 
daglige sagsbehandling af tilladelser, 
godkendelser, dispensationer mv . 

•  Vi projektgør mange af indsatserne i 
sektorplanerne . Det sikrer, at vi får alle 
relevante forhold vedrørende de enkel-
te indsatser medtaget og vurderet på 
vejen til sektorplanernes målopfyldelse .   

•  Vi drøfter udvalgte mål og byrådets 
vision på forskellig vis på et årligt semi-
nar for teamet .

Indarbejdelse af mål og vision i den 
daglige sagsbehandling 
Vi har indført kvalitetsstyring af alle de 
myndighedssager på natur- og miljøområ-
det, der kræver en hurtig sagsbehandling . 
Det drejer sig f .eks . om akutte forureninger, 
klager over røg, støj og lugt, midlertidi-
ge tilladelser iht . miljøbeskyttelsesloven, 
vurdering af §3 arealer iht . naturbeskyttel-
sesloven osv . Disse typer af sager kræver, 
at der handles inden for en kort tidsfrist, 
og det er derfor nødvendigt at alle teamets 
medarbejdere er i stand til at løse sagerne . 

Det er i alt 23 forskellige ”akutte” fagproce-
durer, der er omfattet af kvalitetsstyrings-
systemet . 

Kvalitetssyringssystemet betyder, at vi 
har udarbejdet procedurer for alle trin i 
sagsbehandlingen – dvs . fra sagen indgår i 
teamet til den afsluttes . Procedurerne be-
skriver formålet med myndighedsopgaven, 
herunder de politiske mål for området som 
f .eks . responstid for bekræftelse af modta-
gelse af sagen og sagsbehandlingstiden . 
Derudover beskriver procedurerne frem-
gangsmåden for løsningen af opgaven . 

I 2016 blev kvalitetsstyringssystemet 
certificeret	efter	den	nye	ISO	9001:2015.	
Hovedfokus i den nye standard er, at 
kvalitetsstyringen skal tilpasses relevante 
interessenters behov og ønsker til sagsbe-
handlingen, således at sagsbehandlingen 
gavner interessenternes vision, mål og 
virker bedst muligt . I tilknytning hertil skal 
gennemføres risikoanalyser som blotlæg-
ger mulige forhindringer for at opfylde 
interessenternes ønsker og behov .  

For at imødekomme dette krav har teamet 
gennemført en interessent- og risikoanaly-
se for udvalgte interessenter . Konklusioner-
ne fra analysen kan sammenfattes således: 

Interessenternes ønsker og behov til 
opgaveløsningen i Natur og Miljø er, at 
opgaverne løses: 

3

Teamets arbejde med de politiske mål 
for udviklingen af natur- og miljø-
området i Solrød Kommune
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•  Til tiden
•  Smidigt og hjælpsomt
•  På et højt fagligt niveau og til en til-

fredsstillende kvalitet 
•  Med en høj grad af inddragelse og 

dialog med berørte parter
•  Med blik for de største udfordringer 

og udviklingstendenser på natur og 
miljøområdet . 

Med udgangspunkt i ovenstående punkter 
har teamet i fælleskab drøftet, hvilke for-
hold der kan udgøre en risiko for, at vi ikke 
kan leve op til de forventede ønsker og 
behov til opgaveløsningen, og på bag-
grund heraf udarbejdet en handleplan for 
at imødegå eventuelle risici . Eksempelvis er 
der nu aftalt en procedure for at mindske 
risikoen for et for stort arbejdspres, og der 
er er langt planer for kompetenceudvikling 
af hver enkelt medarbejder .  

Projektgørelse af indsatser i sektorpla-
nerne
Nogle af indsatserne i sektorplanerne 
egner sig til at blive projektgjort . Det er 
typisk de indsatser, som er enkeltstående 
og tidsafgrænsede, som berører forskellige 
interessenter, er komplekse, og hvor der er 
behov for forskellige fagligheder for at løse 

dem . I de tilfælde nedsætter teamet en 
projektgruppe, som sammen skal varetage 
opgaven med at løse indsatsen . Hoved-
parten af medarbejderne i Natur og Miljø 
har gennemført kommunens projektle-
deruddannelse, så projektlederrollen kan 
derfor gå på skift blandt medarbejderne . 
Det er en fordel, at medarbejderne opnår 
praktisk erfaring både som projektleder og 
projektmedarbejder . Det styrker forstå-
elsen for målstyringen i forskellige faser 
i projektet, og det styrker forståelsen for 
sammenhængen mellem indsatsen og det 
overordnede politiske mål for udviklingen 
af sektorområdet, som samlet set sikrer, at 
målene nås . 

Årsplanseminar for Natur og Miljø 
Teamet afholder hvert år et årsplanseminar, 
hvor vi på forskellig vis arbejder med de 
politiske mål og andre relevante udviklings-
emner inden for natur- og miljøområdet . 
Årsplanseminaret i 2017 handlede om FN’s 
verdensmål, cirkulær økonomi og udvikling 
af et roadmap . 

FN’s verdensmål blev vedtaget i 2016, og 
består af 17 hovedmål, som alle skal med-
virke til at sikre en bæredygtig udvikling 
globalt,	jf.	nedenstående	figur.	Målsæt-

FN’s
verdensmål
– vedtaget i

2016
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ningerne er en forlængelse af en række 
globale mål opstillet af FN på en verdens-
konference	i	Rio	De	Jeneiro	i	1992.	

Hvert	af	de	17	mål	er	defineret	på	4	for-
skellige måder: 

1 .  Hovedbetegnelse – fx Mål 12: Ansvar-
ligt forbrug

2  Nærmere beskrivelse af formålet - fx . 
”Økonomisk vækst og bæredygtig ud-
vikling kræver, at vi hurtigst muligt re-
ducerer vores fodaftryk på naturen ved 
at ændre på den måde, vi producerer 
og forbruger vores varer og ressourcer 
på .” 

3  Formulering af en række delmål – fx 
Delmål 12 .2 . Inden 2030 skal der ske en 
effektiv	udnyttelse	af	naturressourcerne	

4  Formulering af modsvarende indikato-
rer –fx Delmål 12 .2 . Materielt fodaftryk, 
materielt fodaftryk pr . indbygger og 
materielt fodaftryk i forhold til BNP . 

På	seminaret	fik	vi	indsigt	i,	hvordan	vores	
daglige opgaver passer ind i verdensmå-
lene, hvordan målene er sammenkæden-
de, og hvilke synergier, der opnås ved 
sammenkædning af målene . Eksempelvis 
drøftede vi, hvilke af vores opgaver vedr . 
indsamling	af	affald	fra	private	husstande,	
der har betydning for Delmål 12 .2: Bære-
dygtig udnyttelse af naturressourcerne . Vi 
fandt frem til, at vi kan fremme delmålet 
ved	at	stille	krav	til	håndteringen	af	affaldet	
i mange led - fra indsamling hos husstan-
dene,	transport	af	affaldet	til	behandling,	
selve behandlingen og ved håndteringen 
af restproduktet fra behandlingen .  

Næste tema på seminaret handlede om 
cirkulær økonomi . Vi drøftede forskellige 
tilgange til at arbejde med den cirkulæ-
re tankegang bl .a . med udgangspunkt i 
Solrød Biogas . 

I cirkulær økonomi indgår produkter og 
deres	indholdsstoffer	i	kontinuerlige	kreds-
løb . Den lineære økonomiske tankegang 
er erstattet af genbrug og genanvendelse, 
så	produkterne	bruges	flere	gange	eller	
materialerne bliver brugt i nye produkter – 
igen	og	igen,	jf.	nedenstående	figur.	I	den	
optimale cirkulære økonomi er der ingen 

Figur 2. Cirkulær økonomi
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ressourcer, der går tabt, og materialerne 
bevarer deres værdi . 

Endelig arbejdede vi med udviklingen af en 
roadmap som grundlag for implemente-
ringen af verdensmålene og den cirkulære 
tankegang i vores daglige arbejde . En 
roadmap	indebærer,	at	vi	flytter	opmærk-
somheden fra fortid til fremtid . For at nå 
verdensmålene går vi baglæns (backca-
sting) hen til nutiden og her stiller spørgs-
målet: Hvor er vi nu? Hvad skal der til for 

at nå målene inden for en række fastlagte 
temaer?   

I forlængelse af seminaret har vi nedsat 
en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
Natur og Miljø, som skal udarbejde en skit-
se til en roadmap for teamets arbejde med 
FN’s verdensmål og cirkulær økonomi for 
de kommende år . Roadmappen forventes 
klar inden sommerferien 2018, hvor den 
forelægges byrådet til orientering . 
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Myndighedsopgaverne består i tilsyn, 
håndhævelser, godkendelser, tilladelser og 
dispensationer mv . I det følgende redegø-
res nærmere for de myndighedsopgaver, 
der er løst i 2017 vedrørende miljøforhold 
på virksomheder og inden for teamets 
øvrige fagområder . 

Redegørelsen for myndighedsopgaverne 
på virksomhedsområdet følger kravene 
i ’Bekendtgørelse om miljøtilsyn” . Ifølge 
bekendtgørelsen skal redegørelsen blandt 
andet indeholde oplysninger om antallet af 
virksomheder og landbrug, som kommu-
nerne fører tilsyn med fordelt på forskellige 
typer og antal udførte tilsyn, samt myn-
dighedsreaktionerne på de udførte tilsyn . 
Desuden skal den indeholde en opgørelse 
over antallet af miljøgodkendte virksom-
heder og en oversigt over brugerbetaling 
opkrævet for det pågældende år for god-
kendelser og tilsyn fordelt på forskellige 
virksomhedstyper og landbrug .

Redegørelsen for myndighedsopgaver-
ne inden for teamets øvrige fagområder 
består overvejende i en beskrivelse af de 
væsentligste håndhævelser og tilladelser 
inden for de respektive fagområder i 2017 .  

4.1. Virksomheder og landbrug
Miljøbeskyttelsesloven er den lov, som alt 
miljøregulering af virksomheder bunder i . 
Lovens formål i forhold til miljøregulering 
af virksomheder er, at forebygge og be-
kæmpe forurening, begrænse anvendelse 
og spild af ressourcer, fremme anvendelsen 
af renere teknologi og fremme genanven-
delse	af	affald.	

Team Natur og Miljøs opgaver i forbindelse 
med virksomhedssager består primært i 
opsøgende miljøtilsyn, udarbejdelse af mil-
jøgodkendelser og generel håndhævelse af 
loven i form af henstillinger, indskærpelser, 
påbud osv . Myndighedsopgaverne knytter 
sig	også	typisk	til	en	række	specifikke	
bekendtgørelser med fokus på spildevand, 
olietanke,	affald,	luftforurening	m.v.,	der	

alle refererer tilbage til Miljøbeskyttelseslo-
ven . Ud over tilsynsarbejdet har der også 
været udført lovpligtige kampagner på 
virksomhedsområdet . 

Virksomhedskampagner 
I 2017 gennemførte Team Natur og Miljø 
en kampagne vedr . virksomhedernes hånd-
tering af regn- og spildevand . I kampag-
nen var der særlig fokus på at informere 
virksomhederne om mulighederne for at 
begrænse	brugen	af	miljøfremmede	stoffer	
i produktionen for derigennem at medvirke 
til at beskytte grundvand, vandløb, søer og 
Køge Bugt . På tilsynet blev der udleveret 
en folder om emnet og der har været en 
artikel i Miljøavisen . De besøgte virksom-
heder har taget godt i mod kampagnema-
terialet og har en god forståelse for emnet . 

Derudover har Natur og Miljø i 2017 i 
gangsat	en	undersøgelse	af	afledning	af	
forurenet regnvand fra virksomhederne til 
Karlstrup Mosebæk . Virksomhederne er 
lokaliseret til Silovej området og omkring 
Cementvej og Motelvej . Ved undersøgel-
sen	er	de	enkelte	afledninger	af	regnvand	
undersøgt nærmere for indholdet af 
kemiske	stoffer.	Undersøgelsen	forventes	
afsluttet i 2018 .

Målet for antal virksomhedstilsyn 2017 
Virksomhedstilsynene i 2017 er omfattet 
af	’Bekendtgørelse	om	miljøtilsyn’	nr.	1519	
af	07/12/2016.	Bekendtgørelsen	blev	dog	
ændret den 23 . juni 2017 og igen til den 
gældende Bekendtgørelse om miljøtilsyn 
nr . 1476 af 12 . december 2017 .  Ifølge be-
kendtgørelsen er der krav om, at tilsynene 
og	resultaterne	heraf	offentliggøres	løben-
de på Miljøstyrelsens portal Digital Miljø 
Administration (DMA) . Her samles alle 
kommunernes tilsynsdokumenter og bliver 
gjort	offentlige	tilgængelige.	Virksomhe-
derne bliver på tilsynet gjort opmærksom 
på,	hvilke	oplysninger	som	offentliggøres	
og får, ud over tilsynsrapporten, tilsendt en 
minirapport, hvori oplysninger fremgår .  

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, og dermed 

4

Myndighedsopgaver

De besøgte 
virksomheder 

har taget godt i mod 
kampagnematerialet 

og har en god 
forståelse for 

emnet
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kravene til frekvenser gælder de samme 
slags virksomheder og landbrug som før, 
men ifølge bekendtgørelsen er der nu 
både krav til basistilsyn og krav til målop-
fyldelse ud fra basis- og prioriterede 
tilsyn . Tilsynsfrekvensen, dvs . hvor ofte en 
virksomhed skal have basistilsyn, bestem-
mes ud fra en risikovurdering . Risikovurde-
ringen er indrettet således, at hver enkelt 
virksomhed modtager tilsyn jf . frekvenskra-
vet minimum én gang hvert 6 . eller 2 . år alt 
efter type af virksomhed . Risikovurderingen 
anvendes desuden til at planlægge, om en 
virksomhed skal have et ekstra prioriteret 
tilsyn, dvs . et mindre tilsyn med et særligt 
fokus på et risikoområde . 

Vejledende tilsynsfrekvens for 2017
Selvom reglerne i Bekendtgørelsen om 
miljøtilsyn har angivet en ny måde at 
udregne frekvenserne på og lægger op til 
en mere systematisk tilgang til miljøtilsy-
nene med fokus på den enkelte virksom-
heds potentielle forurening, er der dog i 
praksis ikke nævneværdig forskel på, hvor 
ofte den enkelte virksomhed får et samlet 
planlagt tilsyn i Solrød Kommune i forhold 
til tidligere .

Dette hænger bl .a . sammen med, at 
vi gennem de seneste år har arbejdet 
systematisk med vores miljøtilsyn, således 
at vi i dag har en opdateret og let tilgæn-
gelig viden om miljøforholdene på de 
virksomheder, der er omfattet at reglerne 
om miljøtilsyn . I tabellen nedenfor fremgår 
tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynsfre-
kvens i forhold til antallet af virksomheder 
og landbrug i Solrød Kommune i dag og 
udgør således en vejledning til, hvordan 
hvor mange basistilsyn der gennemsnitligt 
skal udføres på årsbasis . 

Pr . 31 . december 2017 er der 
•  12 godkendelsespligtige virksomheder 

jf . bilag 2 
•	 	29	bilag	1	virksomheder	og	24	auto-

værksteder (bilag 1 + autoværksteder = 
54 i alt)  

•   8 husdyrbrug > 3 DE 

Af tabel 2 ses det, at frekvenskravene 
kan opfyldes ved 4 basistilsyn om året 
på godkendelsespligtige virksomheder 
samt 1 tilsyn udover for at opnå den årlige 
målopfyldelse for de godkendelsespligtige . 

Tabel 2: Vejledende tilsynsfrekvens 2017

VIRKSOMHEDER BASISTILSYN ÅRLIGE MÅL FOR TILSYN

Godkendelsespligtige jf . bilag 2 Min . 12:3 år = 4 om året Min.	12x40	%	=	5	om	året

Bilag 1 og autoværksteder Min.	53:6	år	=	9	om	året Min.	53x25	%	=	14	om	året

LANDBRUG BASISTILSYN ÅRLIGE MÅL FOR TILSYN

§ 10 og husdyrbrug > 3 DE Min . 8:6 = 2 om året Min.	8x25	%	=	2	om	året
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For bilag 1 og autoværksteder kan frekven-
skravene	nås	ved	9	basistilsyn	om	året	og	5	
udover for at nå den årlige målopfyldelse . 
For § 10 og husdyrbrug > 3 DE kan de 
nås ved 2 basistilsyn om året samt 1 tilsyn 
udover for at opnå målopfyldelsen .

De tilsyn der går ud over basistilsyn for at 
opnå målopfyldelsen, kan være prioritere-
de tilsyn (inkl . tilsyn omfattet af bekendt-
gørelsens	§	9	vedrørende	tilsyn	ved	klage	
og lign .) . 

Tilsynsindberetning 2017
Nedenstående tabel 3 viser antallet af til-
syn på de forskellige kategorier af virksom-
heder og landbrug i Solrød Kommune fra 
2017 . Tabellen viser også målopfyldelsen 
for denne periode i henhold til reglerne 
i bekendtgørelsen om miljøtilsyn, hvor 
kravet	til	målopfyldelse	for	2017	er	40	%	
af	listevirksomhederne	og	25	%	for	bilag	1	
virksomheder, autoværksteder og husdyr-
brug . 

Det ses af tabel 3, at Solrød Kommune 
opfylder kravene for målopfyldelse i 2017 
i henhold til reglerne i bekendtgørelse om 
miljøtilsyn . 

Samlet tilsyns- og godkendelsesindsats 
2017
Samlet set blev der i 2017 gennemført 6 
tilsyn på listevirksomheder og 16 tilsyn på 
virksomheder/landbrug	omfattet	af	tilsyns-
bekendtgørelsen .

Herudover har Team Natur og Miljø udført 
flere	tilsyn	ved	eksempelvis	anlægsarbej-

der, svømmehal, klagesager over lugt og 
støj,	jordforureninger,	affald,	spildevand,	
vandløb og brændeovnssager mv . 

Nedenfor er væsentlige elementer for 
tilsyns- og godkendelsesarbejdet i 2017 
opsummeret jf . fordelingen på de forskel-
lige kategorier af virksomheder i tilsynsbe-
kendtgørelen . For yderligere oplysninger 
henvises til bilag 1 og 2, der indeholder 
skematiske oversigter over antal tilsyn, 
håndhævelser og opkrævet brugerbetaling . 

Godkendelsespligtige virksomheder jf. 
bilag 2 er virksomheder, der er omfattet 
af Godkendelsesbekendtgørelsen og skal 
have en miljøgodkendelse . Der er i alt 12 
listevirksomheder i kommunen, som var 
omfattet af tilsynsbekendtgørelsen i 2017 . 
Solrød Kommunes Modtagestation for far-
ligt	affald	på	Fasanvej	18	lukkede	i	2017,	og	
er derfor ikke længere godkendelsespligtig . 

Miljøforholdene på listevirksomhederne 
var generelt tilfredsstillende . Ved tilsynene i 
2017 blev der meddelt 2 indskærpelser og 
2 henstillinger for ikke, at overholde vilkå-
rene i virksomhedens miljøgodkendelse . 

Team Natur og Miljø har ikke modtaget 
eller behandlet nogen ansøgninger fra 
virksomheder om enten revision eller nye 
miljøgodkendelser i 2017 . Til gengæld har 
teamet løbende behandlet egenkontroller 
fra	flere	listevirksomheder	og	spildevands-
anlæg som følge af vilkår i deres tilladelser 
eller miljøgodkendelser .  Egenkontrollerne 
gennemgås mht . overholdelse af vilkår og 
det vurderes, ud fra en skematisk opsæt-

Tabel 3: Tilsynsfrekvens virksomheder og 
landbrug 1.1.2017 – 31.12.2017

VIRKSOMHEDER  
& LANDBRUG ANTAL VIRKSOMHEDER UDFØRTE TILSYN  

MÅLOPFYLDELSE  
KRAV	40	%

Godkendelsespligtige jf . bilag 2 12 6 6/12x100	=	50	%

VIRKSOMHEDER  
& LANDBRUG ANTAL VIRKSOMHEDER UDFØRTE TILSYN  

MÅLOPFYLDELSE  
KRAV	25	%

Bilag 1 og autoværksteder § 10 
og husdyrbrug > 3 DE 61 16 16/61x100	=	26	%
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ning, hvordan forholdene på virksomhe-
derne og anlæggene udvikler sig . 

Bilag 1 virksomheder er de virksomheder, 
der er optaget på bilag 1 til Bekendtgørelse 
om brugerbetaling for godkendelse og 
tilsyn . Bilag 1 virksomheder reguleres efter 
miljøbeskyttelseslovens § 42 og er f .eks . 
mindre maskinfabrikker, plast-, trævare-
virksomheder . Der er krav til størrelsen og 
produktionen for virksomheder på bilag 1 . 
Hvis de når over en vis størrelse, skal de 
miljøgodkendes, og virksomheden får der-
for status som godkendelsespligtig . 

I 2017 blev der ved tilsynene meddelt 1 
indskærpelse og 4 henstillinger for over-
trædelser af miljølovgivningen .  

Ved håndhævelser indgår miljøtilsynet en 
dialog med virksomhederne, så de nemt 
og smidigt kan få rettet op på forholdet, så 
virksomheden drives i overensstemmelse 
med miljølovgivningen . Der udover kan 
Team Natur og Miljø generelt konstatere, 
at virksomhederne har godt styr på de 
miljømæssige forhold . 

Godkendelse og tilsyn med 
svømmebade
Autoværksteder er anmeldepligtige ved 
etablering og udvidelse . Autoværksteder 
reguleres efter Bekendtgørelse om miljø-
krav i forbindelse med etablering og drift 
af autoværksteder . Der er i alt 24 anmeldte 
autoværksteder i kommunen .

Forholdene på autoværkstederne er 
generelt	fine,	og	i	2017	blev	meddelt	1	
indskærpelse for manglende dokumenta-
tion for tømning af olieudskiller og enkelte 
henstillinger	for	afledning	af	spildevand,	
manglende dokumentation for korrekt 
håndtering	af	affald	og	uhensigtsmæssig	
opbevaring af udtjente motorer .

Det er Team Natur og Miljøs vurdering, at 
autoværkstederne har god fokus på miljø-
forhold og har stor viden om, hvordan et 
værksted indrettes og drives miljømæssigt 
forsvarligt, 

Landbrug er omfattet af Husdyrgødnings-
bekendtgørelsen og Husdyrgodkendelses-
loven . Landbrug med husdyrbrug opgøres 
efter størrelse, som bestemmes af antal dy-
reenheder . I starten af 2017 var der i Solrød 
Kommune registreret 8 aktive landbrug, 
som havde mere end 3 dyreenheder med 
enten kvæg, svin, heste eller får . 

I 2017 var der planlagt 2 tilsyn med 
landbrug . Tilsynene gav anledning til 1 
indskærpelser og 3 henstillinger for bl .a .  
afløb	fra	vaskeplads	og	dokumentation	for	
bortskaffelse	af	olietank.	

Brugerbetaling for Team Natur og Miljøs 
tilsyns- og godkendelsesarbejde for 2017 
er gengivet skematisk i bilag 2 . Miljøsty-
relsen havde fastsat timetaksten for tilsyn 
for 2017 til kr . 318,04 . Team Natur og Miljø 
har opkrævet kr . 26 .511 i brugerbetaling for 
2017 for teamets tilsynsarbejde . 
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4.2. Myndighedsopgaver inden 
for teamets øvrige fagområder

Spildevand
Team Natur og Miljøs myndighedsbehand-
ling af spildevandsområdet tager afsæt i 
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser 
m .v . efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 
og 4, mv ., kommunens gældende spil-
devandsplan og Miljøbeskyttelsesloven . 
Lovgivningen på området har grundlæg-
gende til formål at beskytte vandmiljøet i 
vandløb, søer og hav samt jord, grundvand 
og	overfladevand.

Spildevand omfatter spildevand fra virk-
somheder, landbrug, husspildevand fra 
borgere, spildevand fra parkeringsarealer 
samt spildevand fra veje og banelegemer . 
Team Natur og Miljøs myndighedsbehand-
ling af spildevandssager omfatter vurdering 
af muligheden for tilslutning af spildevand 
til KLAR Forsynings ledningsnet, udledning 
af spildevand fra midlertidige bygge- og 
anlægsarbejder, parkeringsarealer, veje, 
banelegemer mv . til kommunens recipien-
ter (søer og vandløb) samt nedsivning eller 

rensning af husspildevand fra det åbne 
land .

Tilslutningstilladelser til KLAR 
Forsyning (KLAR)
De ejendomme og bebyggelser (både 
private husholdninger og virksomheder), 
der er tilsluttet KLARs ledningsnet, leder 
spildevandet til Solrød Renseanlæg, hvor 
det renses inden det ledes ud i Køge Bugt . 
Spildevandet løber enten ved naturligt fald, 
eller pumpes videre til Solrød Renseanlæg 
via pumpestationer, placeret i oplandet . 
Spildevand fra Jersie By og Naurbjerg ledes 
til Køgeegnens Renseanlæg og fra tre ejen-
domme ved Karlstrup By ledes spildevand 
til Mosede Renseanlæg i Greve .

I sagsbehandlingen vurderes det, om 
spildevandet kan tilsluttes KLARs lednings-
net og i givet fald, under hvilke vilkår dette 
skal foregå . Drejer det sig om almindeligt 
husspildevand, udarbejder Team Natur og 
Miljø normalt ikke en særskilt tilladelse, idet 
tilladelsen eksisterer i kraft af byggetilla-
delsen . Nogle virksomheder har derudover 
spildevand af mere særlig karakter, hvor 

Lovgivningen 
på området har 

grundlæggende til 
formål at beskytte 

vandmiljøet i vandløb, 
søer og hav samt jord, 

grundvand og 
overfladevand
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der skal tages højde for en række parame-
tre	vedrørende	miljøfremmede	stoffer	mv.	
Myndighedsopgaverne omhandler typisk 
tilslutning af spildevand, der ledes gennem 
fedtudskillere (restaurationsbranchen) eller 
olieudskillere (auto- og metalbranchen) .

Team Natur og Miljø har i 2017 meddelt 13 
tilslutningstilladelser til KLARs ledningsnet . 
Der er meddelt 8 tilslutningstilladelser 
til olieudskillere på parkeringsarealer på 
Boligø 2, 4, 5, 8, 12, 15, 20+21 og 23 . Der er 
derudover meddelt 3 tilslutningstilladelser 
til fedtudskillere – 2 på Solrød Strandvej 66 
og en på Hovedgaden 10 i Havdrup . Der er 
meddelt	tilslutningstilladelse	til	afledning	
af spildevand i forbindelse med godken-
delse af svømmebad på Boligø 5 samt en 
tilladelse	til	afledning	af	filterskyllevand	
fra Æblehavens Vandværk, foruden at der 
er	stillet	vilkår	om	afledning	af	regn-	og	
spildevand via byggetilladelser .

Herudover er der meddelt ny spilde-
vandstilladelse	til	afledning	af	spilde-	og	
regnvand fra Weber Saint-Gobain .

Udledningstilladelser til søer, vandløb og 
Køge Bugt (recipienter)
For	spildevand	fra	parkeringsarealer/veje/
banelegemer mv . vurderer Team Natur og 
Miljø, om det kan udledes til kommunens 
recipienter, uden at disse lider overlast som 
følge	af	tilførte	stoffer	og	vandmængder.

Team Natur og Miljø har i 2017 meddelt 3 
udledningstilladelser, hvoraf 2 er midlerti-
dige . Der er meddelt tilladelse til udledning 
af	overfladevand	fra	Karlslunde	Strand	til	
Karlstrup Møllebæk . Udledningen er etab-
leret af KLAR Forsyning i forbindelse med 
Karlstrup Mosebæk projektet i 2013 . Den 
meddelte tilladelse er derfor en lovliggø-
relse af udledningen .

De midlertidige udledningstilladelser er 
henholdsvis en tilladelse til udledning til 

Karlstrup Møllebæk i forbindelse med 
Vejdirektoratets broforstærkning af motor-
vejsbroen ved Karlslunde Rasteplads, samt 
tilladelse til udledning af grundvand til la-
gunen inden for Staunings Ø i forbindelse 
med en midlertidig grundvandssænkning 
på Jersie Solvænge .   

Nedsivningstilladelser
For husspildevand i det åbne land vurderes 
det hvilken renseløsning, som kan godken-
des her f .eks . nedsivning eller minirensean-
læg.		For	tag-	og	overfladevand	vurderes	
det, om der kan gives nedsivningstilladelse .

Der er i 2017 ikke meddelt nedsivningstil-
ladelse til spildevand på ejendomme i det 
åbne	land.	For	tag-	og	overfladevand	har	
Team Natur og Miljø meddelt en række 
tilladelser til nedsivning i 2017 .

Andet
•  Ud over meddelelse af tilladelser mv . 

har myndighedsarbejdet på spilde-
vandsområdet i 2017 også være rettet 
modkontrol af data for eksempelvis 
regnbetingede udledninger på Mil-
jøportalen og løbende vurdering af 
indkomne egenkontroller mv . 

•  Servicemindede myndighedsopga-
ver såsom information og vejledning 
til borgere og virksomheder vedr . 
klimatilpasning og spildevandsforhold 
samt diverse opgaver i relation til KLAR 
Forsyning, herunder godkendelser af 
takstblad mv . 

•  Godkendelse af et nyt svømmebad som 
etableres i 2018 på Boligø 5 i Trylleskov 
Strand . 

•  Tilsyn med Solrød Svømmehal . I 2017 
gav tilsynet anledning til en enkelt ind-
skærpelse samt nogle få henstillinger 
og anbefalinger .
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Jordforurening 
Kommunens myndighedsbehandling af sa-
ger om jordforurening er baseret på Jord-
forureningsloven og Miljøbeskyttelseslo-
ven . Jordforureningsloven er en speciallov, 
der skal beskytte grundvand, menneskers 
sundhed og miljøet i øvrigt mod følgerne 
af jordforurening . 

I Jordforureningsloven er myndighedsbe-
handlingen opdelt mellem kommunerne 
og regionerne . Solrød Kommunes myndig-
hedsarbejde i henhold til jordforurenings-
loven omfatter bl .a . arbejde med:

•  Undersøgelses- og oprensningspåbud i 
villaolietankssager, (”§48 –sager”)

•  Undersøgelses- og oprensningspåbud 
for andre jordforureninger (§40 og §41 
sager”)

•	 	Tilladelser	til	bygge-/anlægsarbejde	på	
kortlagte grunde (”§8-tilladelser”)

Regionens opgaver ved myndighedsbe-
handling af jordforureninger er bl .a . at 
kortlægge jordforureninger enten ved 
mistanke (Vidensniveau 1) eller ved kon-
staterede forureninger på ejendommen 
(Vidensniveau	2).	Hvis	der	ikke	kan	findes	
en ansvarlig forurener, er det overladt til 
Regionen at foretage en afværgeindsats 
over for forureningen, i det omfang Regio-

nen har økonomisk mulighed for det – den 
offentlige	indsats.	

Den	offentlige	indsats,	koncentreres	om	
de steder, hvor forureningen kan have 
skadelig virkning på grundvand til drikke-
vandsforsyning eller skadelig virkning på 
mennesker i boligområder, børneinstitutio-
ner	eller	offentlig	legeplads.	

I Solrød Kommune har Region Sjælland 
kortlagt 81 områder på enten V1 eller V2 . 

Team natur og Miljøs myndighedsbehand-
ling på jordforureningsområdet omfatter 
herudover behandling af ansøgninger iht . 
Miljøbeskyttelseslovens	§	19	om	at	udlæg-
ge	produkter,	materialer	og	stoffer	ud	på	
jord, som kan risikere at forurene jord og 
grundvand samt behandling af anmeldel-
ser	om	jordflytning.	

Villaolietankssager jf. Jordforureningslo-
vens §48
Spild fra villaolietanke opstår enten ved 
lækager i tank eller rørføringer eller spild 
ved påfyldninger . Team Natur og Miljø 
meddeler påbud om at undersøge for-
ureningen bl .a . med henblik på at vurdere 
omfang og risiko over for mennesker og 
miljø . Såfremt olieanlægget er lovligt, er 
villatankejerens udgifter til undersøgelse 

Jordforurenings-
loven er en speciallov, 

der skal beskytte 
grundvand, menneskers 

sundhed og miljøet i 
øvrigt mod følgerne af 

jordforurening
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og oprensning af olieforureningen dækket 
af forsikringen .

Der har i 2017 ikke været nogen sager om 
spild fra villaolietanke . 

Forureningssager efter Jordforurenings-
lovens §40 og §41
Når Team Natur og Miljø har kendskab 
eller mistanke om forurening på en ejen-
dom, kan myndigheden udstede et påbud 
til forureneren . Normalt vil man først skabe 
et overblik over forureningens omfang og 
evt . risiko over for miljøet . Dette gøres ved 
at udstede et undersøgelsespåbud (§40) . 
Når omfanget af forureningen er fastlagt 
og kendt, skal myndigheden vurdere, om 
der er grundlag for at kræve forureningen 
fjernet, dvs . udstede et oprensningspåbud 
(§41) . 

I 2017 har Team Natur og Miljø givet et 
enkelt påbud om at undersøge en oliefor-
urening . 

Oliespildet skete i forbindelse med et færd-
selsuheld, hvor lastbilens brændstofstanken 
blev revet op .

Tilladelser efter Jordforureningslovens § 8
Forureninger i jord og grundvand kortlæg-
ges af Regionen . Såfremt der er mistanke 

om forurening bliver ejendommen kortlagt 
på V1, og hvis der er konstateret væsentlig 
forurening, bliver arealet kortlagt på V2 . 
Når et areal bliver kortlagt, gælder der 
særlige	regler	ved	flytning	af	jord,	bygge-	
og anlægsarbejder og ændring af anven-
delsen af det kortlagte areal .

En ejer af en ejendom skal søge kommu-
nen om tilladelse efter Jordforurenings-
lovens §8 før ejeren ændrer det kortlagte 
areal til f .eks . bolig . Desuden skal ejeren 
søge	om	tilladelse	til	bygge-/anlægsarbej-
der i et kortlagt areal, såfremt ejendom-
men ligger i et særligt drikkevandsområde 
eller lignende .

I 2017 modtog Team Natur og Miljø tre 
§8-ansøgninger . Tilladelserne er givet i 
forbindelse med frivillig oprensning af for-
urening, forstærkning af motorvejsbroen 
ved Karlslunde, samt opførelse af byggeri i 
kortlagt areal . 

Tilladelserne er givet i tæt samarbejde med 
både ansøger, dennes rådgiver og Region 
Sjælland . Dette er for at sikre, at tilladelsen 
gives på det rigtige grundlag og for, at 
arbejdsgangen fra ansøgning til medde-
lelse af selve tilladelsen sker så hurtigt og 
effektivt	som	muligt.	

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 
§ 19
Ifølge	Miljøbeskyttelseslovens	§	19	må	man	
ikke uden tilladelse udlægge produkter, 
materialer	og	stoffer	ud	på	jordarealer,	som	
kan forurene jord og grundvand . Dette er 
for at sikre, at kendt forurening ikke spre-
des og dermed forebygge, at der opstår 
nye forurenede områder . 

I 2017 har Team Natur og Miljø ikke modta-
get	nogen	ansøgninger	vedr.	§	19	tilladelse.	

Jordflytninger
Kommunens myndighedsbehandling af 
sager	om	jordflytninger	er	baseret	på	
Jordflytningsbekendtgørelsen.	Bekendtgø-
relsen udspringer af Jordforureningsloven 
og Miljøbeskyttelsesloven og omhandler 
anmeldelse og dokumentation i forbindel-
se	med	flytning	af	jord.	

Jordflytningsbekendtgørelsen	har	til	formål	
at	sikre,	at	flytning	af	jord	fra	forurenede	
områder ikke spredes på ikke-forurene-
de	områder.	Derfor	skal	flytning	af	jord	
fra områder, som kan være forurenede, 
anmeldes til kommunen .

I 2017 modtog Team Natur og Miljø 83 
anmeldelser	af	jordflytninger.	
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Varmeforsyning
Kommunens myndighed på varmefor-
syningsområdet er omfattet af Varme-
forsyningsloven og Bekendtgørelse om 
godkendelse af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg .

Kommunen har, i henhold til det nævnte 
lovgrundlag, ansvaret for at udføre plan-
lægning for varmeforsyningen i kommu-
nen og godkende de projektforslag for 
kollektive varmeforsyningsanlæg, som 
varmeproduktions- og forsyningsselskaber 
fremsætter . I forbindelse med godken-
delse af varmeforsyningsprojekterne skal 
kommunen foretage en energimæssig, 
samfundsøkonomisk og miljømæssig 
vurdering af projekterne . Kommunen skal 
ved vurderingen påse, at projekterne er i 
overensstemmelse med forudsætningerne 
i varmeforsyningsloven, samt at projektet, 
ud fra en konkret vurdering, er det sam-
fundsøkonomisk mest fordelagtige projekt .

Godkendelse af kollektive  
varmeforsyningsprojekter
Natur og Miljø har ikke behandlet nogen 
endelige ansøgninger om godkendelse af 
kollektive varmeforsyningsprojekter i 2017 .  

Jordvarmeanlæg
Etablering af jordvarmeanlæg er omfattet 
af Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg . 
Kommunens opgave er at godkende etab-
lering af jordvarmeanlæg . Godkendelsen 
skal bl .a . sikre, at der ikke sker forurening 
af jord og grundvand både under anlægs-
arbejdet og ved den efterfølgende drift af 
anlægget .

I 2017 meddelte Natur og Miljø tilladelse til 
etablering af 5 horisontale jordvarmeanlæg 
og et lodret jordvarmeanlæg .

 
Affald
Kommunens myndighedsbehandling på 
affaldsområdet	er	baseret	på	Affaldsbe-
kendtgørelsen	og	kommunens	affaldsregu-
lativer.	Affaldsbekendtgørelsen	udspringer	
af Miljøbeskyttelsesloven . Kommunens 
myndighedsopgaver i relation til bekendt-
gørelsen er bl .a . at anvise visse former 

for	affald	til	behandling	og	bortskaffelse,	
klassificere	affald,	udarbejde	affaldsregula-
tiver samt afgøre konkrete myndighedssa-
ger	som	f.eks.	placering	af	affaldsstativ	hos	
borgere og virksomheder (fysiske forhold), 
sortering	af	affald,	opkrævning	af	affalds-
gebyr,	affaldshåndteringsplan	mv.

Kommunen	har	to	affaldsregulativer;	ét	for	
husholdningsaffald	og	ét	for	erhvervsaffald.	
Regulativernes formål er at sætte regler for 
håndtering	af	affaldet	med	henblik	på	at	
forebygge uhygiejniske forhold for miljø og 
mennesker og begrænse ressourceanven-
delsen ved at fremme genanvendelse af 
affald.	Formålet	er	endvidere	at	fastsætte	
regler	om	de	kommunale	affaldsordningers	
omfang og tilrettelæggelse med henblik 
på at etablere og skabe rammerne for 
velfungerende kommunale ordninger . I det 
følgende gennemgås myndighedssagerne 
på	affaldsområdet	i	2017.

Opkrævning af affaldsgebyr
Affaldsgebyrer	bliver	opkrævet	opdelt	for	
henholdsvis husholdninger og virksomhe-
der.	Affaldsgebyrerne	dækker	et	admini-
strationsgebyr, der dækker udarbejdelse af 
affaldsplaner,	regulativer,	dataanalyse	og	
information . Derudover er der gebyrer for 
afhentning	af	affald	og	brug	af	Miljøcenter	
Greve . Af de virksomheder, der er blevet 
opkrævet i 2017, har 7 virksomheder fået 
afslag på ansøgning om fritagelse for ad-
ministrationsgebyret	og	69	virksomheder	
har fået godkendelse . 

Særlige anvisninger af affald til behand-
ling/bortskaffelse 
Der har i alt været 24 anvisninger af 
bygge-	og	anlægsaffald	i	forbindelse	
med nedrivning og renovering af byg-
ninger . Anvisningerne omhandler primært 
forbrændingsegnet	affald,	PCB,	bly	og	
asbestholdigt	affald	mm.	og	optræder	i	
form	af	beton,	træ,	maling	på	overflader	
af	byggeaffald,	puds,	fuger,	termoruder,	
tapet,	fliser	og	tagplader	mm.	

Affaldet	er	anvist	til	modtageanlæg	med	
miljøgodkendelser til modtagelse og be-
handling	af	det	specifikke	affald.
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Vandforsyning
Vandforsyningen reguleres via Vandfor-
syningsloven . Formålet med loven er at 
sikre, at udbygningen og driften af private 
og kommunale vandforsyninger sker med 
henblik på hensigtsmæssig udnyttelse af 
vandressourcen for at opnå tilstrækkelig og 
kvalitetsmæssigt tilfredsstillende drikke-
vand . 

Team Natur og Miljøs myndighedsopgaver 
på vandforsyningsområdet består i tilsyn 
med vandværker, vandindvindingstilladel-
ser, boretilladelser, tilladelser til at ændre 
vandforsyningsanlæggene, godkendelse 
af vandværkernes takster, udarbejdelse af 
regulativ til regulering af forholdet mellem 
vandværk og forbruger samt indsamling 
og indberetning af data på vandforsy-
ningsområdet i de statslige registre .  

I Solrød Kommune er alle vandværkerne 
private . Der er 4 almene vandværker, der 
forsyner 10 husstande eller mere og ca . 
68 ikke almene vandværker, der forsyner 
mindre end 10 husstande . Det er typisk 
vandboringer på landbrugsejendomme . 
 
Der er foretaget tilsyn på de 4 almene 
vandværker i 2017 samt tilsyn på et ikke 
alment vandværk . 

For ikke almene vandværker er der udført 
opfølgende sagsbehandling, når der har 

været analyseresultater med overskridelser 
af krav til vandkvalitet . 

Overskridelse af vandkvalitetskrav
Der er i 2017 givet 2 henstillinger i for-
bindelse med overskridelser af vandkva-
litetskravene for drikkevand på almene 
vandværker . Henstillingen er gået på at få 
udtaget prøver til dokumentation for over-
holdelse af vandkvalitetskravene . 

Godkendelse af takster
Vandværkerne skal fremsende deres takst-
blad til kommunen, som skal godkende det 
iht . Vandforsyningslovens § 53 . De almene 
vandværker må kun opkræve de takster, 
som kommunen har godkendt .

Team Natur og Miljø gennemgår vandvær-
kets regnskab og budget – herunder alder 
og afskrivning af eksisterende boringer, 
behandlingsanlæg, beholdere, bygninger, 
vandledninger med videre . Endvidere kon-
trolleres vandværkets formue og mulighed 
for at kunne udføre en akut opgave, typisk 
en ny boring til erstatning for en boring, 
der er gået tør eller må tages ud af brug af 
anden grund . Når regnskab, afskrivninger, 
budget og formue er i orden, godkender 
kommunen takstbladet .

Team Natur og Miljø har godkendt 4 nye 
takstblade i 2017 .

I Solrød Kommune 
er alle vandværkerne 

private
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Nye indvindingstilladelser
Der er i 2017 udstedt ny vandindvindings-
tilladelse til Havdrup Vandværk . Herudover 
er der i 2017 udstedt 10 tilladelser til en-
keltindvindere (forsyner 1-2 husstande eller 
indvinder	til	markvanding/husdyrbrug/
gartneri) . Det forventes at der skal udarbej-
des yderligere tilladelser til enkeltindvinde-
re i løbet af 2018 . 

Boringstilladelser / sløjfning af boringer 
Team Natur og Miljø har modtaget indbe-
retning om sløjfning af 4 boringer i 2017 
samt meddelt tilladelse til etablering af en 
boring til grundvandsovervågning .

Vandløb
Vandløbene reguleres via Vandløbsloven . 
Lovens formål er at sikre, at vandløb kan 
benyttes	til	afledning	af	vand,	navnlig	
overfladevand,	spildevand	og	drænvand.	
Samtidig skal fastsættelse og gennem-
førelse af foranstaltninger efter loven ske 
under hensyntagen til de miljømæssige 
krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes 
i henhold til anden lovgivning, herunder 
Miljømålsloven . Myndighedsopgaven på 

vandløbsområdet består i udarbejdelse af 
regulativer for de kommunale vandløb . I 
regulativerne fastsættes bestemmelser om 
vedligeholdelse af vandløbene samt vand-
løbsmyndighedens og lodsejernes pligter 
og rettigheder i forbindelse med brug og 
drift af vandløbene og de vandløbsnære 
arealer . Vedligeholdelsen fastsættes ud fra 
vandløbets	evne	til	at	aflede	vand	samtidig	
med, at der tages størst muligt hensyn 
til at vandløbene opfylder den miljømål-
sætning, der er til det enkelte vandløb . 
Miljømålsætningen fastsættes af staten i 
henhold til Miljømålsloven .

Ud over udarbejdelse af regulativer har 
vandløbsmyndigheden også til opgave 
at udarbejde tilladelser til regulering af 
vandløb, tilladelser til krydsning af vandløb 
med div . ledninger, broer, og røroverkørsler 
samt vurdere tilladelser til byggeri tæt på 
vandløb . Derudover er det også vandløb-
smyndighedens opgave at medvirke til 
afklaring af private vandløbs benyttelse 
og vedligeholdelse, såfremt de private 
lodsejere ikke kan nå til enighed om disse 
spørgsmål .
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Udarbejdelse af tilladelser til krydsning 
af vandløb 
I 2017 er der arbejdet med færdiggørelse 
af teknisk aftale med Banedanmark, som 
bl .a . omhandler tilbagelevering af de vand-
løbsstrækninger der har været eksproprie-
ret i forbindelse med anlæg af den ny bane 
mellem København og Ringsted . 

Derudover er givet tilladelse til Energinet 
til	krydsning	af	flere	vandløb	i	Solrød	Kom-
mune i forbindelse med anlæg af lednings-
net til Krigers Flak .

Restaurering af vandløb
I	2017	har	lystfiskerforeningen	fået	tilladelse	
til og gennemført et restaureringsprojekt i 
Møllebækken . På strækningen mellem Tå-
strupvej og motorvejen er der lagt grus ud 
i gydebanker og plantet elletræer i mindre 
grupper . Formålet med restaureringen er, 
at opnå en selvreproducerende ørredbe-
stand på strækningen samt at optimere 
levevilkårene for de øvrige dyr og planter i 
vandet og i det vandløbsnære miljø . 

Revision af vandløbsregulativer
I 2017 blev der vedtaget et nyt vandløbs-
regulativ for Møllebæksystemet . Møllebæk 
systemet består af vandløbene: Hastrup-
renden, Karlslundebækken, Vildmoseløbet 
og Møllebækken . Regulativet er udarbejdet 
i et samarbejde mellem Team Natur og 
Miljø, Grønt Råd i Solrød Kommune og 
repræsentanter fra 2 landbrugsorganisa-
tioner . Da de omfattede vandløb delvis er 
beliggende i Roskilde og Greve er forslaget 
drøftet med nabokommunerne og vedta-
get i alle 3 kommuner . Der er i høringspe-
rioden og den efterfølgende klageperiode 
ikke indkommet bemærkninger eller klager 
til regulativerne .

Badevand
Badevand reguleres i henhold til Bekendt-
gørelse om badevand og badeområder . 
Team Natur og Miljøs opgave er at føre 
tilsyn med badevandet for at fastlægge 
badevandskvaliteten, sikre at vandet ikke er 
forurenet samt sørge for, at der bliver taget 
prøver af vandet til nærmere undersøgelse . 
Endvidere består myndighedsopgaven i at 
offentliggøre	kvaliteten	af	badevandet	og	
udarbejde	badevandsprofiler	som	blandt	
andet indeholder beskrivelser af stranden, 
vandet, faciliteter og forureningskilder ved 
de	4	badevandsstationer;	Trylleskoven,	
Østre Strandvej, Solrød Strandpark og 
Staunings Ø . 

Kontrol af badevandskvaliteten
Badevandskvaliteten	klassificeres	på	
baggrund af de forrige 4 års badevand-
sprøver . I 2017 har badevandskvalitet ved 
de 4 badevandsstationer generelt været 
god . Ved Trylleskoven var der god kvalitet, 
ved Østre Strandvej var der tilfredsstillende 
kvalitet, ved Solrød Strandpark udmærket 
kvalitet og ved Staunings Ø udmærket 
kvalitet . De prøver der blev taget i løbet af 
badesæsonen i 2017, viste for størstedelens 
vedkommende en god eller udmærket 
badevandskvalitet ved de 4 badevandssta-
tioner . Derfor forventes vandet ved de 4 
badevandsstationer i 2018 at have følgende 
klassificering:	Trylleskoven	–	udmærket	
kvalitet, Østre Strandvej – god kvalitet, Sol-
rød Strandpark – god kvalitet og Staunings 
Ø – udmærket kvalitet .

Opdatering af badevandsprofiler
Hvert	år	opdateres	badevandsprofilerne	
blandt	andet	med	den	ny	klassifikation	af	
badevandskvaliteten.	Badevandsprofilerne	
og resultaterne af badevandsprøverne 
findes	på	kommunens	hjemmeside,	som	
ajourføres løbende i hele badesæsonen .
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Natur
Team Natur og Miljø er myndighed i 
forhold til en lang række bestemmelser 
i Naturbeskyttelsesloven . Lovens formål 
er at værne om landets natur og miljø 
og tilsigter særligt at sikre afvejningen af 
beskyttelse og benyttelse af naturen . Des-
uden skal loven forbedre, genoprette og 
tilvejebringe områder, der er af betydning 
for vilde dyr og planter og for landskabe-
lige og kulturhistoriske interesser . En del af 
natur- og kulturbeskyttelsen er reguleret i 
Museumsloven . Det gælder indgreb i sten- 
og jorddiger .
 
Solrød Kommunes myndighedsarbejde i 
henhold til Naturbeskyttelsesloven omfat-
ter bl .a .:

•  Dispensationsansøgninger vedrørende 
indgreb i beskyttede naturtyper herun-
der angivelse af vilkår og udlægning af 
evt . erstatningsarealer . 

•  Dispensationsansøgninger vedrørende 
indgreb inden for beskyttelseslinjerne . 
Dog ikke strandbeskyttelseslinjen, der 
administreres af Kystdirektoratet

•  Konsekvensvurdering af planer og 
projekters	indflydelse	på	internationale	
naturbeskyttelsesområder

•  Ansøgninger om indgreb i sten- og 
jorddiger

Indgreb i beskyttede naturtyper
Naturbeskyttelseslovens § 3 er udformet 
som en forbudsbestemmelse, men med 
mulighed for at Byrådet kan dispensere i 
særlige tilfælde jf . lovens § 65, stk . 3 . Der 
skal således foreligge særlige omstændig-
heder, før der kan gives dispensation til 
foranstaltninger, der ændrer tilstanden af 
de beskyttede naturtyper, når ændringerne 
er væsentlige eller i modstrid med ønsket 
om at opretholde de pågældende natur-
typer som sådanne . Reglerne er under ét 
udtryk for en generel samfundsmæssig 
interesse i, at de beskyttede naturtyper 
opretholdes og ikke løbende forringes . 

I 2017 har Team Natur og Miljø givet 
dispensation til oprensning og udvidelse af 
to vandhuller hhv . i Trylleskov Strand og i 
Havdrup Vest . 

Indgreb inden for beskyttelseslinjerne til 
skov, sø, åer, kirker og fortidsminder
Formålet med naturbeskyttelseslovens 
bygge- og beskyttelseslinjer er at sikre 
områderne inden for beskyttelseslinjerne 
som værdifulde landskabselementer og 

værdifulde levesteder og spredningskor-
ridorer for plante- og dyrelivet . 

I 2017 har Team Natur og Miljø givet 
dispensation til etablering af en garage 
inden for åbeskyttelseslinjen til Skensved 
Å . Der har ikke været søgt om dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens øvrige beskyt-
telseslinjer, der administreres af Solrød 
Kommune . 

Konsekvensvurderinger i forhold til 
planer og projekters indflydelse på 
internationale naturbeskyttelsesområder 
og særligt beskyttelseskrævende arter 
(Natura 2000-områder)
Ifølge Habitatbekendtgørelsen skal Solrød 
Kommune foretage en vurdering af, om 
et ansøgt projekt i sig selv, eller i forbin-
delse med andre planer og projekter, kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt . 
I så fald skal der foretages en nærmere 
konsekvensvurdering af projektets virk-
ninger på Natura 2000-området under 
hensyn til bevaringsmålsætningen for det 
pågældende område . Viser vurderingen, 
at projektet vil skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde, kan der ikke 
meddeles dispensation til det ansøgte . Der 
skal ligeså foretages en vurdering af det 
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ansøgte projekts eventuelle indvirkning på 
de beskyttelseskrævende arter, som frem-
går af habitatdirektivets bilag 4 . 

Ovenstående vurderinger bliver foretaget 
i forbindelse med den øvrige sagsbehand-
ling . Efter behov stilles der vilkår om for-
skellige afværgeforanstaltninger, der skal 
hindre en negativ påvirkning af områdets 
særligt beskyttelseskrævende arter . 

Anmeldelsessager jf. naturbeskyttelses-
lovens § 19b
Ifølge	Naturbeskyttelseslovens	§	19b	er	en	
række aktiviteter i de internationale natur-
beskyttelsesområder anmeldelsespligtige, 
uanset om det sker i naturtyper, der er om-
fattede af naturbeskyttelsesloven . Ejeren 

skal give kommunen skriftligt besked om 
projektet, inden aktiviteten iværksættes . 
Kommunen skal efterfølgende tage stilling 
til, om aktiviteten vil medføre en forringelse 
for de arter og naturtyper, som er udpeg-
ningsgrundlaget for området .

Team Natur og Miljø har ikke modtaget an-
meldelsessager jf . naturbeskyttelseslovens 
§	19b	i	2017.	

Indgreb i sten- og jorddiger
Kommunen er myndighed i forhold til 
Museumslovens	§	29a,	der	vedrører	be-
skyttede sten- og jorddiger . Team Natur og 
Miljø har ikke modtaget ansøgninger om 
dispensation til nedlæggelse eller gennem-
gravning af sten- eller jorddiger i 2017 . 
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4.3 Andre miljømyndigheds- 
opgaver 
Foruden de ovennævnte myndigheds-
opgaver løser Team Natur og Miljø også 
myndighedsopgaver vedrørende miljøvisi-
tering af byggesager og klagesager . 

Interne høringsmøder af byggesager
Formålet med de interne høringsmøder af 
byggesager er at forebygge miljøproble-
mer ved anlæg eller udvidelse af virksom-
heder, institutioner mv . Det drejer sig om 
f .eks . at forebygge støj fra butikker og 
cafeer, tilstopning af spildevandsledninger 
pga.	manglende	fedtudskiller,	afledning	af	
eventuelt	forurenet	overfladevand	fra	par-
keringsarealer, hydraulisk overbelastning 
af kloakledninger, lugtgener fra ventilation 
og udluftninger osv . Team Natur og Miljø 
har i 2017 fortsat det tværfaglige samar-
bejde med de øvrige afdelinger i Teknik 
og Miljø, hvor en eller to medarbejdere fra 
Team Natur og Miljø deltager i ugentlige 
møde eller efter behov . På mødet bliver de 
væsentligste miljøforhold afklaret eller hen-
vist til rette sagsbehandler i Team Natur og 
Miljø, som har den nødvendige specialvi-
den på området .  

Desuden afholdes kvartalvise møder 
mellem Team Plan og Byg og Team Natur 
og Miljø . På møderne bliver særlige sager 
gennemgået og nye større sager bliver 
præsenteret . 

Klagesager, øvrige tilsyn
I 2017 har Team Natur og Miljø haft 16 
forskellige klagesager . De øgede anlægs-
arbejder i kommunen har givet anledning 
til klager over støj fra byggepladser og 
har	også	medført,	at	entreprenøren	fik	en	
indskærpelse om, at arbejdet skal foregå 
inden for normal arbejdstid . 

Spormoderniseringsarbejdet på Køge bugt 
S-bane strækningen har givet anledning 
til enkelte klager . Af hensyn til pendlerne 
skulle arbejdet foregå om natten, hvilket 
har givet anledning til henvendelser fra 
borgere . Team Natur og Miljø har kontaktet 
Banedanmark og fået dem til, at udsende 
ekstra nyhedsbreve til de berørte borgere 
langs med strækningen . 

Herudover har der været klagesager ved-
rører støj fra virksomheder, herunder støj 
ved afhentning af biler, støj fra udsugning, 
støj	fra	skæring	af	fliser	og	støj	fra	afhent-
ning	af	affald.		

På mødet bliver 
de væsentligste 

miljøforhold afklaret 
eller henvist til rette 

sagsbehandler i Team 
Natur og Miljø
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Planlægningsopgaverne består i udar-
bejdelse af en række planer på natur- og 
miljøområdet, som hver især beskriver 
status og fastsætter mål og indsatser 
for den periode, som planen skal virke 
(planperioden).	Planerne;	vandhandlepla-
nen, vandforsyningsplanen, indsatsplan 
for	grundvandsbeskyttelse,	affaldsplanen,	
varmeforsyningsplanen, spildevandsplanen, 
natura 2000 handleplaner og klimatilpas-
ningsplanen er lovpligtige mens klimapla-
nen og naturkvalitetsplanen er frivillige for 
kommunen at udarbejde . 

Generelt gælder, at planerne fungerer som 
et arbejdsredskab for kommunen i planpe-
rioden samtidig med, at de skal orientere 
kommunens borgere, virksomheder og 
andre interesserede om den forventede 
udvikling inden for de respektive planom-
råder i kommunen .

Vandområdeplan  2015-2021
Vandområdeplanen 2015-2021 er anden 
generation af statens vandplaner . Vand-
områdeplanernes hensigt er at forbedre 
det danske vandmiljø og sikre renere vand 
i Danmarks kystvande, søer, vandløb og 
grundvand i overensstemmelse med EU’s 
vandrammedirektiv . Danmark er opdelt i 
23 Hovedvandområder . Solrød Kommune 
høre til Hovedvandområdet Køge Bugt .  
Det bindende indhold i implementeringen 
af vandrammedirektivet er udmøntet i be-
kendtgørelser om miljømål og indsatspro-
grammer og række andre bekendtgørelser . 
Det er Miljøstyrelsen der har udpeget de 
vandløb der er omfattet af miljømål (god 
økologisk tilstand) . 

Med aftalen om Fødevare- og landbrugs-
pakken i december 2015 blev regeringen 
og aftaleparterne enige om, at de mind-
ste af alle de udpegede vandløb (type 
1-vandløb) skulle kvalitetssikres ift . om er 
det er muligt at vandløbet kan opnå god 
økologisk tilstand . Det er vandløb med 
et opland mindre en 10 km² der er blevet 
genvurderet ift . om det er muligt – inden 
for en forsvarlig økonomi - at forbedre 
miljøtilstanden . Hvis der ikke er noget fald, 
vandløbet er helt lige og uddybet og der 
ikke er fysisk variation i form at sten, grus, 
rødder mm, der skaber levesteder for de 
arter der er grundlaget for hvad tilstanden 
måles til at være ift . artssammensætnin-
ger, vil det koste rigtig mange penge at 
restaurere vandløbet og man er ikke sikker 
på det virker . 

Til at assistere med dette arbejde nedsattes 
i april 2017 et vandråd pr . hovedvandop-
land . Vandrådenes viden om lokale forhold, 
skulle bringes i spil i forbindelse med 
kvalificering	af	afgrænsning	og	udpegning	
af de vandløb, der indgår i vandområde-
planerne 2015-2021 .

Solrød Kommune blev udpeget til at være 
sekretariatskommune for hovedvandop-
landet Køge Bugt (21 kommuner) . I kraft af 
sekretariatsfunktionen har Team Natur og 
Miljø afholdt en række møder i vandrådet, 
og gennemført en besigtigelsestur med 
vandrådsmedlemmerne . Alle dagsordner, 
referater	m.m.	har	været	offentliggjort	på	
Solrød Kommunes hjemmeside .

5

Planlægningsopgaver
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Indsatsplan for grundvandsbe-
skyttelse
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
udarbejdes iht . Vandforsyningsloven . 
Danmark har en national målsætning 
for drikkevandsforsyning, som går på, at 
vandforsyningen skal være baseret på rent 
grundvand – dvs . uden pesticider, klorere-
de opløsningsmidler, oliekomponenter og 
forhøjede	indhold	af	problemstoffer	som	
f .eks . nitrat og nikkel . 

Som hovedregel må vandet kun gennemgå 
en helt simpel rensning, inden det sendes 
ud til forbrugerne . Nogle steder er man 
dog blevet indhentet af fortidens synder, 
så man i dag står uden mulighed for at 
forsyne borgerne med rent drikkevand . Da 
der sjældent gives tilladelse til videregå-
ende rensning af vandet, er konsekvensen, 
at vandværker over hele landet har været 
tvunget til at lukke boringer og forsøge at 
finde	nye	kildepladser.	

I	1999	besluttede	folketinget	at	gen-
nemføre en kortlægning af de vigtigste 
grundvandsområder i landet . Formålet 
med kortlægningen er at sikre nuværende 
og fremtidig drikkevandsforsyning . Det er 
Naturstyrelsen der gennemfører kortlæg-
ningen, der efterfølgende anvendes som 
datagrundlag til udarbejdelsen af indsats-
planer for grundvandsbeskyttelse i de kort-
lagte områder . Det er kommunerne, der 
udarbejder de efterfølgende indsatsplaner . 
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er 
dynamiske handlingsplaner, der beskriver, 
hvad der konkret skal iværksættes for at 
beskytte grundvandet i et bestemt område . 
Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle 
områder, der er udpeget som ”Områ-
de med Særlige Drikkevandsinteresser” 
(OSD) . Da stort set hele Solrød Kommune 
er udpeget som OSD, skal der udarbejdes 
indsatsplaner for hele kommunen . 

Solrød Kommune skal i alt udarbejde 
indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i 
3 delområder: Solrød Strand, Havdrup og 
Lille Skensved . Sidstnævnte udarbejdes i 
samarbejde med Køge Kommune . Indsats-
planen for Solrød Strand og Havdrup er 
udarbejdet . Indsatsplanen for Lille Skens-
ved er under udarbejdelse . Det er Køge 
Kommune, der er pennefører på planen . 

I 2017 har Team Natur og Miljø gennem-
ført en revision af indsatsplanen for Solrød 
Strandområdet . Den endelige revision af 
planen blev godkendt af Byrådet i oktober 
2017 .  
  

Vandforsyningsplanen  
Kommunerne skal i henhold til Vandfor-
syningslovens § 14 udarbejde vandfor-
syningsplaner, der beskriver, hvorledes 
vandforsyningen i kommunen skal tilret-
telægges og sikres . Vandforsyningsplanen 
skal udarbejdes i samarbejde med de alme-
ne vandværker . Planen indeholder, ud over 
de lovmæssige krav til planens indhold, 
målsætninger for udviklingen af vandforsy-
ningen i kommunen og en række konkrete 
initiativer for de enkelte vandværker . 

Solrød Kommune udarbejdede sin første 
vandforsyningsplan	i	1991.	Den	blev	revi-
deret i år 2002 . Team Natur og Miljø har 
arbejdet på en ny revision af planen, som 
har været i høring hos vandværkerne . 

I 2017 har Team Natur og Miljø gennemført 
en revision af vandforsyningsplanen . Den 
endelige revision af planen blev godkendt 
af Byrådet i marts 2017 . 
 

Da stort set hele 
Solrød Kommune 

er udpeget som OSD, 
skal der udarbejdes 

indsatsplaner for hele 
kommunen. 



30  NATUR- OG MILJØBERETNINGEN 2017
 SOLRØD KOMMUNE

Spildevandsplanen
Med den første miljøbeskyttelseslovs ved-
tagelse	i	1973	blev	kommunerne	forpligtet	
til at udarbejde en samlet plan for bort-
skaffelse	af	spildevand	i	kommunen	og	
mindst hvert 4 år foretage en revision af 
planen . Formålet med spildevandsplanen 
er, at give en samlet oversigt over den eksi-
sterende og planlagte spildevandshåndte-
ring i kommunen, herunder belyse de mil-
jømæssige og økonomiske konsekvenser 
for kloakforsyningen . Spildevandsplanen 
udgør det retlige grundlag for tilslutninger 
af eksisterende og nye ejendomme til den 
offentlige	kloak.

Byrådet vedtog den seneste revision af 
Solrød Kommunes spildevandsplan i marts 
2014 . Planen fastsætter politiske mål med 
konkrete indsatser, som kommunen skal 
gennemføre på spildevandsområdet i peri-
oden 2014-2018 .

I 2017 har kommunen arbejdet med føl-
gende indsatser i spildevandsplanen:

•  Opbygning af systematisk indsamling 
af spildevandsdata, således at der ska-
bes et detaljeret overblik over spilde-
vandssystemets	effektivitet.	Der	sendes	
løbende data om spildevandssystemet 
fra KLAR til kommunen .   

•  Kampagne for reduktion af miljøfrem-
mede	stoffer.	Der	er	udarbejdet	en	fol-
der til kommunens virksomheder, med 
information og gode råd om reduktion 
i	forbruget	af	miljøfremmede	stoffer.	
Folderen er omdelt i forbindelse med 
virksomhedstilsyn i 2017 og vil blive lagt 
på kommunens hjemmeside .

•  Undersøgelse af nedsivningsmulighe-
derne i strandområdet . Formålet med 
undersøgelsen er at afdække, om der 
er behov for alternative løsninger til af-
ledning af regnvand i området . Der er i 
2016 etableret 3 boringer i strandområ-
det som monitorerer grundvandsstan-
den over en periode på 1 år . Herefter 
er der i 2017 etableret 3 boringer, som 
monitorerer over en kortere periode for 
verificere	de	første	målinger	samt	for	at	
forbedre datagrundlaget . Resultaterne 
skal herefter analyseres . Undersøgelsen 
forventes afsluttet i 2018 .  

•	 	Vurdering	af	trafikbelastede	udlednin-
ger til vandløb . Mange udledninger af 
vejvand til vandløb sker uden forud-
gående	rensning	og/eller	har	ingen	
udledningstilladelse . Det skal derfor 
vurderes,	om	vejvand	fra	trafikbelaste-
de vejstrækninger har en uacceptabel 
påvirkning på kommunens vandløb, og 
om der er behov for at meddele nye 
udledningstilladelser til udledningerne . 
Der	er	udvalgt	3	udledninger/udled-
ningsstræk til 3 af kommunens vand-
løb, som udleder vejvand fra nogle af 
de	mest	trafikbelastede	kommunale	
vejstrækninger . Team Natur og Miljø 
har sat en rådgiver til at undersøge, 
om	de	trafikbelastede	udledninger	har	
en uacceptabel påvirkning på kom-
munens vandløb . Afrapporteringen 
er modtaget i 2017 og konkluderer, at 
belastningen fra vejvand ikke er det 
afgørende for at der ikke er målopfyl-
delse i kommunens vandløb . Dog er 
udledningen ved Karlstrup Mosebæk 
(U7) mere belastet af miljøfremmede 
stoffer	end	de	øvrige.	 
Der er meget industri i oplandet til U7 
(Silovej, Motelvej, Cementvej) Kommu-
nen har bedt rådgiveren udarbejde en 
rapport på baggrund af kildeopsporing 
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af forureningen . Undersøgelsen er 
afsluttet i 2017 og evalueres i 2018 .

•  Ny udledningstilladelse til Solrød 
Renseanlæg . Solrød Renseanlægs 
biologiske kapacitet er blevet for-
øget i forbindelse med indførelse af 
nyt regn-styresystem, som medfører, 
at der kan håndteres mere vand på 
anlægget i regnvejrssituationer . Team 
Natur og Miljø har derfor bedt KLAR 
Forsyning fremsende en ansøgning om 
ny udledningstilladelse på baggrund af 
den øgede kapacitet . KLAR Forsyning 
oplyser, at den øgede kapacitet ikke 
er endeligt dokumenteret samt at ren-
seanlægget muligvis vil blive nedlagt 
inden for 3-5 år . I 2018 forventes det 
afklaret om renseanlægget skal ned-
lægges samt om udledningen overhol-
der kravene i den gældende tilladelse .

•  Renovering af kommunale pumpesta-
tioner for regnvand . Med henblik på at 
sikre	at	regnvandssystemet	er	effektivt	
og	vedligeholdt	samt	opnå	en	effektivi-
tetsforøgelse renoveres de mest træn-
gende af kommunens pumpestationer 
for regnvand løbende . Renoveringen af 
3 pumpestationer er startet i 2017 og 
forventes afsluttet i foråret 2018 .

•	 	Udlednings-/tilslutningstilladelser	til	
vandværker . De almene vandværker i 
Solrød Kommune skal have tilslutnings- 
eller udledningstilladelser til udledning af 
filterskyllevand.	Indsatsen	er	startet	i	2017	
og forventes afsluttet i løbet af 2018 .

Klimatilpasningsplanen
Som en reaktion på de tilbagevendende 
oversvømmelser besluttede Solrød Kom-
mune i 2010 at få undersøgt hele regn- og 
spildevandssystemets samlede funktion 
under regn ved hjælp af et måleprogram 
og registreringer af faktiske forhold ved 
oversvømmelserne . Kortet øverst viser re-
sultatet af målingerne, registreringerne og 
en vurdering af de områder i kommunen, 
som risikerer at blive oversvømmet ved 
regnhændelser på henholdsvis 5 eller 10 år .

I takt med udarbejdelsen af oversvøm-

melseskortet blev der i 2011 udarbejdet 
en strategi for hvordan klimatilpasningen 
skulle takles i kommunen . Strategien og 
oversvømmelseskortet dannede basis for 
et forslag til klimatilpasning af regnvands-
systemet i byerne og de bynære vandløb 
i tilknytning til regnvandssystemerne . Kli-
matilpasningen blev i forslaget anslået til at 
koste omkring 200 mio . kr . over de næste 
20 år, svarende til en årlig investering på 10 
mio . kr . Pengene hentes fra spildevandstak-
sten, som forventes at stige jævnt . 

Klimatilpasningsstrategien blev vedtaget 
af Byrådet i oktober 2012, og i 2013 blev 
det implementeret i kommuneplanen, der 
således udgør den overordnede ramme for 
klimatilpasning i Solrød Kommune . Klima-
tilpasningsindsatsen er desuden imple-
menteret i spildevandsplanen og består i:
 
•  Etablering af bassiner og udvidelse af 

eksisterende ledningssystemer efter 
en prioriteringsplan, der bygger på en 
risikovurdering af oversvømmelser og 
skade

•  Klimatilpasningsprojekter i det åbne land . 

I 2017 er der arbejdet videre med de 
nævnte indsatser på følgende måde . 

Kortet viser oversvømmelser ved en 
5 og 10 års hændelse
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Etablering af bassiner mv. 
Team Natur og Miljø har i samarbejde med 
KLAR Forsyning lokaliseret mulige placerin-
ger af regnvandsbassiner, vurderet behovet 
for udvidelse af ledningsnet og behov 
for pumpestationer . Der er udarbejdet et 
foreløbigt kort med ønsker til placering af 
bassinerne . Bassinerne ønskes indarbejdet 
i kommuneplanen som et selvstændigt 
tillæg, så arealerne bliver reserveret . 

Der arbejdes løbende med udvikling og 
prioritering af regnvandsbassinerne . Der 
er for eksempel i forbindelse med udvik-
lingen af et nyt byrum på stationspladsen 
i Havdrup, været undersøgt mulighederne 
for at KLAR Forsyning kan få indarbejdet 
et bassinvolumen i projektet, som led i 
klimatilpasningen af Havdrup By .

Klimatilpasningsprojekter i det åbne 
land 
Team Natur og Miljø har som led i klima-
tilpasningen i det åbne land e foretaget en 
analyse	af	kapaciteten	i	alle	de	offentlige	
vandløb . Arbejdet har dels bestået i, at der 
er sendt spørgeskemaer ud til alle lodseje-
re med jord, der støder op til et vandløb, 
dels at der på baggrund af diverse vand-
løbsopmålinger er foretaget beregninger 
af vandspejl, så vi kan se, hvor der er ud-
fordringer med oversvømmelser . Analysen 
pågår i 2018 og vil danne baggrund for 
beslutninger om konkrete projekter, som 
f .eks . reguleringer af vandløb, behov for 
tilbageholdelse af vand mm .
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Skybrudsplan
I 2017 er arbejdet med udarbejdelsen af en 
samlet skybrudsplan sat i gang . Målet med 
skybrudsplanen er, at få et overblik over, 
hvor klimatilpasningsplanen skal suppleres 
med tiltag for at undgå skadevoldende 
oversvømmelser ved skybrud . Planen skal 
anvise konkrete indsatser inden for hvert 
kloakopland, en økonomisk oversigt over 
indsatserne og en tidsplan for gennemfø-
relsen . Tanken er at indsatserne så vidt mu-
ligt skal skabe merværdi for byen . Arbejdet 
pågår i 2018 .

Risikostyringsplan for oversvøm-
melse af kystzonen 2015-2021
EU har gennem oversvømmelsesdirek-
tivet besluttet at medlemslandende skal 
planlægge	mod	stormflodshændelser.	
I Danmark er der udpeget 10 områder, 
hvor Naturstyrelsen vurderer, at der er 
forøget risiko for oversvømmelser, et af 
disse områder er Køge Bugt . Kommunerne 
i de 10 udpegede risikoområder er blevet 
pålagt at udarbejde en risikostyringsplan 
for oversvømmelse af kystzonen . Planen 
skal have et vedtaget mål for beskyttelse 
samt en række tiltag til forebyggelse og 
afhjælpning af oversvømmelser . 

I 2015 vedtog Byrådet den endelig 
risikostyringsplan for oversvømmelse af 
kystzonen . Planen beskriver en række 
indsatser, der skal gennemføres i planperi-
oden . I 2017 er der arbejdet med følgende 
indsatser:

•  Udarbejdelse af et idekatalog til 
kystsikring . Der har været afholdt en 
række møder i en udviklingsgruppe 
for kystsikring . Udviklingsgruppen 
arbejder i fællesskab på, at vælge den 
mest optimale kystsikringsløsning i 
Solrød Kommune, som skal indstilles til 
vedtagelse i Byrådet . Ligeledes arbejder 
gruppen med den økonomiske forde-

ling af udgifter til kystsikringen samt 
organisering af vedligeholdelse af en 
kommende kystbeskyttelse . Projektet 
fortsætter i 2018 . 

•  Udarbejdelse af en beredskabsplan 
for	Stormflod.	Planen	er	pt.	i	for-hø-
ring hos grundejerforeningerne langs 
med kysten og det frivillige beredskab . 
Planen forventes forelagt Byrådet i april 
2018 . 

Affaldsplanen
Kommunerne	skal	i	henhold	til	Affaldsbe-
kendtgørelsen	udarbejde	affaldshåndte-
ringsplaner, der gælder både for private 
og	erhverv.		Formålet	med	affaldshånd-
teringsplanen er at give en status for 
affaldsområdet	i	kommunen,	samt	beskrive	
fokusområder og handlinger for den kom-
mende	periode.	Affaldsplanen	fastlægger	
initiativer	for	håndteringen	af	affaldet	fra	
borgerne, kommunale institutioner og 
virksomhederne .

Alle kommuner skal hvert 6 . år udarbejde 
en	12-årig	plan	for	affaldshåndteringen	i	
kommunen .  Byrådet vedtog den sidste 
reviderede	affaldshåndteringsplan	for	
Solrød Kommune i september 2014 . Planen 
gælder	for	perioden	2014-2019.

I 2017 har kommunen bl .a . arbejdet med 
følgende	initiativer	i	affaldsplanen:

Etablering af nedgravede affaldsbehol-
dere i centrene
I 2017 er der blevet etableret nedgravede 
affaldsbeholdere	for	papir,	pap	og	glas	i	
hhv . Solrød Center og Havdrup Center . De 
gamle	affaldsbeholdere	er	blevet	skrottet.	
Formålet	var	at	forskønne	affaldspladserne	
i centrene . 

I Danmark 
er der udpeget 

10 områder, hvor 
Naturstyrelsen vurderer, 
at der er forøget risiko 
for oversvømmelser, et 

af disse områder er 
Køge Bugt
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Indsamling af farligt affald
I 2017 blev der indført miljøkasser til 
ca . 7000 husstande . I miljøkasserne kan 
borgerne	lægge	farligt	affald	og	småt	
elektronik . Kassen kan efter bestilling blive 
hentet op til 4 gange om året . I forbindelse 
med Miljøkassen har der været en massiv 
informationskampagne i samarbejde med 
Grønt Råd . Informationskampagnen har 
bl .a . indeholdt video med om sortering, 
reklamefilm	vist	i	Munkekær	Bio,	postcards,	
magnet til køleskabet, annoncer og events . 
Formålet med Miljøkassen er at reducere 
mængden	af	farligt	affald	der	lander	i	dag-
renovationen	eller	i	brændbart	affald.

Information/kommunikation
Ud over informationskampagne for 
Miljøkassen har der i 2017 været fokus på 
at bruge Facebook, hvor det kan lade sig 
gøre . Facebook er både blevet brugt til at 
profilere	projekter,	men	også	til	at	svare	på	
spørgsmål fra borgere .

Klimaplanen
Solrød Kommune udarbejdede i 2010 en 
klimaplan på eget initiativ . Klimaplanen har 
til formål at sikre, at kommunen bidrager 
til at reducere klimapåvirkningerne på 
linje med de krav og aftaler, der nationalt 
og internationalt er indgået . Klimaplanen 
dækker perioden 2010-2025 . Det er såle-
des en langsigtet plan, hvor målet i 2025 
er at reducere drivhusgasserne med 55 
%.	Klimaplanen	fastlægger	en	lang	række	
projekter, der hver især skal bidrage til at 
nå målsætningen .

Team Natur og Miljø har i 2017 igangsat 
eller fortsat følgende indsatser iht . planen: 

•  Optimering af driften på Solrød Biogas . 
I 2017 har der især været arbejdet på at 
optimere transporten af den afgassede 
biomasse til landbruget, håndteringen 
af	flydeplag	på	den	afgassede	biomas-
se og modtagelsen af tang fra Solrød 
Strand .   

•  Undersøgelse af mulighederne for an-
vendelse af overskudsvarme fra CPKelco 
til fjernvarmeforsyning af Kirke Skens-
ved, Naurbjerg og dele af Havdrup . 

Formålet med projektet er at etablere en 
CO₂-neutral	varmeforsyning.		Analyser	
viser, at spildvarmen fra CPKelcos pro-
duktion vil kunne omsættes direkte til 
fjernvarme med en positiv økonomi for 
varmekunderne	og	en	markant	CO₂-be-
sparelse til følge .  Projektet består af 
tre	dele;	1)	Levering	af	overskudsvarme	
fra CP Kelco, 2) Udbygning af fjernvar-
mesystemet og 3) Design af et smart 
fjernvarmesystem baseret på kundernes 
egentlige varmeforbrug . Pt . er Team 
Natur og Miljø i færd med at vurderer 
projektet iht . kravene i Varmeforsynings-
loven . Teamet forventer at projektfor-
slaget vil blive forelagt Byrådet inden 
sommerferien 2018 . 

 

Naturkvalitetsplan 2014-2018
Solrød Kommune vedtog den 18 . august 
2014 Naturkvalitetsplan 2014-18 . Formålet 
med Naturkvalitetsplanen er at sikre en 

fokuseret og prioriteret plejeindsats, der 
skaber forudsætninger for et varieret dyre- 
og planteliv på naturarealerne i Solrød 
Kommune . Naturkvalitetsplan 2014-2018 
bygger på en samlet kortlægning af Solrød 
Kommunes naturværdier gennem en struk-
tureret gennemgang af lokaliteterne og 
efterfølgende værdisætning . Planen skal 
ses i sammenhæng med kommunens øv-
rige planlægning inden for naturområdet 
fx Natura 2000-planerne og kommunens 
klimatilpasningsprojekter . Tilsammen skal 
planlægningen bidrage til at stoppe tabet 
af biologisk mangfoldighed i kommunen . 
Som en del af planen har Solrød Kommune 
vedtaget et revideret administrations-
grundlag for behandling af sager inden for 
naturområdet . Planen forventes fornyet 
hvert fjerde år . 

Team Natur og Miljø har i 2017 igangsat 
eller fortsat følgende konkrete naturpleje-
indsatser iht . planen: 
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•  Etableret ny indhegning til fåregræs-
ning nord for Trylleskoven til sikring af 
bestanden af forskellige hedearter og 
især den truede Argus Blåfugl, der lever 
ved Trylleskoven .

•  Foretaget en større udtynding i træo-
pvæksten i Jersie Strandpark til glæde 
for bl .a . overdrev og hede . 

•  Fortsat afgræsning af kommunale 
strandengsmatrikler ved Lyngagervej . 

•  Rydning af de invasive arter, rynket 
rose og gyvel fra kommunens vigtigste 
naturområder er forsat . 

•  Den årlige rydning af opvæksten på 
gravhøjene nord for Solrød Landsby er 
fortsat . 

Desuden er Naturkvalitetsplanen og 
retningslinjerne for naturbeskyttelsesområ-

der, potentielle naturbeskyttelsesområder, 
økologiske forbindelser og potentielle øko-
logiske forbindelser blevet bedre integreret 
i Kommuneplanen . 

Derudover er målsætningerne fra Na-
turkvalitetsplanen blevet indarbejdet i 
udbudsmaterialet til det kommende udbud 
på vej- og parkområdet .

Natura 2000 handleplaner
Kommunens Natura 2000 handleplaner 
udarbejdes i henhold til Miljømålsloven . 
Natura 2000-områderne har en særlig 
natur, som ligger i de største og mest sår-
bare af kommunens naturområder . Derfor 
indgår både områder til lands og til vands . 

I Solrød kommune er der to Natura 2000 
områder;	Ølsemagle	Strand	og	Staunings	
Ø samt Gammel Havdrup Mose .
 

Solrød Kommune vedtog den 27 . marts 
2017 Natura 2000-handleplaner for 2016-
2021 i samarbejde med nabokommunerne, 
Køge og Roskilde, samt Naturstyrelsen . 
Målet er at stoppe tilbagegangen og 
forbedre den natur, der er omfattet af EU’s 
direktiver om beskyttelse af natur . 

Team Natur og Miljø har i 2017 arbejdet 
med implementeringen af handleplanerne . 
Afgræsningen af arealerne på indersiden af 
Staunings Ø –lagunen er forsat på anden 
sæson . I Gl . Havdrup Mose er der igangsat 
et arbejde for at etablere en fælles græs-
ningsaftale for arealerne . 
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6

Driftsopgaver

Teamets driftsopgaver består i indsamling 
og	bortskaffelse	af	affald	fra	private	hus-
stande, i vedligeholdelse af de kommunale 
vandløb samt i gennemførelse af pleje- og 
driftsplaner for naturområderne i kommu-
nen .

Affald
Solrød Kommune har efter udbud i 2015 
udlicitereret indsamling og transport af 
affald	fra	borgerne	til	renovationsfirmaet	
RenoNorden . Team Natur og Miljø vare-
tager driftsopgaver i form af borgerhen-
vendelser, vedligeholdelse af data, tilsyn, 
betaling af regninger og kontraktstyring .

Den løbende drift er ikke beskrevet, men af 
særlige opgaver i 2017, kan nævnes:

Digitale selvbetjeninger
Der er blevet arbejdet med driften af de 
digitale	selvbetjeninger.	”Mit	affald”	er	

løbende rettet til . Status på tilmeldinger til 
sms og email service er i alt 4160 tilmel-
dinger .

Affaldshæfte
I	2017	er	affaldshæftet	ikke	trykt.	Affalds-
hæftet er opdateret på hjemmesiden . Der-
udover har det været trykt som et indstik i 
lokalavisen Sydkysten . 

Klager over affaldsordningerne
I Solrød Kommune har vi en velfungeren-
de	affaldsordning	med	få	klager.	Der	er	
dog sket en stigning fra 2016 til 2017 med 
200%	flere	klager.	Årsagen	til	den	kraftige	
stigning i klager skyldes hovedsageligt 
udskiftning	af	driftschef,	formand	og	flere	
renovationsmedarbejdere i renovations-
firmaet.	I	2017	har	der	i	alt	været	490	
berettigede	klager.	Heraf	har	de	179	klager	
handlet om manglende afhentning af 
dagrenovation og 122 klager handlet om 
efterladt skrald på jorden . Fejl i forbindelse 
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med afhentning af dagrenovation var i 
2017 på 1,2 ‰, hvilket er under det fastsat-
te mål om, at fejlmarginen skal ligge under 
5 ‰ hvert år . 
Der er udstedt bod 3 gange i 2017 vedr . 
hhv . skrald der er efterladt, gentagne 
manglende tømning af glascontainer samt 
uhensigtsmæssig opførsel .

Vandløb
I Solrød Kommune har vi ca . 30 km 
offentlige	vandløb	fordelt	på	4	vandløbssy-
stemer: Møllebæk-systemet, Karlstrup Mo-
sebæk, Solrød Bæk-systemet og Skensved 
Å-systemet . Team Natur og Miljøs opgave 
er at sørge for, at de kommunale vandløb 
vedligeholdes i henhold til de fastsatte 
bestemmelser i de respektive vandløbsre-
gulativer . Teamet har udliciteret den fysiske 
opgave med vedligeholdelse af vandløben-
de til Hede Danmark . Derudover er der i 
kontrakten med OK Nygaard - kommunens 
entreprenør på vej og parkområdet – visse 
vandløbsopgaver, som omhandler udløbe-
ne i Køge Bugt og vedligeholdelse af hegn 
langs vandløbene m .m . 

Grødeskæringer mv. 
I 2017 er der foretaget 2 grødeskæringer 
i strømrenden på alle de åbne vandløbs-
strækninger . Grødeskæringen er primært 
sket ved hjælp af håndkraft . Kun hvor 
vandløbsbunden var meget blød, blev der 
anvendt maskine af hensyn til sikkerheden 
ved arbejdets udførelse

Opmåling af vandløb
I 2017 er der foretaget kontrolopmåling af 
Skensved Å, Karlstrup Mosebæk, Tilløb til 
Karlstrup Mosebæk, Lillesletstreget, Mag-
leengstreget, Skæringsstreget og Gam-
melmosestreget . Der er i alt målt 11,8 km 
vandløb op . Opmålingen har vist, at der 
skal	ske	oprensning	på	i	alt	1.9	km	af	disse.

Naturpleje
Kommunen er forpligtet til at pleje de 
kommunale naturarealer . Det kan være 
i form af rydning af uønsket opvækst, 
bekæmpelse af ikke hjemmehørende arter 
som rynket rose og bjørneklo, vedlige-
holdelse af indhegning til afgræsning, 
affaldsindsamling	samt	vedligeholdelse	
og udbygning af publikumsfaciliteter som 

skiltning, bænke, borde mv . Opgaven løses 
af kommunens eksterne entreprenør OK 
Nygaard . Team Natur og Miljøs opgave er 
at kontrollere, at plejen af naturarealerne 
bliver udført i overensstemmelse med 
Naturkvalitetsplan 2014-18 og pleje- og 
driftsplanerne for de enkelte naturområder . 

Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo
Solrød	Kommune	har	ikke	en	officiel	
indsatsplan i forhold til bekæmpelse af 
den invasive plante, Kæmpebjørneklo . Det 
betyder, at bekæmpelsen af planten på 
private arealer sker af frivillighedens vej . 
Bjørneklo bekæmpes på alle kommunale 
arealer af OK-Nygaard .

I 2017 startede Solrød Kommune et forsøg 
med en mere intensiv og koordineret 
bekæmpelsesindsats langs Skensved Å . 
Forsøget startede med et lodsejermøde for 
alle lodsejere langs Skensved Å i februar . 
På mødet blev der oplyst om plantens 
skadevirkninger og de mulige bekæm-
pelsesmetoder . I april blev der holdt et 
lodsejermøde i felten, hvor bekæmpelses-
metoderne blev demonstreret i praksis .

Som en del af forsøget står Solrød Kom-
mune i en årrække for bekæmpelsen af 
bjørneklo på vandløbsskrænterne og i 
2 meterbræmmerne på de første 3 km 
af Skensved Å (fra kommunegrænsen til 
Roskilde til baneoverskæringen ved Lille 
Skensved (Regional-banen ml . Roskilde og 
Køge) . Bekæmpelsen overgår derefter til 
lodsejeren .

Efterhånden som bjørnekloen forsvinder 
fra	denne	strækning	flyttes	forsøgsstræk-
ningen længere øst på . 

Skensved	Å	er	i	2017	blevet	overfløjet	med	
drone . 

I løbet af det første år af forsøget er der 
således skabt et bedre overblik over artens 
forekomst både i forhold til placering og 
antal . Dermed er der lokaliseret et par 
”hotspots” hvor der skal gøres en ekstra 
indsats .  
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Solrød Kommune opfylder kravene for 
målopfyldelse i 2017 i henhold til reglerne i 
Bekendtgørelse om miljøtilsyn . Det er sam-
tidig Team Natur og Miljøs vurdering, at 
der er en udbredt forståelse for at forebyg-
ge miljøproblemer iblandt virksomhederne, 
og	at	de	fleste	tilfælde	af	uhensigtsmæs-
sige miljøforhold bliver udbedret efter en 
konstruktiv dialog og efter blot få bemærk-
ninger fra kommunens side . 

Med hensyn til øvrige myndighedsbe-
handlinger kan det konkluderes, at der 
i 2017ikke har været nogen væsentlige 
jordforureninger, grundvandsforurening-
er, vandløbsforureninger mv .  Der har til 

7

Sammenfatning

gengæld været brugt mange ressourcer 
på, at myndighedsbehandle ansøgninger 
om spildvandstilladelser til boligøer ved 
Trylleskov Strand, indvindingstilladelser til 
enkeltindvindere og almene vandværker, 
revision af vandløbsregulativer for Karlstrup 
Mosebæk systemet og udarbejdelse af 
diverse tilladelser i forbindelse med Krigers 
Flak . 

Driftsopgaver i 2017 er forløbet hensigts-
mæssigt, og der er igangsat en række 
indsatser i henholdsvis spildevandsplanen, 
affaldsplanen,	naturkvalitetsplanen,	og	
risikostyringsplanen for oversvømmelser 
fra Køge Bugt . 
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Bilag 1: Håndhævelse

Af tabellen kan ses de håndhævelser, som kommunen har foretaget på virksomheder og 
landbrug omfattet af tilsynsbekendtgørelsen i 2017 . 

Tabel 4: Håndhævelser på virksomheder og landbrug i 2017

Bilag

VIRKSOMHEDSTYPE HENSTILLING INDSKÆRPELSE PÅBUD
POLITI-

ANMELDELSER

Godkendelsespligtige 2 2 0 0

Bilag 1, brugerbetalingsbek . 4 1 0 0

Autoværksteder 4 1 0 0

Dyrehold 3 1 0 0

Andet (tankstation) 0 1 0 0

VIRKSOMHEDSTYPE

UDGIFT 
FREMMEDE 
TJENESTE 
YDELSER 

(KR .)

VIRKSOM-
HEDER 

OMFATTET 
AF BRUGER-
BETALING 

PR . 1 .1 . 2017

TILSYNS- 
BESØG, 
TOTALT

FAKTISK 
BESØGTE 
VIRKSOM-

HEDER

OPKRÆVET 
BRUGER-BE-
TALING (KR .)

ANTAL 
REVURDE-
RINGER AF 
GODKEN-
DELSER

Godkendelsespligtige 0 12 6 5 4287 0

Bilag 1, 0 29 7 7 14788 0

Autoværksteder 0 24 6 6 3975 0

§ 42 0 0 1 1 0 0

Dyrehold med mellem 3 
DE – 75 DE & landbrug 
m . § 16 tilladelse 

0 8 1 1 3460 0

Andet* 0 0 17 0 0 0

I alt 0 - 26511 0

Bilag 2. Brugerbetaling

I nedenstående tabel er vist antal tilsyn samt opkrævet brugerbetaling i 2017 .

Tabel 5: Tilsyn samt opkrævet brugerbetaling i 2017    

 

*Tilsyn med klagesager, støj, mv . 
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