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Ulovlig transport af affald der 
ender på en rasteplads

Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune

Der er mange penge at hente, hvis mange ton 

forurenet eller uforurenet byggeaffald bliver de-

poneret i en skov i stedet for til det rette anlæg 

for affaldsbehandling – altså for den virksomhed 

der foretager det ulovlige. I foråret var der et 

eksempel fra Nordsjælland, hvor byggeaffald fra 

en nedreven kirke var smidt på en rasteplads. 

Regningen kan her løbe op i 3-400.000 kr. for 

at få affaldet til rette behandling.

Du har ansvaret for dit eget affald
Har du byggeaffald, eller andet affald, er det 

dit ansvar at bruge en registreret transportør 

eller indsamler til at hente dit affald. Du skal 

sikre dig, at den vognmand, du benytter, er 

godkendt til transport af affald og er opført i 

affaldsregistret. Affaldsregistret er en database 

som Miljøstyrelsen har oprettet. Du kan finde 

den på https://www.affaldsregister.mst.dk/

Du må gerne transportere dit eget affald til 

genbrugspladsen, men hvis andre kører med dit 

affald, er de pr. definition affaldstransportører 

og skal dermed være registreret som sådan. 

Affaldet skal altid transporteres til et godkendt 

modtageanlæg, medmindre affaldet kan gå til 

direkte genbrug. Du kan bede transportøren 

om en kvittering på, at affaldet er afleveret til 

modtageanlægget.

En transportør har ansvaret for at køre dit 
affald derhen, hvor du siger det skal, mens en 
indsamler overtager ansvaret for affald og selv 
finder ud af, hvor affaldet skal hen.

Som transportør af affald  
skal du lade dig registrere
Kører du affald, skal du huske at lade dig regi-

strere. Registreringen foregår gennem Miljøsty-

relsen på https://www.affaldsregister.mst.dk/. 

Du skal bruge din digitale medarbejdersignatur, 

når du registrerer dig – har du spørgsmål, kan 

du kontakte Miljøstyrelsens medarbejdere på 

Tlf: 7012 0211.
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I foråret har der i pressen været flere eksempler på ulovlig afhentning af affald, som efterfølgende bliver 
dumpet på en rasteplads, en skov eller en tom byggegrund. Tjek din transportør, så det ikke er dit affald, 
der ender de forkerte steder.

Her er det ”kun” et lille læs byggeaffald der er smidt på vejen.
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Kampagne  
”Hjælp Fisken” – 
Alle regnvands-
riste er kun til 
regnvand
En blå fisk på asfalten ved regnvandsriste skal 
 minde virksomheder og grundejere i Greve og Solrød 
 Kommuner om at passe på vores vandmiljø og bade-
vand. Spildevand, som havner i regnvandsristene, ender 
nemlig i vandløb og moser – og senere i badevandet.

Af Marianne Fiirgaard Nielsen, Greve Kommune  
og Mikkel Glargaard, Solrød Kommune

Kloakken langs vejene er kun beregnet til 

regnvand, så hvis man for eksempel hælder 

vaskevand fra bilvask eller kemikalier i kloakken, 

ryger det direkte ud i vandløb og moser og 

videre ud til vores badevand. Oftest er det ikke 

af ond vilje, men simpelthen fordi der er rigtig 

mange, som ikke ved, at der er to forskellige 

kloaksystemer i Greve og Solrød Kommune. 

Derfor vil vi med kampagnen hjælpe boligejere 

og virksomheder med at huske på, at spildevand 

ikke skal i vores regnvandssystem, ved at sætte 

mærkater med blå fisk ved siden af strategisk 

udvalgte regnvandsriste.

Hvad er Hjælp Fisken?
Fiskene på mærkaten symboliserer naturen og 

skal gøre virksomheder og boligejere opmærk-

somme på, at de skal tage hensyn til, hvad der 

kommer i kloakken, fordi vandet fra regnvands-

ristene løber direkte ud i vores vandløb og videre 

ud i havet… og der er jo ikke nogen, der har 

lyst til at bade i kemikalier.  

To separate kloaksystemer
I Greve og Solrød Kommuner har vi et to-stren-

get kloaksystem i størstedelen af kommunerne, 

hvilket sørger for at adskille spildevand og 

regnvand. Spildevandet ledes til renseanlæg-

get og renses, inden det løber ud i Køge Bugt. 

Regnvandet fra tage, veje og stier m.m. ledes til 

regnvandssystemet via brønde ved huse, samt 

riste langs veje og stier. Regnvandet renses kun 

sparsomt via strategisk placerede sandfang og 

olieudskillere, før det løber gennem kommu-

nens rekreative områder, kanaler, søer, moser 

og vandløb for til sidst at ende i Køge Bugt.

Kemikalier i regnvandssystemet
Da regnvandet ikke bliver renset, før det ledes 

ud, er det meget vigtigt, at der ikke hældes 

olie, vaskevand fra bilvask eller andre kemikalier 

i regnvandssystemet. Også uhensigtsmæssig 

udendørs opbevaring af motordele, skrot og 

kemikalier kan føre til forurening af regnvands-

systemet. Det er bl.a. derfor, at vi ved miljø-

til synene altid gennemgår virksomhedernes 

udendørs oplag.

Hvornår starter kampagnen?
Vi starter kampagnen i udvalgte bolig- og in-

dustriområder fra uge 37.

Læs mere
I kan læse meget mere om kampagnen, og 

hvordan I hjælper fisken på kommunernes 

hjemmesider www.greve.dk/regnvandskloak 

og www.solrod.dk/ Her kan I også finde en lille 

sjov tegnefilm om en fisks rejse gennem en 

regnvandsledning.

Mikkel og Marianne er klar til at sætte kampagnen i gang.

SÅDAN HJÆLPER DU FISKEN
•  Regnvandsristen langs vejen er kun til regnvand – og vand uden kemikalier
•  Sæbevand skal skylles ud i toilettet eller vasken
•  Maling, olie og kemikalierester skal afleveres på genbrugspladsen
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Hvem skal have miljøtilsyn i 2014?
Ifølge lovgivningen skal virksomheder og landbrug modtage 
miljøtilsyn med en bestemt frekvens. Ud fra disse frekvenser 
laver Solrød Kommune hvert år en liste over de virksomheder 
og landbrug, der skal have tilsyn det forestående år. 

Af Mikkel Glargaard,  
Solrød Kommune

Tilsynslisten er en oversigt over de virksomheder 

og landbrug, hvor der er fastlagt miljøtilsyn 

det relevante år. Dette år er lovgivningen om 

blandt andet tilsynsfrekvenser imidlertid un-

der ændring. Det kommer eksempelvis til at 

betyde, at kommunerne skal lave en samlet 

tilsynsplan over alle virksomheder og landbrug, 

der modtager tilsyn. Solrød Kommune er ved at 

udarbejde denne samlede plan, men afventer 

den endeligt vedtagne lovgivning. I hovedtræk 

forventer Solrød Kommune ikke, at der kommer 

væsentlige ændringer til, hvor ofte virksomhe-

derne i kommunen modtager tilsyn.

Med udgangspunkt i de eksisterende regler 

forventer Solrød Kommune i 2014 at komme 

på miljøtilsyn hos de virksomheder og landbrug, 

der er nævnt nedenfor. 

Tilsynslisten 2014
Følgende listevirksomheder (også kaldet god-

kendelsespligtige virksomheder efter kap 5) skal 

have miljøtilsyn i 2014:

•  Solrød Kommunes modtageplads

•  Kroghs Flaskegenbrug A/S

•  Brdr. Lund-Unisteel A/S 

•  Karlslunde Idrætsforening,  

KIF Skydebanen 

•  Solrød Fjernvarme a.m.b.a

•  Saint Gobain Weber A/S 

Følgende autoværksteder og virksomheder 

indplaceret på bilag 1 til brugerbetalingsbe-

kendtgørelsen skal have miljøtilsyn i 2014:

•  Scandinavian Engineering Systems Ses A/S

•  Auto Clasen Aps

•  John Jensens Maskinfabrik A/S

•  Solrød Autocare ApsPeter Olsens Automo-

biler

•  Jan´s Automobiler/ S.P. Autoskadeservice 

•  Q8 Service

•  Havdrup Trævare

•  Hyam Foam Machinery A/S   

•  Garmas Aps

•  Kaj Larsen Automobiler 

•  M&M Maskin og Finmekanik

•  Smedemester Ernst Aage Andersen

•  Solens Autolakerer ApS. 

Følgende landbrug skal have miljøtilsyn i  

2014:

•  Ib Larsen

•  Svend Erik Olsen

Supplerende tilsyn
Udover ovenfornævnte er der yderligere en 

række virksomheder og landbrug, der kan få 

tilsyn i 2014. Du vil typisk få tilsyn, hvis:

•  Din virksomhed er nystartet og er med i 

aftalen om tilsyn

•  Din virksomhed skal lukke (lukketilsyn)

•  Din virksomhed har udvidet eller ændret 

aktiviteter

•  Din virksomhed giver anledning til klager

•  Kommunen foretager en særlig tilsynskam-

pagne med bestemt fokus

Tilsyn vil normalt blive varslet 14 dage før, men 

kommunen har også mulighed for at lave uan-

meldte miljøtilsyn. 

Du er velkommen til at kontakte Solrød Kom-

munes Team Natur og Miljø, hvis du har nogle 

spørgsmål til miljøtilsyn. Desuden vil kommunen 

løbende oplyse om eventuelle ændringer her 

i avisen, på hjemmesiden og ved de enkelte 

miljøtilsyn.
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Vedvarende energi til proces
Der er etableret en ny tilskudsordning, Vedvarende energi (VE) til proces, som er en opfølgning på 
energiaftalen fra foråret 2012. 

Ordningen er målrettet virksomheder, der 

konverterer deres procesenergi til vedvarende 

energi eller fjernvarme.

Der kan ydes investeringstilskud til energieffek-

tive projekter, hvor virksomheder konverterer 

deres eksisterende energianlæg baseret på 

fossilt brændsel til et anlæg, som udnytter 

vedvarende energikilder eller fjernvarme. Der 

kan både være tale om ombygning af et eksi-

sterende energianlæg eller investering i et nyt 

kedelanlæg eller en ny fjernvarmeenhed.

Tilskuddet gives som investeringstilskud til:

•  Konvertering af anlæg fra fossile brændsler 

til vedvarende energi, eksempelvis biomasse, 

varmepumper, solfangere, solceller, vindmøl-

ler og biogas.

•  Konvertering af anlæg fra fossile brændsler 

til fjernvarme, eksempelvis skrotning af et 

fossilt brændselsanlæg, der erstattes med 

tilslutning til fjernvarme.

•  Energibesparende tiltag i forbindelse med en 

af ovennævnte konverteringer.

Ønsker en virksomhed kun at gennemføre ener-

gibesparelser, kan VE til proces ikke give tilskud. 

Der er imidlertid mulighed for tilskud under 

energiselskabernes energispareforpligtelser.

Pristillæg eller investeringsstøtte?
Bl.a. solceller og vindmøller kan i dag modtage 

driftsstøtte i form af et pristillæg til el-produk-

tionen.

Hvis et el-producerende anlæg tildeles investe-

ringsstøtte, kan anlægget ikke også modtage 

driftsstøtte i form af pristillæg til el-produktio-

nen. Der skal således vælges mellem investe-

ringsstøtte og pristilskud.

På Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.

dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/

ve-proces, findes der yderligere oplysninger 

om investeringsstøtten, ligesom der findes 

ansøgningsskema m.m.

Skærpede krav fra EU til genanvendelse
EU-kommissionen vedtog den 2. juli et forslag med flere konkrete mål 

for genanvendelse af forskellige genbrugsmaterialer. Målet er at sætte 

skub i omstillingen til en cirkulær økonomi, skabe nye jobs og bære-

dygtig vækst.

Vedtagelsen indebærer bl.a., at EU samlet set skal genanvende 70 % af 

alt husholdningsaffald i 2030. I forhold til emballageaffald, er kommissio-

nens forslag, at det skal være omfattet af et genanvendelsesmål på 80 %.

Kilde: www.plast.dk/aktuelt/nyhed/ 10. juli 2014.

Foto: www.altomsolvarme.dk/fotodatabase
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Godt håndværk 
– få styr på  affaldsreglerne
Miljøstyrelsen har i samarbejde med KL, Dansk Byggeri og Dansk Affaldsfor-

eningen startet en kampagne rettet mod håndværkere og handymænd for 

at gøre opmærksom på, at det er en del af et godt håndværk at anmelde 

byggeaffaldet til kommunen. Kampagnen har kørt indtil slutningen af 

august 2014.

Tilbage i 2013 kom der nye regler omkring bygge- og anlægsaffald, som 

betyder, at det er bygherren, der skal anmelde byggeaffaldet til kommunen 

to uger inden en bygningsrenovering eller -nedrivning går i gang. Hensigten 

er, at kommunerne skal have tid til at vejlede for at sikre, at byggeaffaldet 

behandles korrekt. Det har dog vist sig, at der stadig er mange, der ikke 

kender reglerne.

SÅDAN ANMELDER DU BYGGEAFFALD
•  Du skal anmelde dit byggeaffald ved at udfylde et skema på din kommunes 

hjemmeside og sende det til kommunen senest to uger, før du går i gang 
med dit byggeprojekt.

•  Det største problem i byggeaffald er stoffet PCB, der findes i flere hundrede 
tusind danske bygninger. Stoffet kan bl.a. give hjerne- og leverskader og 
står på Stockholm Konventionens liste over de 12 farligste miljøgifte.  
Læs mere på pcb-guiden.dk.

Forbud mod fire ftalater ophæves 
En dom fra EU-Domstolen betyder, at Danmark 

ikke kan opretholde et nationalt forbud mod 

fire ftalater. Forbuddet skulle være trådt i kraft 

i december 2015. 

Dommen, den såkaldte Lapin-dom, fra EU-Dom-

stolen, medfører, at EU-lande som udgangs-

punkt skal vurdere, om der er et problem 

på europæisk plan, før det er muligt at lave 

national lovgivning.

Det betyder, at Danmark ikke kan vedtage na-

tionale regler på kemiområdet parallelt med, at 

EU er i gang med at vurdere, om der er behov 

for regler på EU-plan, og som altså har den 

konkrete konsekvens, at Danmark ikke kan op-

retholde det nationale forbud mod fire ftalater.

Det danske forbud var baseret på en risikovur-

dering af 2-årige børns kombinerede udsættelse 

for 4 ftalater på en gang. Tidligere risikovurde-

ringer, havde kun set på 3 af ftalaterne hver for 

sig. Miljøstyrelsen mente, at risikovurderingen 

var grundlag for at forbyde varer, som indeholdt 

de fire ftalater, fordi den samlede udsættelse 

udgør en sundhedsrisiko, da ftalaterne er 

hormonforstyrrende og skader forplantningen. 

Nationale danske regler blev derfor vedtaget i 

2012, og reglerne skulle træde i kraft til de-

cember 2015.  Samtidig sendte Miljøstyrelsen i 

2011 et forslag til et europæisk ftalatforbud til 

ECHA, der foretog en videnskabelig vurdering 

af forslaget. ECHA mente ikke, at der var en 

dokumenteret sundhedsrisiko.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) er 

nu ved at se på, om der er nye data, der kan 

begrunde et ftalatforbud i hele EU, men indtil 

da, må et dansk forbud vige.

Kilde: www.mst.dk/nyheder/2014/juli

Kilde: www.mst.dk/nyheder/2014/august
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 Bygningsaffald
Vejledning om PCB-holdige termoruder.

Af Ole Lützen, miljøavissamarbejdet

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om, 

hvordan kasserede termoruder med indhold 

af PCB skal håndteres. Vejledningen er rettet 

til ejere af bygninger, nedrivnings- og renove-

ringsvirksomheder, samt til transportører og 

modtagere og behandlere af byggeaffald med 

PCB m.fl.  

Der er i stigende grad gennem de sidste år fra 

myndighedernes side blevet rettet opmærk-

somhed mod problemerne med PCB i bygge-

affald. Miljøstyrelsens nye vejledning om PCB 

i termoruder er et udtryk for denne stigende 

opmærksomhed. 

Indsatsen for en bedre håndtering af PCB-hol-

digt affald i Danmark er dog kommet meget 

sent - omkring ti år efter at vores nabolande 

har gennemført effektive tiltag for at sikre, at 

PCB-holdige byggematerialer bliver håndteret 

forsvarligt.

PCB findes i flere bygningsdele i den ældre 

bygningsmasse, blandt andet som bestanddel af 

maling, mørtel, fugemasse og gulvbelægninger. 

Med Miljøstyrelsens nye vejledning er opmærk-

somheden rettet mod PCB i termoruder. Det 

vurderes, at omkring 19 procent af den PCB, 

der findes i bygninger, findes i termoruder. Det 

svarer til mellem 5 og 15 ton. Der er dog stor 

usikkerhed på denne vurdering.

Vejledningen er opbygget i kapitler, der hver 

især henvender sig til de aktuelle målgrupper: 

ejere af bygninger, renoverings- og nedrivnings-

firmaer, kommuner og modtagere og behand-

lere af PCB-holdige byggematerialer.

Desuden indeholder vejledningen en række 

bilag, der beskriver, hvad PCB er, hvor der er 

PCB i termoruder, rammer og karme, hvordan 

det undersøges, om der er PCB i termoruder, 

hvordan ruderne nedtages og håndteres og 

hvordan de transporteres, lagres og bortskaffes. 

Derudover beskriver vejledningen den lovgiv-

ning, der gælder på området og hvilke krav, 

der er til de forskellige målgrupper. 

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014, Vejled-

ning om håndtering af PCB-holdige termoruder.

http: / /www2.mst.dk/Udgiv/publ ikat io-

ner/2014/03/978-87-93178-28-1.pdf 

Termorude, hvor prægningen i afstandslisten viser, at ruden er fra 1976. Ruden indeholder 
muligvis PCB, da der i 1976 anvendtes PCB ved fremstilling af termoruder.
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Produkter fri 
for uønskede 
 kemiske stoffer

Af Ole Lützen, miljøavissamarbejdet

Mange virksomheder fremstiller produkter, der 

i modsætning til mange af konkurrenternes 

produkter, ikke indeholder uønskede kemiske 

stoffer. Miljøstyrelsen har udarbejdet en lille vej-

ledning om, hvordan virksomhederne lovligt kan 

markedsføre, at deres produkter er fri for be-

stemte uønskede stoffer. Vejledningen giver et 

overblik over, hvad man skal være opmærksom 

på, for bl.a. at overholde markedsføringsloven.

Vejledningen, der er på 4 sider, indeholder afsnit 

med generelle anvisninger, når man vil fremhæ-

ve, at et produkt ikke indeholder bestemte stof-

fer, konkrete krav til anprisninger, eksempler og 

produktspecifikke regler på kemikalieområdet.

Ifølge vejledningen kan det at anprise fravær af 

specifikke stoffer i nogle tilfælde forårsage en 

ubegrundet negativ forbrugeropfattelse af ellers 

lovligt anvendte stoffer. ”Fri for” anprisninger 

og lignende bør derfor kun anvendes, når der 

er tale om en relevant forbrugeroplysning, der 

har til formål at give forbrugerne mulighed for 

at træffe et oplyst valg, når de køber ind. Et ek-

sempel er ”Uden parfume”, der betragtes som 

en relevant forbrugeroplysning, da parfume-

stoffer kan forårsage allergi, og anprisningen 

dermed kan hjælpe forbrugere, der gerne vil 

undgå produkter med parfume. 

 

Det er ikke tilladt at anprise fravær af allerede 

forbudte stoffer. Fx må der ikke markedsføres 

med, at maling er ”uden bly”, da bly generelt 

er forbudt i maling.

Budskabet skal også være klart. Fx anføres det 

i vejledningen, at et produkt ikke må anprises 

med ”fri for hormonforstyrrende stoffer”. Det 

Hvordan må produkterne anprises?

er uklart, hvilke stoffer, der specifikt er tale om, 

og heller ikke alle hormonforstyrrende stoffer 

er kendt, så anprisningen giver ingen mening 

og kan ikke dokumenteres. Dokumentation er 

et af kravene, hvis en virksomhed vil anprise, 

at et produkt er frit for visse uønskede kemiske 

stoffer.

Budskabet skal give mening, og derfor skal 

de pågældende anprisninger give mening 

for produktet og være væsentlige, fx må ”fri 

for”- anprisninger ikke omhandle stoffer, der 

normalt ikke bruges i den type produkter, de 

anvendes for.

Vejledningen findes på:

http://mst.dk/media/mst/9386560/Vejled-

ning%20om%20fri-for-anprisninger1.pdf

Vejledning om miljøgodkendelse 

Godkendelsesvejledningen består af guider til 

både virksomheder og myndigheder. Guiderne 

indeholder bl.a. anvisninger til ansøgnings- og 

godkendelsesprocessen. Derudover er der vej-

ledning til en lang række emner, fx: 

• princippet om BAT,

• hvornår der er godkendelsespligt,

• tilstrækkelig oplyst sag,

• rummelige miljøgodkendelser,

•  samarbejde mellem virksomhed og myndig-

hed, samt

• risikovirksomheder.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 3, 1993, 

om godkendelse af listevirksomheder. Vejled-

ningen kan findes på www.miljøgodkendelses-

vejledningen.dk.

Ny, digital vejledning om miljøgodkendelse af industrivirksomheder 
fra Miljøstyrelsen.
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Danmark uden affald  
– er nået til Solrød
Solrød Kommune har udarbejdet et forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2024, som er i høring fra 
1. september til 27. oktober. Affaldshåndteringsplanen er relevant for alle virksomheder og borgere. 

Af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

Borgmester Niels Hørup indleder affaldsplanen 

med følgende: Udviklingen i hele Europa bevæ-

ger sig mere og mere i retningen af, at affald 

ikke længere bare er affald, men også ressourcer 

og energikilder. Med regeringens strategi ”Dan-

mark uden affald” bliver der netop lagt vægt 

på, at affaldet er ressourcer, der skal anvendes 

igen og igen. Målet for Danmark er, at vi i 2022 

genanvender mindst 50 % af vores affald fra 

husholdninger og servicesektoren. I dag er det 

kun 22 %, der bliver genanvendt, så der er et 

stykke vej endnu på landsplan.

Vision, mål og initiativer
Det overordnede mål for Solrød Kommunes 

affaldshåndteringsplan 2014-2024 er høj ser-

vice og bedre udnyttelse af ressourcerne. For 

at arbejde hen mod visionen er der opstillet 4 

konkrete mål:

1.  Nedbringe mængden af farligt affald, elek-

tronik affald og genanvendelige materialer 

i dagrenovationen og i brændbart storskrald 

med gennemsnitligt 25 % ved udgangen 

af 2018

2.  Sikre udsortering af farligt affald fra bygge- 

og anlægsaffald

3.  Udvikle kommunikation og service overfor 

borgere og virksomheder, så den høje til-

fredshed med affaldsordningen bibeholdes

4.  Øget fokus på dataindsamling og analyser

For hvert mål er der yderligere opstillet en række 

konkrete initiativer. De initiativer, der er mest 

interessante for virksomhederne, er følgende:

•  Ifølge opgørelser fra Dansk Producent Ansvar 

er der en del elektronikaffald, der ikke bliver 

indsamlet. Der skal sættes fokus på, hvor 

elektronikaffaldet bliver af gennem fx tilsyn 

og spørgeskemaer hos bl.a. virksomheder.

•  For at øge indsamling af pap, glas, metal 

og plast skal der udvikles let tilgængelig 

information om bedre sortering gennem 

forskellige medier til bl.a. virksomheder. Der 

skal desuden udføres affaldstjek hos udvalgte 

virksomheder.

•  Den største del af byggeaffaldet bliver i dag 

genanvendt, men der er brug for at få de 

farlige stoffer ud af byggeaffaldet inden 

nedrivning/renovering, så de ikke blandes 

med rene materialer. Der skal udarbejdes et 

koncept for, hvordan tilsyn med nedrivning 

og renovering af bygninger skal foretages.

•  For at forbedre serviceniveauet for virksom-

heder, der gerne vil benytte genbrugspladsen 

MiljøCenter Greve, skal der arbejdes for at 

få samme struktur og prisniveau som nabo-

kommunerne.

•  Affaldsmængder fra virksomheder skal ind-

berettes i Det centrale Affaldsdata System 

(ADS). Systemet har haft problemer fra 

starten, hvorved tallene kun i begrænset 

omfang er brugbare. Der skal findes en måde 

at kvalitetssikre og optimere de indberettede 

mængder.

Forslaget til planen kan downloades på kom-

munens hjemmeside www.solrod.dk  hentes i 

Borgerservice eller på Biblioteket.

På Modtagestationen er der helt styr på 
sorteringen af det farlige affald.

På Kronborg Metal sorteres metaller i store 
bunker.

Hos Solrød Autoland tappes olien fra bilerne 
før de skilles ad. Olien sendes til oparbejd-
ning og ca. 40% af olien kan genanvendes.

I fremtiden vil en skraldemand være et menneske der skaffer ressourcer til samfundet, snarere end én, 
der skaffer os af med det, vi ikke aner, hvad vi skal stille op med. Skraldemanden bliver fremtidens helt.

”Afskaf affald” af Tor Nørretranders, 2012
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Vand- og naturprojekt i 
 Karlslunde og Karlstrup moser 
Et projekt med mange gevinster for både natur og mennesker nu færdigt. 

Af Tove Grønborg, Solrød Kommune 

Med projektet ønskede projektgruppen at kli-

matilpasse boligområderne samtidig med, at vi 

ønskede en naturgenopretning af den fredede 

mose, og at såvel nye som gamle vandløb skulle 

opfylde vandplanens mål om god økologisk 

tilstand. Derudover ville vi gerne forbedre 

borgernes muligheder for at bruge mosen og 

skoven rekreativt.

Hvad satte projektet i gang?
En lang strækning på ca. 800 m af Karlstrup 

Mosebæk har siden 1968-69 været flisebelagt 

med SF-sten i bunden og på siderne. Denne 

løsning harmonerede ikke med krav om godt 

vandløbsmiljø, og derfor begyndte vi i kommu-

nen allerede i 2005 at se på muligheder for at 

fjerne sf-stenene og etablere et godt vandmiljø.

Siden indtraf dog nogle markante hændelser 

bl.a. i sommeren 2007 og vinteren 2011, hvor 

flere huse i Greve og Solrød Kommuner blev 

oversvømmet.

 

Det stod klart for os, at der var nødt til at ske 

noget, hvis vi også ville fremtidssikre området. 

Derfor fik vi det rådgivende firma NIRAS til at 

Oversigtsbillede over området – flyfoto, taget i juni 2014.

FAKTA OM KLIMATILPASNING: 
•  Omkring 100 boliger i Karlstrup og Karls-

lunde Strand vil være direkte beskyttede 
mod vandstigninger i mosen til kote 2.45, 
som statistisk set vil forekomme én gang 
hvert 20. år. Moserne vil da virke som et 
stort forsinkelsesbassin, som beregnings-
mæssigt vil kunne tilbageholde 40.000 m³ 
vand

•  Ved Strandvejen bliver der etableret et 
højtvandslukke, som forhindrer, at vandet 
fra Køge Bugt ved høje vandstande kan 
løbe ind i boligområderne

hjælpe os med at se på muligheder og løsnin-

ger i området. Vi fik dannet en projektgruppe 
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Billede fra stranden mod strandvejen – taget den første solskinsdag i år.

bestående af medarbejdere fra de to kommuner 

samt forsyningsselskaberne i Greve og Solrød 

Kommune – der i dag er slået sammen til 

Greve Solrød Forsyning. Samtidig dannede vi 

en grøn partnerskabsgruppe med deltagelse 

fra Danmarks Naturfredningsforening, Frilufts-

rådet, Naturstyrelsen og en repræsentant for 

lodsejerne i mosen til at varetage og diskutere 

de mange interesser i området.

Efter et stort administrativt arbejde omkring 

ansøgninger om tilladelser hos andre myndighe-

der, fx Fredningsnævnet, Bane Danmark, Kystdi-

rektoratet og mange flere samt kommunernes 

egne myndighedsbehandlinger, kom vi endelig i 

februar 2013 i gang med gravemaskinerne, som 

startede i den sydlige del af projektområdet.

Hvordan er det finansieret?
Langt størstedelen af projektet er betalt af Greve 

Solrød Forsyning som klimatilpasning. Projektets 

omkostninger er ca. 22 mio.kr. 

Hvor står vi nu?
Projektet er lige ved at være færdigt, og alle-

rede i efteråret så vi, at ørrederne trak op og 

indtog de nye vandløbsstrækninger og tog de 

nyetablerede gydebanker i brug. Den 6. maj i 

år var vi ude at elfiske i de nye vandløb – og vi 

fangede både hundestejler, ørredyngel og en 

stor ål, så i forhold til vandløbsmiljøet må vi 

sige, at projektet allerede har været en succes.

Den 28. august 2014 holdt vi indvielse af hele 

projektet, hvor alle borgere var meget velkom-

ne. Et detaljeret program med mange forskellige 

aktiviteter. 

Håber at I vil nyde at bruge området i frem- 

tiden.

Brobygning kvægbro - køerne venter bare på den bliver færdig. Borgmester Niels Hörup fra Solrød Kommune og Borgmester Pernille 
Bechmann fra Greve Kommune indvier projektet.

FAKTA OM NATURGENOPRETNING:
•  På ca. en ha (10.000 m²) i den nordøstlige 

del af Karlslunde Mose er der udgravet et 
ca. 9.000 m³ stort vådområde. Vådområdet 
skal også fungere som en biologisk rens-
ning af det vand, der fremover skal ledes 
fra veje og bebyggelser i Karlslunde Strand 
og ud i mosen

•  Mosen har fået en mere naturlig hydrau-
lik med bedre kontakt mellem mose og 
vandløb

FAKTA OM VANDLØB:
•  I alt er der gravet ca. 3.000 m nyt vandløb 

og udlagt omkring 100 m³ gydegrus og 
store sten til gavn for fiskene

•  Afvandingskapaciteten er øget væsentligt 
i forhold til det gamle vandløb, fordi det 
opland der afvander til vandløbene nu er 
delt i 2

FAKTA OM DEN REKREATIVE BRUG  
AF OMRÅDET:
•  Der er anlagt 10 vej- og stioverføringer med 

enten bro eller rør
•  Boldbanerne i Greve Kommune, som var 

meget våde store dele af året, er nu hævet, 
så der er en tør og god fodboldbane. 
 Banerne fungerer samtidig som klima-
sikring ind mod boligområdet

•  Der bliver etableret ridestier i området



Transmissionsledning 
til fjernvarme
Ledningen går tværs gennem 
Solrød Kommune.

Af Torben Forskov, Solrød Kommune

Køge Kommune har tilsluttet sig Vestegnens 

Kraft Varme Selskab VEKS I/S og vil i de kom-

mende år udbygge en dækning med fjern-

varme. Herved vil der blive sparet betydelige 

udledninger af drivhusgassen CO2, idet fjernvar-

men primært består af spildvarme fra de store 

kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg.

VEKS’ hidtidige net går fra Roskilde, over Rød-

ovre og Hvidovre Kommuner og ud til Solrød 

Kommune. Nettet er forbundet til de øvrige 

københavnske net som drives af CTR, HOFOR og 

Vestforbrændingen. Det er den sidste del VEKS’ 

net, der nu forstærkes fra Greve og forlænges til 

Køge. Den nye transmissionsledning går således 

tværs igennem Solrød Kommune. Hovedstræk-

ningen følger indersiden af støjvolden ud mod 

motorvejen indtil fjernvarmecentralen, hvor den 

går under motorvejen og følger Tåstrupvejen 

mod nord. Arbejdet er begyndt i foråret og 

forventes afsluttet i efteråret 2014. 

I Køge bliver varmen leveret fra 2 kraftværk-

blokke på Køge Kraft Varme, som er overtaget 

af VEKS. Når transmissionsledningen gennem 

Solrød Kommune er etableret, vil varmen en-

ten blive transmitteret fra VEKS’ gamle net til 

Køge - eller der kan blive transmitteret varme 

nordpå fra Køge Kraft Varme værk og til VEKS’ 

øvrige net. Herved kan man opnå en større 

forsyningssikkerhed og en varmeleverance til 

en konkurrencedygtig pris. 

Se evt. mere på http://www.koegefjernvarme.

dk/da
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