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Ny praksis for opkrævning af 
erhvervsaffaldsgebyr

Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune

I august måned forventer Solrød Kommune at 

opkræve erhvervsaffaldsgebyrer for 2014.  Som 

noget nyt skal du allerede nu søge om fritagelse 

for administrationsgebyret, hvis din virksomhed 

opfylder kriterierne herfor.

Ved at behandle ansøgninger om fritagelse før 

opkrævningen bliver sendt ud, vil der blive brugt 

færre ressourcer på at sende opkrævninger og 

efterfølgende kreditnotaer ud til de virksomhe-

der, som bliver fritaget.

Virksomheder, der kan søge om fritagelse, har 

i maj måned modtaget et brev om muligheden 

for fritagelse. Hvis din virksomhed skal søge om 

fritagelse for administrationsgebyret, skal det 

ske senest fredag den 19. juli 2014.  

Ikke alle virksomheder får brev
Hvis virksomheden er tilmeldt MiljøCenter Greve 

eller er tilmeldt med tømning af en erhvervssæk, 

kan virksomheden ikke opnå fritagelse for 

erhvervsaffaldsgebyr. Så disse virksomheder 

modtager ikke dette brev.

Ligeledes får virksomheder, som falder udenfor 

kriterierne for opkrævning, ikke et brev om 

mulighed for fritagelse.

En række virksomheder blev fritaget for 2013. 

Fritagelsen gælder som udgangspunkt kun for 

ét år af gangen, så har du modtaget brev, og 

mener du skal fritages, skal du ansøge.

Alt bliver elektronisk
Bemærk at det hele kommer til at foregå elek-

tronisk. Alle breve og opkrævninger bliver sendt 

med digital post.

Fritagelsen foregår også elektronisk, som de 

foregående år gennem Solrød Kommunes 

hjemmeside www.solrod.dk > virksomheder > 

affaldsgebyrer, scroll ned på siden og find linket 

”ansøgning om fritagelse”.

Har du spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr, så 

kontakt Torben Forskov på teknisk@solrod.dk.
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Solrød Biogasanlæg er for 
 alvor sat på skinner
Byrådet i Solrød Kommune har givet grønt lys til etableringen af Solrød Biogasanlæg, som skal levere grøn 
energi, forbedre vandmiljøet og være med til at opfylde kommunens ambitiøse klimamål.

Af Rasmus Bo Hansen, Solrød Kommune

Når Solrød Biogasanlæg i 2015 står klar, vil 

det som det første biogasanlæg i Danmark 

omdanne den ildelugtende tang fra Køge Bugt 

til grøn energi.

Byrådet i Solrød Kommune har godkendt 

dannelse af Solrød Biogas A/S, og dermed har 

biogasanlægget taget det første skridt mod at 

blive en realitet.

Det er en fantastisk historie, der startede med 

et lugtproblem som følge af tang, der hvert år 

ligger og rådner efter at være blevet skyllet op 

på strandene i Køge Bugt. Nogle kloge hove-

der mente – blandt andet inspireret af mange 

års anvendelse af tang i landbruget - at den 

indsamlede tang måtte kunne bruges til noget 

fornuftigt. Og det er den idé, vi har arbejdet 

videre med, og som nu bliver til virkelighed.

Offentligtprivat samarbejde
Den grønne energi, som Biogasanlægget kom-

mer til at producere, skal bruges til kollektiv 

varmeforsyning.

Selve anlægget bliver etableret i tæt samarbejde 

med Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), CP 

Kelco, Chr. Hansen A/S, Landbruget og Solrød 

Strandrenselaug, og er et fornemt eksempel på 

et offentligt-privat samarbejde. Alle parter kan 

se store fordele i projektet, og det stærke sam-

arbejde har spillet en vigtig rolle for projektets 

virkeliggørelse.

Det er lykkedes for kommunen at få forskellige 

aktører med en mulig interesse i projektet til at 

gå sammen. Og det har kunnet lade sig gøre, 

fordi vi har været omhyggelige med planlæg-

ningen, og fordi vi har gjort meget ud af at 

inddrage både virksomheder og borgere. 

Biogasanlæg hjælper miljøet
Biogasanlægget skal efter planen opføres i 

2014 og foråret 2015. Forventningen er, at 

biogasanlægget vil give flere store miljøfordele. 

Blandt andet vil det spille en væsentlig rolle 

i kommunens klimaindsats, hvor målet er at 

reducere de kommunale drivhusgasudledninger 

med 50 procent i 2025.

Vi forventer, at biogasanlægget kan levere over 

halvdelen af den ønskede reduktion af drivhus-

gasudledninger. Derudover vil både vandmiljø 

og vandkvaliteten i Køge Bugt blive markant 

forbedret. Vi løser faktisk hovedparten af re-

duktionsmålene for kvælstof og fosfor i Køge 

Bugt alene ved at fjerne og anvende tangen i 

anlægget.

Biogasprojektet har modtaget støtte fra EU, 

Region Sjælland og Vækstforum Sjælland til 

de indledende faser af projektet, hvilket har 

været stærkt medvirkende til at drive projektet 

frem til nu. 

Projektgruppen på tur til det kommende 
biogasanlæg i Horsens.

Tang fra stranden vil blive anvendt i 
biogasanlægget.

Når beplantningen er kommet op vil 
indsynet til biogasanlægget blive mindre.

Om selskabet sOlrød biOgas a/s
•   Solrød Biogas A/S er et kommunalt ejet 

selskab.
•   Solrød Kommune er eneejer med mulighed 

for et senere medejerskab til Vestegnens 
Kraftvarmeselskab (VEKS). 

•   Solrød Kommune vil dog som minimum 
besidde aktiemajoriteten i selskabet. 

•   Anlægget drives efter hvile-i-sig-selv-
princippet, hvilket betyder, at et eventuelt 
overskud vil komme kommunens borgere 
til gode.
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10 initiativer skal styrke 
 erhvervslivet fra 2014
Solrød Kommune har øremærket 
400.000 kroner ekstra om året til 
10 konkrete initiativer til gavn for 
de lokale virksomheder. 

Af Anders Haarløv, Solrød Kommune

En vitaminindsprøjtning på 400.000 kroner skal 

gøre det lettere både at starte og drive virksom-

hed i Solrød Kommune. Byrådet har bevilliget 

pengene for at understrege vigtigheden af, at 

kommunen sætter de bedst mulige rammer for 

den lokale erhvervsudvikling.

For byrådet er en målrettet dialog og et godt 

samspil med det lokale erhvervsliv nemlig meget 

vigtig, fortæller borgmester Niels Hörup.

- Jeg har gennem de seneste år besøgt en lang 

række lokale virksomheder for at blive klogere 

på deres vilkår. Det har givet en bedre forståelse 

af de erhvervsdrivendes rammer og muligheder 

og indblik i, hvad vi som kommune gør godt, 

og på hvilke områder vi kan blive bedre, siger 

Niels Hörup.

10 konkrete initiativer 
Blandt andet på baggrund af den nye viden 

fra virksomhedsbesøgene er de 10 initiativer, 

som skal styrke erhvervsindsatsen, blevet til. 

Initiativerne udføres med samarbejdsparterne 

Greve-Solrød Erhvervsservice, Greve Erhverv og 

Væksthus Sjælland.

Udvidet samarbejde med  
tre samarbejdspartnere
Med det nye udvidede samarbejde med Gre-

ve-Solrød Erhvervsservice bliver både iværk-

sættere og virksomheder tilbudt vejledning 

og deltagelse i kurser og temadage, ligesom 

der er mulighed for at få hjælp til at overskue 

sammensætningen af tilbud fra det offentlige 

og fra private rådgivere. Samtidig styrker Solrød 

Kommune dialogen med de lokale virksomhe-

der gennem endnu flere virksomhedsbesøg 

og temamøder, som borgmester Niels Hörup 

vil deltage i.

Virksomheder i Solrød vil fremover få tilbud fra 

Greve Erhverv om medlemskab af foreningen, 

og deltagelse i netværksmøder og sociale 

arrangementer. Desuden vil der gennem Gre-

ve Erhverv fremover være mulighed for, at 

Solrød-virksomheder får mulighed for tilba-

gevendende dialogmøder med borgmesteren 

om udviklingen for erhvervslivet i kommunen.

Væksthus Sjælland vil hjælpe med at udvikle 

de interne arbejdsprocesser i kommunen med 

fokus på hurtigst muligt at få løst de konkrete 

henvendelser og sikre, at virksomheder kun 

skal henvende sig ét sted, uanset hvad deres 

henvendelse drejer sig om.

Endelig vil hjemmesiden blive udskiftet til en 

ny og mere tidssvarende udgave, hvor den er-

hvervs- og virksomhedsrettede kommunikation 

vil få større fokus.

Vil du vide mere
Du kan læse mere om den styrkede erhvervsind-

sats og de 10 initiativer på vores hjemmeside: 

www.solrod.dk/erhvervsservice.

Du er velkommen til at kontakte Greve-Solrød 

Erhvervsservice på tlf. 4397 9797, eller Ledel-

sessekretariatet i Solrød Kommune på tlf. 5618 

2010, hvis du har spørgsmål.

Borgmester Niels Hörup præsenterer byrådets vision for erhvervsudvikling.

de 10 initiativer er:
•   Årlig besøgsrunde på virksomheder
•   To årlige morgenmøder med virksomheder
•   Tværgående virksomhedsnetværk
•   Velkomstpakker til virksomheder
•   Pladser i Vækstfabrikken i Greve
•   Løbende dialog med lokal erhvervsforening
•   Månedlige netværksmøder og sociale 

arrangementer
•   Kompetenceudviklingsforløb for medarbej-

dere med virksomhedskontakt
•   Tilpasset intern organisering
•   Styrket kommunikationsindsats
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Undgå ftalater i 
produkter
Vejledning udarbejdet af Miljøstyrelsen og en række brancher.

Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet

 

Miljøstyrelsen og en række brancher har i 

fællesskab udarbejdet en vejledning om, hvor

dan problematiske ftalater, der anvendes som 

blødgørere i især PVC, kan undgås.

Hvor er der ftalater?
Ftalater anvendes som blødgørere i plastpro

dukter. Nogle ftalater er klassificerede som 

skadelige for reproduktionen og optaget på 

Kandidatlisten under REACH, og andre er på 

Godkendelseslisten under REACH, og der skal, 

som listens navn antyder, ansøges om godken

delse, såfremt stofferne skal anvendes i EU.

Vejledningen henvender sig først og fremmest 

til virksomheder, som markedsfører produkter 

i Danmark. Målgruppen er indkøbere, handels

agenter og detailhandlere i danske virksomhe

der, som importerer, men også udenlandske 

virksomheder, som eksporterer til Danmark, er 

en vigtig målgruppe. Vejledningen derfor både 

i en dansk og engelsk udgave.

I vejledningen, der er på 32 sider, beskrives 

det blandt andet, hvilke krav en virksomhed 

kan stille til leverandører af produkter, så der 

undgås skadelige virkninger af blødgørerne. 

Det beskrives desuden, hvordan man bør bede 

leverandørerne dokumentere materialesam

mensætningen ved fx testrapporter, ligesom 

virksomheden, der modtager produkterne, 

bør verificere oplysningerne fra leverandøren. I 

vejledningen gøres der opmærksom på, at det 

nogle gange kan være nødvendigt at teste ma

terialerne og deres indhold af skadelige stoffer 

selv, da der er konstateret falske testrapporter. 

Eksempler på produkter
I vejledningen er der en lang række eksempler 

på, hvilke materialer og produkter, der med en 

vis sandsynlighed kan indeholde blødgørere. 

Der nævnes fx:

•   Hegn

•   Vandhaner

•   Plast gulvfliser, plastgulve

•   PVC gulvbelægning

•   PVC profiler og slanger

•   Luftrensere

•   Tætningslister til vinduer og lignende

•   Ventilationskanaler

•   Kabel- og ledningsisolering af PVC i elektriske 

produkter

•   Hovedtelefoner, head sets, mus, tastatur

•   Symaskiner,  vaskemaskiner,  støvsugere, 

scannere, printere

•   faxmaskiner, netværk kameraer, projektorer, 

klimaanlæg,

•   Tilbehør  til  foto,  video,  audio,  computer, 

telekommunikation (tasker, kabler, adaptorer, 

stativer, lagringsmedier, billedrammer)

•   Lamineret PVC plader

•   Notesbog med omslag af farvet plast

•   Opbevaringskasser

•   Emballagemateriale i PVC eller andet plast

•   Blisterpakninger i plast

•   Plastfolie

Ved udarbejdelse af vejledningen har Miljøsty

relsen, DI, Dansk Erhverv, DI ITEK, BFE, Batteri

Foreningen, ITB og FEHA medvirket.

Der er i vejledningen en lang række nyttige 

links, hvor der kan fås mere viden om kemika

lielovgivningen m.m.

Vejledning til  
virksomheder  
om ftalater
Hvordan kan din virksomhed  
begrænse problematiske  
ftalater i produkter?
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Emballage er ingen hindring
Nu kan også organisk affald med emballage indsamles til bioforgasning. N.C. Miljø i Ørbæk på Fyn 
har løst problemet med bioaffald, der er indpakket i emballage. De har en maskine, der kan frasortere 
emballagen, før det organiske affald bliver bioforgasset.

Af Dorte Nejrup,  
Miljøavissamarbejdet

Siden december 2012 har Coop fået behand

let det organiske affald på N.C. Miljøs anlæg. 

Først fra butikkerne på Fyn, og siden bliver 

ordningen skridt for skridt udvidet til resten 

af landet. Mængden fra disse butikker vil ved 

fuld implementering være i omegnen af 40.000 

tons affald på årsbasis, der i stedet for at blive 

forbrændt går til biogas. Affaldet fra Føtex, Bilka 

og Netto har siden sommeren 2013 også fundet 

vej til anlægget. Herfra leveres et sted mellem 

20.000 og 30.000 tons på årsbasis.

Sortering af affaldet
Alt affaldet hældes i en maskine, hvor der til

sættes lidt vand. Herefter sendes plast, metal og 

glas ud i hver sin beholder, mens den organiske 

fraktion pumpes over i en tank. Der er alene 

tale om mekanisk behandling af affaldet  dvs. 

ingen opvarmning, trykkogning, tilsætning af 

enzymer eller anden forbehandling.

Vandet, der bruges ved processen, er spilde

vand fra en nærliggende fødevarevirksomhed. 

Virksomheden kan på denne måde genbruge 

spildevandet, inden det ledes til kloakken.

En af målsætningerne i regeringens res

sourcestrategi er, at organisk affald fra bl.a. 

dagligvarehandlen i langt højere grad skal 

indsamles og udnyttes til biogas. Så ud over at 

øge genanvendelsen af affaldet, er løsningen 

også billigere for virksomhederne i forhold til 

at sende det til forbrænding.

Mindre virksomheder 
M.  Larsen  indsamler  i  dag  det  organiske  af

fald fra Dansk Supermarked og leverer det til 

anlægget på Fyn. M. Larsen tilbyder ligeledes 

ordningen til øvrige dagligvarebutikker – fore

løbigt  i Storkøbenhavn, men på  længere  sigt 

også i Greve og Solrød.  

Løsningen er, at der opstilles beholdere fra 240 

til 660 liter, der fores med en plastsæk, der kan 

bioforgasses sammen med resten af affaldet. 

Renovatøren sætter ny plastsæk i beholderen 

efter  tømning.  Beholderne  tømmes  som ud

gangspunkt én gang om ugen. 

Løsningen vil ud over til dagligvarebutikker også 

være oplagt for fx bagere, grønthandlere og 

blomsterhandlere. En løsning til fiskehandlere, 

som også vil kunne få indsamlet fiskeaffald til 

bioforgasning, vil af hensyn til lugtproblemer 

være lidt anderledes – nemlig i tønder, fortæller 

Lisa Ulriksen, der står for aftalerne om indsam

ling af affald til bioforgasning hos M. Larsen.

Med eller uden emballage
Lisa Ulriksen fortæller endvidere, at kunderne 

kan vælge mellem to former for indsamling – 

med og uden emballage, hvor det uemballerede 

affald vil være lidt billigere at komme af med 

i forhold til det emballerede. Alt i alt er begge 

løsninger dog billigere med hensyn til behand

lingsafgiften sammenlignet med at få affaldet 

forbrændt.

Emballeret affald kan være affald i dåser, plast, 

glas eller vacuumpakket, der alt sammen kan 

håndteres i anlægget på Fyn.

Kontakt Lisa Ulriksen for mere information om 

indsamlingsløsninger  på  tlf.  4348 9204  eller 

lu@mlarsen.dk.
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Ny litteratur
Land-by erhvervs-
partnerskaber 
Rapporten er en eksempelsamling, der beskriver 

og analyserer en række partnerskaber mellem 

erhverv i landdistrikter på den ene side og 

aktører i byer på den anden side. Rapporten 

bygger på elleve danske eksempler på landby 

erhvervspartnerskaber. 

Samarbejdsområderne  er  blandt  andet  føde

varer, film, green care, medier, detailhandel, 

telearbejde, uddannelse og turisme. Formålet 

med rapporten har været at identificere og 

kategorisere kendetegn ved landby erhvervs

partnerskaber og at sætte fokus på, hvordan 

de opstår og udvikles, samt hvilke ydelser der 

udveksles i partnerskaberne, og hvordan de 

udveksles. Formålet har desuden været at skabe 

en forståelse af udbyttet af partnerskabet både i 

byen og på landet ud fra den antagelse, at både 

land og by har nytte heraf. Partnerskaberne 

rækker langt ud over en simpel udveksling 

af varer fra landet mod byen og betaling den 

anden vej. 

Land-by erhvervspartnerskaber. Anne-Mette 

Hjalager og Hanna  Barbara Rasmussen, Center 

for Landdistritsforskning, Syddansk Universitet, 

SLF Rapport 32/2014, 2014.

Hvor langt på literen 2014
Person- og varebiler står for ca. 70 % af den 

samlede CO2-udledning på transportområdet. 

Ved en række indsatser kan forbrugerne spare 

både penge og CO2 gennem energirigtig kørsel, 

og dermed nedbringe denne udledning væsent

ligt. Trafikstyrelsen har i en ny folder ”Hvor langt 

på literen 2014” beskrevet de mulige indsatser 

i forhold til dette.

Folderen indeholder information om bilers 

energi og dækmærkning samt en oversigt 

over de nyeste og mest energieffektive biler på 

markedet, herunder elbiler og plugin hybrid

biler, som forventes at få en langt større rolle 

på fremtidens bilmarked.

Folderen  indeholder  desuden  Trafikstyrelsens 

10 grønne køreråd, som beskriver en kørestil, 

som kan spare trafikanter både penge og CO2.

Hvor langt på literen. Trafikstyrelsens center 

for biler og grøn transport, April 2014.

http://www.trafikstyrelsen.dk. Søg under pub-

likationer.

Delebiler til erhverv
Et projekt gennemført af Delebilfonden og 

støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 

har vist, at virksomheder er klar til at bruge 

delebiler i større skala.

 

Som en del af projektforløbet, er der gennem

ført 672 interviews, som har vist, at der er et 

stort potentiale for delebiler i virksomheder og 

offentlige institutioner. Det har samtidig vist, 

at der for mange, især små og mellemstore 

virksomheder, er store besparelser forbundet 

med at benytte delebiler. 

 

De mange interviews har dog også vist, at der 

forsat er store barrierer for udbredelsen af dele

biler til virksomheder. De største barrierer er et 

manglende kendskab til delebiler og delebilord

ningernes sparsomme geografiske udbredelse. 

På baggrund af projektets erfaringer vurderes 

det, at et tæt samarbejde mellem kommu

nerne, regionerne og delebilorganisationer er 

afgørenede for en hurtigere udbredelse i de 

enkelte byer. 

 

Delebilfonden er en nonprofit erhvervsdriven

de fond, som har til formål at fremme grøn 

transport og udbrede delebiler. Delebilfonden 

driver delebilordningen Letsgo.  Igennem pro

jektforløbet har LetsGo, oplevet en væsentlig 

medlemstilgang af erhverv, og har i perioden 

øget antallet af erhvervsmedlemmer med 455 

eller med over 100 %. 

Projektet er gennemført af Delebilfonden og 

støttet  af  Trafikstyrelsen  og  Region  Hoved

staden:

Delebiler til erhverv. Trafikstyrelsens Center 

for biler og grøn transport. April 2014.

Rapporten kan hentes på: http://www.center-

forgrontransport.dk. Vælg: "Grøn Transport" i 

bjælken. "Forsøgspuljen" i venstre spalte. For-

søgs pro jekter/Adfærd og mobilitet/delebiler i 

virksomheder.



Kort nyt
Skrotpræmie for biler  
blev 1. februar 2014 ændret
Siden  1.  februar  2014  er  skrotpræmien  for 

gamle biler, der bliver skrottet hos en god

kendt ophugger nedsat fra 1.750 til 1.500 kr. 

Miljøbidraget, som bilejerne hvert år indbetaler 

til ordningen, blev samtidigt sat op fra 60 kr. 

til 101 kr.  

Ændringerne blev vedtaget af Folketinget lige 

inden jul med henblik på at sikre, at der fortsat 

kan være en velfungerende ordning for skrot

biler. Ordningen har nemlig  været  så  stor  en 

succes, at antallet af skrotbiler er øget markant. 

Det har til gengæld betydet, at der ikke længere 

er penge til at kunne udbetale den tidligere 

skrotpræmie på 1.750 kr.

  

Miljøordning for Biler har siden ordningens start 

1. juli 2000 og frem til 31. december 2012 ud

betalt skrotningsgodtgørelser til ca. 1.155.000 

biler, heraf næsten 120.000 i 2012.

www.bilordning.dk

Indsamling af CD’er
Portugal har for nylig indført en ny indsam

lingsordning for CD’er og DVD’er. Indsamlingen 

foregår ved, at et portugisisk postfirma ind

samler de brugte CD’er og DVD’er fra firmaer 

og private, når de alligevel er ude med posten.

Indsamlingsordningen forventes at blive udvidet 

snarligt til også at omfatte indsamlingsbehol

dere i supermarkeder og på genbrugspladser.

Indsamlingsordningen er etableret som et 

samarbejde mellem frivillige NGO’er offentlige 

og private parter efter et  initiativ fra NGO’en 

Quercus. Quercus oplyser til ENDs Daily, at pla

sten fra diskene i dag sendes til genanvendelse 

som ny plast i udlandet. 

www.dakofa.dk /nyheder 09.05.2014

Vasker nogle virksomheder 
sig grønne?
Ifølge Harvardprofessor Robert G.Eccles er der 

en stærk sammenhæng mellem virksomheders 

robusthed og overlevelsesevne og deres adfærd 

med hensyn til bæredygtighed.  Efter hans op

fattelse skal man lede længe efter virksomheder, 

der reelt drejer virksomheden i en bæredygtig 

retning – og det på trods af, at man aldrig tid

ligere har haft så stor viden om, at bæredygtig 

tænkning styrker virksomhedernes overlevelse 

på længere sigt. 

Efter Robert G. Eccles opfattelse er investorernes 

krav om kortsigtede resultater højere end no

gensinde, og virksomhedslederne får kort snor 

til  at  opfylde  kravene.  Stadig mere  forskning 

viser, at en langsigtet bæredygtigt tænkning 

styrer virksomheden fri af fatale kollaps, men 

det 20. århundredes ledelseslogik  går i modsat 

retning. Mange virksomheder fremhæver deres 

grønne og sociale sider, men efter professorens 

mening er dette ofte buldren på tomme tønder. 

”Bæredygtighedsfolk sidder typisk i en lille af

deling uden prestige og ressourcer. De har intet 

at gøre med selve ledelsen af virksomheden.” 

Det er som to verdener, der ikke har noget med 

hinanden at gøre. Der er efter professorens 

mening ofte tale om ren ”greenwashing”.

Kilde: Mandag Morgen den 14.03.14

Kommunerne søgte om  
780 solcelleanlæg
Der har været en stor interesse for ny kommu

nal solcellepulje. Landets kommuner søgte om 

lov til at lave i alt 780 solcelleanlæg på skoler, 

børnehaver, rådhuse mv., da der blev åbnet for 

en  ny  20 megawatt  kommunal  solcellepulje 

via  Energinet.dk. med  ansøgningsfrist  d.  31. 

marts 2014.

Den nye solcellepulje giver kommuner dispensa

tion fra eksisterende regler i elforsyningsloven. 

Kommunerne får lov til at bruge den strøm, 

de selv producerer, og slipper for at oprette et 

selvstændigt selskab til at administrere elpro

duktionen fra solcelleanlæggene.

 

Kilde: Energinet.dk
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Spildevandsplan 
2014 – 2026  
i offentlig høring
Solrød Kommunes spildevandsplan er på vej – har du en 
mening, er det nu, du skal komme med den.

Af Mikkel Busck, Solrød Kommune

Spildevandsplanen er kommunens bud på en 

langsigtet og bæredygtig plan for håndtering 

og bortskaffelse af spildevandet. Planen skal 

dels sikre vores fælles vandmiljø mod forurening 

og sikre borgere og virksomheder effektive 

afledningsforhold, samt minimere risikoen for 

oversvømmelser.

Når forslaget til Spildevandsplan 2014-2026 

er blevet vedtaget af Byrådet, fremlægges den 

offentligt i 8 uger, hvorefter eventuelle indsi-

gelser vil indgå i Byrådets behandling, før den 

endelige vedtagelse. Du kan læse mere om den 

offentlige høring på kommunens hjemmeside 

www.solrod.dk. 

Spildevandet løber i 2 systemer
Spildevandet i Solrød Kommune udledes til 

vandløb, søer og kystområdet i kommunen. 

Vandområderne er levesteder for planter og 

dyr samtidig med, at de er rekreative områder 

for kommunens borgere. Det er derfor vigtigt, 

at spildevandet er rent, inden det ledes ud i 

vandmiljøet. Det er også vigtigt, at der ikke sker 

oversvømmelser i kloaksystemet som følge af 

klimaforandringerne – det belaster både bor-

gernes og kommunens økonomi, og det kan 

give skader på ejendomme, kulturarv, natur 

og vandmiljø.

I Solrød Kommune er kloaksystemet separat-

kloakeret. Dvs., at regnvand og spildevand 

opsamles i hver sit ledningssystem.

Regnvandet, som primært kommer fra veje, 

p-pladser og tage opsamles i regnvandslednin-

ger, hvorfra det udledes til vandløb, søer eller 

Køge Bugt. 

Spildevandet, som er brugt brugsvand fra 

virksomheder og husholdninger, opsamles i 

spildevandsledninger og ledes til Solrød Rense-

anlæg. Efter rensning ledes det videre ud i 

Køge Bugt. Der er få ejendomme i det åbne 

land, som ikke er kloakerede eller på anden vis 

opsamler og renser spildevandet.  Hovedparten 

af disse ejendomme leder spildevandet ud i 

nærliggende vandløb, efter det har passeret en 

bundfældningstank.  

Det er i dag muligt både at reducere mængden 

af forurenende stoffer i spildevandet og rense 

det, så det ikke ødelægger forholdene i de 

vandområder, det udledes til.

  

Planen er opbygget i 3 trin
Spildevandsplanen strækker sig over 12 år fra 

2014-2026 med en revision af planen hvert 4. 

år. Spildevandsplanen er således både langsigtet 

med mål, der rækker frem til 2026, og kortsigtet 

med en række indsatser, som skal gennemføres 

i perioden fra 2014-2018. Planen er opbygget 

i 3 trin: 

Første trin – Udfordringer og mål - er en over-

sigt over de udfordringer, som kloakområdet 

står over for og en beskrivelse af den ønskede 

tilstand, som kommunen vil stræbe efter at 

nå på kloakområdet i perioden frem til 2026. 

Beskrivelsen af den ønskede tilstand munder 

ud i en opstilling af en række områder, hvor 

indsatserne skal koncentreres for fremtiden.

Andet trin – Kortlægning af kloakområdet i 

Solrød Kommune - består af en kortlægning 

af status på kloakområdet i forhold til den 

ønskede tilstand og de indsatsområder, som er 

opridset i trin et.

 

Tredje trin – Indsatser og tids- og investerings-

plan 2014-2018 - består af en beskrivelse af 

de konkrete indsatser, som er blevet afdækket 

i gennemgangen af kortlægningen af status, 

og som skal gennemføres inden revision af 

spildevandsplanen i 2018.

  

Solrød Kommune er forpligtet til at udføre eller 

foretage ændringer i overensstemmelse med 

indsatserne og tidsplanen i planen. Ligeledes 

er det kommunens opgave at foranledige, at 

de nødvendige tilladelser, påbud mv. meddeles 

i overensstemmelse med målene, kravene og 

tidsplanen i spildevandsplanen. For borgere og 

virksomheder er planen en forhåndsorientering 

om, hvilke ændringer kommunen vil tage ini-

tia tiv til på spildevandsområdet i den nærmeste 

fremtid.

Separatkloakering.  
Kilde: Greve Solrød Forsynings hjemmeside.

Forurening af Karlstrup Mosebæk.
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Beretning om  
natur og miljøområdet 2013
– en samlet beretning om aktiviteter på natur- og miljøområdet i Solrød Kommune.

Af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

Beretningen handler om alle opgaver i Team 

Natur og Miljø, men i denne artikel er der fokus 

på de forhold, der vedrører virksomheder og 

landbrug. Beretningen kan læses i sin helhed 

på kommunens hjemmeside www.solrod.dk < 

virksomheder < miljøtilsyn.

Bred forståelse hos virksomheder om 
at forebygge miljøproblemer
Team Natur og Miljøs opgaver i forbindelse med 

virksomhedssager består primært i opsøgende 

miljøtilsyn, udarbejdelse af miljøgodkendelser 

og generel håndhævelse af loven i form af 

henstillinger, indskærpelser, påbud osv. Myn-

dighedsopgaverne knytter sig også typisk til en 

række specifikke bekendtgørelser med fokus 

på spildevand, olietanke, affald, luftforurening  

mv.

Der har generelt været en udbredt forståelse fra 

virksomhedernes side for at samarbejde om at 

forebygge miljøproblemer, og virksomhederne 

har således taget tiltag til imødekommelse af 

henstillinger og påbud fra kommunen.

Samlet set blev der i 2013 gennemført 14 ’sam-

lede tilsyn’ og 10 ’deltilsyn’ på virksomheder og 

landbrug omfattet af tilsynsbekendtgørelsen. 

Herudover har Team Natur og Miljø udført 5 

tilsyn ved potentiel forurening fra virksomheder 

(§ 42 virksomheder) og 13 andre tilsyn ved 

eksempelvis midlertidige anlægsarbejder, kla-

gesager og brændeovnssager. Der er således i 

2013 i alt udført 42 tilsyn hos virksomheder eller 

hos private med potentielle forureningssager. 

Foruden disse tilsyn, er der udført en række 

tilsyn med sager vedr. jordforurening, affald, 

natur, vandværker, spildevand mv. Herudover 

blev der i 2013 meddelt ét påbud om reviderede 

vilkår i miljøgodkendelsen for Solrød Kommunes 

modtagestation for farligt affald.

Derudover er der blevet givet henstillinger vedr. 

genanvendelse af affald, opbevaring af farligt 

affald og kemikalier, spildevandsforhold og 

luftudsug, én enkelt indskærpelse af et vilkår i 

en miljøgodkendelse og en enkelt virksomhed 

har fået et forvarsel om påbud og senere et 

påbud vedr. en olietank. 

Kommunen har i 2013 ikke overholdt aftalen 

om minimumsfrekvenser gældende frem til 22. 

maj 2013 for tilsyn på to virksomhedskategorier, 

da nogle tilsyn på disse virksomheder først var 

planlagt til efter d. 22. maj 2013. Forudsat, at 

reglerne ikke var blevet ændret, men var gæl-

dende for hele 2013, ville tilsynsforpligtelsen 

være rigeligt overholdt.

Sager om jordforurening
Når kommunen har kendskab eller mistanke om 

forurening på en ejendom, kan myndigheden 

udstede et påbud til forureneren. Normalt vil 

man først skabe et overblik over forureningens 

omfang og evt. risiko overfor miljøet. Dette gø-

res ved at udstede et undersøgelsespåbud. Når 

omfanget af forureningen er fastlagt og kendt, 

skal myndigheden vurdere om, der er grundlag 

for at kræve forureningen fjernet, dvs. udstede 

et oprensningspåbud.

 I 2013 blev der meddelt et undersøgelsespåbud 

til et vognmandsfirma. Forureningen skete som 

følge af et færdselsuheld, hvor der blev spildt 

olie i vejkanten. Sagen gik videre til vognman-

dens forsikringsselskab og dennes rådgiver. 

Herefter blev forureningen opgravet og fjernet. 

Team Natur og Miljø meddelte herefter, at på-

buddet var efterkommet.

Tømning af olie hos Solrød Autoland.
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Én virksomhed har fået et undersøgelsespåbud 

i forbindelse med en konstateret olieforurening. 

Virksomheden valgte at udføre en frivillig 

oprensning af forureningen. Olieforureningen 

var sket som følge af en utæthed i et ældre 

standeranlæg og tilhørende olietank. Oprens-

ningen er pågående og Team Natur og Miljøs 

jordforureningsmedarbejder er i løbende kom-

munikation med virksomheden, som forventer 

at oprensningen afsluttes i løbet af foråret 2014.

Motorvejsudvidelse og  
Køge Ringstedbanen
Teamet har også i 2013 brugt en del ressourcer 

på sagsbehandling af forskellige forhold for de 

to store anlægsprojekter Motorvejsudvidelsen 

og Køge-Ringstedbanen. Som nævnt herunder 

vedrører det bl.a. spildevand, lettere forurenet 

jord, regulering af vandløb og indgreb i be-

skyttet natur.

De to anlæg har søgt om afledning af spilde-

vand til kommunens recipienter, som i dag 

allerede er hydraulisk overbelastede og i perio-

der oversvømmer boliger i kommunen. Der 

er i 2013 meddelt 8 udledningstilladelser til 

motorvejsudvidelsen. 

I relation til udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen 

er der søgt om tilladelse til at udføre bygge/ 

anlægsarbejder i arealer, hvor der er mistanke 

om forurening, elle, hvor der er konstateret 

forurening. Det har bevirket, at en gasledning 

under motorvejsbroen skulle omlægges. Etab-

lering af den nye Ringsted-bane har bevirket, 

at en af virksomhederne i erhvervsområdet 

planlægger at ændre på bygningerne i det 

kortlagte areal. 

Vejdirektoratet har desuden fået tilladelse til 

midlertidigt at mellemdeponere lettere forure-

net jord for senere at genindbygge jorden på 

offentlige vejarealer, som berøres af projektet.

De to anlæg skal krydse Solrød Bæk. Løsningen 

for krydsningen af Solrød Bæk indebærer, at et 

eksisterende trappestyrt i bækken skal nedlæg-

ges, og en anden mere vandløbsvenlig løsning 

skal etableres. Der mangler en endelig aftale, 

som også indeholder Vejdirektoratets krydsning 

af bækken med en arbejdsvej, som skal bruges 

i forbindelse med Vejdirektoratets vedligehol-

delse af de nyetablerede regnvandsbassiner på 

begge sider af bækken.

I 2013 har Solrød Kommune desuden behand-

let to dispensationsansøgninger til indgreb i 

beskyttede naturtyper som vandløb, sø, eng 

og mose i forbindelse med de to anlæg. I for-

bindelse med banen er der dog kun tale om en 

myndighedsudtalelse, da transportministeren jf. 

anlægsloven har overtaget myndighedsrollen i 

forhold til naturbeskyttelsesloven. 

I forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Mo-

torvejen er der givet en række tilladelser og et 

enkelt afslag til midlertidige anlægsaktiviteter.

Erhvervsaffald
Opkrævningen af gebyrer til virksomheder blev 

i 2012 omlagt til et nyt system. På grund af tek-

niske problemer blev opkrævningen udskudt til 

starten af 2013. I 2013 er der således udsendt 

gebyrer i maj måned for 2012 og i december 

måned for 2013.

Der har været 5 anvisninger af asbestaffald, 

heraf var de 4 i forbindelse med nedrivning af 

eternittag. 1 af sagerne omhandlede desuden 

brændbart affald med blyholdigt maling, og 1 

anden af sagerne omhandlede desuden bly, pcb 

og klorerede paraffiner. 

Der har yderligere været é anvisning af affald 

fra udskiftning af døre indeholdende klorerede 

paraffiner og 1 anvisning af et bitumenholdigt 

affaldsprodukt.

Affaldet er blevet anvist til hhv. Audebo Deponi 

og NORD (speciel forbrænding).

Som et initiativ i affaldsplanen er der blevet 

udført affaldstjek på en række virksomheder, 

som normalt ikke indgår i de almindelige virk-

somhedstilsyn, og som vi forventede havde en 

stor mængde affald. Med affaldstjekket var der 

fokus på affaldstyper og håndtering. Resultatet 

af affaldstjek hos en række supermarkeder var, 

at alle butikker sorterer pap, glas, returpant, 

træpaller, plastemballage, inventar og dagre-

novation. Herudover har nogle butikker også 

sortering af eksempelvis håndkøbsmedicin, 

printertoner, blomster og blomsterkasser. Alle 

anvender pappressere og flaskebåndssystemer 

til effektivisering af affaldshåndteringen.  

Sortering af farligt affald på Modtagestationen. Karlstrup Mose.



2 små ændringer i regulativ 
for erhvervsaffald
Regulativet har været i offentlig høring og har været gældende  
siden 1. maj 2014.

Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune

Ændringerne kan være aktuelle for virksom-

heder, der har olie- og benzinudskiller, og 

virksomheder der benytter genbrugspladsen.

Ændring i ordning for  
MiljøCenter Greve
Pr. 1. januar 2013 blev det muligt for virksomhe-

der at tilmelde sig MiljøCenter Greve gennem en 

abonnementsordning og en klippekortsordning. 

På abonnementsordningen køber virksomheden 

et adgangskort, der giver virksomheden adgang 

til et ubegrænset antal besøg på Miljøcenter 

Greve. 

Med klippekortsordningen betaler virksomhe-

den for det antal gange, virksomheden bruger 

genbrugspladsen. Klippekortsordningen er 

indført for at tilgodese de virksomheder, der 

kun har brug for få besøg på genbrugspladsen. 

Ændringen medførte, at Solrød Kommune’s 

regulativ for erhvervsaffald skulle ændres.

Ændring i ordning for tømning  
af benzin og olieudskillere
I forbindelse med revisionen af regulativet er 

der desuden indført en ændring om fritagelse 

for tømningsordning for olie- og benzinudskil-

lere, så regulativet er i overensstemmelse med 

affaldsbekendtgørelsen. Ændringen medfører, 

at en fritagelse i stedet for at gælde i 4 år nu 

gælder så længe, virksomhedens aftale med et 

godkendt miljøanlæg består, eller virksomheden 

selv råder over et anlæg til affaldet.
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Tømning af olieudskiller hos Leif M. Jensen.




