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MØDEREFERAT

Emne: Grønt Råds Møde 24. september 2015

Mødedato: 24. september 2015 Kl.: 16:30-19:00

Mødedeltagere:
Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone 
Aalekjær (Friluftsrådet), Kim Søderlund (Naturstyrelsen), Dorte Monggaard 
Linder (DN), Ralf Kristensen (Friluftsrådet).

Fraværende: Torsten Brændmose (Gefion)

Referent: Maria Astrup Skov

Referat til:
Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone 
Aalekjær (Friluftsrådet), Kim Søderlund (Naturstyrelsen), Torsten Brændmose 
(Gefion), Naima Simring (V), Marianne Svane (SF), Dorte Monggaard Linder 
(DN), Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Sven Erik Olsen (Gefion).

Dato.: 28. september 2015 Journalnr.: 15/506

Dagsorden:

1. Risikostyring /Rikke Rahbek
2. Opfølgning fra brugerråd /Egon Petersen
3. Ide om miljøavis for borgere /Maria Astrup Skov
4. Solvarmeanlæg i Havdrup /Lotte L. Kjær
5. Orientering fra Solrød Kommune /Maria Astrup Skov

Planstrategi 2015 – Den grønne dagsorden
Status Kilen
Status Vandløbsregulativer

6. Forslag om affaldssortering ved haller og idrætspladser m.v./Egon Petersen
7. Evt tur til Musicon, klimatilpasning /Egon Petersen
8. Dialogmøde med borgmesteren
9. Evt.

Referat:

Ad. 1
Solrød Kommunes Risikostyringsplan har været i høring indtil d. 17. juni 2015. Solrød Kommune har 
modtaget i alt 52 høringssvar på forslaget til Risikostyringsplanen. Heraf kommer 99% af svarene fra 
husstande i strandområdet. 

Hovedemner i høringssvarene:
• Hovedparten af høringssvarene er protester mod forslaget om et generelt sikringsniveau på 

1000 års hændelse i 2012. Der ønskes et max sikringsniveau svarende til 100 års hændelse i 
2012.  

• Der er mange ønsker om reetablering af eksisterende klitter og etablering af højvandslukker. 

Generelt ønskes der ikke etablering af højere diger og lignende foranstaltninger.

Høringssvarene har ført til at man nu lægger nu op til at man differentierer sikringsniveauet i kommunen 
med udgangspunkt i Strandvejen. Således lægges der op til at man øst for Strandvejen sikrer til et 
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sikringsniveau svarende til en 100 års hændelse i 2012, mens der vest for Strandvejen sikres til et 
niveau svarende til en 1000 års hændelse i 2012. 

Der har desuden været afholdt møde med de 4 grundejerforeninger i kystområdet. 

Risikostyringsplanen forventes vedtaget den 5. oktober 2015. 

Herefter er det planen, at der udarbejdes et idekatalog med mulige løsninger til sikring mod de to 
stormflodsniveauer. Det er besluttet at nedsætte et såkaldt § 17 stk. 4-udvalg (i hht. den kommunale 
styrelseslov) til at udarbejde et handlekatalog over mulige indsatser i de to zoner. Udvalget kommer 
formodentlig til at bestå både af borgere, politikere og embedsfolk. Kataloget skal udarbejdes i 2015-
2017. 

Ad. 2
Der har været afholdt møde på Jonstrupvang vedr. livstræer. Der er blevet lanceret en app til 
registrering af mulige livstræer. Der er dog nogle tekniske problemer med appen, men de er ved at blive 
udbedret og appen skulle gerne blive bedre med tiden. Indmeldte træer bliver ikke fældet, før der er 
taget aktiv stilling til dem.

Lone Aalekjær nævnte, at der bør tages hensyn til eventuelle livstræer ved placeringen af bålhytte i 
fbm. Hedebostien gennem Firemileskoven.

Der vil blive afholdt infomøde vedr. registrering i de skovområder, der ligger i Solrød Kommune i juni 
2016.

Referaterne af brugerrådsmøderne findes på Naturstyrelsen Østsjællands hjemmeside. Næste møde i 
brugerrådet er den 11. november 2015.

Ad. 3
I forbindelse med et seminar i Teknik og Miljø om afdelingens kerneopgaver er der blevet foreslået, at 
lave en parallel til kommunernes miljøavis for virksomheder, nu rettet mod borgere. I stedet for at lave 
en avis i fysisk udgave er det dog valgt at arbejde med formidling af det relevante stof via kommunens 
hjemmeside og via facebook. I forvejen er der mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet på 
hjemmesiden og blive ”følger” af kommunens opslag på facebook. Der arbejdes videre med konceptet, 
enten som en samlet ”miljøavis” eller som isolerede nyheder/artikler. Dele af Team Natur og Miljø 
bruger allerede disse kanaler meget aktivt, men teamet vil prøve at få mere fokus på at alle relevante 
emner formidles ad den vej. 

Grønt Råd foreslog, at man kunne lave et indstik i Solrød Avis med opfordring til at tilmelde sig næste 
udgave, der udsendes digitalt.

Maria Astrup Skov opfordrede til, at rådet kommer med emner, der er relevante at få formidlet til en 
bredere gruppe af borgere.

Ad. 4
Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet lokalplan for et solvarmeanlæg i Havdrup. Anlægget skal ligge 
i tilknytning til den nye bydel Havdrup Vest. Anlægget vil erstatte ca. 20 % af varmen fra det 
naturgasfyrede kraftvarmeværk. Anlægget kommer til at fylde knap 3 ha. og vil blive opført i 2 faser. 

Der er indledende orienteringsmøde for borgere i Havdrup om projektet den 7. oktober 2015 på Pepes 
Bar.

Kommunens klimaagenter er med i projektet og har i den forbindelse også besøgt lignende anlæg i 
Jægerspris.

Der vil blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra Solrød Fjernvarmeværk, klimaagenterne og 
grundejerforeningerne i de tilstødende områder til solvarmeanlægget. Følgegruppens opgave at 
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respondere på oplæg og myndighedstilladelser fra Solrød Kommune inden de sendes i offentlig høring, 
samt at støtte ved diverse borgerarrangementer vedrørende solvarmeanlægget.

Ad. 5
Orientering fra Solrød Kommune:

Planstrategi 2015 – Den grønne dagsorden
Byrådet vedtog 24. august 2015 Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden. Planerne fastlægger 
rammen for udviklingen i Solrød Kommune, og de er i offentlig høring fra den 4. september 2015 til den 
30. oktober 2015. Planerne kan findes på www.solrod.dk.

Planstrategien og Den Grønne Dagsorden vil blive brugt i det videre arbejde med at revidere 
kommuneplanen for 2017-2029, så de linjer, der lægges nu, strækker sig langt ud i fremtiden.

Byrådet i Solrød Kommune inviterer til cafémøde om Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden
mandag den 28. september 2015 kl. 19.30.

Tilmeldingen kan ske på teknisk@solrod.dk.

Status Kilen
Nuværende tidsplan.
Detailprojekt og udbudsmateriale afsluttes i oktober.
Herefter udbud og licitation.
Opstart december 2015 eller primo 2016, afhængig af vejforhold.
Indvielse i foråret 2016.

Status revision af vandløbsregulativer
Konsulentfirmaet Alectia er ved at udarbejde første udkast til regulativ. Vi forventer at have udkastet i 
starten af oktober. Derefter vil der blive indkaldt til møde i arbejdsgruppen.

Naturplejeprojektet ved Staunings Ø
Status er at projektet er blevet afvist af de private grundejere, der således ikke indgår i projektet i denne 
omgang. Administrationen har indstillet til Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget at projektet gennemføres 
på de kommunale arealer, der er ca. 4 ha.

Grønt Råd spurgte endvidere til status på Tykmoseprojektet. Maria Astrup Skov informerede om, at der 
stadig regnes på projektet. Egon Petersen sagde, at der er borgere både i Havdrup og Gl. Havdrup, der 
gerne vil bidrage i forbindelse med udformningen af den rekreative del af projektet.

Lone Aalekjær informerede om, at der den 6.oktober 2015 er møde om ridemulighederne i 
Karlstrup/Engstrup Moser.

Dorte Monggaard Linder havde bemærket sig at arealerne nord for de nye vandløb ved 
parkeringspladsen til Trylleskoven var blevet slået lidt hårdt. Hun foreslog, at  DN – Solrød påtog sig at 
afmærke særlig følsomme delområder fx lyngpartier inden der bliver slået næste gang. Maria Astrup 
Skov kommenterede, at det er foreningen velkommen til. Foreningen retter henvendelse til kommunen, 
hvis de er interesserede i at hjælpe til med dette. 

Ad. 6
Egon Petersen påpegede, at det er et problem at der ikke er frasorteres dåser på ved idrætsanlæggene 
i både Havdrup og Solrød. Skraldespandene er efter kamp fyldt med dåser (uden pant). Egon Petersen 
opfordrede til, at kommunen finder en løsning på problemet. 

Maria Astrup Skov fortalte, at Team Natur og Miljø i 2013 besøgte alle skoler og daginstitutioner og 
sørgede for at de fik sortering af pap, papir og glasaffald. Affaldsmedarbejderne er i øjeblikket ved at 
opdatere og udvide denne liste, så alle de kommunale ejendomme, der er relevante bliver omfattede. 
Dette inkluderede også idrætscentrene. 

http://www.solrod.dk/
mailto:teknisk@solrod.dk
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Problematikken vedr. dåser gives videre til affaldsgruppen i Team Natur og Miljø.

Ad. 7
Egon Petersen foreslog at Grønt Råd laver en ekskursion til Musicon i Roskilde for at se deres 
klimatilpasningsprojekt og lignende projekt i Selsmose i Taastrup. Det blev besluttet at Egon arrangerer.

Ad. 8
Grønt Råd ønsker igen i år at afholde dialogmøde med borgmester Niels Hörup. Der blev diskuteret 
hvilke emner, der vil være relevante at diskutere på mødet. Der kom foreløbigt følgende forslag:

 Grønt Råds rolle i forbindelse med gennemførslen af Den Grønne Dagsorden.
 Det kommende budget kontra indsats i forhold til natur-, miljø- og klimaprojekter.
 Markedsføring af Solrød som giftfri by/kommune – kampagne
 Obligatorisk affaldssortering i kommunen

Maria Astrup Skov undersøger hvilken dato, der passer borgmesteren. Datoen er efterfølgende 
fastsat til onsdag den 25. november 2015 kl. 16:30.

Ad. 9
Der blev spurgt til, hvorfor der ikke bliver foretaget strandrensning efter den 1. september. Maria Astrup 
Skov informerede om, at det dels skyldes den dispensation kommune har til strandrensning i hht. 
strandbeskyttelseslinjen. Desuden handler det om, at indholdet af cadmium i tangen ikke må blive for 
højt. Maria oplyste desuden, at der i øjeblikket arbejdes på at gøre strandrensningen mere fleksibel hen 
over sæsonen. Man vil desuden ansøge om at udvide perioden til at omfatte hele året.


