
SOLRØD KOMMUNE | Teknik og Miljø

C:\pdf\in\78a2d648-5a87-4e55-b1f9-a436bf8f8d8a.pdf

MØDEREFERAT

Emne: Grønt Råds Møde den 12. maj 2016

Mødedato: 12. maj 2016 Kl.: 16:30

Mødedeltagere:
Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone
Aalekjær (Friluftsrådet), Torsten Brændmose (Gefion), Dorte Monggaard Linder
(DN)

Fraværende: Kim Søderlund (Naturstyrelsen),

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), info@gefion.dk

Dato.: 19. maj 2016
Journalnr.: 
00.22.04-A00-1-
16

Dagsorden:

1. Status på Kilen v. Jeppe Erikstrup Møller
2. Hedebostien v. Jeppe Erikstrup Møller
3. Naturens dag 
4. Plads ved Havdrup Nyskov, borgerinddragelse, fundraising mv.
5. Evaluering af Grønt Råds indsats ved kompostdagen 
6. Affaldssortering ved idrætsanlæggene v. Egon Petersen
7. Solrød Kommune som Klimakommune Plus v. Jens Garde 

Se vedhæftet materiale.
8. Grønt Råds tur til Selsmosen v. Egon Petersen
9. Orientering fra Solrød Kommune

a. Regnvandsbassin ved Tykmosevej
b. Status på revision af vandløbsregulativerne
c. Kommuneplanproces

10. Eventuelt

Næste møde er den 8. september 2016 kl. 16:30

Referat:

Ad. 1

Jeppe Erikstrup Møller fortalte om status på klimatilpasnings-projektet Kilen. Der var første officielle 
spadestik den 19. april 2016. Projektet forventes indviet i efteråret 2016. Projektet skrider planmæssigt 
frem, men der har, som i mange andre anlægsprojekter, vist sig uforudsete udfordringer. 

Jens Garde spurgte, om det var meningen, at flydebroen skulle kunne flyde hele tiden. Jeppe oplyste, at 
der ikke vil blive tilbagehold vand kunstigt. 

Den smalle del af det oprindelige projektområde vil ikke blive gennemført i første omgang, da det det er 
uafklaret om projektet skal modtage vand fra den anden side af Tåstrupvej.
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Ad. 2

Hedebostien fra Køge Bugt til Roskilde Fjord blev indviet den 24. april 2016 af borgmestrene fra de tre 
involverede kommuner, Solrød, Greve og Roskilde. Trods kulde og snebyer var åbningen en succes 
med mange fremmødte cykellister, motionister og andre nysgerrige. Til projektet er der knyttet en 
hjemmeside www.hedebosti.dk  Der kan også hentes en app, der giver tips og viden undervejs på 
ruten. Appen hedder ”Hedebostien”.

Projektgruppen er meget interesserede i at få respons på appen. Eventuelle kommentarer kan sendes 
til Jeppe på jen@solrod.dk eller til projektleder Lucy Caudery på lucyc@roskilde.dk 

Ad. 3

Grønt Råd besluttede ikke at deltage samlet i Naturens dag den 11. september 2016. Årsagen er, at de 
enkelte foreninger allerede har arrangementer i anledningen af dagen i nabokommunerne eller også har 
foreningerne arrangementer på andre datoer i september.

Ad. 4

I forbindelse med Grønt Råds tur til Havdrup var der snak om den tidligere legeplads i tilknytning til 
Havdrup Nyskov. De gamle legepladselementer er siden blev fjernet af OK-Nygaard, da de var kraftigt 
svampebefængte. Solrød Kommune ønsker nu, at inddrage borgere og foreninger i Havdrup i 
udarbejdelse af ideer og forslag til pladsens fremtidige indhold. Endvidere er der brug for at arbejde 
med ekstern finansiering. Egon Petersen tilbød at bringe emnet op i aktivitetsgruppen i Havdrup. 
Efterfølgende kontakter Egon Petersen Helle Post og Maria Astrup Skov, der vil deltage i gruppen fra 
Solrød Kommune.

Ad. 5

Deltagelsen ved kompostdagen forløb godt. Grønt Råd inklusiv rådets arbejde blev dog ikke synliggjort 
optimalt. Rådet deltager gerne igen næste år.

Ad. 6

Der arbejdes med problematikken. Egon Petersen og Torben Forskov, affaldsmedarbejder, kontakter 
gensidigt hinanden.

Ad. 7

Jens Garde redegjorde for konceptet Klimakommune Plus. Der var snak frem og tilbage. Især var der 
tvivl om hvor meget der skal til ud over de allerede iværksatte klimatiltag i kommunen. Jens Garde 
lovede at undersøge det nærmere. Jens tager endvidere kontakt til Ejendomscenteret, der kan hjælpe 
med status på energirenoveringsprojekter i kommunen. Emnet tages op på næste møde i Grønt Råd.

Ad. 8
 
Grønt Råd tager på tur til klimaprojektområdet Selsmosen i Tåstrup den 8. juni 2016 kl. 16-18. Desuden 
vil rådet på turen få mulighed for at snakke med en repræsentant fra Going Green. Going Green belyser, 
hvordan en almindelig kommune kan gennemføre en endnu hurtigere grøn omstilling til fossilfri energiforsyning 
inden for el-, varme- og transportområdet. Høje-Taastrup Going Green præsenterer en bred vifte af analyser og 
demonstrationsprojekter, som når hele vejen rundt. 

Ad. 9

Orientering fra Solrød Kommune:

mailto:jen@solrod.dk
mailto:lucyc@roskilde.dk
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Regnvandsbassin ved Tykmosevej
KLAR Forsyning har oplyst at status er at de udsendte udbuddet vedr. regnvandsbassinet ved 
Tykmosevej i slutningen af april og at de påregner at gå i jorden omkring 1. juni. Selve anlæggelsen af 
bassinet bliver formodentlig i midten af juli.

Status på revision af vandløbsregulativet for Møllebæksystemet.
Tidsplanen har været skudt flere gange. Mest fordi Solrød Kommune har haft problemer med kvaliteten 
af opmålingsdata på nogle af vandløbsstrækningerne. Status på det er nu, at LE34 går i gang med 
opmåling af disse strækninger den 17/5-2016. Det tager nogle dage at måle ude i marken og derefter 
skal der ske en bearbejdning af data. Det er aftalt at data afleveres til Solrød Kommune senest den 3/6-
2016.

I mellemtiden har rådgivningsfirmaet Alectia fået udarbejdet et første udkast til selve regulativteksten. 
Solrød Kommune har set det igennem og kommenteret på få af tekstafsnittene. Kommunens 
kommentarer skal lige skrives ind og så skal redegørelsen udarbejdes (det er den, der er meget 
afhængig af opmålingsdata). Status på dette er, at Alectia forventer at kunne have første udkast til det 
samlede regulativ inkl. redegørelsen færdig omkring uge 25. Her efter vil det blive sendt i intern høring 
ved regulativgruppen, så I har den hen over sommeren.

Umiddelbart efter sommerferien indkalder Solrød Kommune gruppen til et møde, hvor vi kan diskutere 
jeres kommentarer og bemærkninger til regulativet. 

Kommuneplanproces
Næste kommuneplan, som skal være endeligt vedtaget inden udgangen af 2017, bliver digital – dvs. en 
slags hjemmeside/planportal. Arbejdet med kommuneplanrevisionen, altså udarbejdelse af 
kommuneplanforslag, kommer til at foregå i løbet af efteråret. Der vil blive taget udgangspunkt i 
planstrategien.

Ad. 10

Der blev spurgt til, om vejen langs vestsiden af jernbanen i Firemileskoven bliver sløjfet efter at jernbanen er 
anlagt. Maria undersøger det og vender tilbage med et svar.

Der blev gjort opmærksom på at skiltene ved bakkerne i Havdrup er udtjente. Det gælder også skiltene ved det 
grønne område ved Bistrupvang. Maria følger op på dette.

Desuden blev det pointeret, at der ligger meget affald i Karlstrup Kalkgrav. Maria sagde, at det er mest effektivt at 
kontakte Naturstyrelsen direkte.

af bygninger og virksomheder, el- og varmeforsyning samt transport.


