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MØDEREFERAT

Emne: Grønt Rådsmøde d. 17. november 2016 – dialogmøde med Borgmester Niels 
Hörup

Mødedato: 17. november Kl.: 16:30

Mødedeltagere:
Birgitte Rasmussen (Havdruplisten), Egon Petersen(SF), Jens Garde (DN), Lo-
ne Aalekjær (Friluftsrådet), Dorte Monggaard Linder (DN), Torsten Brændmose 
(Gefion), Lotte Kjær (Solrød Kommune), Niels Hörup (Borgmester, Solrød Kom-
mune)

Fraværende: Kim Søderlund (Naturstyrelsen)

Referent: Anne-Mette Jansen og Lotte Kjær, Solrød Kommune

Referat til:

Birgitte Rasmussen (Havdruplisten), Egon Petersen(SF), Jens Garde (DN), Lo-
ne Aalekjær (Friluftsrådet), Dorte Monggaard Linder (DN), Lotte Kjær (Solrød 
Kommune), Niels Hörup (Borgmester, Solrød Kommune), Kim Søderlund (Na-
turstyrelsen), Torsten Brændmose (Gefion), Naima Simring (V), Marianne Svane 
(SF), Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Sven Erik Olsen (Gefion), Gefion.

Dato.: 21. november 2016 Journalnr.: 00.22.04-A00-
1-16

Dagsorden:
1. Velkomst og introduktion til KARA-NOVEREN
2. Rundvisning / Vicedirektør, Klaus W. Hansen

Dialogmøde med Niels Hörup

3. Solrød Kommunes affaldsstrategi. Herunder Grønt Råds hjælp til udbredelse af kendskabet til 
”Farligt affald-kassen” / Niels Hörup

4. Procedure for Grønt Råds mulighed for at bringe sager op politisk fx i forbindelse med ønsket 
om ændring i en praksis / Egon Petersen

5. Koordinering af Grønt Råds besøg i landsbyerne med den politiske dagsorden for landsbyerne / 
Egon Petersen

6. Promovering af Solrød Kommunes miljø og klimatiltag / Egon Petersen

Efterfølgende Grønt Råds Møde

7. Orientering fra Solrød Kommune: 
a. Vandforsyningsplan i høring
b. Tidsplan for kommuneplanen
c. Frivillig bekæmpelse af bjørneklo
d. Formidling af natur- og friluftsmuligheder i Solrød Kommune herunder Friluftsguiden.dk

8. Fastlæggelse af møderække 2017

9. Evt.



2

Referat:

Ad. 1 og 2 Velkomst, introduktion og rundvisning til KARA/NOVEREN

Vicedirektør ved KaraNoveren Klaus W. Hansen bød velkommen og viste rundt på Roskilde Kraftvar-
meværk.  KARA/NOVEREN er et affaldsselskab, der etablerer og driver anlæg til behandling, genan-
vendelse, forbrænding og deponering af affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. 

Roskilde Kraftvarmeværk består af to kraftvarmeproducerende enheder kaldet ovn 5 og Energitårnet 
(ovn 6). Ovn 5 blev taget i brug i 1999, mens Energitårnet blev taget i brug i slutningen af 2013. Begge 
enheder har høj energieffektivitet og lave emissioner. Ovn 5 udnytter cirka 85 % af al den energi, der er 
i affaldet, mens Energitårnet nærmer sig 100 % med røggaskondensering. Det samlede anlæg kan be-
handle i alt 350.000 ton affald om året. 

Kraftvarmeværket består af 4 hoveddele:
• En rist hvor affaldet brændes
• En kedel hvor varmen fra forbrændingen omsættes til damp
• En røggasrensningsdel
• En turbine til at producere el og fjernvarme

El leveres til det almindelige el-distributionsnet og varmen leveres til VEKS. 

Efter rundvisningen fortale Klaus W. Hansen om indretningen af udsortering af kritiske ædle jordminera-
ler (guld og sølv) fra slaggen på Kraftvarmeanlægget og om behandling af affald fra bl.a. Tyskland og 
England. 
   
Ad. 3 Solrød Kommunes affaldsstrategi. Herunder Grønt Råds hjælp til udbredelse af kendska-
bet til ”Farligt affald-kassen” / Niels Hörup

Pga. tidsmangel blev punktet ikke drøftet under dialogmødet med Niels Hörup. I stedet var det Lotte 
Kjær, som præsenterede sagen efter dialogmødet. 

Lotte Kjær fortalte, at Solrød Kommune ønsker, at gøre en indsats for at udsortere det farlige affald fra 
storskrald og dagrenovationen, således at det ikke medvirker til at forurene aske og slagge fra forbræn-
dingen af dagrenovationen, det brandbare storskrald og genbrugsmaterialerne. Den særlige indsats be-
står i at udlevere en rød kasse til alle husstande, hvori de kan samle farlige affald. Kassen afhentes 
ugentligt af renovatøren sammen med dagrenovationen. 

Lotte Kjær bad om hjælp fra det Grønne Råd til, at udarbejde information til borgerne om ordningen. In-
formationen kunne være i form af produktion af en film til kommunens hjemmeside om sortering af far-
ligt affald, udarbejdelse af informationsmateriale samt at finde et relevant navn til den røde kasse. 

Grønt Råd sagde enstemmigt, at de gerne ville deltage i udarbejdelsen af information til borgere om 
kassen. Det blev aftalt, at Anne-Mette Jansen indkalder til møde om emnet i januar 2017. 

Ad. 4 Procedure for Grønt Råds mulighed for at bringe sager op politisk fx i forbindelse med øn-
sket om ændring i en praksis / Egon Petersen

Egon Petersen indledte med at fortælle, at Grønt Råd havde henvendt sig til administrationen i Solrød 
Kommune med et ønske om, at undersøge muligheden for at Idrætsanlægget indsamler sodavands- og 
øldåser til genbrug. Egon Petersen fortalte, at administrationen havde undersøgt sagen nærmere, men 
havde vurderet, at der ikke var tilstrækkelige mængder af metaldåser til, at stille krav til Idrætsanlægget 
om, at etablere en indsamlingsordning.  

Niels Hörup sagde, at det ikke var den helt store miljømæssige skade, at metaldåserne blev brændt i 
Roskilde Kraftvarmeværk, idet varmegraderne sikrede, at de farlige stoffer i metaldåserne blev destrue-
ret. Niels Hörup sagde videre, at det var vigtigt, at der er proportion i investeringen i en indsamlingsord-
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ning og miljøeffekten. Niels rundede af med at sige, at hvis der er væsentlige mængder at indsamle er 
det godt at udsortere metaldåser, da metallet kan sendes til genbrug på Stålvalseværket, og at vi også 
skal huske på, at der ikke er noget energi i metaldåserne, og at de derfor ikke har nogen værdi for kraft-
varmeværket.   
  
Egon Petersen spurgte om der er mulighed for at få en sag i byrådet, hvis administrationen har vurde-
ret, at en given sag ikke er væsentlig. 

Niels Hörup sagde, at Grønt Råd altid er velkomne til at ringe eller sende en e-mail til ham. Niels Hörup 
sagde videre, at det er bedre, at det er Grønt Råd, der kommer med en henvendelse til byrådet, end det 
er en af de 2 parti medlemmer i byrådet, der bringer det op på et møde, da det hurtigt vil det blive par-
tipolitisk. 

Ad. 5 Koordinering af Grønt Råds besøg i landsbyerne med den politiske dagsorden for landsby-
erne / Egon Petersen

Egon Petersen efterlyste koordinering mellem Grønt Råd og den politiske dagsorden for landsbyerne.

Niels Hörup sagde, at Solrød Kommune hvert år afholder et dialogmøde med borgerne i de respektive 
landsbyder om, hvordan de ønsker deres landsby skal udvikle sig. Niels Hörup sagde videre, at han ik-
ke mente der var behov for at koordinere dialogmøderne med Grønt Råds besøg i landsbyerne, idet der 
er forskellige bevæggrunde for de to arrangementer.

Ad. 6 Promovering af Solrød Kommunes miljø og klimatiltag / Egon Petersen

Egon Petersen spurgte til, om Solrød Kommune kan blive den 7. kommune, der er fossilfri som en del af 
projektet ”Ansvarlig fremtid”.  

Niels Hörup sagde, at Solrød Kommune er en grøn kommune i forvejen. Kommunen opfylder stort set 
alle krav for at leve op til målsætninger i forskellige projekter. Niels Hörup sagde videre, at det at skulle 
registrere sig som fossilfri kommune, efter hans mening er mere af symbolsk end af reel karakter.

Efterfølgende Grønt Råds Møde 

Ad.7 Orientering fra Solrød Kommune 

a) Vandforsyningsplan i høring 
Sagen er på byrådsmødet i november 2016 og forventes at komme i 8 ugers høring fra primo de-
cember 2016. 

b) Tidsplan for kommuneplanen
Kommuneplanen forventes politisk behandlet i april/maj 2017 og sendes derefter i 8 ugers offentlig 
høring.

c) Frivillig bekæmpelse af bjørneklo
Langs Skensved Å er det særlig slemt med Kæmpe Bjørneklo.
Solrød Kommune har allieret sig med virksomheden Orbicon om at lave et frivillighedsprojekt med 
alle lodsejere langs Skensved Å. Projektet skal starte opstrøms. Der vil blive afholdt en informa-
tionsdag i marts/april 2017. 

d) Formidling af natur- og friluftsmuligheder i Solrød Kommune herunder Friluftsguiden.dk
Punktet bliver taget op på næste møde.  Til orientering vil kommunen linke til www.friluftsguiden.dk 
og opfordre til at komme med input.

Ad. 8 Fastlæggelse af møderække 2017

Møderne blev fastlagt til følgende datoer:

http://www.friluftsguiden.dk/
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Torsdag d. 2. marts kl. 16:30
Torsdag d. 18. maj kl. 16:30
Torsdag d. 21. september kl. 16:30 med Niels Hörup
Torsdag d. 9. november kl. 16:30 

Bemærk at datoen for mødet i september er ændret i forhold til det, der blev aftalt på mødet.

Ad. 9 Evt. 
DN har fået ny lokal hjemmeside www.dn.dk/solrod eller dn.dk/solroed  - begge adresser fungerer.


