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Kontaktpersoner
Erhvervsindsatsen

Byggesagsbehandling:

Jobcentret - virksomhedsservice:

i Job og socialcentret:

Per Jensen, tlf. 5618 2312

Eva Wendt, tlf. 40410054

Solrød Center 1

pjen@solrod.dk

ewe@solrod.dk – eller
virksomhedsteam@solrod.dk

2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 2000
Koordinator, Eva Wendt, mail: ewe@solrod.dk,

Affald:
Anne-Mette Jansen, tlf. 5618 2246

Vi samarbejder også med Greve-Solrød er-

aja@solrod.dk

hvervsservice. De tilbyder gratis sparring og
vejledning til iværksættere og virksomheder.

mobil nr. 40410054.

Miljø:
Øvrige kontaktpersoner?

Mikkel Glargaard, tlf. 5618 2342

Kontakt venligst Erhvervs- og udviklingskonsu-

I Solrød Kommune har vi flere dygtige medar-

mgl@solrod.dk

lent Dorte Kjærgaard pr. mail: dkd@greve.dk
eller pr. telefon: 3691 5241.

bejdere, der sidder klar til at hjælpe dig videre
med enten vejledning eller sparring.

Forsidefoto: Novembermorgen i Karlstrup Kalkgrav
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Affaldsgebyrer 2018
Et nyt år nærmer sig, og dermed en ny størrelse for affaldsgebyrer.
Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune

I Solrød Kommune har virksomhederne mulig-

Tilmelding til genbrugspladsen sker gennem

Administrationsgebyr

www.virk.dk. Du skal anvende virksomhedens

Administrationsgebyret er obligatorisk for næ-

NEM ID for at komme i gang.

sten alle virksomheder. Din virksomhed bliver
opkrævet efter de oplysninger, der står på www.

hed for at benytte genbrugspladsen MiljøCenter
Greve, og virksomheder kan få hentet mindre

Som virksomhed kan du også bruge genbrugs-

virk.dk pr. 1. januar. Det er dit eget ansvar at

mængder dagrenovation.

pladser i andre kommuner. Kontakt den pågæl-

sørge for, at oplysninger er opdateret. Er din

dende kommune for at finde prisen.

virksomhed flyttet til en anden kommune, skal

Genbrugspladsen

du fx huske at flytte adressen både for dit CVR

Har din virksomhed brug for at aflevere affald

Dagrenovation

nummer og dit p-nummer. Administrationsge-

på genbrugspladsen MiljøCenter Greve, kan du

Har du en virksomhed med kun lidt dagrenova-

byret bliver opkrævet adressen for p-nummeret.

tilmelde virksomheden til enten abonnement,

tionsaffald, kan du tilmelde dig en erhvervssæk,

hvor du betaler pr. tilmeldt bil, eller du kan

som du får hentet ugentligt eller hver 14. dag.

Gebyret dækker de udgifter kommunen har til

tilmelde virksomheden et klippekort, hvor du

Som virksomhed kan du tilmelde dig op til 5

fx planlægning, regulativer, registrering af data

betaler pr. gang, du benytter MiljøCenter Greve.

erhvervssække. Du skal kontakte kommunen

og information.

for at tilmelde eller afmelde erhvervssækken.
Gebyret for administration i 2018 469 kroner

Gebyrerne for brug af genbrugspladsen Miljøcenter i 2018 inkl. moms er:
Håndværker pr. bil
Øvrige virksomheder pr. bil
Klippekort pr. klip

Gebyret for tømning af én erhvervssæk i 2018
12.324 kroner
3.189 kroner
231 kroner

er:
ugetømning
14-dages tømning

1.114 kroner
558 kroner
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Energi- og Klimaindsatsen
i Solrød Kommune
Solrød Kommune er godt på vej i opfyldelsen af de ambitiøse klimamål, som er sat i Solrød Kommunes
klimaplan og i ”Borgmesterpagten for klima” fra 2009.
Af Mikkel Busck, Solrød Kommune

Byrådet vedtog den 26. oktober 2009 Solrød
Kommunes Klimaplan 2010-2025. I planen
er fastsat et indsatsmål om en reduktion af
den samlede CO2-udledning i kommunen på
88.900 tons svarende til 55 % inden år 2025.
Reduktionsmålene knytter sig til det samlede
energiforbrug hos borgere og virksomheder i
de tre hovedsektorer el, varme og transport.
I dag udgør den samlede reduktion ca. 51.300
tons/år svarende til ca. 32 % af CO2-udledningen i 2025 og dermed lidt over halvvejs mod
reduktionsmålet. Dette skyldes både interne
projekter i kommunen, hvoraf Solrød Biogas
spiller den største rolle, og eksterne effekter
fra eksempelvis omlægning til biomasse hos de
centrale fjernvarmeproducenter.
Status er, at Solrød Kommune er godt på vej
med at nå reduktionsmål, men også at der er
behov for yderligere handling, for at indsatsen
ikke går i stå. Der skal stadigvæk reduceres
yderligere ca. 37.600 tons/år svarende til 23 %
frem mod 2025.
I 2015 blev Borgmesterpagten for klima lagt

De nye mål er:

EU's 'Borgmesterpagten for klima og

sammen med et andet EU-initiativ 'Mayors

1. Reducere de samlede CO2-udledninger i

energi’

Adabt', der handler om tilpasning til klima

kommunen med mindst 40 % inden 2030

Borgmesterpagten for klima blev lanceret af

forandringerne. Sammenlagt blev de til

2. Øge modstandsdygtigheden og tilpasningen

EU i 2008. Borgmesterpagten handler om at

'Borgmesterpagten for klima og energi'. Dette

til virkningerne af klimaforandringerne

bekæmpe klimaforandringer gennem en fælles

skete som følge af behov for nye og længe-

europæisk indsats. Solrød Kommune tilsluttede

revarende CO2-reduktionsmål, der modsvarer

Med vedtagelsen af den nye pagt støtter Sol-

sig Borgmesterpagten for klima i 2009. Solrød

EU's 2030 mål, samt ønsket om at integrere

rød Kommune op om, at klimaudfordringerne

Kommune var en af de første underskrivere

klimatilpasning.

kræver yderligere mål og handling, samt at
udfordringerne skal tackles lokalt og i samar-

af pagten og forpligtede sig dengang til at
reducere den samlede CO2 udledning med

Byrådet i Solrød Kommune har i oktober 2017

minimum 20 % i 2020. Med etableringen af

besluttet også at tilslutte sig Borgmesterpagten

Solrød Biogas har Solrød Kommune allerede

for klima og energi.

opnået målet i 2016.
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bejde med andre.
Du kan læse mere om kommunens indsats for
klima og energi på www.solrod.dk

Kort nyt om energi
Energirenovering finansieres af sparede energiudgifter
Energirenovering i større målestok er en stor

ESCO-modellen har været

investering, og det er ofte vanskeligt at få

anvendt både i Danmark

sikkerhed for, hvor store besparelser energireno-

og i udlandet i mange

veringen kan give på sigt. Med et ESCO-projekt

år. I Danmark er model-

finansieres energirenoveringen gennem den

len for eksempel blevet

kommende energibesparelse, for eksempel ved

brugt i forbindelse med

at en leverandør garanterer besparelsen. ESCO

renoveringen af Hvidovre

står for Energy Service Company.

Hospital, på RUC, i skoler

• ESCO er en projekt- og finansieringsmodel,

og andre offentlige byg-

som private og offentlige bygningsejere kan

ninger samt ved renove-

bruge ved større energirenoveringer af deres

ringer af bl.a. butikscentre

bygninger.

og kontorejendomme.

• Det grundlæggende princip i et ESCO-projekt
er, at energirenoveringen finansieres gennem

Fra energirenovering af Hvidovre Hospital

Den information, der nu
bliver tilgængelig for byg-

energibesparelser.
• En af de store fordele ved ESCO-modellen er,
at bygningsejeren ikke skal have ekstra penge

forhold til udbud, finansiering, ansvarsforde-

ningsejerne, er baseret på konkrete erfaringer

ling osv.

og på bidrag fra en bred kreds af aktører, som
på forskellig vis har arbejdet med ESCO.

op af lommen til at investere i energirenoveringen, men i stedet betaler for energireno-

På Energistyrelsens nye hjemmeside, Sparenergi.

veringen med de sparede energiudgifter.

dk, findes der information, som skal gøre det

Den nye platform med information om ESCO

nemmere for flere bygningsejere at benytte

kan ses på: https://sparenergi.dk/offentlig/

ESCO-modellen.

bygninger/esco

Hidtil har der dog manglet samlet information
om, hvordan et ESCO-projekt tilrettelægges i

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk

Sammenlign virksomhedens energiforbrug
med tilsvarende virksomheder
Energistyrelsen har udviklet en nøgletals

re, der på en overskuelig måde kan viderefor-

database, så virksomheder inden for handel og

midle, hvordan en virksomheds energiforbrug

service kan tjekke deres energiforbrug og se,

placerer sig i forhold til en tilsvarende branche.

hvor de befinder sig i forhold til andre inden
for samme branche.

Det har været en vigtig forudsætning for
Energistyrelsen, at det det skal være let at

Nøgletalsdatabasen omfatter 33 brancher.

betjene databasen. Ved blot at indtaste få
informationer om virksomheden – herunder

Nøgletalsdatabasen bygger på en række oplys-

erhvervsareal, omsætning i tusinde kroner og

ninger om energiforbrug, som det fordeler sig

type af varmekilde – kan værktøjet illustrere

kontakter en energirådgiver for professionel

inden for handels- og servicebranchen. I data-

kundens energiforbrug.

vejledning om energieffektive løsninger for
el- og varmekilder.

basen kan den enkelte branche sammenligne
sit elforbrug med lignende virksomheder, samt

Som virksomhed kan man ligeledes bruge

tre typer af varmekilder.

værktøjet for at få en umiddelbar opfattelse

Link til nøgletalsdatabasen https://sparenergi.dk/

af virksomhedens energiforbrug. Energistyrel-

erhverv/handel-og-service

Databasen er særligt rettet mod energirådgive-

sen anbefaler, at virksomheden efterfølgende

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk
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Lastbiler kører på dansk
fritureolie
En lokal virksomhed i Glostrup har fået vind i ryggen.

Af Stefan E. Danielsson og David Marhauer-Nimb,
Dansk SymbioseCenter

mellemstore virksomheder i
Storkøbenhavn. Målet var at
blive bedre til at udnytte egne

GG2D (Get Green 2 day) er en virksomhed, som

affaldsressourcer eller handle

indsamler brugt fritureolie i forskellige kvaliteter

med andre virksomheders

fra spisesteder og restauranter. Formålet er at

restprodukter.

oparbejde olien på et raffinaderi i Grenå til
højværdi biodiesel til eget forbrug og videresalg.

Dansk SymbioseCenter var
central partner i projektet

Biodiesel er en CO2-neutral form for brændstof

Grøn Industrisymbiose. For-

til lastbiler. 100 liter biodiesel sparer miljøet for

uden GG2D har over 500

En rådgiver fra Niras afsøger muligheder for energi
optimering.

omkring 690 kg CO2 i forhold til konventionel

virksomheder fået et ressourcetjek, der af-

de, så slipper vi også for at importere biodiesel

diesel. Samtidig bliver biprodukterne fra pro-

dækker mulighederne for at etablere konkrete

fra udlandet, der i øvrigt højst sandsynligt er

cessen leveret til biogas og brugt til produktion

industrielle symbioser. Resultatet var over 170

produceret ud af afgrøder - en knap så bæ-

af el og varme.

symbiose-match på landsplan.

redygtig anvendelse af ressourcerne. Lokal

"GG2D er stolt over at være en virksomhed,

Godt for både miljø og økonomi

der er med til at nedsætte CO2 udledningen i

Økonomisk set er det fornuftigt at anvende

transportsektoren, da denne i dag står for over

brugt fritureolie til transport. Ud over at tjene på

Så hvad er en industrisymbiose?

20 % af Danmarks CO2 udslip. Vi vil gerne i

det, har GG2D sparet op til 5 % i brændstofpris

Industrielle symbioser er et koncept, hvor mi-

samarbejde med spisesteder i hele Danmark for

ved at anvende upcyclet fritureolie til at drive

nimum to virksomheder samarbejder omkring

at optimere håndtering af affaldsolien, så den

egne lastbiler. For Radisson Blu Scandinavia er

ressourceeffektivitet, og derigennem udveksler

udnyttes bedst mulig", siger medejer Siamak

samarbejdet også en fordel. De får afhentet

rest-ressourcer til brug i en industriel produk-

Elmi. I øvrigt er det et krav fra EU, at 10 % af

fritureolien gratis og sparer udgiften til bort-

tion. Det kan være alt inden for kategorierne

indholdet i alle brændstoffer er biobaseret i

skaffelse. Nogle typer fritureolie får de endda

materialer, vand og energi f.eks. rester af træ,

2020. Jo hurtigere vi omstiller os, jo billigere

penge for, afhængig af kvaliteten der leveres.

plast, beton og metal, overskudsvarme fra

produktion er at foretrække, fordi værdikæden

bliver det i længden.

er skabt og forblevet i Danmark.”

køleanlæg eller spildevand fra produktionen.
Samarbejdet har desuden bidraget til, at GG2D

Ressourcetjek førte til samarbejde med

som projektvirksomhed har udviklet sig til en af

Et eksempel kan være et fødevareprodukt, der

Radisson

de førende på markedet, med en nuværende

har udtjent sit primære formål og opnået lavere

GG2D aftager blandt andet fritureolie fra hotel-

indsamling på 460 tons fritureolie. Efter projekt-

kvalitet/værdi, men hvor det kan indgå i eller

kæden Radisson Blu Scandinavia. De bortskaffer

perioden har virksomheden også arbejdet på at

oparbejdes til et produkt af højere værdi. Såle-

omkring 100 liter brugt fritureolie om måneden.

optimere kørslen under indsamlingen og bruge

des genanvendes, genbruges eller opgraderes

Den bliver nu anvendt til biobrændstof i lastbiler

olietønder af genbrugsplast. Miljøingeniør Ste-

en rest-ressource til et nyt produkt og repræ-

i stedet for at blive sendt til forbrænding.

fan Danielsson fra Dansk SymbioseCenter slår

senterer dermed grundtanken indenfor cirkulær

fast, at det er en rigtig god idé med danskpro-

økonomi, og bidrager til at vi kan producere

duceret biodiesel:

mere af mindre. Denne tilgang til produktionen

Kontakten til Radisson Blu Scandinavia blev

kan bl.a. resultere i flere arbejdspladser, en for-

etableret efter, at GG2D var med i regional-
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fondsprojektet Grøn Industrisymbiose. I 2013-

"Der er flere fordele ved en sådan proces. Ikke

bedret konkurrenceevne og bedre miljø. Der er

2015 støttede Grøn Industrisymbiose små og

nok med at affaldet udgør en direkte råstofkil-

altså flere fordele at hente.

Dette gælder både for leverandøren af restproduktet, som nu kan reducere affaldsafgifterne
og i bedste fald endda modtage betaling, mens
producenten får en sikker og lokal råstofkilde til
en mere fordelagtig pris, som ellers ville være
gået til spilde.

Få hjælp til at spare på ressourcer
Dansk SymbioseCenter har siden Grøn Industrisymbiose arbejdet på projektet Rest til
Ressource, hvor 100 små og mellemstore virksomheder har fået screenet deres virksomhed,
og halvdelen har fået rådgivningsbistand til
at lave ressourceoptimeringer og nye grønne
forretningsmodeller.
Resultatet af screeningerne i de to projekter er
bl.a. blevet til en database over reststrømme
fra virksomheder, som potentielt kan indgå i
andre virksomheders produktion eller udvikling.

En medarbejder fra Dansk SymbioseCenter (tv) og Køge Kommune (th) screener en
virksomhed.

Databasen udvides løbende og nye samarbejder
mellem virksomheder opstår.
Måske er et samarbejde også noget for jer.
Har din virksomhed rester, biprodukter eller
overskudsvarme/energi? Har I overvejet at
indgå i en industrisymbiose med en anden
virksomhed for at gøre jeres produktion større,
mere bæredygtig eller robust? Så kontakt Dansk

OM DANSK SYMBIOSECENTER
Dansk SymbioseCenter i Kalundborg hjælper små og mellemstore virksomheder med at blive mere
ressourceeffektive, og det sætter aftryk på bundlinjen. Derudover opnås miljømæssige gevinster i form
af reduceret energi-, vand- og materialeforbrug samt CO2-aftrykket.
Læs mere om projekterne på: www.symbiosecenter.dk/
Lær mere om GG2D og Grøn Industrisymbioseprojektet på: www.gg2d.dk/ og www.groenomstilling.
erhvervsstyrelsen.dk/

SymbioseCenter og hør mere.

Ny portal om cirkulær økonomi
En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at

man kan bruge en grøn profil i markeds-

mange virksomheder ikke ved, hvordan de kan

føringen af virksomheden. Samtidig er der

komme i gang med cirkulær økonomi ved deres

inspiration fra en række virksomheder,

produktion, da mange af dem vurderer, at de

som i dag arbejder med cirkulær økonomi.

ikke ved nok om emnet til at få fuldt udbytte
af deres arbejde med cirkulær økonomi. En ny

Cirkulær økonomi handler om at bruge

portal kan hjælpe virksomhederne i gang med

og genbruge ressourcer og produkter

arbejdet.

mere effektivt til gavn for både miljø og
økonomi.

Portalen, som er udarbejdet for Miljøstyrelsen,
skal give små og mellemstore virksomheder

Se:http://mst.dk/service/nyheder/nyheds

mere viden om cirkulær økonomi. Blandt andet

arkiv/2017/okt/danske-virksomheder-

indeholder portalen informationer om, hvordan

vil-cirkulaer-oekonomi-ny-portal-skal-

man gør sin produktion grønnere, og hvordan

hjaelpe-dem/

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk
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Kort nyt
Skadelig kemi i byggemarkeder
En undersøgelse fra Forbrugerrådet i januar

lovmæssige forpligtelser. Efterfølgende har

2017 viste, at danske byggemarkeder, og

Brancheforeningen Danske Byggecentre, Dansk

deres leverandører, ikke altid overholder deres

Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen beslut-

informationspligt i henhold til lovgivningen om

tet at indgå i et partnerskab i 2017 og 2018.

indberetning af kemiske stoffer i produkter.
En senere test hos byggemarkeder viste, at 18

Partnerskabet udarbejder blandt andet et

ud af 58 plastikprodukter – fra cykellåse over

praktisk værktøj, som artikelleverandører kan

fodbolde til ledninger og duge – indeholdt

anvende til at indkredse produkter, hvor risikoen

ftalater, selvom leverandører og forhandlere

for tilstedeværelsen af skadelige stoffer er størst.

havde oplyst, at de ikke gjorde.
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil desuden
På den baggrund mødtes miljøministeriet den

gennemføre kontrol i byggemarkederne i 2017

29. marts med en række aktører i branchen for

og igen i 2018 eller 2019.

at drøfte, hvordan leverandører og forhandlere
af artikler i højere grad kan leve op til deres

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Projekt om selektiv nedrivning
Ved selektiv nedrivning rives bygninger ned
på en sådan måde, at de materialer, som byg-

1. fastlæggelse af nærmere retningslinjer for
udførelse af selektiv nedrivning

ningen består af, kan sorteres og efterfølgende

2. krav om bygherres forpligtelse til at udarbej-

anvendes bedst muligt samtidig med, at de

de en miljø- og ressourceplan samt krav om,

materialer, som indeholder problematiske

3. at bygherre tilknytter en uddannet miljø- og

mængder af miljøfremmede stoffer, udsorteres

ressourcekoordinator

til bortskaffelse.
Resultatet af projektet og den opfølgende
Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1962 fra oktober

proces skal bidrage som udgangspunkt for

2017 omhandler selektiv nedrivning. Ved dette

det videre arbejde i ministeriet med at fremme

projekt er der identificeret tre forslag, der vur-

nyttiggørelsen af bygge- og anlægsaffald.

nedrivning:

Udgiv/publikationer/2017/10/978-87-9361430-7.pdf

deres at kunne bidrage til at udbrede selektiv
Projektet kan findes på: https://www2.mst.dk/

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Mikroplast i drikkevandet
Miljøstyrelsen forventer inden for få måneder at

der udvikles af forskere fra DCE ved Aarhus

millimeter og kan ikke ses med det blotte øje.

sætte gang i en måling af, om der er mikroplast

Universitet, ventes klar til brug i december

Mikroplast er enten produceret bevidst og til-

i det danske drikkevand. En nylig undersøgelse

2017. Herefter vil arbejdet med at undersøge

sættes fx kosmetik eller stammer fra nedslidning

har vist, at der kan være mikroplast i drikke-

drikkevandet blive igangsat.

af større plastikstykker. Af det mikroplast, der
tilføres vandmiljøet, vurderes det, at 1 procent

vandet, men undersøgelsen er så usikker, at
myndighederne ikke kan konkludere sikkert

Miljøstyrelsen forventer at resultaterne forelig-

stammer fra produceret mikroplast, mens 99

ud fra den.

ger i løbet af første halvår 2018.

procent vurderes at stamme fra afslidning af
vandrør.
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Da der endnu ikke findes en retvisende måleme-

Mikroplast er defineret som plastikstykker, der

tode, har Miljø- og fødevareministeriet støttet

er mindre end 5 millimeter i diameter. De fleste

udviklingen af en pålidelig metode. Metoden,

stykker mikroplast er dog langt mindre end 1

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Kommunernes ansvar for
energi-omstillingen
Vedvarende energi er decentral. Vinden blæser der, hvor det passer den, og solen skinner ujævnt
over landet. I Danmark har vi selvstyrende kommuner, der har magt og lokalkendskab til at handle.
Kommunerne har således de primære forudsætninger for at omstille vores energiforsyning.
Udpluk fra Artikel skrevet af
Mikkel Busck og Tyge Kjær

I Paris i 2015 blev man internationalt enige om

Vedvarende energi er decentral

kan møde modstand hos de borgere, der bor

Et omdrejningspunkt for omstilling af energi-

nærmest – not in my backyard. Omvendt be-

forsyningen er, at mens den fossile energi er

tyder det også, at vedvarende energi rummer

central, er vedvarende energi decentral.

muligheden for, at man lokalt kan lave anlæg,
der kan fange energien og dække behovet.

en målsætning om, at den globale temperaturstigning skal holdes under 2 grader, og helst

Fossil energi er depotenergi. Gas, kul og olie

Ressourcerne slipper ikke op, og priserne går

kun 1,5 grader, over det førindustrielle niveau.

findes i bestemte miner eller felter, hvor der

ikke pludselig i vejret. Anlæggene kræver ikke

Målsætninger er dog ikke nok i sig selv. Det

er behov for mange ressourcer og meget kon-

dyre, højteknologiske løsninger eller voldsomme

kræver handling, og de indsatser, som landene

trol for at udvinde energien. For at omsætte

sikkerhedsforanstaltninger. De kan betjenes af

har budt ind med på nuværende tidspunkt, er

råstofferne til energi er det nødvendigt med

helt almindelige mennesker og forvaltes i lokale

langtfra nok til at nå ambitionsniveauet, som

store værker. Energiforsyningen bliver dermed

fællesskaber. Derfor er det også naboerne til de

også det danske Klimarådet har anført.

centraliseret.

nye anlæg, som skal være med til at beslutte

”

Et omdrejningspunkt
for omstilling af energi
forsyningen er, at mens
den fossile energi er cen
tral, er vedvarende energi
decentral.

deres placering, drift og ejerskab.
Depoterne er begrænsede, og når et depot
er tømt, skal der findes et nyt. Det udfordrer

Kommunernes ansvar

forsyningssikkerheden – hvor skal ressourcerne

Kommunerne har et ansvar og en juridisk for-

findes næste gang og til hvilken pris? Det anslås,

pligtelse, hvad angår den kollektive varmefor-

at priserne på den fossile energi til varmeforsy-

syning, men ligeså vigtigt, så har de et politisk

ning fordobles frem mod 2035.

ansvar og en hjemmel til at udføre strategisk
planlægning ud over den kollektive varmeforsy-

Energistyrelsen har for nylig opdateret sin

ning. Efterhånden er der også udarbejdet man-

prognose for naturgasreserverne i Nordsøen

ge strategiske energiplaner rundt om i landet.

og tilbagekaldt sin hidtidige overoptimistiske

Udfordringen er, at planlægningen også skal

Forebyggelse af klimaforandringer handler pri-

prognose. Det estimeres, at der allerede i 2019

omsættes til projekter for at leve op til målsæt-

mært om at begrænse brugen af fossile brænd-

vil mangle naturgas til den danske forsyning.

ningerne og reelt bremse klimaforandringerne.

sler i transport, el- og varmeproduktionen. Dette
bidrager desuden til at øge forsyningssikkerheden, hvorved man undgår at være afhængig af
energi fra andre nationer samt af usikkerheden
ved den potentielt svingende oliepris.
I Danmark har vi hidtil fulgt godt med de internationale målsætninger. Således opfylder vi i
dag EU's mål om minimum 30 pct. vedvarende
energi i energiforbruget. Danmark har selv

”

Det er ikke altid lette beslutninger, og der vil
med garanti være delte meninger i lokalsamfundet,
men det er også kommunens opgave at sikre dialog,
således at projekter bliver forankrede lokalt med bred
opbakning.

besluttet et mål om 50 pct. vedvarende energi

Mens fossil energi kommer fra depoter, er

Handlingen skal konkret foregå på en række

i 2030, og et mål om at være uafhængig af

vedvarende energi strømmende energi, der

områder, hvor det netop er kommunerne,

fossile brændsler i 2050. For at nå disse mål

lander overalt på jorden i større eller mindre

der har handlefriheden og beslutningskom-

kræves yderligere handling.

mængder. Det skaber et arealbehov, som ofte

petencen.
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Viser en energikortlægning, at der er anvendelig

Vi skal tænke anderledes

forundersøgelse af, om der var grundlag for at

biomasse i lokalområdet, er det kommunalbe-

Ved at lave egne omstillingsprojekter kan kom-

etablere et biogasanlæg i kommunen. Siden

styrelsen, der skal beslutte at reservere et areal

munerne sikre en lokal erhvervsudvikling base-

gik det slag i slag med op- og nedture, men

i kommuneplanen til et biogasanlæg. Det er

ret på lokale ressourcer og skabe beskæftigelse,

i dag står der et anlæg, der producerer grøn

også lokalpolitikerne, der skal beslutte, om

der kan bremse en negativ befolkningsudvik-

energi, har skabt lokal vækst og beskæftigelse

der er plads til vindmøller på land eller kyst-

ling, idet det tiltrækker tilflyttere og udbygger

og reducerer lugtgener fra rådnende tang på

nært. Kommunen kan også beslutte selv at

skattegrundlaget i kommunen. Vedvarende

stranden. Den første investering var en risiko,

finansiere anlægget, eksempelvis gennem lån i

energi er efterhånden også blevet et vigtigt

men pengene blev brugt til grundigt forarbejde,

Kommunekredit til væsentligt bedre renter end

brand, der tiltrækker folk med aspirationer om

og nu forventes anlægget at være tilbagebetalt

andre kan opdrive. Hvis en virksomhed løser en

at leve bæredygtigt. Vi ved det, fordi det er

på under ti år i alt.

kommunal opgave, kan de også få lån i Kom-

sket i praksis.

munekredit. Kommunen stiller en garanti herfor,
og det koster en procentdel af finansieringen.
Kommunalbestyrelsen skal derfor også tages
stilling til, om denne garanti kan reduceres for
visse energianlæg for at sænke omkostningerne til finansiering og facilitere udbygningen af
vedvarende energi.
Det er ikke altid lette beslutninger, og der vil
med garanti være delte meninger i lokalsamfundet, men det er også kommunens opgave
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”

Ved at lave egne omstillingsprojekter kan kommunerne
sikre en lokal erhvervsudvikling baseret på lokale ressourcer og
skabe beskæftigelse, der kan bremse en negativ befolknings
udvikling, idet det tiltrækker tilflyttere og udbygger skatte
grundlaget i kommunen.

at sikre dialog, således at projekter bliver for-

Solrød Kommune traf for otte år siden en modig

Vi kan drage nogle vigtige erfaringer fra hidtil

ankrede lokalt med bred opbakning.

og skelsættende beslutning om at investere i en

gennemførte kommunale energiprojekter. Helt

basalt skal den politiske motivation være til

Kommunen har en række ressourcer, som gør,

sætte penge af til intensive forundersøgelser, vil

stede. Motivation er dog ikke nok. Det kræver

at den kan stilles til ansvar, være ambassadør

det ofte kunne betale sig i sidste ende, idet risici

også enighed, tålmodighed og hårdt arbejde.

for projekterne og kan skaffe midler udefra.

og faldgruber minimeres betragteligt.

På nationalt plan efterspørger Dansk Industri og

Det betyder, at kommunen skal foranledige, at

Vi står overfor et stort spring og nogle væ-

virksomhederne fastlagte energipolitiske mål og

borgernes omstillingsprojekter realiseres, og at

sentlige udfordringer. Som borgere skal vi stille

rammer for at sikre stabilitet. Det samme gør

borgerne inddrages fra start i de projekter, som

spørgsmål til vores lokalpolitikere, udfordre dem

sig i høj grad også gældende lokalt, og det er

kommunen selv søsætter. Det betyder også, at

til at handle.

derfor vigtigt, at der opnås brede flertal i kom-

kommunen kan være en platform for dialog

munalbestyrelserne, hvor alle kan se fordelen

og udvikling på vej mod den grønne omstilling.
Mikkel Busck er projektmedarbejder ved Teknik

ved omstillingen. Derved kan der også opnås
enighed om rammevilkår, der rækker ud over

Det handler om mod til at træffe valg, men det

og Miljø, Solrød Kommune. Tyge Kjær er lektor

en valgperiode. Samtidig kræver det, at der er

handler også om at minimere risici. Kommunal-

ved Institut for Mennesker og Teknologi, Ros-

en rød tråd mellem det politiske lag, direktionen

bestyrelsen og borgerne må være villige til at

kilde Universitet.

og det administrative lag i kommunen.

investere en sum penge. Hvis der er mod til at

”

Det handler om mod til at træffe valg, men det
handler også om at minimere risici.

2035

Priserne de næste mange år

Olie: +45%
Naturgas: 75%
Biomasse: 8%

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Priser for forskellige varmeløsninger
3,00
Fjernvarme:
brændsel + anlæg
Naturgas- og oliefyr: kun brændsel

2025

Olie: +28%
Naturgas: 32%
Biomasse: 3%

Kroner pr. kWh
2,25

Fjernvarme: halm & træflis
Fjernvarme: Træpiller
Naturgas: Nyere fyr
Naturgas: Ældre fyr
Olie: Nyere fyr
Olie: Ældre fyr

1,50

0,75
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Fjernvarme Naturgas
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Priserne i 2025

1

2
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Fjernvarme Naturgas

6

Olie

Priserne i 2035

Scenarier for udviklingen i priserne på forskellige varmeløsninger. Udarbejdet af Tyge Kjær, Roskilde Universitet.
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KARA/NOVEREN
har skiftet navn til ARGO
Det er slut med det lange og sammensatte navn, som opstod ved fusionen af Kara og Noveren i 2007.
Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune

Voksende konkurrence og et ønske om tydeligere at signalere, hvad selskabet beskæftiger sig
med, får Kara/Noveren til at skifte navn.
Navnet er dannet af forbogstaverne i KARA/
NOVERENS tre funktioner:
• Affald
• Ressourcer
• Genbrug
• Overskud.
Overskud er den sidste dimension, som adresserer det resultat, der skabes af indsatsen inden
for affald, ressourcer og genbrug.

Argo behandler affald fra borgere og
virksomheder
Argo er et I/S affaldsselskab, der behandler affald fra borgere og virksomheder i ni sjællandsske kommuner, heriblandt Solrød Kommune.
Samlet set servicerer de knap 400.000 borgere
og 20.500 erhvervsvirksomheder.

brændingsanlægget Energitårnet i Roskilde,

ARGO ledes af en politisk valgt bestyrelse, der er

Genbrugsterminalen i Gadstrup, Kompo-

udvalgt blandt byrådsmedlemmerne i de ni in-

Selskabets primære opgave er at sikre, at

steringsanlæg og Deponi i Audebo samt 14

teressentkommuner. Formanden for bestyrelsen

affald omdannes til ressourcer. Argo har for-

genbrugspladser.

er Solrød Kommunes borgmester Niels Hörup.
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