
NR. 1 | MARTS 2019

Hvem skal have 
miljøtilsyn i 2019?  SIDE 2

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE

A V I S E N
NYHEDER OM MILJØ OG ERHVERV



2 

IN
D

H
O

L
D

SIDE 2  Hvem skal have miljøtilsyn i 2019?

SIDE 4  Gør affaldssortering på arbejdspladsen lettere  
med piktogrammer

SIDE 4   Lovnyt

SIDE 5  Kort nyt

SIDE 9  Hvad var tankerne bag Havdrup Bymidte?

SIDE 10  Overskudsvarme fra fabrik  
skal opvarme huse

SIDE 12   Vi cykler til arbejde

Hvem skal have miljøtilsyn  
i 2019?
Ifølge lovgivningen skal virksomheder og landbrug modtage miljøtilsyn med en bestemt frekvens. 
Ud fra disse frekvenser udarbejder Solrød Kommune hvert år en liste over de virksomheder og 
landbrug, der skal have et miljøtilsyn.

Af Mikkel Glargaard,  
Solrød Kommune

Tilsynslisten er en oversigt over de virksomheder 

og landbrug, hvor der er fastlagt miljøtilsyn det 

relevante år.

Miljøtilsyn 2019
Virksomhedstilsynene er omfattet af ’Bekendt-

gørelse om miljøtilsyn’ nr. 117 af 28. januar 

2019. Med denne bekendtgørelse samles og 

lovfæstes reglerne for miljøtilsyn på virksom-

heder. 

Miljøstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at 

et godt miljøtilsyn ikke kun handler om kontrol, 

men i lige så høj grad om vejledning og fore-

byggelse. Virksomheder får gennem dialogen i 

miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion 

og praksis, inden der er tale om en egentlig 

overtrædelse af gældende love og regler.

Når det fungerer godt, kan miljøtilsyn også 

bidrage til få fokus på ressourceoptimering 

i virksomheden eller på husdyrbruget og på 

den måde være værdiskabende. Hos mindre 

virksomheder er miljøtilsynet med til at skærpe 

fokus på miljø, mens det for større virksomhe-

der bl.a. er muligheden for gennem dialog at 

forebygge miljøproblemer, der er det centrale.

Offentliggørelse af resultaterne fra 
tilsyn
Tilsynsmyndigheden skal, ifølge Miljøtilsyns-

bekendtgørelsen, sende tilsynsrapporten til 

virksomheden senest 2 måneder efter, at til-

synsbesøget har fundet sted og skal samtidig 

meddele virksomheden, hvilke oplysninger som 

offentliggøres. Offentliggørelsen skal ske senest 

4 måneder efter tilsynsbesøget. Punkterne, 

som minimum skal offentliggøres fremgår af 

nedenstående:



3

Oplysningerne bliver offentliggjort i en minirap-

port, som uploades til miljøstyrelsens portal 

Digital Miljø Administration (DMA), hvor man 

vil kunne søge en virksomhed frem og genfinde 

oplysningerne. Se mere på www.dma.mst.dk.

Miljøtilsynene er med få undtagelser omfattet af 

brugerbetaling. Det er Miljø- og Fødevarestyrel-

sen, som hvert år fastsætter timetaksten. I 2019 

er taksten 328,62 kr. pr. time, som opkræves 

i november. 

Med udgangspunkt i de eksisterende regler 

forventer Solrød Kommune i 2019 at komme 

på miljøtilsyn hos de virksomheder, der er nævnt 

nedenfor. 

Tilsynslisten 2019
Følgende godkendelsespligtige virksomheder 

forventes at få et miljøtilsyn i 2019:

• Banner Batterier Danmark A/S

• Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

• Solrød Renseanlæg

• Solrød Autoland A/S

• Unisteel Brdr. Lund A/S

• Solrød Biogas A/S

Herudover forventes følgende virksomheder at 

få et miljøtilsyn i 2019:

• S.P Autoskadeservice 

• Kaj Larsen Automobiler

• Auto Clasen ApS

• Solrød Autocare ApS

• Robbins Gaffeltruck  A/S

• OK Bilservice ApS

• SN Solens Autolakering ApS

• John Jensens Maskinfabrik A/S

• Havdrup Maskinforretning A/S

• Hyma A/S

• M&M A/S Maskin & Finmekanik

• Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri A/S

• Havdrup Trævare 

• Egon Olsen & Søn A/S

• Pro-Glue A/S

• Vognmand Hans Berggren ApS

• Zarp Danmark ApS

Supplerende tilsyn
Udover ovenfornævnte er der yderligere en 

række virksomheder og landbrug, der kan få 

tilsyn i 2019. Du vil typisk få tilsyn, hvis:

• Din virksomhed er nystartet 

• Din virksomhed skal lukke (lukketilsyn)

• Din virksomhed har udvidet eller ændret 

aktiviteter

• Din virksomhed giver anledning til klager

• Kommunen foretager en særlig tilsynskam-

pagne med bestemt fokus

Tilsyn vil normalt blive varslet 14 dage før, men 

kommunen har også mulighed for at lave uan-

meldte miljøtilsyn.

Du er velkommen til at kontakte Solrød Kom-

munes Team Natur og Miljø, hvis du har nogle 

spørgsmål til miljøtilsyn. Desuden vil kommunen 

løbende oplyse om eventuelle ændringer her 

i avisen, på hjemmesiden og ved de enkelte 

miljøtilsyn.

1. Baggrunden for tilsynet.

2. Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt 
P-nummer og eventuelt CHR-nummer på 
virksomheden eller husdyrbruget mv.

3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget mv.

4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse.

5. Hvad der er ført tilsyn med.

6. Om der er konstateret jordforurening, hvis det 
er relevant.

7. Om der er meddelt påbud, forbud eller 
indskærpelser til virksomheden eller husdyr-
bruget mv.

8. Konklusioner på virksomhedens eller hus-
dyrbrugets mv. seneste indberetninger om 
egenkontrol, herunder om indberetningen 
har givet tilsynsmyndigheden anledning til 
at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.
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Gør affaldssortering på 
arbejdspladsen lettere med 
piktogrammer
Kontorpapir, madaffald, tonere fra printere, plastikfolie, byggeaffald… hver dag genereres masser af 
affald på arbejdspladsen. Dansk Affaldsforening har udviklet et piktogramsystem som bruges til at lette 
affaldssorteringen og sikre, at det er den samme visuelle kommunikation man møder, både hjemme og 
på arbejdet.

Af Nina Nagskov Jørgensen, 
Dansk Affaldsforening

Affaldssortering er en stor gevinst for miljøet, 

for når affaldet genanvendes, indgår det i 

et kredsløb, hvor ressourcerne bruges igen. 

Ligesom det affald, der genereres i hjemmet, 

kan affaldet fra arbejdspladsen genanvendes, 

hvis det sorteres i de rigtige fraktioner. Dansk 

Affaldsforening har i samarbejde med KL og 

Miljøstyrelsen udviklet det fælles piktogram-

system til affaldssortering, der foruden at blive 

brugt til mærkning af affaldsbeholdere ved 

husstande og til skilte på genbrugspladser, også 

i stigende grad bruges af virksomheder til intern 

affaldssortering. 

Piktogrammer sikrer ensartet 
kommunikation  
Piktogramsystemet består af 89 piktogrammer 

til affald, der hentes ved husstanden eller 

arbejdspladsen eller afl everes på genbrugsplad-

sen. Formålet med det fælles piktogramsystem 

er ensartet kommunikation; som borger skal 

man møde det samme piktogram for affald, 

uanset hvor man befi nder sig; i hjemmet, på 

arbejdspladsen, i det offentlige rum eller noget 

helt fjerde.

Systemet blev udviklet i 2017, og er siden blev 

udvidet. I skrivende stund anvender mere end 

60 kommuner allerede piktogramsystemet, 

og fl ere følger trop i løbet af de næste par år. 

Solrød Kommune har brugt piktogramsystemet 

siden 2018.

Affaldssortering på arbejdspladsen er 
vigtigt
Piktogramsystemet bruges allerede af adskillige 

virksomheder i Danmark til intern affaldssor-

tering, fx har Netto og Banedanmark taget 

systemet til sig. Det hjælper medarbejderne til at 

sortere affaldet korrekt, så virksomhedens affald 

kan genanvendes. Dansk Affaldsforenings di-

rektør, Charlotte Fischer, er glad for udviklingen:

”I Dansk Affaldsforening vil vi gøre affaldssor-

tering nemmere. Derfor er det meget positivt, 

når virksomheder bruger piktogrammer til deres 

affaldssortering og på den måde sikrer god 

affaldskommunikation til medarbejderne” siger 

Charlotte Fischer. 

Foruden intern affaldssortering er fl ere virksom-

heder også begyndt at vise interesse for at bruge 

piktogrammerne på deres emballager. Som den 

første virksomhed har fødevareproducenten 

Naturli’ i starten af 2019 lanceret en emballage 

med et piktogram på. Det skal gøre det lettere 

for forbrugeren at affaldssortere den tomme 

emballage korrekt og på den måde sikre, at 

plastikken bliver genanvendt.

Affaldssortering 
på arbejdspladsen 
sikrer, at affaldet 
kan genanvendes. 
Det fælles pikto-
gram system, 
der bruges af 
Solrød Kommune, 
hjælper med-
arbejderne til at 
sortere korrekt, 
og sikrer samtidigt 
ensartet affalds-
kommunikation.

Er jeres virksomhed interesseret i at høre mere 
om det fælles piktogramsystem, så kontakt 
projektleder i Dansk Affaldsforening Nina Nag-
skov Jørgensen på nnj@danskaffaldsforening.
dk eller 7231 2076. 
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Nye bekendtgørelser på 
 affaldsområdet
Affaldsbekendtgørelsen, der er den bekendtgø-

relse, der med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven 

regulerer den miljømæssige håndtering af langt 

størstedelen af affaldsmængderne, er blevet 

ændret.

Det er ”Bekendtgørelse nr. 1759 om affald af 

den 27. december 2018”, der nu er den gæl-

dende bekendtgørelse på området.

Ændringen i forhold til den gamle bekendt-

gørelse består i, at dele af bekendtgørelsen er 

flyttet til en ny bekendtgørelse: ” Bekendtgø-

relse nr. 1753 af den 27. december 2018 om 

affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.”

Der er tale om en ren opdeling af den tidligere 

affaldsbekendtgørelse, og der er således ikke 

tale om betydelige ændringer af indholdet.

Ændringen af bekendtgørelsen har baggrund i 

en resortopdeling mellem Miljø- og fødevaremi-

nisteriet og Energi-, Forsynings-og Klimaministe-

riet foretaget i juni 2015. Ved denne opdeling 

varetager Miljø- og Fødevareministeriet fortsat 

den del af reguleringen, der vedrører krav til 

sikring af miljøet, genanvendelse m.m. Energi-, 

Forsynings- og Klimaministeriet overtog de reg-

ler, der regulerer de strukturelle og økonomiske 

rammer for affaldssektoren og regler om for-

syningskapacitet til destruktion af farligt affald 

og forbrændingssektoren.

Begge bekendtgørelser er trådt i kraft den 1. 

januar 2019.

Kilder: Miljøstyrelsen og Energistyrelsen.

Lovnyt

Mindre miljøbelastende affalds
håndteringsvirksomheder – nye regler
Miljøstyrelsen har sendt Bekendtgørelse om 

miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i of-

fentlig høring med frist for høringssvar mandag 

den 15. april 2019.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmel-

delse af etablering, udvidelse, ændring og 

om drift af affaldshåndteringsvirksomhed. 

Bekendtgørelsen omfatter mindre miljøbela-

stende godkendelsespligtige virksomheder, der 

i dag er omfattet af en række K-listepunkter på 

bilag 2 til Bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed. 

Med den nye affaldshåndteringsbekendtgørel-

se tages disse virksomheder ud af listen over 

godkendelsespligtige virksomheder og under-

lægges krav i den nye bekendtgørelse. Dette 

medfører, at de berørte virksomheder i fremti-

den alene skal anmelde deres aktiviteter efter 

reglerne i den nye bekendtgørelse i stedet for at 

ansøge om en individuel miljøgodkendelse som 

hidtil. Bekendtgørelsen bygger overvejende på 

eksisterende standardvilkår i bekendtgørelse om 

standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Det overordnede formål med bekendtgørelsen 

er at opnå byrdelettelser i forhold til det gælden-

de system og at reducere sagsbehandlingstiden, 

så virksomheder hurtigere kan etablere sig, 

ændre eller udvide. I stedet for at ansøge og få 

individuel miljøgodkendelse skal virksomheden 

anmelde sig og kan herefter gå i gang efter 6 

uger, hvis myndigheden ikke har indsigelser 

mod det anmeldte.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Ny bekendtgørelse om støj  
fra vindmøller 
Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er re-

videret. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft 

den 13. februar 2019.

Bekendtgørelsen er blevet ændret på baggrund 

af en række EU-domme. Bekendtgørelsen er i 

samme forbindelse revideret med mindre tek-

niske ændringer.

De gennemførte ændringer er bl.a.: Styrket 

regulering af tydeligt hørbare toner, differen-

tiering mellem lydisolationstal for sommerhus-

områder og for almindelige boliger og justering 

af beregningsmetode for lydudbredelse over 

vand. 

Bekendtgørelse nr.135 om støj fra vindmøller 

af den 7. februar 2019.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

§§ §§

§§§
Fortsættes side 6 }
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Plastdirektiv på vej – stop for engangsplast  
Der er opnået enighed om et forslag til plast-

direktiv mellem EU-medlemslandene, EU-par-

lamentet og EU-kommissionen. Plastdirektivet 

indeholder regler, der forbyder engangsbestik, 

engangstallerkner, vatpinde, og sugerør af plast. 

Desuden indeholder det regler om, at plastlåg 

på flasker og kartoner skal sidde fast på embal-

lagen, så plastlåget ikke smides i naturen. Det 

vurderes, at forbuddet vil nedbringe mæng-

derne af plastaffald på de europæiske strande 

med omkring 17 procent. Direktivet indeholder 

også regler om, at producenter og importører 

af cigaretfiltre, engangskopper, fødevarebehol-

dere, indpakningsposer, vådservietter, balloner 

og fiskeredskaber med indhold af plastdele får 

et producentansvar, og skal være ansvarlig for/

betale for indsamling og affaldsbehandling af 

deres produkter.

Direktivet forventes formelt at blive vedtaget i 

løbet af foråret 2019.

Kilde: Miljøstyrelsen,  

www.mst.dk

Kort nyt

} Fortsat fra side 5

Vejledning om håndtering af  
bygge og anlægsaffald
Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om 

håndtering af bygge- og anlægsaffald. Bygge- 

og anlægsaffald udgør ca. en tredjedel af den 

samlede affaldsmængde i Danmark.

Vejledningen beskriver, hvordan byggeaffaldet 

håndteres korrekt, så man undgår skader på mil-

jøet og sundheden og sparer på ressourcerne.

Håndteringen af bygge- og anlægsaffald 

fore går i følgende fire trin, som vejledningen 

gennemgår:

• Gennemgang af bygningen og klassificering

• Anmeldelse

• Sortering

• Efterfølgende håndtering: Behandling og 

bortskaffelse

Vejledningen er især målrettet til bygherrer, 

entreprenører, håndværkere og kommuner.

Lovnyt  fortsat

Vejledningen findes på: https://mst.dk/me-

dia/169578/vejledning-om-haandtering-af-byg-

ge-og-anlaegsaffald.pdf.

 

Vejledning om håndtering af bygge- og an-

lægsaffald, Miljøstyrelsen, 1. udgave, december 

2018.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

§§§

§ §§
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Skærpet straf for at sælge ulovligt legetøj
Ulovlige kemikalier i legetøj som squishies, slim 

og bolde har vist, at der er et behov for at kunne 

slå hårdere ned på importører og producenter, 

som sælger ulovligt legetøj. Tidligere har til-

synsmyndigheden kun kunnet politianmelde 

overtrædelser begået med forsæt, men ofte har 

det vist sig vanskeligt at bevise, at nogen har 

overtrådt reglerne med vilje. Med de ændrede 

regler er det nu muligt også at straffe, når im-

portører og producenter sløser med tingene, 

og tilsynsmyndigheden får lettere ved at løfte 

bevisbyrden. Dermed bliver grundlaget for en 

politianmeldelse nemmere.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, 

https://mfvm.dk 

Folketinget aftaler samarbejde om plastik 
Alle Folketingets partier er enige om, at mindre 

plastik skal gå til spilde, og at plastik skal gen-

anvendes i vidt omfang. Partierne har indgået 

en samarbejdsaftale om plastik.

Regeringen præsenterede sin plastikhandlings-

plan ”Plastik uden spild” i december 2018. 

Den samarbejdsaftale, som netop er indgået, 

medfører bl.a. en øget opmærksomhed på bæ-

redygtigt design af plastikemballage, reduktion 

af forbruget af kildevand på flaske samt styrket 

viden om mikroplast. Aftalen fastlægger også, 

at parterne løbende skal drøfte reduktion af 

plastikforurening, mere genanvendelse og 

cirkulær økonomi.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Muligt dansk forbud mod fluorerede stoffer i pap og papir
til fødevarer
Muffinforme, poser til mikroovnspopcorn, 

pizza bakker og andet pap og papir til fødevarer 

kan indeholde organiske, fluorerede forbindel-

ser. Det er stoffer, som kan bruges til at gøre 

materialer fedt- og vandafvisende. Men stof-

ferne er svært nedbrydelige, og nogle af dem 

ophobes i dyr og mennesker. Derudover er flere 

af stofferne mistænkt for at være hormonfor-

styrrende, kræftfremkaldende og skadelige for 

immunforsvaret.

Miljøministeriet påtænker at indføre et dansk 

forbud mod disse stoffer. Forbuddet skal gælde, 

indtil der kommer EU-regulering af stofferne. 

Fødevarestyrelsen har længe frarådet at bruge 

organiske, fluorerede forbindelser i fødevare-

kontaktmaterialer, og dele af detailhandlen har 

frivilligt udfaset stofferne.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 

(EFSA) offentliggjorde i december 2018 en 

ny risikovurdering af de to fluorstoffer PFOS 

og PFOA. EFSAs konklusion var, at mennesker 

kan tåle langt mindre af de to stoffer end 

hidtil  antaget, før der er en risiko for negativ 

påvirkning.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,  

https://mfvm.dk

Giftinformation  UFIkoder på etiketten
Formålet med reglerne er, at Giftinformatio-

nerne skal kunne give øjeblikkelig vejledning 

i nødsituationer ved uheld med kemiske blan-

dinger. 

Kommissionens forordning (EU) 2017/542 af 

22. marts 2017 indeholder reglerne om indbe-

retning af giftige indholdsstoffer til de nationale 

Giftinformationer – i Danmark Giftlinjen.  Ind-

beretningerne gælder blandinger, der er klas-

sificerede farlige pga. sundhedsfare eller fysisk 

fare. Det er importører og downstream-brugere, 

der skal indberette (downstream brugere er 

f.eks. virksomheder, der fremstiller vaske- og 

rengøringsmidler, maling, lim, legetøj, elektro-

nik eller møbler).

Indfasningen af reglerne i forordningen vil ske 

trinvist. Således er den første frist for indbe-

retning den 1. januar 2020 for blandinger, der 

markedsføres til forbrugere.

Med de nye regler vil der blive indført en såkaldt 

Unique Formula Identifier (UFI). UFI-koden er en 

unik kode, der entydigt sammenkobler oplysnin-

gerne indberettet om den specifikke blanding.

UFI-koden kommer til at skulle fremgå tydeligt 

af etiketten, så den let kan findes i en nødsitua-

tion. Giftlinjen kan ved indtastning af UFI-koden 

let finde frem til blandingens sammensætning 

og vejlede ved opkald.

Kilde Miljøstyrelsen, www.mst.dk 
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Klima og landbruget
Danmark skal i 2050 optage lige så meget 

drivhusgas, som der udledes. Det fremgår af 

Energiaftalen fra juni 2018. Her blev det fast-

lagt, at Danmark skal være klimaneutralt. Målet 

stiller store krav til alle sektorer – også landbru-

get, hvor det, med de virkemidler man kender 

i dag, kan være vanskeligt helt at forhindre 

drivhusgasudledninger fra husdyr og gødning 

samt sikre optag i jord og skov. Regeringen har 

i forbindelse med klima- og luftudspillet afsat 

90 mio. kr. til forskning i nye klimaløsninger i 

landbruget.

For at nå målene har regeringen, Landbrug & 

Fødevarer og Økologisk Landsforening indgået 

et partnerskab, som skal analysere, hvordan 

landbruget konkret kan bidrage til at opfylde 

Danmarks reduktionsmål for 2030 og målet 

om klimaneutralitet i 2050. Partnerskabet vil 

bl.a. undersøge, hvordan der kan udvikles en 

model for klimaregnskaber på bedriftsniveau. 

Modellen skal være et nyttigt værktøj for den 

enkelte landmand og udnytte de data, der 

allerede indberettes.

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet  

Tilskud til grønne teknologiprojekter    
Mange idéer til grønne teknologiprojekter 

bliver ført ud i livet ved hjælp af tilskud fra det 

Miljøteknologiske Udviklings- og Demon stra-

tions program (MUDP). Virksomheder kan søge 

om støtte til projekter om grøn teknologi. MUDP 

har indkaldt ansøgninger for 2019.

Der er samlet afsat ca. 88 mio. kr. til fordeling 

i 2019, og der kan søges tilskud til: 

• Demonstration af miljøteknologiske løs-

ninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

- ansøgningsfrist er 20. august 2019 kl. 12.00

• Udvikling-, test og demonstration af nye 

miljøteknologiske løsninger 

- ansøgningsfrist er 10. maj 2019, kl. 12.00

MUDP ser i 2019 blandt andet behov for nye in-

novative løsninger inden for følgende områder:

Bæredygtige byer, Cirkulær økonomi, 

Udfasning af kemi med negativ påvirk-

ning af natur, miljø, klima og mennesker, 

Plastikområdet, Partikelforurening og 

Digitalisering

Se opslaget for 2019: https://ecoinnovation.dk/

tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/aktuel-

le-opslag/mudp-opslag-2019/ 

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Kemiske stoffer i gratis reklamegaver
En fællesnordisk kontrolundersøgelse, støttet 

af Nordisk Ministerråd, har vist, at 25 procent 

af gratis reklamegaver ikke opfylder kravene 

til kemiske indholdsstoffer og/eller mærkning. 

De undersøgte produkter var kuglepenne, 

elektriske og elektroniske produkter, legetøj, 

tasker m.m.

Flere end 100 fi rmaer blev kontrolleret ved 

projektet, der omfattede ca. 250 produkter. 

Særligt gadgets af blød plast indeholdt ulovlige 

kemikalier, men også legetøj og elektroniske 

produkter indeholdt kemikalier over grænse-

værdierne. Projektet afrapporteres i sin helhed 

i maj 2019.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk  

Affaldsmærke på emballage 
En dansk virksomhed, Naturli’ har som den før-

ste mærket sit produkt, så man kan se, hvordan 

emballagen skal genbruges.

På bagsiden af emballagen er et pikto gram 

for ”hård plast”. Pikto gram met er udviklet af 

Miljøstyrelsen, Dansk Affaldsforening, KL og 

innovationsbureauet futu. Der fi ndes i alt 89 

forskellige piktogrammer. Piktogrammerne 

blev lanceret i 2017, og 61 ud af landets 98 

kommuner bruger i dag piktogrammerne på de 

kommunale genbrugsstationer, så man kan se 

hvilket affald, der skal i containerne.

Kilde: Miljøstyrelsen, 

www.mst.dk 
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Hvad var tankerne bag 
Havdrup Bymidte?
De fleste har sikkert opdaget, at der er lavet om på Havdrup Bymidte. 
Blandt andet er Hovedgaden mellem Møllemarken og Skovvej nedlagt 
og indgår nu som en del af det nye byrum. Her kan du læse lidt om 
tankerne bag ombygningen.

Af Helle Post og Camilla Jonassen,  
Solrød Kommune

En nyt byrum i Havdrup
Den nye bymidte i Havdrup er en del af en hel-

hedsplan, der er vedtaget politisk i 2015. Den 

handler især om, at Havdrup skal være en by, 

som indbyggerne er stolte af. Ud af det er også 

kommet sloganet ”Vi hjerter Havdrup”, som du 

måske har stiftet bekendtskab med.

Med den nye bymidte er der kommet nye 

muligheder for at mødes og lave fællesskaber 

i Havdrup. Der er mulighed for at sidde ned på 

den nye plads og slappe af – men der er også 

kommet bedre muligheder for events eller 

sociale arrangementer.

Parkeringspladsen foran Brugsen er blevet 

udvidet og der er blevet bedre plads til, at der 

kan opstilles forskellige typer af stadepladser, 

som kan være med til at skabe liv i området.

Tryghed i fokus
Formålet med ombygningen har været, at for-

bedre forholdene og gøre det trygt for gående 

og cyklister at færdes i området omkring statio-

nen. Det betød, at Solrød Kommune kunne søge 

og modtage penge hos MOVIA, der gennem en 

pulje støtter forandringer som disse omkring 

busholdepladser.

Ombygningen betyder, at vejen forbi stations-

pladsen er omdannet til en gågadezone med 

kørsel tilladt, så bilisterne i højere grad skal 

vise hensyn til gående og cyklister i området. 

Ud over busadgang er vejen primært tiltænkt 

bilister, der skal hente eller aflevere nogle ved 

stationen. Skal man parkere i længere tid ad 

gangen, kan man parkere i den sydlige ende 

ved stationsbygningen eller på de nyetablerede 

 parkeringspladser ved siden af pladsen. Hvis 

man derimod bruger vejen som gennemkørsel, 

bør man i stedet køre via Møllemarken eller 

Skov vej.

Ind- og udkørslerne til gågadezonen har fået 

et ændret vejforløb. Det betyder blandt andet, 

at man skal blinke af, når man forlader den 

primære vej (hhv. Hovedgaden, Møllemarken og 

Skovvej) for at køre ind på vejen ved stationen.

Klimaet er også tænkt med
Hvis man har undret sig over, hvad der foregår 

i det ene hjørne af bymidten, så er det et led i 

klimasikringen i området, der skal sørge for, at 

de stigende mængder regnvand kommer de 

rigtige steder hen.

Hele bassinet er på 350 kubikmeter og skal 

forsinke vandets vej ned til kloakkerne, så de 

ikke bliver oversvømmet. Det forventes, at der 

vil komme regnvand i det cirka en gang om 

måneden. Det er dog et gennemsnit, da det 

kun bliver fyldt op på de dage, hvor der er 

ekstra meget regn.

Ved stadepladserne er der strømstik, som kan 
benyttes mod beregning. Hvis du vil høre mere 
om stadepladserne eller forespørge om en 
plads, kan du sende en mail til: stadeplads@
havdrup.dk
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Overskudsvarme fra fabrik 
skal opvarme huse
Pektinfabrikken CP Kelco og Solrød Fjernvarme a.m.b.a. er gået sammen om at udnytte overskudsvarme 
fra CP Kelco, som ellers ville gå tabt. Overskudsvarmen skal bruges som klimavenlig opvarmning af huse 
i lokalområdet.

Af Andreas Dyreborg Martin,  
Solrød Kommune 

I 2014 begyndte Solrød Kommune, Solrød Fjern-

varme og CP Kelco at undersøge muligheden 

for at udnytte overskudsvarme fra CP Kelcos 

fabrik i Lille Skensved. På pektinfabrikken CP 

Kelco omdanner man citrusskaller og tang 

til gelerende, stabiliserende og fortykkende 

ingredienser til fødevarer, og det er overskuds-

varmen fra denne produktion, som man øjnede 

en mulighed for at udnytte bedre end til at fyre 

for gråspurvene.

Målet med projektet blev at få billig og stabil 

varme leveret fra CP Kelco til borgere og virk-

somheder i lokalområdet, og dermed imøde-

komme de mange mennesker, som har ønsket 

at udskifte gamle olie- og naturgasfyr med 

bæredygtig og klimavenlig varme.

Resultatet blev, at Naurbjerg, Kirke Skensved 

og dele af Havdrup i fremtiden kan få over-

skudsvarme, hvis de ønsker det. Det kan de på 

baggrund af deres geografiske placering, samt 

hvordan de i dag opvarmer deres ejendomme.

At det fysisk er muligt, er dog ikke nok. For at 

det økonomisk kan svare sig at realisere projek-

tet, kræver det stor opbakning i lokalområdet 

og ikke mindst fra byrådets side.

Forslaget var dog helt på linje med byrådets 

vision om bæredygtig udvikling og ambitionen 

om at sænke det samlede CO2-udslip i Solrød 

Kommune med 55 % inden 2025.

Forslaget kom første gang på byrådsmødet i 

april 2018, og her besluttede man at godkende 

forslaget og sende det i høring hos de berørte 

borgere. Under høringen viste det sig, at både 

OVERSKUDSVARME FRA CPKELCO
1

Ledningsnet

Taksterne 
dækker alt 
inden for 
den gule 
ramme

Vandforsyning

Varmt
 vand

Sekundærsiden
Tilslutning til:
- radiatorer
- gulvvarme
- kalorifer 
- eller andet

Primærsiden
varmeveksler

Fremløb

Returløb

Fjernvarmen

Varmeveksleren er tegnet i overstørrelse
Den vil selvfølgelig fylde langt langt mindre

Overskudsvarme 
fra CP Kelco

Bilag 1.
Solrød Fjernvarme afholder udgifter til konverteringen fra nuværende opvarmningsform til fjernvarme. Dvs. etablering af fjernvarmestik,
overtagelse og fjernelse af eksisterende oliekedel/gaskedler mv. samt køb, og installering af nyt fjernvarmeanlæg til
opvarmning og varmt vand og varmemåler. Ejer afholder selv installationsudgifter på sekundær side af varmeveksler, jf. figur nedenfor.

Ekstraomkostninger som følge af kundeønsker eller lovliggørelse af elinstallationer afregnes separat. Hvis huset har elvarme betaler ejer 
selv for ombygning fra elvarme til fjernvarme på sekundærsiden.

CP Kelco producerer gelerende, stabiliserende 
og fortykkende ingredienser til fødevarer, 
som for eksempel anvendes i yoghurt og 
marmelade for at give produkterne den rette 
konsistens. Ingredienserne udvindes primært 
fra citrusfrugter og tang, og det kræver, at 
råvarerne varmes op for at de kan udvindes. 
Processen giver en masse spildvarme, som 
Solrød Fjernvarme koncentrerer og udnytter 
via en stor varmepumpe, hvorefter varmen 
kan distribueres ud til kunderne som varmt 
vand. Sådan får borgere og virksomheder 
overskudsvarme

Kan det lade sig gøre?
Forud for drømmen om at opvarme husstande 

med overskudvarme lå et kæmpe benarbejde. 

En masse spørgsmål skulle undersøges og 

besvares, og de mindste detaljer skulle nøje 

afklares.

Solrød Fjernvarme afholder udgifter til konverteringen fra nuværende opvarmningsform til fjernvarme. Dvs. etablering af fjernvarmestik,
overtagelse og fjernelse af eksisterende oliekedel/gaskedler mv. samt køb, og installering af nyt fjernvarmeanlæg til opvarmning og  varmt 
vand og varmemåler. Ejer afholder selv installationsudgifter indvendigt i selve boligen (se billede) af varmeveksler, jf. figur nedenfor.

Ekstraomkostninger som følge af kundeønsker eller lovliggørelse af elinstallationer afregnes separat. Hvis huset har elvarme betaler ejer
selv for ombygning fra elvarme til fjernvarme inde i boligen.
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Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter havde 

stor interesse i at være med, og det sendte 

endnu engang forslaget en tur forbi byrådet, 

som atter godkendte i december 2018.

Dermed var de økonomiske forudsætninger 

endnu bedre. Men særligt én bekymring fl ore-

rede blandt borgerne.

Det helt store spørgsmål
Hvad nu hvis CP Kelco vælger at fl ytte? 

Dét spørgsmål pressede sig på, for det kan 

selvfølgelig være et problem at binde sig til 

nogle varmekilder, der ikke nødvendigvis er 

der i fremtiden.

Flytteplaner er dog ikke på tapetet hos CP Kelco 

- tværtimod. De har inden for den seneste tid 

foretaget investeringer i millionklassen i form 

af udbygninger, og de penge skal tjenes hjem 

igen.  Samtidig giver projektet også CP Kelco 

en bedre miljøprofi l, og fabrikken sparer penge 

og unødige ressourcer, når de ikke skal bruge 

energi på at køle varmen ned, før den lukkes 

ud i det fri. 

Det er dog ikke kun CP Kelco, der sparer penge 

og bliver mere klimavenlige med dette fjern-

varmeprojekt.

I modsætning til de svingende priser på olie og 

naturgas, så er fjernvarmepriserne både lavere 

og langt mere stabile for borgerne. Det skyldes, 

at fjernvarme er en fl eksibel varmekilde, hvor 

man deles om den varme, der er til rådighed. 

Sker der et nedbrud, vil Solrød Fjernvarme der-

for kunne trække varme fra andre steder. Det er 

tilmed så fl eksibelt indrettet, at varmepumpen 

kan afmonteres og fl yttes andre steder hen, hvis 

det bliver nødvendigt.

Dermed kan borgerne, der modtager over-

skudsvarmen, spare penge og tage hensyn til 

miljøet på samme tid.

Synergi er ”win-win” for alle 
At borgere og virksomheder vælger at gå sam-

men om projekter som dette, giver generelt 

en rigtig god synergieffekt. Projektet gør, at 

begge parter er afhængige af hinanden, men 

fordelene er mange. 

Først og fremmest til glæde for klimaet, da over-

skudsvarme er en af de bedste måder at overgå 

fra fossile brændsler til klimavenlig energi. Der 

skal nemlig ikke produceres ny energi til varme 

i husene, da den energi, der først bliver brugt 

på fabrikken, bliver genbrugt ude i boligerne. 

Samtidig sparer man klimaet for det ekstra 

energi aftryk, der lige nu afsættes i forbindelse 

med nedkølingen af overskudsvarmen hod CP 

Kelco.

Det sparer penge for både borgere og CP Kel-

co, og begge parter bliver mere klimavenlige 

på samme tid. Aftalen kan tilmed blive endnu 

mere rentabel i fremtiden. Regeringen valgte 

nemlig i 2018 at sænke elvarmeafgiften som et 

led i at fremme lignende projekter, hvor over-

skudsvarme fra virksomheder bliver udnyttet til 

klimavenlig energi.

Fra klimadrøm til virkelighed 
Nu begynder de sidste - men også de største - 

skridt i processen. 

For det første skal det planlægges nøje, hvordan 

projektet konkret skal blive til virkelighed. Blandt 

andet skal fjernvarmerørenes konkrete placering 

fastlægges, så de ligger så tæt som muligt på 

alle de huse, der ønsker fjernvarme.

For det andet skal der udarbejdes og under-

skrives kontrakter med alle dem, der ønsker 

fjernvarme. Opbakningen fra borgerne er helt 

essentiel for realiseringen, da det kræver et 

bestemt antal underskrevne kontrakter for at 

kunne gennemføre projektet. Flere borgermø-

der og tilkendegivelser peger dog i retning af, 

at der er stor tilslutning til projektet.

Til sidst kommer gravearbejdet og byggeriet. 

Når varmepumpen er installeret og kommet i 

drift på CP Kelco, vil fjernvarmen løbende bliver 

installeret i de enkelte hustande i takt med, at 

fjernvarmerørene bliver lagt i jorden.

Hvis du kobler din bolig på nu, kan du nøjes 

med at betale for udskiftningen af delene inde 

i huset, såsom radiatorer (se billede). Vælger du 

i stedet at koble dig på senere, skal du også selv 

betale tilslutningen til systemet, dvs. 28.000 kr. 

for ledningsarbejdet og 35.000 kr. for installa-

tion af fjernvarmeunit. Så i alt ca. 63.000 kr.

Billedet er taget på Overskudsvarmedagen i juni 2018, hvor alle beboere i de berørte 
områder blev inviteret forbi til en kop kaffe, en snak om projektet og fi k muligheden for at 
få beregnet deres fremtidige varmeudgifter med fjernvarme i stedet for deres nuværende 
varmekilde.
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Vi cykler til arbejde
Find en håndfuld kollegaer med lyst til at cykle, 

sæt holdet til Danmarks sjoveste cykeldyst og 

skru op for et sundere liv.

Sådan lyder opfordringen fra Cyklistforbundet, 

der hele maj kører kampagnen VI CYKLER TIL 

ARBEJDE med virksomheder og kollegaer over 

hele landet.

Både nye og erfarne cyklister inviteres til at dyste 

om årets præmier, og der kan deltages med 

alle cykler – også elcykler. Det handler nemlig 

ikke om at cykle hverken hurtigst eller længst, 

men om at cykle fl est dage, have det sjovt med 

kollegaerne og skrue op for sundheden.

- Det kan være svært at få tid til motion i 

hverdagens familie- og arbejdsliv. VI CYKLER 

TIL ARBEJDE er et godt startskud, hvis man vil 

udnytte hverdagens transport til at få mere 

motion ind i sin hverdag, siger Klaus Bondam, 

direktør i Cyklistforbundet.

Cykling gør også en forskel for virksomheder-

ne, for det kan mærkes på bundlinjen, når en 

medarbejder skifter bilen og passiv transport 

ud med cyklen og aktiv transport. Beregninger 

viser, at det sparer fem sygedage pr. medarbej-

der om året.

- Det gør en forskel, når en virksomhed bakker 

op om cyklende medarbejdere og kampagnens 

liv på arbejdspladsen. For mange medarbejdere 

er det lige den støtte, der skal til for at sige ja 

til sin cykel og ja til en sundere livsstil, siger 

Klaus Bondam.

VI CYKLER TIL ARBEJDE løber i maj måned. 

Deltagerne cykler i hold á 4-16 deltagere. Hver 

cykeldag tæller som et lod i lodtrækningen om 

præmier.

Læs mere og tilmeld jer kampagnen på 

www.vcta.dk


