
 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

 

 Emne Grønt Råds Møde den 30. januar 2020  -Dialogmøde med borgmester 

Niels Hörup 

Mødedato 30. januar 2020 

Tidspunkt 16:30-19:00 

Mødested Lokale 125B 

Deltagere Egon Petersen (F), Birgitte Rasmussen (L), Jens Garde (Danmarks Natur-

fredningsforening), Jens Peter Simonsen (Naturstyrelsen), Axel Frederik 

Møller (DOF), Sven Erik Olsen (Gefion), Torsten Brændmose (Gefion), Per 

Svendsen (Gefion), Ralf Kristensen (Friluftsrådet) 

Borgmester Niels Hörup, Lotte Kjær (SK) og Maria Astrup Skov (SK),  

Fraværende Lone Aalekjær (Friluftsrådet), Axel Frederik Møller (DOF), Dorte Linder (A, 

suppleant) 

   

Referent Maria Astrup Skov 

DAGSORDEN 
 

Dialogmøde med borgmester Niels Hörup 

1. Affaldssortering i det offentlige rum – Egon Petersen 

2. Genanvendelsesprocenter plastik – alle 

3. Opfølgning på Grønt Råds notat om bi- og insektvenlig handlings- og forvaltningsplan - alle 

4. Stop for nedlæggelse af natur og grønne områder i Solrød Kommune – Birgitte Rasmussen 

5. Solrød Kommune som klima- og naturkommune – Egon Petersen 

 

Efterfølgende ordinært Grønt Råds Møde 

5. Tur i Karlstrup - tilbagemelding – Egon Petersen 

6. Affaldsindsamling den 26. april 2020 – Grønt Råd, DN og facegruppen "Ren by og natur i Solrød Kom-

mune" v/ Heidi Lewkovitch – Egon Petersen 

7. Solrød Kommune orienterer 

8. Fastlæggelse af mødedatoer i 2020 

9. Evt. 

 

Referat 

 
Mødet blev startet med en kort præsentationsrunde pga. de nye medlemmer. 
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Ad. 1 

Egon Petersen spurgte til status på implementering af affaldssorteringen i det offentlige rum. Egon 

understregede at det er vigtigt at sorteringen bliver udbredt til hele kommunen og ikke kun Solrød Centeret.  

 

Niels Hörup startede med at beskrive, hvordan Solrød Kommune er startet op på den nye affaldsordning. 

Foreløbigt har der kørt to forsøgsområder på den nye ordning. Her har kommunen høstet mange vigtige 

erfaringer. Den nationale affaldsplan siger, at vi skal op på en genanvendelsesprocent på 55 % i 2030 på 

genanvendelse fra private husholdninger. Jo renere fraktioner jo højere genanvendelse. Vi har i Solrød 

Kommune besluttet at sortere i 8 fraktioner. I forsøgsområderne er vi nået op på en genanvendelsesprocent 

over 70 %. 

 

Der er forberedt en masse information forud for implementering af den nye affaldsordning, både fysisk 

informationsmateriale, en app og kommunikation face to face.  

 

Niels Hörup understregede, at det er meget vigtigt at industrien understøtter affaldssorteringen ved at 

arbejde med genanvendelige materialer. 

  

Egon Petersen spurgte ind til, om det er korrekt forstået, at institutionerne skal sortere på samme måde som 

de private hustande. Lotte Kjær oplyste, at det er korrekt og at der er foreløbigt har været kørt forsøg på 

Uglegårdsskolen. Forsøget er gået rigtig godt og børnene virker efterfølgende som affaldsambassadører i 

familierne.  

 

I det offentlige rum arbejdes der i første omgang med en løsning for Solrød Center. Planen er at løsningen 

skal implementeres her i 2020. 

  

Niels Hörup henledte opmærksomheden på affaldsappen, Affaldsportalen.  

 

Sven Erik Olsen påpegede, at der er problemer med henkastet affald på p-pladser og i naturen. Niels Hörup 

sagde, at det desværre er et tilbagevendende problem, der er rigtig svært at løse. Kommunen har fokus på 

problemet og håbet at den øgede fokus på affaldsproblematikken gennem affaldssortering, kan være med til 

at mindske lysten til at kaste affald i naturen. 

 

Ad. 2 

 

Egon Petersen beskrev hans bekymring over at plastik er blevet en handelsvare og at man høre historier om 

hvordan affaldet ender i tredjeverdenslande, der ikke er i stand til at håndtere affaldet på en miljømæssig 

korrekt måde. Hvor kommer Solrød Kommunes plast hen og hvilke krav stiller vi til håndteringen? 

 

Niels Hörup redegjorde for, at det er Argo, der står for håndteringen af Solrød Kommunes plastikfraktion. Her 

er der stillet krav om, at alle dele af affaldsstrømmen skal dokumenteres. 

 

1/3 del udsorteres i rimelig god kvalitet 

1/3 del udsorteres som mixed plast (lavkvalitet) 
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1/3 del frasorteres til energiudnyttelse 

 

Det helt nye anlæg man skulle benytte i Tyskland brændte desværre ned. Derfor har man nu kørt et udbud 

fælles med andre affaldsindsamlere på Sjælland. I processen er det også blevet klarlagt, at der ikke er basis 

for et plastanlæg i Danmark. Dertil er mængderne simpelthen for små.  

 

Niels Hörup pointerede, at det er vigtigt at huske at plastikken har også gode egenskaber fx at mindske 

madspild.  

 

Jens Garde stillede spørgsmål til, hvad der er op og ned i de rygter der er om, at Solrød Biogas skal modtage 

madaffald fra København.  

 

Niels Hörup forklarede, at Københavns Kommune ønsker at være CO2 neutral i 2025, som den første 

storby. 

Derfor jagter de selvfølgelig CO2 reduktion alle steder. ARC skal lave et forbehandlingsanlæg til madaffald, 

så madaffaldet ikke skal køres til Jylland. ARC har indgået en aftale med Bigadan (deres underselskab 

Solrød Bioenergi ApS) om efterbehandlingen af madaffaldet. Bigadans forslag er, at dette kan ske i Solrød, 

hvor de ønsker at etablere et biogasanlæg til at bioforgasse madaffaldet. Bigadan har ansøgt Solrød 

Kommune om at etablere et biogasanlæg og et forbehandlingsanlæg til madaffald ved siden af det 

eksisterende Solrød Biogas.  

 

Niels Hörup understregede, at der skal stilles de allerskrappeste miljøkrav til et evt. nyt anlæg. 

 

Bigadan har varetaget driften af Solrød Biogas i 5 år via et offentligt udbud. Aftalen slutter i 2020 og 

driften af Solrød Biogas er pt. i nyt EU-udbud med henblik på en på en længerevarende kontrakt. Dette 

udbud og driften af Solrød Biogas i øvrigt skal ses isoleret fra Bigadans planer.  

 

Torsten Brændmose stillede spørgsmålstegn ved om der bliver noget affald tilbage til afbrænding i Roskilde. 

Niels Hörup svarede, at det gør der, for det er faktisk en ret god forretning at importerer affald. Det giver 

også mening i en miljømæssig sammenhæng. 

 

Ad. 3 

 

Jens Garde fortalte om Grønt Råds forarbejde for at sikre at der bliver skabt mere vild natur til glæde for bier 

og andre insekter i Solrød Kommune. Rådet ønsker at vide hvor deres forslag til at Solrød Kommune 

udformer en egentlig forvaltningsplan er havnet.  

 

Niels Hörup fortalte at der i forbindelse med budgetforhandlingerne gik politik i sagen og at forslaget ikke var 

blevet vedtaget.  

 

Niels Hörup opfordrede til, at man kan søge Forskønnelsespuljen. Maria Astrup Skov understregede, at 

arbejdet på ingen måde er spildt, da det bliver inddraget i forbindelse med udpegning af Grønt 

Danmarkskort og udarbejdelse af den reviderede Naturkvalitetsplan for Solrød Kommune. 
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Niels Hörup fortalte, at kommunen i forbindelse med 50 års jubilæet planlægger en event, hvor der som 

erstatning for en del af den nedlagte skov i forbindelse med Ringstedbanen, plantes et træ for hver 

byrådspolitiker. Eventen bliver den 15. februar 2020.  

 

Ad. 4 

 

Birgitte Rasmussen stillede spørgsmålstegn ved hvor stor en del af Solrød Kommune, der egentlig skal være 

by. Birgitte Rasmussen efterlyste samtidig, at der afsættes penge til at opgradere den natur, der er tilbage.  

 

Niels Hörup understregede, at vi skal tænke over at vi Ikke skal have vækst for vækstens skyld. Vi sørge for 

samtidig, at fastholde de værdier, der historisk er knyttet Solrød Kommune.  

 

Egon Petersen argumenterede for, at vi skal vedtage hvor stor en andel af kommunen, der skal bebygges.  

 

Sven Erik Olsen sagde, at det er vigtigt at der sker en opfølgning på BaneDanmarks indsatser i forbindelse 

med at etablere erstatningsbiotoper med videre. Fx er en stor del af den plantede ledelinje for flagermus ved 

Åsvej gået ud. Maria Astrup Skov lovede at følge op på dette.  

 

Ad. 5 

 

Egon Petersen og Jens Garde pointerede at man godt kunne reklamere mere for den klimaindsats Solrød 

Kommune leverer fx over for andre kommuner og offentligheden. 

Jens Garde sagde efterfølgende, at vi er langt foran på klimaområdet, men det halter på 

biodiversitetsområdet. Naturen skal ses som en værdi i sig selv. Konceptet Naturkommuner er lige som 

klimakommuner udviklet af DN, men skal mere betragtes som et inspirationsmateriale til at kommunen får en 

naturpolitik, der udstikker retningslinjer og sætter ambitionsniveauet for naturindsatsen. I Solrød Kommune 

sker dette i høj grad i planstrategien og i kommuneplanen.  Med implementering af Grønt Danmarkskort i 

den nye kommuneplan, er der krav til at man skal opstille retningslinjer for naturområderne og økologiske 

forbindelser samt de potentielle naturområder og de potentielle økologiske forbindelser. Samtidig skal der 

være en realiseringsplan med en tidsmæssig prioritering af områderne. En stor del af dette arbejde, samt den 

konkrete implementering sker i den kommende revision af Naturkvalitetsplanen, der forventes at være færdig 

i løbet af foråret 2020. 

 

Jens Garde understregede, at det er vigtigt at informere om naturprojekterne. Maria Astrup Skov sagde, at vi 

forsøger at få det gjort, men at det også kunne være godt hvis Grønt Råd bakker op om denne information.  
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Ordinært møde 
 

Ad. 6 

 

Evaluering af Grønt Råds tur til Karlstrup. Rådet oplevede at der var en god dialog og at der er blevet fulgt 

godt op på problemstillingerne fra kommunen og Naturstyrelsen.  

 

Egon Petersen spørger Kr. Skensved og Naurbjerg landsbylaug, om de er interesserede i at få besøg af Grønt 

Råd. 

 

Ad. 7 

 

Affaldsindsamling i forbindelse med DNs landsdækkende indsamling. Egon Petersen anbefaler at vi gør det 

på samme måde som sidste år, altså som et samarbejde mellem DN, Grønt Råd og plogginggruppen. Jens 

Garde og Egon Petersen gør sig tanker om hvorvidt det er muligt at inkorporere affaldssorteringen. Egon 

Petersen og Jens Garde arbejder videre med indsamlingen. 

 

Ad. 7 

 

Solrød Kommune orienterer: 

 

Ren Natur: Solrød Kommune deltager igen i år i Ren Natur – affaldsindsamling for foreninger. I år udbydes 

der 12 ruter i Solrød Kommune, hvoraf de to ruter, hvor der var mest affald sidste år, bliver gennemgået to 

gange i løbet af året. Vi lægger endvidere op til at der skal være en rute i og omkring Karlstrup Kalkgrav. 

 

Planstrategi i høring: Planstrategien er netop lagt op til politisk behandling. Planen kommer på Byrådsmødet 

den 24. februar 2020 og vil efterfølgende komme i høring til den 23. april 2020. Der vil være borgermøde den 

24. marts 2020.  

 

Biodiversitetsplan: Solrød Kommune arbejder i samarbejde med to konsulenter på en fornyelse af den 

eksisterende Naturkvalitetsplan for Solrød Kommune. Der lægges op til at planen også kommer til at omfatte 

en værktøjskasse til private, erhverv, foreninger mv. med gode råd til hvordan man kan stabe større 

biodiversitet på deres arealer. Planen forventes at være færdig i løbet af foråret. 

 

Ad. 8 

 

Den 19. marts 2020 kl. 16:30 

Den 11. juni 2020 kl. 16:30 

Den 17. september kl. 16:30 

Den 12. november kl. 16:30 med borgmesteren 
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Ad. 9 

 

Birgitte Rasmussen orienterede om, at trampestien langs Hastrupvejen bliver smallere end først planlagt. Det 

skyldes at matrikelskellet lå anderledes end forventet. Der er sat skelpæle. 

Egon Petersen orienterede om, at ploggingprojektet desværre er dødt. Produktionsskolen havde ikke 

mulighed for at biddrage. 

 

Farvel til Torsten Brændmose – tak for godt samarbejde i Grønt Råd. 

 

 

 

 

 

 

 


