
 

 

 

 
TEKNIK OG MILJØ 
 

 Emne Grønt Råds Møde den 17. september 2020 
Mødedato 17. september 2020 
Tidspunkt 16:30 
Mødested Solrød Rådhus, lokale 130A, ved kantinen 
Deltagere Egon Petersen (F), Birgitte Rasmussen (L), Jens Garde (Danmarks  

Naturfredningsforening), Sven- Erik Olsen (Gefion), Dorte Linder (A,  
suppleant), Lone Aalekjær (Friluftsrådet), Per Svendsen (Gefion),  
Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Jens Peter Simonsen (Naturstyrelsen) 
(Suppleanters deltagelse er frivillig)  
 
Lotte Kjær (SK) og Maria Astrup Skov (SK)  
  
  

 
Fraværende Axel Frederik Møller, DOF 
Sagsnr.  01.00.00-G01-27-19  
Referent Maria Astrup Skov, SK 

DAGSORDEN 
 

1. Status på nye vandløbs regulativer v/ Sven-Erik Olsen 
2. Status på bjørneklobekæmpelsen i 2020 v/ Sven-Erik Olsen 
3. Vedlige hold af naturstier i kommunen v/ Sven-Erik Olsen 
4. Rensning af regnvand fra gade og vej, før det ender i vandløbene v/ Egon Petersen  
5. Oversvømmelser fra rensningsanlæg, hvor tit sker det? v/ Dorte Linder 
6. Status på Fugletårnet i Gl. Havdrup Mose, og stillingtagen til videre forløb. Der vil foreligge svar på 

vores ansøgning i Friluftsrådet på mødet v/ Egon Petersen  
7. Solrød Kommunes procedurer i forbindelse med overholdelse af fredningsbestemmelser v/Jens Garde 
8. Forstas vedligeholdelsesmetoder af grønne områder v/ Egon Petersen  
9. Affaldsindsamling den 19. september 2020 v/ Egon Petersen  
10. Indvielse af projekt ”forskønnelse af grønne områder i Solrød Kommune” på Svenstrupvang i Havdrup. 

v/ Egon Petersen  
11. Orientering fra Solrød Kommune: 

Planstrategi og kommuneplanrevision 
Naturkvalitetsplan 2020-24 
Forsøg med indsamling af nye affaldsfraktioner 
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REFERAT 
 

Ad. 1 
 

Sven-Erik Olsen spurgte til status på nye vandløbsregulativer for vandløbene i Solrød Kommune. 
 

Regulativet for Møllebæksystemet er færdigt. Regulativet indeholder Hastruprenden, 
Karlslundebækken/Hulbækken, Vildmoseløbet og Møllebækken. Regulativet kan findes her: 
https://www.solrod.dk/borger/vand-og-natur/vandloeb-og-soeer/moellebaeksystemet 
 
Regulativ for Karlstrup Mosebæk er gået i gang i fht. dataindsamling og vurderinger af de 
ændringer/reguleringer, der er sket siden sidste regulativ og den regulering, Solrød Kommune forventer, 
skal gennemføres sammen med kystsikringsprojektet i det område. 
 

 
Ad. 2 

 
Sven-Erik Olsen spurgte til status på bjørneklobekæmpelsen i 2020. Sven-Erik Olsen udtrykte, at der stadig 
er områder, hvor der ikke bliver bekæmpet. Maria Astrup Skov fortalte, at vi i år har fået græsning på to 
meget bjørneklobefængte områder langs Skensved Å. Der kan selvfølgelig være planter vi ikke opdager, 
og derfor opfordrer vi stadig borgerne til at melde ind, når de ser planter, der ikke er bekæmpede. Der er i 
denne sæson givet en håndfuld varsler om påbud og et enkelt egentlig påbud, der alle er blevet 
efterlevede. Kommunen har ikke været nødsaget til at gå ud og bekæmpe på ejers regning. Lodsejere, der 
ikke har fået bekæmpet inden planten har sat frø, bliver bedt om at bekæmpe ved at indsamle skærmene i 
affaldssække. Alt er ikke perfekt endnu, men det er kommunes vurdering, at bekæmpelsen i 2020 har være 
langt mere effektiv end de foregående år.  

 
Ad. 3 

 
Sven-Erik Olsen udtrykte utilfredshed med, at han to år i træk har måtte melde ind til kommunen at det er 
dennes ansvar at slå stien i Jersie Mose. Maria Astrup Skov lovede, at bringe sagen videre til Forstas endnu 
en gang. Dette gælder ligeledes bekæmpelse af kæmpebjørneklo langs stien. 

 
 

Ad. 4  
 
Egon Petersen har af flere gange været i dialog med dels Solrød Kommune dels KLAR Forsyning om 
rensning af regnvand fra gade og vej inden det når vandløbene.  
 
Tove Grønborg, vandløbsmedarbejder, havde forud for mødet givet følgende svar:  
I forhold til rensning af vejvand er der forskellige rensemetoder inden det løber ud i vandløbene, for 
mange af udløbene kommer flere af de nedenstående metoder i brug inden udløbet. 
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a) For de veje/p-arealer som har eget regnvandssystem (alle dem med vejbrønde/riste) sker der en 
rensning via vejbrøndene. Vejbrøndene har et sandfang, der tager noget af det sand og snavs og olie fra 
vejene, der bliver vasket af når det regner, inden vandet løber videre i regnvandssystemet.  
b) De veje som ikke har vejbrønde/riste har som regel en grøft eller rabat, hvor der sker nedsivning. 
Nedsivningen virker som rensning dels ved at noget af det ”snavs” der er i vandet bliver bundet til jorden, 
dels via jordbakterier som ”spiser/omsætter” feks. olie. 
c) Der er også på mange regnvandsudløb en olieudskiller/sandfang inden udløbet til recipienten 
(vandløbet). 
d) På de store veje og nyudstykninger er der bassiner, der dels forsinker vandet inden det løber ud i 
recipienten, dels (for de våde bassiner) renser vandet for næringsstoffer og fungere som 
olieudskiller/sandfang fordi de har dykket udløb. 

 
Grønt Råd havde en dialog om til og fraløbet ved bassinerne i Havdrup. Egon pointerede at oliefilteret 
først sidder på vej ud fra bassinerne. Dette skyldes, at det er sat for at beskytte vandløbet.  
KLAR Forsyning og Solrød Kommune har været på stedet og tilset den åbne regnvandsledning opstrøms 

bassinet. Som KLAR Forsyning oplyste i mail af 21. august 2020 har de været derude og har vurderet, at 

den konstaterede oliefilm stammer fra regnskyl efter en længere tørvejrsperiode. Det kan ske, at der 

kommer olie og andet snavs med første gang veje og ledninger bliver ”skyllet” igennem, selvom 

sandfangene i vejbrøndene burde forhindre dette.  

 

Efter drøftelse på Grønt Råds møde, har administrationen været på tilsyn derude igen og den 24. 

september 2020 kunne vi ikke konstatere oliefilm opstrøms bassinet, hvorfor der ikke er foretaget 

yderligere i sagen i denne omgang. 
 
Der er desuden stadig problemer med algeopblomstring i søerne i Havdrup og der er kraftig nedgang i 
bestanden af padder. Lotte Kjær lovede at følge op på dette med KLAR-Forsyning.  

  
Ad. 5 

 
Foranlediget af den sidste tids historier i pressen om overløb af spildevand havde Dorte Linder stillet 
spørgsmål til, hvor ofte det sker i Solrød Kommune. 
 
I Solrød Kommune har vi et stort set fuldt separeret kloaksystem. Dvs. at vi har et regnvandssystem til at 
tage det ”grå spildevand” altså regnvandet fra veje, tage, terrasser, p-arealer og alle de andre befæstede 
arealer vi har i ”byen” og et spildevandssystem, som tager alt det ”sorte” spildevand, altså kort sagt det 
spildevand, der kommer fra husenes toiletter, køkken, bad m.m. Alt det sorte spildevand løber til rensning 
på Solrød Renseanlæg, som har et udløb 700 m ude i Køge Bugt. Engang imellem regner det så kraftigt 
eller så længe, at renseanlægget ikke kan følge med, så sker der overløb af urenset spildevand (godt 
fortyndet med en masse regnvand) ud i Køge Bugt.  
 
Ad. 6 
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Grønt Råd har udelukkende fået afslag på deres ansøgninger om tilskud til et nyt fugletårn i Gl. Havdrup 
Mose. Egon Petersen havde håbet, at der ved mødet ville foreligge svar på ansøgningen til Friluftsrådet.  
 
Friluftsrådet har imidlertid udsat deres møde og der var derfor ikke kommet svar på rådets ansøgning om 
tilskud til fugletårnet.  
 
Ad. 7 
 
Solrød Strandrens har i sommerens løb haft behov for at køre gennem Solrød Strandpark for at rense den 
sydlige del af stranden. DN-Solrød modtog på baggrund af dette en henvendelse fra en utilfreds nabo til 
strandparken. DN har herefter klaget til Solrød Kommune over manglende overholdelse af 
fredningsbestemmelserne.  
 
Solrød Kommune har er meget opmærksom på at overholde fredningsbestemmelserne for kommunes 
fredede områder. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at de fleste af især de ældre fredninger kun 
regulerer aktiviteter i områderne i stærkt begrænset omfang. I Solrød Strandpark handler 
fredningsbestemmelserne om at sikre befolkningens adgang til stranden. Der ud over er der et forbud 
mod bebyggelse i strandparken. Det er selvfølgelig ikke meningen at stien gennem strandparken skal 
bruges til hyppig kørsel med alverdens køretøjer, men det er Solrød Kommunes vurdering, at en 
begrænset kørsel med strandrensningsmaskiner gennem strandparken ikke er i modstrid med fredningens 
bestemmelser. Solrød Strandrens har lovet at holde kørslen på et minimum, men alternativet er at 
stranden ikke renses for tang eller at køretøjerne skal køre uforholdsmæssigt lange strækninger på 
stranden for at komme op ved Østre Strandvej.  
 
Ad. 8 
 
Flere af rådets medlemmer udtrykte utilfredshed med Forstas vedligeholdelsesmetoder i de grønne 
områder. Det drejede sig bl.a. om følgende punkter: 
 
- Manglende opsamling af affald inden græsslåning 
- Slåning af græs/buske meget tæt på træer – deraf skader på stammer 
- Manglende slåning af areal ved Gl. Havdrup gadekær 
 
Maria Astrup Skov lovede, at bringe det videre til Forstas, men opfordrede samtidig at man anvender ”Giv 
et praj”, så vi får dokumenteret hvor problemerne helt konkret er. 
 
Ad. 9 
 
Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling løber af stablen den 19. september 
2020. Maria Astrup Skov minder Forstas om, at de skal afhente det indsamlede affald i hhv. Solrød og 
Havdrup.  
 
Ad. 10  
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Det fine forskønnelsesprojekt i rabatten på Svenstrupvang i Havdrup bliver indviet lørdag den 26. september 
2020 kl. 10-12. Borgmesteren deltager og klipper den grønne snor.  
 
En gruppe borgere i Havdrup omkring Svenstrupvang søgte i 2018 om penge til forskønnelse af 
midterrabatten ved Svendstrupvang. Ideen har været at gøre området smukkere og samtidig til gavn for 
både insekter, fugle, egern og mennesker. For at opnå dette har borgerne plantet en varierende beplantning 
af træer, buske og blomster med forskellige blomstringstidspunkter. Endvidere har de skrællet græstørvene af 
et stykker af rabatten og tilføjet råjord. Heri har de sået hjemmehørende arter, der kræver et næringsfattigt 
miljø. 
 
Ad. 11 
 
Orientering fra Solrød Kommune: 
 
 Planstrategi og kommuneplanrevision 
 
Planstrategien har pga. corona været meget længe undervejs. Det forventes dog, at planstrategien og oplæg 
til proces og tidsplan for kommuneplanrevision bliver behandlet på hhv. ØU den 28/9 og BR den 5/10.  
 
Kommuneplanrevision: 
Med hensyn til kommuneplanrevisionen, så lægges der op til at den gældende kommuneplan (Kommuneplan 
2017) bliver revideret ud fra det grundlag Byrådet træffer i forbindelse med Planstrategien, samt at 
kommuneplanen opdateres ift. gældende lovgivning og eventuelt reviderede politikker, planer og analyser. 
 
Administrationen har fået udarbejdet en ny detailhandelsanalyse, som også fremlægges i 
kommuneplanrevisionssagen.  
 
Men derudover vil også Naturkvalitetsplanen og eventuelt den nye Trafikplan indgå i det videre arbejde med 
revisionen. 
 
Tidsplan for kommuneplanrevision: 
Administrationen lægger op til at arbejdet startes op nu og kører henover det næste halve års tid med 
henblik på at et kommuneplanforslag fremlægges i udvalgene i løbet af 2. kvartal 2021 med efterfølgende 
høring i mindst 8 uger. Høringen er foreløbigt planlagt fra juni 2021 og frem. 
 
Kommuneplanen forventes endelig vedtaget inden udgangen af 2021. 
 
Grønt Råd forventes at bidrage til processen om Grønt Danmarkskort, som det blev anbefalet af det lokale 
naturråd. 
 
Øvrige fokuspunkter ifølge planstrategien: 
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o By- og boligudvikling – om udvikling af nye arealer til byudvikling i overensstemmelse med Finger-
plan 2019, udvikling og fortætning af eksisterende arealer (boligområder og centerområder). 

o Det åbne land og landsbyer – om udvikling og eventuel fortætning af landsbyerne, boformer, Grønt 
Danmarkskort og Naturrådets anbefalinger ift. revision af relevante temaer under det åbne land. 

o Klima og bæredygtighed – om kystsikring, arealudpegning til oversvømmelse, regnvandsbassiner og 
erosion samt klimatilpasningsplanens indvirkning på kommuneplanen. 

 
 Naturkvalitetsplan 2020-24 
 
Planen er færdig og forventes politisk behandlet i umiddelbar forlængelse af planstrategien. 

 
Efterskrift: Borgmesteren har efter Grønt Råds mødet besluttet at planen skal diskuteres i Grønt Råd forud for 
den politiske behandling. Der er derfor indkaldt til ekstraordinært møde torsdag den 22. oktober 2020 kl 
16:30, med det ene punkt på dagsordenen. 

 
 Forsøg med indsamling af nye affaldsfraktioner 
 
Solrød Kommune kører i øjeblikket forsøg med indsamling af to nye affaldsfraktioner; tekstiler og 
drikkekartoner. Formålet er at drage erfaringer med forskellige indsamlingsmetoder inden det bredes ud til 
hele kommunen. Det forventes, at Solrød Kommune er klar til at indsamle tekstil og drikkekartoner i 
sommeren 2021. 
 
Ad. 12 
 
Evt. 
 
 
 
Næste møde er den 12. november 2020 kl. 16:30. Mødet er et dialogmøde med borgmester, Niels Hörup.  
 
Ekstraordinært møde torsdag den 22. oktober 2020 kl 16:30 om Naturkvalitetsplan 2020-2024. 
 


