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Biodiversitet og virksomhed? 
For nogle virksomhedsejere er tanken om at arbejde med biodiversitet måske temmelig fjern. 
Men det er værd er overveje, for der er oplagte gevinster for dine medarbejderes velvære og 
virksomhedens bæredygtighedsprofil.

Af Maria Astrup Skov,  
Solrød Kommune 

Natur på retur – men lad os samarbejde 
om en indsats
Natur og biodiversitet får stigende opmærk-

somhed i vores samfund i disse tider, hvor den 

nuværende Coronapandemi har trukket os alle 

sammen mere ud i naturen, og kommunens 

attraktive naturområder har været flittigt be-

søgt. Samtidig har Danmarks Radio har hyldet 

naturen gennem populære tv-programmer, 

som ”Giv os naturen tilbage” og ”Vilde, vid-

underlige Danmark”, der var meget populære 

hos danskerne.

Desværre er biodiversiteten i krise og mangfol-

digheden af arter forsvinder i hastigt tempo, 

overalt i verden, i Danmark og også her i Solrød 

Kommune. Faktisk slår flere førende forskere 

fast, at er biodiversitetskrisen lige så presserende 

som klimakrisen. 

I Solrød Kommune mener vi, at biodiversiteten 

er vigtig, og byrådet har derfor i november 2020 

vedtaget en ny naturkvalitetsplan, som inviterer 

en række aktører til at samarbejde om vores 

lokale natur. Det er vores håb, at kommunens 

virksomheder også vil være med til at gøre en 

indsats for at fremme biodiversiteten lokalt.  

På Panuminstituttet er udearealerne designet med fokus på biodiversitet og ophold. 
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Tag en ledelsesbeslutning for 
biodiversitet
Mange virksomheder har mulighed for at løfte 

en indsats for biodiversitet på tilsvarende vis, 

som de i dag arbejder aktivt med klimatiltag 

som CO2-reduktion og affaldssortering. 

Der kan fx være gode muligheder for at skabe 

plads til meget mere biodiversitet omkring 

virksomhedens ejendomme ved at understøtte 

insekter og fugle med fl ere blomster, bærgi-

vende buske og træer og gode forhold for 

guldsmede og padder med vandhuller.  Mange 

tiltag kan gennemføres uden investeringer ved 

blot at omtænke den nuværende drift af virk-

somhedens arealer eller ved at indtænke hensyn 

til biodiversitet i anlægsfasen fx i forbindelse 

med regnvandshåndtering på egen grund – de 

såkaldte LAR-løsninger.  

Smukke grønne områder signalerer samtidig 

virksomhedens hensyntagen til naturen og kan 

være et innovativt element i virksomhedens 

csr-politik. 

Inddrag medarbejdere og 
virksomhedens grønne drift
Virksomhedens medarbejdere og i særdeleshed 

den ansvarlige for driften af de grønne områder 

kan med fordel inddrages i tankerne om, hvor-

dan virksomhedens arealer kan omformes med 

plads til meget mere biodiversitet.

Solrød Kommune har udviklet en grøn værk-

tøjskasse med målrettet vejledning til, hvordan 

biodiversiteten bedst fremmes. I jeres proces 

er det værd at tænke på, at det også er muligt 

at starte i det små fx med etablering af mindre 

områder med blomster i plænen.

Grønne omgivelser med natur har stor betyd-

ning for vores velvære. Ved at gøre virksom-

hedens grønne områder mere attraktive og 

egnende til ophold og pauser, bidrager det 

positivt til både medarbejdernes trivsel og glæde 

hos borgere i lokalområdet. 

Brug kommunen som sparringspartner 
Du er velkommen til at kontakte Solrød Kom-

munes naturmedarbejder Maria Astrup Skov i 

Team Natur og Miljø, hvis du har spørgsmål til, 

hvor din virksomhed kan sætte gang i arbejdet 

med biodiversitet. 

På Solrød Kommunes hjemmeside kan du også 

fi nde naturkvalitetsplanens afsnit om Erhvervs- 

og industriområder og vores grønne værktøjs-

kasse med målrettet vejledning til virksomheder. 

Mange virksomheder har mulighed for at løfte 

en indsats for biodiversitet på tilsvarende vis, 

som de i dag arbejder aktivt med klimatiltag 

Der kan fx være gode muligheder for at skabe 

plads til meget mere biodiversitet omkring 

virksomhedens ejendomme ved at understøtte 

insekter og fugle med fl ere blomster, bærgi-

vende buske og træer og gode forhold for 

guldsmede og padder med vandhuller.  Mange 

tiltag kan gennemføres uden investeringer ved 

blot at omtænke den nuværende drift af virk-

somhedens arealer eller ved at indtænke hensyn 

til biodiversitet i anlægsfasen fx i forbindelse 

med regnvandshåndtering på egen grund – de 

Smukke grønne områder signalerer samtidig 

virksomhedens hensyntagen til naturen og kan 

være et innovativt element i virksomhedens 

tøjskasse med målrettet vejledning til, hvordan 

biodiversiteten bedst fremmes. I jeres proces 

er det værd at tænke på, at det også er muligt 

at starte i det små fx med etablering af mindre 

Virksomhedens medarbejdere og i særdeleshed 

den ansvarlige for driften af de grønne områder 

kan med fordel inddrages i tankerne om, hvor-

dan virksomhedens arealer kan omformes med 

Solrød Kommune har udviklet en grøn værk-
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Af Lasse Tellerup Møller,  
Solrød Kommune

Solrød Kommune bliver flere gange årligt 

kontaktet af borgere, som bekymrer sig over, 

hvordan håndværkere håndterer asbest. En be-

kymring som kan være berettiget, da asbeststøv 

hurtigt kan sprede sig lokalt i området. 

Til forskel for mange andre typer af stoffer kan 

man ikke sætte tal på, hvor meget asbest der 

skal til, før det er sundhedsskadeligt. I teorien 

kan én asbestfiber være nok, hvis den sætter 

sig det forkerte sted. 

Når en grund er blevet forurenet med 
asbest
Den asbest, som er spredt ud på en grund, skal 

håndteres hurtigst muligt. Synlige stykker skal 

fjernes, og støv på faste overflader støvsuges 

op. Men i mange byggeprojekter bliver asbesten 

hurtigt kørt ned i jorden, og når først asbesten 

er kørt ned i jorden, så opfatter vi som miljø-

myndighed det øverste lag jord som forurenet. 

Kommunen har ret til at give bygherre et påbud 

om, at de skal rydde forureningen op. Det be-

tyder i praksis, at jorden ikke kan genanvendes. 

I stedet kræver vi det øverste lag jord fjernet 

og håndteret som asbestaffald, som skal køres 

til deponi.

 

Hvor stort et område der skal ryddes op, og 

hvor store mængder jord der skal køres væk, 

afhænger selvfølgelig af projektet. Er man rigtig 

uheldig, har asbesten ikke holdt sig inden for 

matrikelgrænsen, og så skal der også ryddes 

op hos naboen. 

Alt dette kan resultere i en ærgerlig ekstra 

regning til bygherre. 

Hvornår sker det?
Når vi støder på jordforureninger med asbest, er 

det ofte i forbindelse med udskiftning af gamle 

tage med asbestholdig eternit. Hvis tagpladerne 

bliver smidt ned fra toppen af stilladset, kan 

pladerne ikke undgå at knække, hvorved as-

besten bliver spredt. 

Herudover oplever vi problematikken i forbin-

delse med deciderede nedrivninger og hård-

hændet afrensning af tagplader.

Forkert håndtering af asbest 
kan koste dyrt
Asbest er ikke kun farligt for byggepladsens arbejdere. Når asbest bliver håndteret forkert, kan det også 
medføre jordforurening, som skal ryddes op hurtigst muligt.

Underlag på byggeplads, med asbest fragtmenter kørt ned i matrixen.  
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Varmepumper og isolering er 
vigtige brikker i den grønne 
omstilling
Bygninger skal bruge mindre og renere energi i fremtiden. Det er en del af Danmarks grønne plan,  
og det giver masser af arbejde til håndværksvirksomheder.

Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 

70 % i 2030 sammenlignet med 1990 – og olie, 

gas og kul skal være helt udfaset i 2050. Disse 

politisk besluttede mål kræver en stor indsats for 

at bringe bygningsmassen op på et energimæs-

sigt moderne niveau. Vagn Holk fra Videncenter 

for Energibesparelser i Bygninger siger: 

”Bygninger er fortsat en stor forbruger af 

energi; omtrent 40 % af energien anvendes 

i bygninger, men sådan behøver det ikke at 

være. Vores analyser viser, at en fjerdedel af 

varmeforbruget kan spares – samtidig med at 

folk får bedre og varmere boliger.”

Tilskudspulje frem til og med 2026 
Det er også grunden til, at politikerne i 2020 

åbnede en ny tilskudspulje til energibesparelser 

i bygninger. Det var et populært initiativ; mid-

lerne i 2020 blev opbrugt på rekordtid. Men 

heldigvis åbnes der for nye midler i løbet af 

første kvartal 2021, og det vil være muligt at 

søge tilskud helt frem til og med 2026.

Håndværkerne spiller central rolle
Håndværksvirksomheder har afgørende be-

tydning for at sikre, at bygninger bliver mere 

moderne energimæssigt, mener Vagn Holk. 

Han siger: 

”Håndværkerne har ofte den direkte kontakt 

med bolig- og bygningsejere og kan derfor 

være med til at sætte skub i energiforbed-

ringerne, oplyse om tilskudsmulighe-

derne og i det hele taget vejlede om 

energibesparelser. Samtidig er det 

vigtigt, at håndværkerne udfører 

et godt stykke arbejde og fx ikke 

laver fejl på varmepumpeinstalla-

tioner – for det vil betyde, at kun-

den går glip af den økonomiske 

besparelse, som vedkommende har fået stillet 

i udsigt. Det er også grunden til, at fra 1. april 

2021 er det et krav for boligejere, der vil opnå 

tilskud til ny varmepumpe, at den montør- eller 

installatørvirksomhed, de bruger, er godkendt 

efter VE-godkendelsesordningen.”

Få arbejdsbeskrivelser i 80 
 Energiløsninger
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 

er en del af Energistyrelsens målrettede in-

formationsindsats om energibesparelser, og 

Videncentrets opgave er at være med til at sikre, 

at energibesparende tiltag bliver gennemført 

korrekt.

Der er masser af information og nyttig viden 

at hente på Videncentrets hjemmeside Byg-

geriOgEnergi.dk. Bl.a. er der i de populære 

Energiløsninger for hele 80 energibesparende 

tiltag grundige beskrivelser af, som med tekst 

og illustrationer viser, hvordan man udfører de 

forskellige tiltag uden fejl. 

Der er også en energibespareberegner og en 

lang række guider, som giver håndværksvirk-

somheder præcis den information, de lige står 

og mangler. 

Riv ikke altid ned! 
Det kan være fristende at rive ældre bygninger 

ned i stedet for at renovere dem – for når der 

bygges efter nutidens energikrav, opnår man et 

lavt energiforbrug til den efterfølgende drift af 

bygningen. Men det regnestykke holder ikke, 

siger Vagn Holk. 
Vagn Holk fra 
Videncenter for Energi
besparelser i Bygninger Fortsættes side 6 }



6

Ny dieselpulje åbner i 2021
Igen i 2021 hæves skrotningsgodtgørelsen mid-

lertidigt for dieselbiler, indregistreret første gang 

før 2006, til 5.000 kroner mod de 2.200 kroner, 

der normalt gives i skrotningsgodtgørelse for 

person- og varebiler. 

Der er afsat 100 millioner kroner til en forhøjet 

skrotningsgodtgørelse, som udbetales efter 

først til mølle. Det betyder, at forhøjelsen af 

skrotningsgodtgørelsen til 5.000 kroner falder 

bort, når puljen er brugt eller senest d. 31. 

december 2021.

Det er den sidst registrerede ejer af en bil, der 

kan anmode om at få udbetalt skrotningsgodt-

gørelse, når bilen skrottes ved en miljøgodkendt 

autoophugger.

Miljøstyrelsen kommer med nærmere informa-

tion om åbningen af puljen på Miljøstyrelsens 

hjemmeside, når en dato er fastlagt.

Kilde: Miljøstyrelsen, mst.dk 

Kort nyt

Erhvervsaffaldsgebyr 
Det generelle administrationsgebyr for virk-

somheder blev ophævet den 1. januar 2019. 

Gebyret dækkede kommunens generelle 

administrationsomkostninger til erhvervs-

affald. Gebyret blev opkrævet, uanset om 

virksomheden benyttede sig af en eller flere af 

kommunens affaldsordninger. For fremtiden vil 

kommunens generelle administrationsudgifter i 

forbindelse med erhvervsaffald blive finansieret 

via finansloven.

Dette gælder imidlertid ikke kommunernes 

sagsbehandling af konkrete anvisninger af 

erhvervsaffald samt anmeldelser og dokumenta-

tion af jordflytninger for erhverv. Omkostninger-

ne forbundet med disse opgaver skal betales af 

de virksomheder, der modtager anvisningerne 

af affald, samt anmelder jordflytninger.

Derudover skal virksomhederne betale de om-

kostninger - herunder også de konkrete admi-

nistrationsomkostninger - der er forbundet med 

de enkelte affaldsordninger, de benytter, fx brug 

af genbrugspladser og indsamlingsordninger. 

Gebyrernes størrelse vil fremgå af kommunens 

hjemmeside. 

Kilde: Energistyrelsen, ens.dk 

”Problemet ved at der rives så meget ned, er, 

at der hos producenterne sker et meget stort 

energiforbrug, når de producerer og transpor-

terer alle de nye byggematerialer. Derfor er det 

faktisk oftest bedre energi- og klimamæssigt 

– og også økonomisk – at lade en ældre ener-

giforbrugende ejendom stå end at rive den ned 

og bygge en ny – og så renovere den i dybden,” 

understreger Vagn Holk.  

Få mere at vide
På ByggeriOgEnergi.dk finder du alle ener-

giløsninger, beregnere m.m., og det er også 

muligt at få svar ved at skrive eller ringe til 

Videncentret på tlf. 7220 2255 eller mail info@

ByggeriOgEnergi.dk.

} Fortsat fra side 5
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Ny affaldsbekendtgørelse har 
betydning for byggebranchen
Den nye affaldsbekendtgørelse skal gøre det lettere at genbruge og genanvende affald i Danmark og har 
betydning for mange sektorer. Blandt dem er bygge- og anlægsbranchen, hvor der skal fokus på bedre 
kortlægning af farlige stoffer og øget sporbarhed af affald.

Ved årsskiftet trådte en ny affaldsbekendtgø-

relse i kraft for at opnå en grønnere affalds-

sektor. Det påvirker bl.a. byggebranchen. Anke 

Oberender, leder af Videncenter for Cirkulær 

Økonomi i Byggeriet, VCØB, forklarer: 

”Bygge- og anlægsbranchen er en central brik i 

den grønne omstilling af Danmark. Ikke mindre 

end 40 % af Danmarks samlede affaldsmæng-

der er bygge- og anlægsaffald, og dette affald 

skal udnyttes langt bedre, end vi gør i dag.” 

Anke Oberender kalder affaldsbekendtgørelse 

for et wake-up call til byggebranchen, for selv-

om de ændrede regler reelt er krav til bygherren, 

falder det tilbage på byggebranchen at udføre 

arbejdet i praksis. 

Afgørende at finde farlige stoffer
Den første vigtige nyhed er bekendtgørelsens 

præcisering af, at det ikke kun er PCB, man 

skal screene og kortlægge for ved nedrivning 

og renovering, men også andre problematiske 

stoffer. Anke Oberender forklarer: 

”Tidligere kunne man misforstå bekendtgørel-

sen og tro, at man kun skulle screene og kort-

lægge for PCB. PCB er imidlertid langt fra det 

eneste stof, som gør genanvendelse vanskelig, 

og som kan påvirke miljøet og helbredet hos 

håndværkerne. Derfor præciserer den ændrede 

bekendtgørelse, at kravet om at screene og 

kortlægge gælder alle problematiske stoffer.”

Den anden nyhed for byggeriet er krav om øget 

sporbarhed af bygge- og anlægsaffald. 

”Ved at kunne spore affaldet tilbage i værdi-

kæden kan man få at vide, hvor noget bestemt 

affald kommer fra. Dette er afgørende for, at 

man kan genanvende bygge- og anlægsaffald 

til højest mulig værdi, fordi det gør, at man kan 

få at vide, hvad man fandt i kortlægningen af 

problematiske stoffer i affaldet, og om der er 

gennemført en miljøsanering forud for ned-

rivning for at fjerne de problematiske stoffer. 

Modtageren af affaldet får hermed sikkerhed 

for kvaliteten af det modtagne affaldsmateria-

le,” forklarer Anke Oberender.

Et nummer følger affaldet
Der er tre nye bestemmelser i affaldsbekendt-

gørelsen, som skal sikre sporbarhed tilbage 

til nedrivningsprojektet og dokumentere, 

hvor affaldsmaterialerne er afleveret til videre 

håndtering. 

Anke Oberender, leder af Videncenter for 
Cirkulær Økonomi i Byggeriet, VCØB.

Fortsættes side 8 }
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For det første skal kommunen fremover tildele 

anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald et unikt 

løbenummer og underrette om dette digitalt. 

Selvom det er bygherrens ansvar, gennemføres 

anmeldelsen i praksis ofte af entreprenører 

og rådgivere. For det andet skal den transpor-

tør, der kører bygge- og anlægsaffaldet væk 

fra nedrivningspladsen, være i besiddelse af 

anmeldelsen og det tilhørende løbenummer. 

Transportøren skal fremvise dette til den første 

affaldsmodtager. Og for det tredje har denne 

første affaldsmodtager pligt til at indberette 

løbenummer, affaldsmængder og dato for 

modtagelsen digitalt tilbage til kommunen 

senest fire uger, efter hele affaldsmængden 

er modtaget. 

Et grønnere Danmark
Anke Oberender mener, at den nye affaldsbe-

kendtgørelse vil være med til at afklare tvivl og 

understrege nødvendigheden af at undersøge 

for problematiske stoffer og at kunne spore 

affaldet for at opnå mere og bedre genbrug 

og genanvendelse. 

”Reglerne er på plads – nu er det bygge- og 

anlægsbranchens ansvar sammen med bygher-

rerne og kommunerne som affaldsmyndighed 

at sikre, at de kommer i brug i praksis – alt 

sammen for et grønnere og mere cirkulært 

Danmark,” konkluderer Anke Oberender.

Få mere information
Du kan få mere information om reglerne og den 

nye affaldsbekendtgørelse på VCOB.dk. Du kan 

også kontakte VCØB på mail info@vcob.dk eller 

telefon 7220 2930 for gratis vejledning.

} Fortsat fra side 7
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Solrød Kommune har fået 
en ny klimaplan
Byrådet i Solrød Kommune har i december 2020 vedtaget Klimaplan 2020-2030. Med klimaplanen er der 
sat et nyt ambitiøst mål om at reducere drivhusgas udledningerne i 2030 med 70 %.

Af Mikkel Busck, 
Solrød Kommune

Klimaplanen indeholder 21 konkrete projek-

ter, og der skal iværksættes en bred vifte af 

indsatser fra grøn varmeforsyning til elbiler, 

cirkulær økonomi og meget mere. Planen viser 

en realistisk vej til at nå en reduktion af driv-

husgasser på minimum 40.000 tons for at nå 

målsætningen i 2030.

For virksomhederne i Solrød Kommune er der 

fl ere indsatser at holde sig for øje, og der er 

brug for alles bidrag for at nå i mål. Nogle af 

de relevante indsatser nævnes her.

Elbiler
Udrulningen af elbiler er i gang. Vi må forvente, 

at der kommer op til 4.000 elbiler i Solrød Kom-

mune i 2030, hvis vi følger Klimarådets anbefa-

linger for landsgennemsnittet (1 mio. elbiler).

For at følge med denne udvikling skal der 

sættes ladestandere op til elbilerne, når de skal 

parkeres på indkøbsturen, på arbejdspladsen 

osv. Ifølge en rapport fra DTU og Dansk Elbil-

alliance tegner arbejdspladsen sig for næsten 

to tredjedele af den samlede parkeringstid væk 

fra boligen i Danmark. Derfor er der et stort 

potentiale for virksomhederne i at imødekomme 

behovet for opladning i fremtiden ved at give 

virksomhedens ansatte mulighed for at lade 

op på arbejdspladsen. Opfordringen er hermed 

givet videre.

Med Ladestanderbekendtgørelsen fra marts 

2020 er der desuden også kommet krav til, 

at bestående og nye bygninger med parke-

ringsareal af en vis størrelse skal have etableret 

ladestandere eller forberedt hertil. Det er 

bygningsejers eget ansvar at leve op til be-

kendtgørelsens krav og Solrød Kommune er 

bygningsmyndighed jf. byggeloven. Fortsættes side 10 }

Solrød Kommune skal som bygningsejer også 

stille ladestandere op, hvor der er krav til det. 

På øvrige offentligt tilgængelige arealer er det 

drevet af kommercielle interesser, dvs. hvor der 

forventes at være efterspørgsel. Vi kan dog ikke 

bare læne os tilbage og vente på efterspørgslen, 

for hvem køber en elbil, hvis der ikke er oplad-

ningsmuligheder?

En af de væsentlige indsatser i klimaplanen, som 

nu er igangsat, er at udarbejde en strategi for 

elbiler og ladestandere i Solrød Kommune. Med 

strategien opnås bl.a. et overblik over kravet 

om ladestandere i hele Solrød Kommune, som 

følge af bekendtgørelsen, sammenholdt med 

en vurdering af hvor behovet for opladning 

vil være i fremtiden. På den måde kan vi for-

håbentligt understøtte de private aktører i at 

opstille ladestandere og bane vejen for endnu 

fl ere elbiler.
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} Fortsat fra side 9

Strategien skal samtidig give svar på, hvordan 

Solrød Kommunes egen bilpark kan blive fos-

silfri i 2030.   

Varmeforsyning 
I klimaplanen er der beskrevet indsatser for at 

gøre varmeforsyningen (til opvarmningsformål) 

klimavenlig i hele Solrød Kommune inden 2030. 

Dette kan få en direkte indflydelse på de virk-

somheder, som i dag anvender naturgas eller 

olie som varmekilde. 

Virksomhederne vil i mange tilfælde være vig-

tige drivere for projekternes realisering, da de 

ofte anvender en relativ stor mængde varme. I 

tillæg til dette kan der være virksomheder, hvor 

der produceres overskudsvarme, som vil kunne 

anvendes til klimavenlig fjernvarme. 

Solrød Fjernvarme er eksempelvis pt. ved at 

anlægge et nyt fjernvarmenet baseret på 

overskudsvarme fra Solrød Biogas. Her venter 

et stadigt uudnyttet potentiale. Det samme 

gælder i øvrigt for virksomheder med et større 

behov for køling, hvor der meget vel kan skabes 

klimavenlige synergier ml. fjernvarmeselskabet 

og virksomhederne.

Omstillingen til ny klimavenlig varme er fri-

villig, men kommer vi i mål med at omstille 

varmeforsyningen i hele Solrød Kommune, er 

vi nået et meget langt stykke for at indfri de 

ambitiøse målsætninger for 2030. Samtidig 

må vi forvente, at det for virksomhederne vil 

betyde en fremtidssikret varmeforsyning til en 

stabil varmepris.

Cirkulær økonomi
En af klimaplanens tre målsætninger er øget 

energieffektivitet og ressourcebesparelser – hvil-

ket også giver reduktion af drivhusgasser. Der er 

stor fokus på genanvendelse af ressourcer og en 

mere effektiv udnyttelse af de tilgængelige res-

sourcer. Nøglebegreberne er cirkulær økonomi, 

rest til ressourcer, industriel symbiose, osv. Ud-

viklingen af den cirkulære økonomi er en vigtig 

nøgle til den grønne omstilling af erhvervene i 

Solrød. Den cirkulære økonomi griber ind på alle 

forretningsniveauer: I produktionen (landbrug, 

industri, håndværk), i engros – og detailsalg, 

samt håndtering og genanvendelse af udtjente 

produkter. En betydelig del af udledningen af 

drivhusgasser stammer fra forbrug af tøj, plast, 

møbler, elektronik. En cirkulær tankegang hos 

virksomhederne kan bidrage til en reduktion af 

drivhusgasser i alle forretningsled.

Initiativerne skal komme fra virksomhederne, 

som bedst selv kender deres produktion og 

ved, hvor der også kan være penge at spare. 

Med hjælp fra diverse erhvervsrettede kurser, 
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projekter og programmer (fx Clean Cluster) kan 

virksomhederne identificere deres potentialer 

for ressourcebesparelser. For Solrød Kommune 

handler det så vidt muligt om at understøtte 

virksomhedernes initiativer og via øvrige ka-

naler (miljøtilsyn, erhvervsservice m.fl.) at gøre 

opmærksom på de muligheder der foreligger. 

Godkendelse af nye projekter
I forbindelse med den grønne omstilling er det 

en meget vigtig opgave for Solrød Kommune 

som myndighed at godkende nye projekter. 

Godkendelse af især energi- og miljøprojekter er 

en kompliceret opgave, fordi der indgår mange 

hensyn i planlægningen og godkendelsen, og 

i nogle tilfælde også flere myndigheder. Vi må 

forvente mange nye projekter i de kommende 

år, og en kompliceret og langvarig godkendel-

sesproces kan afskrække nogle virksomheder 

og borgere fra at komme med nye projekter.

En af indsatserne i den nye klimaplan går derfor 

på at fremme sagsbehandlingen af klimaprojek-

ter for at skabe mindre kompleksitet og større 

gennemsigtighed. For at optimere sagsbehand-

lingen er det tanken at udvikle et basisdoku-

ment, hvor alle relevante oplysninger og data 

om det ansøgte projekt bliver tilgængelige for 

de relevante myndigheder og projektejeren. Det 

kan lette sagsbehandlingen for kommunen, 

og samtidigt kan den ansøgende virksomhed/

borger få hurtigt kendskab til kommunens vilkår 

til gennemførelse af det ansøgte projekt.

De grønne løsninger
Med den nye klimaplan forpligter et samlet 

byråd sig til at gennemføre indsatser for kom-

munens borgerne og virksomheder samt for 

kommunens eget virke. Vi må forvente, at vi 

alle vil blive mødt af stadig større krav om at 

fravælge gas, olie, benzin osv. I Solrød Kom-

mune vil vi gerne gøre vores for, at borgere og 

virksomheder har mulighed for nemt og billigt 

at vælge de grønne alternativer til.

Kontakt gerne Solrød Kommune, hvis jeres 

virksomhed ligger inde med en god idé til et nyt 

projekt, og I ønsker at drøfte udviklingsmulig-

hederne – det kan være I kan se en fordel i at 

komme af med jeres overskudsvarme, at I har 

en idé til en lokal cirkulær anvendelse af jeres 

restprodukter, at I har spørgsmål til kravet om 

ladestandere til elbiler eller noget helt fjerde.

Hele Klimaplan 2020-2030 kan læses på www.

solrod.dk under ’Klima og energi’. Samme sted 

findes en lille film om klimaplanen og nogle 

af de indsatser, som vi er lykkedes med hidtil 

- fortalt af vores gode samarbejdspartnere i 

projekterne.

Spørgsmål til klimaplanen eller idéer til nye 

initiativer kan rettes til Teknik og Miljø via mail 

til teknisk@solrod.dk eller på tlf. 5618 2000.
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Ny Teknisk Chef 
i Teknik og Miljø 

Solrød Kommune har ansat Jens Saaby 

som ny teknisk Chef for afdelingen 

TeKnik og Miljø, Jens Saaby er ud-

dannet cand.scient.pol og har bred 

ledelseserfaring fra Holbæk Kommune, 

hvor han senest har været strategisk 

leder for Sekretariatet Vækst og Bære-

dygtighed og før dette leder af sekreta-

riat for Trafik og Ejendomme. Jens har 

endvidere erfaring som direktionskon-

sulent i ledelsessekretariatet Strategi & 

Analyse i Holbæk Kommune.

Før Jens i 2010 kom til Holbæk Kom-

mune har han været organisations-

konsulent i Danmarks Naturfrednings-

forening og sekretariatsleder i Danske 

Studerendes Fællesråd.




