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AVISEN
NYHEDER OM MILJØ OG ERHVERV

Solrød dyster om at blive
Danmarks vildeste kommune

SIDE 10

Kystsikring af
Solrød Kommune
Kystsikringsprojekt vest for Strandvejen.
Af Jasper Maaholm og Thomas Blauert

Køge Bugt er udpeget som nationalt risikoom
råde for oversvømmelse, og på den baggrund
har Solrød Kommune valgt at kystsikre de
truede områder, der strækker sig på tværs af
hele kommunen. Solrød Kommunes aktuelle
projekt betyder, at flere end 1200 ejendomme
opnår beskyttelse i område C, som ligger vest
for strandvejen.
Højvandsbeskyttelsen af område C består af til
tag langs Strandvejen, der sikres til kote 2,8 m.
Det er nødvendigt at udføre selvstændige tiltag

Figur 1. Oversigt over
oversvømmelsestruede
område inddelt i område
A, B og C.

for at sikre område C, idet det er valgt, at om
råderne øst for Strandvejen, Område A og Om
råde B, skal have et lavere beskyttelsesniveau
end område C, så tiltag i disse områder ikke er
tilstrækkeligt til at sikre område C til kote 2,8 m.

Sikringsløsningerne:

• Højvandsport i Solrød Bæk samt terrænfor

hhv. Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skens

højning langs Solrød Strandvej ved Solrød

ved Å. I Karlstrup Mosebæk skal der etableres

Bæk

en stigbordssluse, som betjenes manuelt og

Højvandssikringen består af højvandsporte i
de tre vandløb, der krydser Strandvejen, samt
enkelte forhøjninger af eksisterende terræn.

• Terrænforhøjning i krydset mellem Holme
husvej og Jersie Strandvej

Strandvej. For at sikre at vandet ikke kan strøm

• Højvandsport i Skensved Å

me uden om porten etableres en højvandsmur

Højvandssikringen består således af følgende
elementer fra nord mod syd:

i azobétræ, og terrænet hæves. To indkørsler

• Højvandsport i Karlstrup Mosebæk samt lav

INDHOLD
2

kan lukke af for underløbet ved Karlstrup

højvandsmur langs Karlstrup Strandvej ved

For at forhindre oversvømmelser fra Køge Bugt

skal lukkes med stoplocks, som kan opsættes

Karlstrup Mosebæk

til vandløbene etableres tre højvandssluser i

af beredskabet.
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Vandhåndteringen er baseret på viden om
fremtidens stormfloder og vandmængder samt
relevante værktøjer til vurdering af oversvøm
melse. Sluseløsningerne designes, så de bliver
integreret i omgivelserne og anlægsarbejdet
udføres så det er til mindst mulig gene for natur
og samfund.

Tidsplan
Detailprojekteringen er afsluttet og projektet
sendes i udbud fra 26. maj til 6. juli. Efter valg
af entreprenør forventes konstruktionsfasen at

Figur 2. Eksempel på stoplog i indkørsel.

starte fra 1. september 2021. Konstruktions
fasen vil forløbe i ca. tre måneder ved de tre
Ved Solrød Bæk og Skensved Å etableres sluser

Strandvejen udgør i sig selv en beskyttelse mod

vandløb og ca. 16 dage ved terrænhævningen

med klap, som kan lukke af for understrømnin

stormflod gennem det meste af kommunen.

ved Holmehusvej. Projektet forventes afsluttet

gen under Strandvejen ved stormflodsvarsel.

Ved krydset mellem Holmehusvej og Jersie

i slutningen af december.

Strandvej er der en lavning, hvor terrænkoten
I Skensved å etableres slusen frit stående som

på Holmehusvej er under 2,8 m. Terrænkoten

Beredskab

vist i figur 3. Sluseporten udføres som en stål

på tværs af kørebanen på Holmehusvej ved

Ved varsel om stormflod skal højvandsportene

plade. Nord og syd for højvandsporten etableres

tilslutning til Jersie Strandvej, er på ca. 2,75 m,

lukkes. Ved vandstande over kote 1,5 m er der

fløjvægge udformet som en københavnervæg

mens de tilstødende fortove langs Jersie Strand

områder, der ligger i forbindelse med åerne, der

af azobé.

vej har kote 2,7 til 2,96 m. Holmehusvej vil blive

begynder at blive oversvømmet. I forbindelse

hævet, så en stormflod ikke kan strømme over

med lukning af sluser ved stormflod vil der blive

I Solrød Bæk konstrueres en sluse, som monte

Strandvejen og oversvømme de bagvedliggen

foretaget en overpumpning af åvandet under

res på de eksisterende vinger ved underførslen

de arealer. I forbindelse med hævningen vil

hele stormflodshændelsen, for at forhindre at

ved Solrød Strandvej. Slusen sammenbygges

Holmeusvej blive lukket i en kortere periode,

området bag højvandsporten oversvømmes af

med eksisterende frontvæg, mellem de ek

og en alternativ adgangsvej vil blive markeret.

vand fra vandløbets opland.

sisterende fløjmure. Placeringen betyder, at
vandføringsevnen reduceres med 1015 % i
forhold til den nuværende situation. Redukti
onen vurderes at være acceptabel i forhold til
fremtidige klimascenarier.

Figur 3. Eksempel på klapsluse fra WINTEC, med sluseporte udført som stålramme beklædt.
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Nyt samarbejde skal styrke
virksomheder og iværksættere
i Solrød Kommune
Virksomheder og iværksættere i Solrød Kommune får i fremtiden en ny sparringspartner.
Solrød Kommune har nemlig indgået aftale med Erhvervshus Sjælland om den lokale erhvervsservice.
På begge sider ser man frem til at gøre endnu mere for Solrøds virksomheder.
Sparring for iværksættere, lokale events og net

Erhvervshus kommer endnu tættere på

værksarrangementer er nogle af de initiativer,

virksomhederne i Solrød

der hører til det lokale arbejde med erhvervs

Hos Erhvervshus Sjælland ser man det helt

service. Og med en ny kontrakt mellem Solrød

lokale samarbejde med virksomheder og iværk

Kommune og Erhvervshus Sjælland kommer

sættere som en vigtig prioritet.

det regionale erhvervshus nu endnu tættere på
virksomhederne i Solrød.

- Det lokale har stor betydning for virksomhe
derne, og der har lokal erhvervsservice en nøgle

- Vi har allerede gode erfaringer med at sam

rolle. I Erhvervshus Sjælland glæder vi os derfor

arbejde med Erhvervshus Sjælland i forhold til

til at komme endnu tættere på virksomheder

den specialiserede erhvervsservice, som alle

og iværksættere i Solrød Kommune både med

kommuner kan benytte sig af, og vi glæder os til

den service vi laver med et hold af specialister

at udvide samarbejdet, så det også gælder den

og nu også som lokal erhvervsservice, udtaler

mere basale understøttelse af vores erhvervsliv.

Mads Váczy Kragh.

Borgmester Niels Hörup.

nyde godt af synergieffekterne ved at samar

Du kan læse mere om de tilbud, råd og vejled

her: https://www.solrod.dk/erhverv/virksom

bejde tæt med et stort erhvervshus, der har et

ning Erhvervshuset kan hjælpe du og din virk

heds-og-erhvervsservice

meget veletableret netværk, udtaler borgmester

somhed med her: www.ehsj.dk. Eller kontakte

Niels Hörup og fortsætter.

Erhvervshuset pr. telefon på tlf. 5535 3035.

- Med det nye samarbejde bliver vores lokale

I forvejen har Solrød Kommune en unik orga

munen. Det skal sikre en tæt koordinering og et

erhvervsliv en del af et stærkt, fagligt fællesskab

nisering af erhvervsindsatsen, hvor kommunen

stærkt samarbejde med kommunens erhvervs

med mange forskellige kompetencer, som kan

som en af de første kommuner i Danmark har

konsulent og team af virksomhedskonsulenter,

spille vores virksomheder stærke og derved kan

kombineret erhvervs- og beskæftigelsesind

der i forvejen jævnligt besøger og har en tæt

skabe vækst, udvikling og arbejdspladser.

satsen. Det er gjort ved at placere ansvaret for

kontakt med kommunens lokale virksomheder.

Det betyder samtidig, at vores erhvervsliv kan

Erhvervshuset kommer til at dedikere en med
arbejder til også at være fysisk til stede i kom

kommunens erhverv
sindsats sammen med
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- Vi prioriterer højt at være stærkt til stede lokalt

Job- og Socialcente

i Solrød både ved fysisk at have kontordage i Sol

ret, hvilket sikrer en

rød men i lige så høj grad ved at være ude ved

god understøttelse

virksomheder og iværksættere i kommunen.

af virksomhedernes

Det er for deres skyld, vi er der. Og vi glæder os

udvikling og vækst.

til at hjælpe flere virksomheder og iværksættere

Du kan læse mere

på vej i Solrød med stærk faglig sparring fra

om Solrød Kom

erfarne forretningsudviklere, som selv kender

munes Erhvervs- og

og har prøvet hverdagen i virksomhederne, siger

virksomhedsservice

Mads Váczy Kragh.

Kort nyt
Udvikling af ny miljøteknologi
I alt 113 projekter har søgt om sammenlagt

Ansøgningerne omfatter bl.a. udvikling af

Det er stadig muligt at søge om støtte til et

285 mio. kr. fra MUPD-programmet (Det

sorterings- og genanvendelsesteknologier til

fyrtårnsprojekt under MUDP’s pulje i 2021.

Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstra-

at håndtere plast, tekstil og byggeaffald. Det

tionsprogram).

er prioriterede områder i MUDP’s handlingsplan

Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt,

2021. Øvrige ansøgninger spænder bredt og

som etablerer og demonstrerer nye miljøtek-

I 2021 er puljen på 140 mio. kr., hvoraf cirka

falder inden for klimatilpasning, biodiversitet,

nologiske løsninger i fuld skala. Projekterne

halvdelen af midlerne er øremærkede de store

rent vand og ren luft, bedre kemi og bæredyg-

involverer typisk flere aktører og bidrager til at

fyrtårnsprojekter, der først har ansøgningsfrist

tigt byggeri.

fremme samarbejde på tværs af brancher.

senere på året. De 113 projekter må derfor deles
Ansøgningsfrist: 23. august 2021 kl. 12.00.

om halvdelen af MUDP’s midler.

Kilde: Miljøstyrelsen, mst.dk

Sådan påvirker Danmark klimaet
I april offentliggjordes det første samlede overblik over, hvordan Danmark
påvirker det globale klima. Global Afrapportering 2021, som udgives i
medfør af Klimaloven, giver et bud på Danmarks og danskernes klima
aftryk – positivt såvel som negativt. Rapporten viser bl.a., at hver dansker
udleder knap 11 ton CO2 årligt som konsekvens af vores forbrugsbaserede
klimaaftryk.
Rapporten opgør Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk til 61 mio.
ton CO2 i 2019.
Klimaaftrykket er en opgørelse af den samlede klimaeffekt af det danske
forbrug af indenlandsk producerede og importerede varer, fratrukket
udledningerne fra eksporterede varer. Klimaaftrykket er faldet med 25
pct. siden 1990, selvom forbruget er steget i samme periode.
Rapporten findes på:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/global_afrapportering_2021.pdf

Kilde: Energistyrelsen, ens.dk
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Fald i eksporten af miljøteknologi

2020 var et særligt år med generel økonomisk nedgang
som konsekvens af Covid-19, hvilket også afspejler sig i
eksporten af energiteknologi. Særligt faldt eksporten af
vindenergiteknologi i forhold til 2019. Denne nedgang
forklares ikke alene med Covid-19, men også at 2019 var
et særdeles godt år for vindeksporten. Eksporten i 2020 var
stort set på niveau med 2018.
I 2020 udgjorde Danmarks eksport af energiteknologi og
-service 106,7 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 2019
på 13 pct. Sammenlignes udviklingen fra 2018 til 2020 er
eksporten af energiteknologi og -service faldet med 2,5 pct.
Sammenlignet med 2010 var eksporten af energi- teknologi
og -service 40 pct. højere i 2020. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,7 pct. af den samlede danske vareeksport
i 2020, hvilket er en tilbagegang sammenlignet med 2019
på 1,9 procentpoint.
Se rapporten: Eksport af energiteknologi og -service 2020,
https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2021-04/Eksport-af-energiteknologi-og-service-2020.pdf

Kilde: Energistyrelsen, ens.dk

Ansøgninger for 55 mio. kr. til energieffektivisering
Energistyrelsen har i alt modtaget 186 ansøg-

for ca. 55 mio. kr. Den samlede ramme for

7 øre, fordi dette niveau er højeste indkomne

ninger om tilskud i anden ansøgningsrunde

Erhvervspuljen i 2021 er på 600 mio. kr. (inkl.

budpris, og fordi der samlet set er søgt mindre,

til Erhvervspuljen i 2021. Erhvervspuljen er en

administration), og midlerne fordeles som

end der er afsat midler til i runden.

tilskudspulje til energieffektivisering i virksom-

udgangspunkt på i alt 5 runder fordelt over

heder, der skal sikre grøn omstilling og effek-

året.

2020 til 2029. De nærmere tidsfrister for an-

tivisering af virksomhedernes energiforbrug.
Tildelingen af midlerne i puljen sker på bag-

6

Puljen er på i alt ca. 3,9 mia. kr. og løber fra
søgningsrunderne i 2021 meldes ud løbende.

Anden ansøgningsrunde i 2021 i Erhvervspuljen

grund af en konkurrencebaseret model, hvor

var åben for ansøgninger fra virksomhederne

ansøgningerne rangeres efter den laveste støt-

Læs mere om puljen på: www.ens.dk/er-

fra den 15. marts til 30. marts. Ud af den vej-

tepris pr. sparet kWh. Der er et støtteloft i puljen

hvervstilskud

ledende tilsagnsramme for ansøgningsrunden i

på 7 øre pr. sparet kWh. Afskæringsprisen i

marts på 175 mio. kr. er der ansøgt om tilskud

denne ansøgningsrunde er fastsat til loftet på

Kilde: Energistyrelsen, ens.dk

Pesticider i importerede blomster
Der er regler for sikker anvendelse af pesti-

Disse produkter er ikke omfattet af EU-reglerne

sterprodukter, som importeres fra lande uden

cider i EU. Det betyder, at det er reguleret,

for pesticider, og derfor vides det ikke, om der

for EU.

hvilke pesticider og i hvilke niveauer de må

anvendes problematiske pesticider. Miljøstyrel-

anvendes. Afskårne blomster, blomsterløg

sen har derfor igangsat en kortlægning, som

Kortlægningsopgaven forventes afsluttet sidst

og andre blomsterprodukter bliver dog også

skal afdække, hvilke pesticider der anvendes i

på året.

importeret til EU-lande fra lande uden for EU.

afskårne blomster, blomsterløg og andre blom-

Kilde: Miljøstyrelsen, mst.dk

Stort potentiale for CO2-reduktioner ved energimærkning
af bygninger
I 2019 og 2020 blev der uddelt mere end

om konvertering til enten varme-

120.000 energimærker til danske bygninger fra

pumpe eller fjernvarme i energi-

Energistyrelsens energimærkningsordning. En

mærkningsrapporterne fra 2019

ny rapport viser, at der vil kunne spares mange

og 2020, for bygninger, der i dag

ton CO2, hvis de rentable energispareforslag

er opvarmet med olie, gas eller el.

i energimærkningsrapporterne gennemføres.

Erstatter man de gamle energikilder

Rapporten fortæller samtidig, at automatisk

med mere miljøvenlige alternativer,

digital kontrol forhindrer en række af de fejl,

vil den potentielle besparelse svare

der tidligere har været.

til ca. 8.000 danskeres gennemsnitlige årlige CO2-udledning.

Når en dansk bolig eller erhvervsejendom
tildeles et energimærke af Energistyrelsen,

I Casebanken på SparEnergi.dk kan

følger der en anbefaling med til, hvordan

man se, hvilke erfaringer andre har

bygningen kan spare på energien – ofte som

gjort sig.

en økonomisk rentabel løsning, fx i form af en
varmepumpe. I en ny rapport med titlen ”Status

Rapporten: Status for energimærk-

for energimærkningsordningen for bygninger”

ningsordning for bygninger, Ener-

gør Energistyrelsen status på energimærknings-

gistyrelsen april 2021: https://ens.

ordningens arbejde i 2019 og 2020.

dk/sites/ens.dk/files/Energimaerke/

Rapporten viser blandt andet, at Danmark

statusrapport_for_emo_2019.pdf

samlet set vil kunne spare mere end 47.500
tons CO 2, hvis man gennemfører forslag

Kilde: Energistyrelsen, ens.dk

Penge til oprensning af generationsforureninger
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til regions-

2022, 155 mio. kr. i 2023, 150 mio. kr. i 2024 og

FL21 bemyndiget til, at fastsætte rammerne for

rådets oprensning af generationsforureninger

175 mio. kr. i 2025. Der er således i alt afsat 630

tilskud til regionernes håndtering af generati-

har været i høring.

mio. kr. til generationsforureninger frem mod

onsforureninger, hvilket er udmøntet i udkast

2025. Det er regionerne der står for oprensning

til bekendtgørelse om tilskud til regionsrådets

af generationsforureningerne.

oprensning af generationsforureninger.

Af Finansloven 21 fremgår, at der er indgået
aftale mellem Regeringen og Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alterna-

I den politiske aftale mellem Regeringen og

tivet om oprensning af generationsforureninger.

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-

Der afsættes 50 mio. kr. i 2021, 100 mio. kr. i

hedslisten og Alternativet er miljøministeren i

Kilde: Miljøstyrelsen, mst.dk
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For meget krom i fire læderprodukter
De øvrige 45 produkter overholdt reglen.

Miljøstyrelsen har undersøgt 49 læder-og skind-

sko, tasker, tøj og covers til kontrollen. Produk-

produkter for indhold af krom. Forhandlerne har

terne blev analyseret af Teknologisk Institut. Fire

trukket fire varer tilbage fra handlen.

produkter overholdt ikke forbuddet – en blazer,

I tråd med Danmarks indsats på kemikalie-

en pung, en par bukser og et penalhus.

området (Fælles Kemiindsats 2018-2021), har
kampagnen i høj grad haft fokus på de grupper,

Mange danskere lider af hudallergi, hvor metaller som for eksempel krom (VI) er en af de

Kemikalieinspektionen indskærpede salgsstop

der er mest sårbare over for kemiske stoffer,

hyppigste årsager til det. Kemikalieinspektionen

over for forhandlerne af de ulovlige produkter

nemlig børn og unge. Kemikalieinspektionen

har gennemført en kontrol af krom (VI) i læ-

og varslede samtidig påbud om tilbagetrækning

har derfor valgt at ca. halvdelen af prøverne i

der- og skindprodukter i 20/21. Formålet med

af de ulovlige produkter fra forbrugerne. Det

kampagnen netop er produkter, der anvendes

kampagnen var at kontrollere om forbuddet i

er Miljøstyrelsens vurdering, at enhver over-

af børn og unge, fx sko, beklædning og akti-

REACH mod krom (VI) i læder/skindprodukter

trædelse af forbuddet udgør en alvorlig risiko.

vitetsartikler.

til forbrugere bliver overholdt.

Alle forhandlerne valgte at trække produkterne
tilbage fra forbrugerne. Det var derfor ikke

49 produkter er blevet udtaget fra danske og

nødvendigt at udstede påbud.

udenlandske webshops. Der blev bl.a. udvalgt

Kilde: Miljøstyrelsen, mst.dk

Energiforbruget steg i første kvartal af 2021
Energiforbruget steg i de første tre måneder af

• Kulforbruget i de centrale værker steg med

2021 med 1,5 pct. i forhold til samme periode

17,4 pct., hvilket bl.a. kan tilskrives, at der

året før. Forbruget af kul, naturgas og vedva-

var koldere end sidste år.

rende energi steg, mens olieforbruget faldt især

• Forbruget af brændstof i transportsektoren

på grund af et lavere forbrug af jetbrændstof.

faldt i 1. kvartal – sandsynligvis påvirket af
COVID-19 nedlukningen. Der har således især

Det højere energiforbrug i de første tre måneder

været et stort fald i forbruget af jetbrændstof,

af 2021 skyldes formodentlig koldere vejr i peri-

der faldt med 69,8 pct. i forhold til samme

oden sammenlignet med sidste år. De vigtigste

periode sidst år.

ændringer sammenlignet med samme periode
sidste år er:

celleanlæg i drift, og fordi der har været flere
solskinstimer end sidste år.
• Vindkraftproduktionen faldt med 26,6 pct.,
da middelvindhastigheden i 1. kvartal 2021
var betydeligt lavere end sidste år.
• Olie- og naturgasproduktionen faldt med hhv.
22,3 pct. og 17,9 pct.

• Produktionen af strøm fra solceller var 16,5
pct. højere, fordi der er kommet flere sol

Kilde: Energistyrelsen, ens.dk

Ny pulje skal fremme CO2-lagring i Nordsøen
En pulje på 197 mio. kroner støtter energitek-

potentielle projekter skal være kommercielt

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demon-

nologiske projekter med fokus på lagring af

forankrede i det danske erhvervsliv og skal

strationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskuds-

CO2 i Nordsøens undergrund. Der åbnes for

samtidig understøtte de danske klimamål for

ordning. Ordningen støtter ny og innovativ

ansøgere i juni 2021.

2030 og 2050.

teknologi på energiområdet, som kan bidrage
til at indfri Danmarks målsætninger inden for

Midlerne er afsat som en toårig bevilling.

Den nye pulje åbner for ansøgere i juni 2021

energi og klima.

med ansøgningsdeadline i begyndelsen af
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Ansøgere til den nye pulje kan være virksom-

september. EUDP’s bestyrelse beslutter, hvem

heder, universiteter, GTS-institutter, forsy-

der skal have støtte. Det sker i december

ningsselskaber og offentlige institutioner. Alle

2021.

Kilde: Energistyrelsen, ens.dk

Status på miljøtilsyn med
virksomheder og landbrug
i 2020

Bilag 1 virksomheder er de virksomheder,

Efter hvert år gøres status med miljøtilsynene med virksomhederne.
Det samles i en tilsynsberetning, og er tilgængelig på Solrød
kommunes hjemmeside.

der er optaget på bilag 1 til Bekendtgørelse om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn. Bilag
1 virksomheder reguleres efter miljøbeskyttel
seslovens § 42 og er fx mindre maskinfabrikker,
plast-, trævarevirksomheder. Der er krav til
størrelsen og produktionen for virksomheder

Af Mikkel Glargaard, Solrød Kommune

de forskellige kategorier af virksomheder og

på bilag 1.

landbrug i Solrød Kommune i 2020. Tabellen
Miljøtilsynene i 2020 var kraftigt præget af

viser også målopfyldelsen for denne periode i

Tilsynene med disse virksomheder blev i 2020

Corona-situationen. Det har således ikke været

henhold til reglerne i bekendtgørelsen om mil

udført digitalt efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

muligt at besøge virksomhederne som normalt.

jøtilsyn, hvor kravet til målopfyldelse for 2020 er

Det blev aftalt med de enkelte virksomheder, at

Miljøstyrelsen meldte før sommerferien i 2020

40 % af listevirksomhederne og 25 % for bilag

de skulle fremsende dokumentation for, at de

dispensation for tilsynene med virksomhederne.

1 virksomheder, autoværksteder og husdyrbrug.

eksempelvis opbevarer deres farlige affald, olier
kemikalier korrekt.

Dispensationen gjorde, at den årlige kampagne
blev aflyst.

Virk
som
heder

Antal
tilsyns
besøg

Godkendelsespligtige
virksomheder

11

5

Øvrige, herunder
autoværksteder,
dyrehold

63

17

Virksomhedstype
Desuden kunne kommunens miljøsagsbehand
lere vælge at udføre tilsynene digitalt. Det vil
sige, at de fleste virksomheder blev kontaktet
telefonisk og blev bedt om, at sende dokumen
tation på enten deres oplag eller anden form for
egenkontrol. Virksomhederne tog godt imod de

Autoværksteder er anmeldepligtige ved etab
lering og udvidelse. Autoværksteder reguleres
efter Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse
med etablering og drift af autoværksteder.
Der er i alt 27 anmeldte autoværksteder i
kommunen.
Team Natur og Miljø udarbejdede i 2018 en

nye tiltag og udviste stor forståelse og villighed
Godkendelsespligtige virksomheder er

folder om de miljøforhold, som ejeren skal

virksomheder, der er omfattet af Godkendel

være opmærksom på ved etablering og drift

Målet for antal virksomhedstilsyn

sesbekendtgørelsen og skal have en miljø

af et autoværksted. Folderen bliver igen uddelt

2020

godkendelse. Der er i alt 11 miljøgodkendte

til autoværkstederne så snart det er muligt at

Tilsynsfrekvensen, dvs. hvor ofte en virksomhed

virksomheder i kommunen.

udføre fysiske tilsyn. Alternativt henvises til

til, at samarbejde.

Solrød Kommunes hjemmeside.

skal have basistilsyn, bestemmes ud fra en
risikovurdering. Blandt andet vil risikovurderin

Tilsynene med de miljøgodkendte virksomhe

gen stige, hvis virksomheden har haft en eller

der blev udført digitalt efter Miljøstyrelsens

Landbrug er omfattet af Husdyrgødningsbe

flere overtrædelser af miljølovgivningen, og det

retningslinjer. Det blev aftalt med de enkelte

kendtgørelsen og Husdyrgodkendelsesloven.

resulterer i, at virksomheden får oftere tilsyn end

virksomheder, at de skulle fremsende dokumen

Landbrug med husdyrbrug opgøres efter stør

de virksomheder, hvor der ikke er konstateret

tation for, at de overholder miljøgodkendelsen,

relse, som bestemmes af antal dyreenheder.

overtrædelser af miljølovgivningen. Risikovurde

særligt med henblik på udførelse af egenkon

I starten af 2019 var der i Solrød Kommune

ringen anvendes desuden til at planlægge, om

trol. De miljøgodkendte virksomheder tog

registreret 8 aktive landbrug, som havde mere

en virksomhed skal have et ekstra prioriteret

godt imod den nye tilsynsform og fremsendte

end 3 dyreenheder med enten kvæg, svin,

tilsyn, dvs. et mindre tilsyn med et særligt fokus

dokumentation for overholdelse af egenkon

heste eller får.

på et risikoområde.

trollen. Ved gennemgang af virksomhedernes
egenkontroller blev der blev ikke konstateret

I 2020 blev udført 2 digitale landbrugstilsyn

Tilsynsindberetning 2020

forhold, som ikke var i overensstemmelse med

med henblik på dokumentation af vaskeplads

I nedenstående tabel ses antallet af tilsyn på

miljølovgivningen.

samt gyllebeholder.
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Solrød dyster om at blive
Danmarks vildeste kommune
Solrød Kommune har taget imod Miljøministeriets invitation og har meldt sig ind i kampen om at blive
Danmarks vildeste kommune. Derfor skal der nu fokus på at øge biodiversiteten i Solrød.
lering af en rekreativ sti langs med

Af Maria Astrup Skov, Solrød Kommune

bækken med nye oplevelsesmuligheder
Miljøministeren har inviteret alle landets

for områdets borgere, en forbedring af

kommuner til at dyste om at blive Dan

vandkvaliteten i vandløb og grudvand

marks VILDESTE kommune. Her gælder

gennem en tilbageholdelse af nærrings

det om at gøre noget for at øge bio

stoffer og sprøjtegifte fra tilstødende

diversiteten og skabe mere vild natur.

landbrugsarealer, forbedre og beskytte
eksisterende natur langs vandløbet og

Konkurrencen ligger i god tråd med de

sidst men ikke mindst klimatilpasse de

indsatser, der udspringer af den netop

truede bysamfund i Havdrup og Solrød

vedtagende Naturkvalitetsplan 2020-

Landsby.

2024 for Solrød Kommune.
mehørende, flerårige arter. Større arealer langs

Projektets realisering er betinget af, at der kan

I slutningen af 2022 vil miljøministeren sammen

rekreative stier, langs med støjvolden eller ved

sikres jordfordeling med lokale lodsejere, der i

med fagfolk kåre Danmarks vildeste kommune.

Havdrup Nyskov vil også blive bragt i spil.

dag ejer og driver projektområdet bestående af

Dommerpanelet vil udvælge den kommune, der

2. Uddannelse af naturambassadører

Solrød Bæk således, at lodsejerne bytter arealer

byder ind med "det mest fantastiske biodiversi

Solrød Kommune har startet en uddannelse

udpeget som BNBO (Boringsnære beskyttelses

tetsprojekt, baseret på bl.a. iderigdom, engage

af naturambassadører. Som naturambassadør

områder) med egnet landbrugsjord andet sted

ment, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter

bliver man klædt på til at gennemføre egne bio

i nærområdet.

vild natur og udbredelsen af viden til borgerne

diversitetsprojekter og hjælpe og rådgive andre

om den vilde naturs evner og egenskaber".

borgere og virksomheder, der ønsker at gøre

Du kan følge med i kommunens indsatser på

noget for at skabe mere biodiversitet på egne

https://www.solrod.dk/borger/aktuelle-projek

Solrød Kommune byder ind med

arealer og fælles arealer. Derudover inviteres

ter/danmarks-vildeste-kommune

følgende hovedindsatser:

naturambassadørerne også til at fungere som

ca. 120 ha. landbrugsjord langs den øvre del af

1. Øget biodiversitet på de kommunale

bindeled mellem kommunen og lokalsamfundet

Du kan også følge med på vores facebookside

ved gennemførelsen af større naturprojekter.

Sammen om et vildere Solrød

arealer
Vi starter med os selv og kommunens egne

Naturambassadørerne tilbydes et uddannelses

områder. Skoler og institutioner er blevet tilbudt

forløb, som består af 3 moduler.

et besøg af en biolog, der sammen med skolen/
institutionen og driftspersonalet vil komme med
forslag til hvordan, der kan blive plads til mere
biodiversitet på skolens/institutionens arealer.

3. Projekt "Balance i ådalen mellem
Havdrup og Solrød"
Formålet med projektet er at undersøge mulig
hederne for at forbedre natur og vandkvalitet i

Dernæst vil vi se på kommunens øvrige grønne

vandløb og grundvand, og friluftslivet mellem

områder. Det kan være grøftekanter langs de

Solrød Landsby og Havdrup langs med Solrød

kommunale veje, hvor slåningen kan tilpasses,

Bæk.

så de vilde blomsterplanter fremmes eller det
kan være anlæggelse blomsterstriber af hjem
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Projektet omfatter bl.a. muligheder for etab

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor
har miljøministeren igangsat kampagnen:
’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal
motivere og inspirere danskerne i kampen for
mere vild natur.
Som en del af kampagnen dyster 92 af landets
98 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE
kommune. Her gælder det om at gøre noget
VILDT for naturen i kommunen.

Hvem skal have miljøtilsyn i
2021?
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 2021
Virksomhedstilsynene er omfattet af ’Be
kendtgørelse om miljøtilsyn’ nr. 1536 af 9.
december 2019. Med denne bekendtgørelse
samles og lovfæstes reglerne for miljøtilsyn på
virksomheder.
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

som minimum skal offentliggøres, fremgår af

Oplysningerne bliver offentliggjort i en minirap

overtrædelse af gældende love og regler.

nedenstående:

port, som uploades til miljøstyrelsens portal
Digital Miljø Administration (DMA), hvor man

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

1. Baggrunden for tilsynet.
2. Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt
P-nummer og eventuelt CHR-nummer på
virksomheden eller husdyrbruget m.v.

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

fokus på miljø, mens det for større virksomhe

3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget
m.v.

sen, som hvert år fastsætter timetaksten. I 2021

der bl.a. er muligheden for gennem dialog at

4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse.

er taksten 433,41 kr. pr time, som opkræves i

forebygge miljøproblemer, der er det centrale.

5. Hvad der er ført tilsyn med.

november.

Offentliggørelse af resultaterne fra

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

Med udgangspunkt i de eksisterende regler

tilsyn
Tilsynsmyndigheden skal, ifølge Miljøtilsyns
bekendtgørelsen, sende tilsynsrapporten til
virksomheden senest 2 måneder efter, at til
synsbesøget har fundet sted og samtidig skal
meddele virksomheden, hvilke oplysninger, som
offentliggøres. Offentliggørelsen skal ske senest
4 måneder efter tilsynsbesøget. Punkterne,

7. Om der er meddelt påbud, forbud eller
indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v.

forventer Solrød Kommune i 2021 at komme
på miljøtilsyn hos de virksomheder, der er nævnt
nedenfor.

8. Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om
egenkontrol, herunder om indberetningen
har givet tilsynsmyndigheden anledning til
at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.
Fortsættes side 12

}
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Følgende godkendelsespligtige virksomheder

• Verner Bybjerg, Nordmarksvej

forventes at få et miljøtilsyn i 2021:

• Pia Maria Kjærgaard, Yderholmvej

• Banner Batterier Danmark A/S
• Solrød Autoland A/S

Supplerende tilsyn

• Solrød Ungdomskole

Udover ovenfornævnte er der yderligere en

• Komposteringsplads Åsvej

række virksomheder og landbrug, der kan få

• UniSteel A/S

tilsyn i 2021. Du vil typisk få tilsyn, hvis:
• Din virksomhed er nystartet

Herudover forventes følgende virksomheder at

• Din virksomhed skal lukke (lukketilsyn)

få et miljøtilsyn i 2021:

• Din virksomhed har udvidet eller ændret

• Bruhns Auto

aktiviteter

• Arne Jensen Automobiler

• Din virksomhed giver anledning til klager

• Brdr. Lambertsen Aps

• Kommunen foretager en særlig tilsynskam

• Sc Metal

pagne med bestemt fokus

• Havdrup Pladeindustri
• LH Teknik

Tilsyn vil normalt blive varslet 14 dage før, men

• Titan Lastvogne

kommunen har også mulighed for at lave uan

• Kvisgaard Maskinfabrik

meldte miljøtilsyn.

• Hans Berggreen ApS
Du er velkommen til at kontakte Solrød Kom
Herudover forventes følgende landbrug at få et

munes Team Natur og Miljø, hvis du har nogle

miljøtilsyn i 2021:

spørgsmål til miljøtilsyn. Desuden vil kommunen

• Svend Erik Olsen, Åmarken

løbende oplyse om eventuelle ændringer her

• Per Eriksen, Gløvermosevej

i avisen, på hjemmesiden og ved de enkelte

• Henrik Hansen, Nordmarksvej

miljøtilsyn.
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