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Politikområdet Teknik og Miljø er et vigtigt fokusområde 

for at sikre en bæredygtig udvikling i forhold til klima og 

miljø og i forhold til at skabe fleksible, fysiske rammer for 

fællesskaber i kommunen. 

Der er desuden fokus på at støtte borgernes tryghed og 

sundhed gennem bl.a. den fysiske udvikling af bymiljø-

erne, de grønne områder og klimasikring. 

Udviklingen på politikområdet sker i åbenhed og med 

inddragelse af borgere og erhvervsliv. 

Konkret arbejder vi under politikområdet med følgende 

opgaver: 

 

 Fysisk planlægning og byudvikling 

 Kollektiv trafik 

 Veje 

 Grønne områder 

 Klima og miljø 

 Forsyning 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Bæredygtig udvikling 

 Orden i økonomien 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar. 

 

 

I 1.000 KR. 2023 

Politikområde 2 – samlet sum 69.043 

Teknik og Miljø 67.239 

Indenfor servicerammen 68.413 

Brugerfinansieret område -1.174 

Øvrige afdelinger 1.905 

 

 

 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Kommuneplan 

 Planstrategi 

 Helhedsplan for Havdrup Bymidte 

 Helhedsplan for Solrød Center 

 Helhedsplan for Solrød landsby 

 Vandforsyningsplan 

 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 

 Vandhandleplan 

 Spildevandsplan 

 Risikostyringsplan 

 Beredskabsplan for Stormflod i Solrød Kommune 

 Beredskabsplan for Teknik og Miljø 

 Klimaplan 

 Affaldsplan 

 Trafikplan 

 Naturkvalitetsplan 

 Pesticidhandleplan 

 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Kystsikring for Køge Bugt 

 Implementering af ny affaldsordning 

 Udvikling og udbygning af byområderne Trylle-

skov Strand og Havdrup Vest 

 Planlægning af Solrød erhvervskile og 

Cordozagrunden 

 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Planstrategi og ny kommuneplan 

 Byudvikling og implementering af erhvervskilen 

og Cordazagrunden 

 Heldhedsplan for Havdrup 

 Vand og naturprojekt Solrød Bæk 

 Færdiggørelse af byudviklingsprojekter i Havdrup 

Vest og Trylleskov Strand 

 Løbende revision af planer og politikker inden for 

området vedr. natur. trafik og forsyning 

 

  

Politikområde 2: Teknik og Miljø 

http://www.solrod.dk/media/1871443/planstrategi-2015-og-den-groenne-dagsorden-endelig.pdf
http://www.solrod.dk/media/1554062/helhedsplan-for-havdrup-bymidte-skaermversion.pdf
http://www.solrod.dk/media/1554067/helhedsplan-for-solroed-center-skaermversion.pdf
http://www.solrod.dk/media/2719226/sol_022_vandforsyningsplan_3k.pdf
http://www.solrod.dk/media/3215669/indsatsplan-for-grundvandsbeskyttelse-solroed-kommune-2017.pdf
http://www.solrod.dk/media/1554068/vandhandleplan-m-forside-061015.pdf
http://www.solrod.dk/media/1036354/spildevandsplan-2014-2026.pdf
http://www.solrod.dk/media/1554069/risikostyringsplan_revideret061015.pdf
http://www.solrod.dk/media/3493988/sol_040-beredskabsplan-stormflod_borger_final.pdf
http://www.solrod.dk/media/832850/klimaplan.pdf
http://www.solrod.dk/media/1115444/affaldshaandteringsplan-kortlaegning-2014-2024.pdf
http://www.solrod.dk/media/1988586/trafikplan-2016-2020.pdf
http://www.solrod.dk/media/960154/naturkvalitetsplan-2014-2018-samlet-redigeret-15-12-14.pdf
http://www.solrod.dk/media/508085/pesticidhandleplan-2002.pdf
http://www.solrod.dk/media/3782851/indsatsplan-bjoerneklo_endelig.pdf
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Nye budgetinitiativer  
 

 
Tabel 1 Nye budgetinitiativer 

02-06 Opnormering plan- og byggesagsbehandler 

Opnormering med plan- og byggesagsbehandler. På budgettemadagen i juni, blev der fremlagt analyse af byggesags-

behandlingen i Solrød, og de udfordringer med sagsbunker der er. Der arbejdes nu med måltal for sagsbehandlingen, 

og der er anskaffet IT system til at understøtte sagsstyringen og dokumentationen. På samme måde oplever planom-

råder udfordringer. Det anbefales at ansætte to fuldtidsstillinger til løsning af udfordringerne - en til hvert område. På 

politikområde 4 indgår udgiften til IT-arbejdsplads for de 2 stillinger.  

 

02-15 Pulje til løft af naturområdet 

Aftalepartnerne anderkender vigtigheden af naturkvalitetsplanen, og fastsætter på den baggrund en pulje i 2023 på 

100.000 kr. til at understøtte kommunens naturindsatser.  

 

 

 

 

 

  

NR. NAVN PÅ BUDGETINITIATIV, BELØB I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

02-06 Opnormering plan- og byggesagsbehandler 1.207 1.207 1.207 1.207 

02-15 Pulje til løft af naturområdet 100    

I alt  1.307 1.207 1.207 1.207 
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Samlet budget 2023-2026 
 
Tabel 2 Samlet budget for perioden 

Ovenfor ses det samlede budget for 2023-2026 for politikområdet og nedenfor er der beskrivelser for de enkelte 

afdelinger inden for området.  

 

Budgettet er opdelt på serviceudgifter inden for servicerammen og på brugerfinansieret område. Sidstnævnte er kom-

munens udgifter og indtægter i forbindelse med affaldsbehandling. 

 

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af de afdelinger, som har budget på dette politikområde. Hertil 

vil også være en udspecificering og uddybning af de enkelte afdelingers budgetter. 

  

Tabel 3 Samlet budget 
I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Politikområde 2 – samlet sum 69.143 69.308 68.517 67.460 

Indenfor servicerammen 70.317 70.433 69.599 68.539 

Brugerfinansieret område -1.174 -1.124 -1.082 -1.079 

Teknik og Miljø 67.239 67.404 66.613 65.555 

Indenfor servicerammen 68.413 68.528 67.694 66.634 

Brugerfinansieret området -1.174 -1.124 -1.082 -1.079 

- Heraf udgifter 41.282 41.332 41.374 41.377 

- Heraf indtægter -42.456 -42.456 -42.456 -42.456 

Øvrige afdelinger 1.905 1.905 1.905 1.905 

Indenfor servicerammen 1.905 1.905 1.905 1.905 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Teknik og Miljø 
 

Tabel 3 Teknik og Miljø 

Plan og kollektiv trafik 
 
Tabel 4 Plan og kollektiv trafik 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Teknik og Miljø – Samlet sum 67.239 67.404 66.613 65.555 

Indenfor servicerammen – samlet sum 68.413 68.528 67.694 66.634 

Brugerfinansieret område – samlet sum -1.174 -1.124 -1.082 -1.079 

Inden for servicerammen  68.413 68.426 67.593 66.532 

Plan og kollektiv trafik  6.531 6.531 6.531 6.531 

Veje og grønne områder 31.390 31.650 30.743 30.288 

Miljø og forsyning 1.801 1.801 1.801 1.801 

Administration og myndighedsudøvelse 23.386 23.140 23.213 22.608 

Beredskab 5.305 5.305 5.305 5.305 

Brugerfinansieret område  -1.174 -1.124 -1.082 -1.079 

Affald  -1.174 -1.124 -1.082 -1.079 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Plan og kollektiv Trafik – samlet  6.531 6.633 6.633 6.531 

Busdrift  6.768 6.869 6.869 6.768 

Konsulentbistand  174 174 174 174 

Byggesagsbehandling  -645 -645 -645 -645 

Støttet boligbyggeri  235 235 235 235 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Busdrift  

 

Lokale busruter 

Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinjer, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen foregår 

således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinje, mens den kører inden for kommu-

negrænsen. Nettoudgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle, som er udregnet hos Movia, hvor der betales for den 

tid bussen kører i Solrød Kommune, og modregnes for de billetindtægter, som kommer ind medens bussen kører 

inden for kommunegrænsen. 

 

Flextur 

Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den kollektive trafik for alle borgere i kommuner, der har indført 

denne del af Flextrafik. Flextur benyttes ofte i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er økonomisk rentabel 

grund på grund af lave passagertal. 

Borgerne betaler en andel af kørslen, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen. 

 

Plustur er en videreudvikling af Flextur, hvor ”taxaturen” tilbydes på den første eller sidste del af turen, hvor gangaf-

standen til attraktiv kollektiv trafik er mere end 1-2 kilometer. De små afstande som køres betyder udgifterne til dette 

tilbud er begrænset. 

 

Byrådet behandler på sit møde i oktober bestillingen af kollektiv trafik, hvor eventuelle ønsker eller behov for æn-

dringer vil blive fremlagt. 

 

Konsulentbistand 

Konsulentbistand på planområdet samt materiale til borgermøder, offentliggørelse og digitalisering af planer. 

Konsulentbistanden dækker: 

 Ekstern bistand i forbindelse med løsning af lovpligtige opgaver på planområdet. 

 Bistand i forbindelse med planstrategi-, kommuneplan, lokalplanarbejde m.m. 

 Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af analyser, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af pla-

ner. 

 

Byggesagsbehandling 

I 2023 er timesatsen på byggesagsbehandling 654 kr. pr. time. Udgifterne som består af lønudgifter, BBR og udgift til 

digitalisering af byggesagsarkiv og udgør 4,095 mio. kr., som indgår i afsnittet Administration og myndighedsudøvelse 

nedenfor. Indtægtsbudgettet udgør 750 t. kr. i 2023, således at nettobudgettet bliver 3,345 mio. kr.  

 

Støttet boligbyggeri 

 

Driftssikring af boligbyggeri 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri, såsom støtte til opførelse af boliger, 

herunder udgifter til drift af almene boliger, andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, ydel-

sesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført 

af almene boligorganisationer. Ungdomsboligbidrag, flygtninges fraflytning i forbindelse med istandsættelse, lejetab 

mv. ved fraflytning, tab på garantier vedrørende realkreditlån mv. 

 

Kommissioner, råd og nævn 

Beboerklagenævn og Huslejenævn varetages ifølge samarbejdsaftale af Greve Kommune. Den budgetterede udgift er 

til behandling af klagesager. 
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Veje og Grønne områder 
 
Tabel 5 Veje og grønne områder 

Delaftale 1 

Udgifter til vedligeholdelse og renhold af alle de kommunale veje, udearealer, skovstier, centre, naturområder, invasive 

plantearter (vandløb, mose), vejudstyr, badebroer, springvand m.m. Opgaverne dækker det oprindelige vej- og park 

område. 

Opgaven har været i udbud og varetages nu af ekstern entreprenør. 

 
Tabel 6 Delaftale 1 

I 1.000 kr. 2023 

Delaftale 1  samlet sum 10.312 

Veje og belægninger 3.746 

Grønne områder og naturpladser 2.182 

Naturbeskyttelse 544 

Natura 2000 105 

Klippekort for veje og grønne områder 3.666 

Affaldssortering i centre 68 

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Veje og grønne områder – samlet 31.390 31.650 30.743 30.288 

ØD samlet 20.778 20.778 20.778 20.778 

Delaftale 1 (ØD) 10.312 10.312 10.311 10.311 

Kommunal vejdrift (ØD) 10.234 10.234 10.234 10.234 

Slamsugning (ØD) 233 233 233 233 

100 % overførselsret 7.087 7.087 7.087 7.087 

Pulje til slidlag 4.614 4.614 4.614 4.614 

Vintertjeneste 2.473 2.473 2.473 2.473 

Uden for ØD 3.525 3.784 2.878 2.423 

Vejmyndighed  2.479 2.838 1.932 1.477 

GIS 833 833 833 833 

Natur 214 114 114 114 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Veje og belægninger 

Omfatter, bl.a. udgifter til vedligehold af veje og belægninger, reparation og udskiftning af færdselstavler og skilte, 

vedligehold af rabatter m.v. Desuden udgifter til maskinel fejning af veje, fortove, pladser og stier, slåning af græs 

langs veje.  

 

Grønne områder og naturpladser 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker, legepladser, og strandparker. 

Kommunen bestyrer godt 160 ha. grønne områder.  

 

Naturbeskyttelse 

Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede naturarealer. Endvidere har kommunen plejeret på privatejede fredede 

arealer. Formålet er at forbedre kommunens naturområder og sikre mangfoldigheden af dyr og planter. I kontrakten 

ligger, at der foretages pleje i form af bl.a. kratrydning, høslæt, bekæmpelse af uønskede arter som kæmpebjørneklo 

og rynket rose samt vedligeholdelse af hegn, stier og andre publikumsfaciliteter. 

Principperne for kommunens naturpleje er fastlagt i Naturkvalitetsplan 2020-2024, som er politisk vedtaget i november 

2020. 

 

Natura 2000 

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder forudsætter et op-

søgende og facilliterende arbejde i forhold til lodsejerne og lodsejernes organisationer. Lodsejernes indsats i forhold 

til naturhandleplanens gennemførsel beror på et frivillighedsprincip. Det er dog kommunernes ansvar at handlepla-

nerne bliver implementerede. 

 

Derudover kan det, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 d og § 19 blive nødvendigt at udbetale erstatning til ejere af arealer 

i områderne, der måtte lide dokumenterede tab, som følge af kommunes afgørelse om at visse aktiviteter vil have en 

skadelig virkning på områdernes bevaringsmålsætning. Vurderingen af anmeldte aktiviteters virkning på områderne 

vil ofte kræve ekstern bistand.    
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Kommunal vejdrift 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. 

Vedligeholdelse af udenomsarealer omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, vejafvanding, renovering af brønde og 

byskilte og andet byudstyr. 

 
Tabel 7 Kommunale vejdrift 

I 1.000 kr. 2023 

Kommunal vejdrift  samlet sum 10.206 

Asfalt 1.814 

Vejbelysning 5.072 

Afvandingselementer og vedligehold af brønde 594 

Belægninger 269 

Pulje til renovering af øvrige kommunale parkeringspladser 303 

Fælles formål, kontrakt- og digitalstyring 826 

Byudstyr og skilte 973 

Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet 356 

 

Asfalt 

Pulje til asfalt på veje og stier 

Solrød Kommune har ved hovedeftersyn af hele vejnettet, fokus på en prioritering af de større belægningsarbejder i 

forhold til vejklassificering i trafikplanen.  

Reparation og vedligehold af belægninger skal primært sikre, at vejarealerne er i en stand, der svarer til trafikkens art 

og størrelse. 

 

Vejbelysning 

Solrød kommune står for drift og vedligehold af belysningen på offentlige veje og stier og på de fleste private fælles-

veje og stier. Den daglige drift af belysningen sker i et samarbejde med Seas-Nve, der på kommunens vegne står for 

vejbelysningen og vedligeholder de ca. 6.000 lamper, som løbende sikres udskiftet i retning af mere energivenlige 

versioner.  

 

Der er nat-slukket i tidsrummet: 

Mandag – fredag kl. 01.30 til 04.30 

Natten til lørdag og søndag er der ingen natslukning. 

 

Principielt slukkes lyset kun på de mindre befærdede veje og i boligområder. De større veje vil, af hensyn til trafiksik-

kerheden, ikke blive natslukket. 

Byrådet tog i januar 2015 en principiel beslutning om, at når eksisterende lysanlæg udskiftes på de private fællesvej 

med mere energivenlige anlæg med lysdæmpning, er der mulighed for - efter en konkret energivurdering - at give 

tilladelse til lysdæmpning hele natten som alternativ til natslukning. 
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Afvandingselementer 

Vedligeholdelse af afvandingselementer, som omfatter tømning af regnvandsbrønde hvert andet år eller efter behov. 

Desuden indgår vedligehold af brønde og ledninger samt rabatprofilering. Formålet er primært, at afvandingselemen-

terne trafiksikkerhedsmæssigt er i forsvarlig stand, at elementerne lever op til de krav der stilles af bl.a. miljømyndig-

heden. 

 

Belægninger mv. 

Udgifter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer, inklusiv efterfølgende renovering af 

vejafmærkningen. 

Brolægning omfatter opretning og vedligehold af fortovsbelægning, kantsten, svingsten, kantbegrænsningssten samt 

regulering af belægninger omkring riste og dæksler. Opgaven dækker primært over punktvise reparationer, som fo-

retages for at sikre færdselssikkerheden. 

 

Pulje til renovering af institutions løse parkeringspladser 

Bevaring af parkeringspladskapitalen ved at opretholde vedligeholdelsesstandarden i centre, strandparker m.m. som 

ikke er tilknyttet selvstændige institutioner. Der vil være fokus på at ændre flisebelægning til asfalt, hvor dette vil være 

en mere praktisk løsning, som principielt er billigere at vedligeholde. 

 

Fælles formål, kontrakt- og digitalstyring 

Området består af udgifter til kontraktstyring i forbindelse de udbudte Vej og Park opgave, samt udgifter til admini-

strationssystemer herunder kommunens forpligtigelser i LedningsEjerRegistrering, (LER) og det digitale dialogværktøj, 

som anvendes også af kommunens vej- og park entreprenør. 

 

Byudstyr, skilte m.v. 

Udgifter til indkøb og vedligehold af byudstyr, skilte, springvand, træer m.v. 

 

Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet 

Pulje til udgifter som ikke kan planlægges og som ikke kan forudsiges.  

 

Slamsugning 

Omfatter udgifter til slamsugning af kommunens vejbrønde - som på nuværende tidspunkt også omfatter sandfangs-

brønde på private fællesveje, som en service, og for at sikre at overfladevand på alle kommunes veje ikke afleder 

oversvømmelser i kommunen.        

 

Pulje til slidlag, veje, stier m.m (100 % overførselsret) 

Pulje til fastholdelse af vejkapitalen og opretholdelse af vedligeholdelsesstandarden på de offentlige veje, stier og 

fortove.   
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Vintertjeneste (100 % overførselsret) 

Udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse. 

Vintertjeneste dækker over snerydning og saltning på veje, stier, pladser, fortove og øvrige arealer, i henhold til det 

serviceniveau der er beskrevet i kommunens regulativ. Vintertjenesten er prioriteret i samarbejde med politiet. Vinter-

tjenesten er opdelt i 5 klasser med hver sit serviceniveau: 

 

 1 - A-veje,  

 2 - Stier, veje og pladser,  

 3 - B-veje,  

 4 - Fortove og øvrige arealer,  

 5 - C-veje. 

 

Området omfatter driftsudgifter til vintertjeneste herunder løn, betaling til entreprenør, materialer, leje af biler, brænd-

stof og indkøb af salt. 

 

Vinter – grundejerforpligtigelse (100 % overførselsret) 

Udgifter til saltning og snerydning ved kommunale ejendomme, for at sikre at kommunen opfylder sine grundejerfor-

pligtelser ved kommunale ejendomme og idrætsanlæg (fortove, parkeringsarealer, indgangspartier, trapper mv.). 

 

Vejmyndighed 

Omfatter udgifter til matrikulære berigtigelser og andre matrikulære udgifter samt udgifter til betaling af kontingent 

til grundejerforeninger og vejlaug (private veje), hvor Solrød Kommune har ejendomme. Hertil afvandingsbidrag fra 

de kommunale veje for afvanding til den offentlige kloak samt bortskaffelse af vejaffald.  

Herudover udgifter til færdselstællinger og færdselsprognoser, og sikring af plangrundlag inden for vejadministration. 

Udgift til vejafvandingsbidrag er afhængig af og afledt af KLAR Forsyning’s udgifter til bl.a. klimasikring. 

 

GIS 

Området omfatter drift af kommunens tekniske kort og udarbejdelse af kortbilag og dataanalyser – blandt andet i 

forbindelse med planlægning og befolkningsprognose. Derudover omfatter det opdateringer og kvalitetssikring af 

grundkortdata (GeoDanmark), data til vej og park-området og ledningsdata til besvarelse af graveforespørgsler. GIS 

hjælper med ajourføring af registre med distrikts, plan- og stednavnedata – som oftest i samarbejde med folk fra andre 

fagområder. 

 

Natur 

Udgifter vedrørende overvågning af dyr, fugle og planter i lokale naturområder i forbindelse med pleje og reetablering 

af områderne. Samt planlægning af fremtidig naturpleje og dokumentation for virkning af tiltag. 
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Miljø og forsyning 
 
Tabel 8 Miljø og forsyning 

Miljø 

 

Vedligeholdelse af vandløb 

Det er nødvendigt at vedligeholde vandløbene, så der ikke sker oversvømmelse af de nærliggende arealer. Samtidig 

skal det ske så skånsomt som muligt af hensyn til naturen. Vedligeholdelse omfatter skæring af vandplanter (grøde-

skæring) samt oprensning af sand, der er aflejret på vandløbsbunden. Denne vedligeholdelse sker to gange om året 

inden for fastsatte terminer, der fremgår af regulativet. 

 

I Solrød Kommune findes der ca. 30 km vandløb. For hvert vandløb er der udarbejdet et regulativ.  

 

Der er udarbejdet regulativer for følgende vandløb: 

 Skelbækken  

 Salbjergbæk  

 Ejerbæk  

 Solrød Bæk  

 Vildmoseløbet  

 Møllebækken  

 Karlstrup Mosebæk  

 Magleengstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget  

 Skensved Å 

 

I regulativet er bl.a. anført, hvor bredt det pågældende vandløb skal være, og i hvilken højde vandløbets bund skal 

ligge, samt hvordan og hvornår vandløbet skal vedligeholdes.  

Derudover sker der vedligeholdelse af vandløb som omfatter oprensninger ved offentlige broer/rør og udgravning af 

de 3 udløb til Køge Bugt. Denne oprensning og udgravning sker efter behov hele året igennem. 

  

På begge sider af vandløbet skal der være 2 meter brede bræmmer, der blandt andet ikke må dyrkes eller jordbehand-

les. Bræmmerne skal beskytte vandløbet og sikre, at vandløbets brinker ikke skrider ud. Samtidig er bræmmerne et 

fristed for markens fugle og dyreliv. 

Kommunen fører tilsyn med reglerne om 2 meter bræmmer og har pligt til at indberette overtrædelser af reglerne 

(krydsoverensstemmelse). 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Miljø og forsyning - samlet 1.801 1.801 1.801 1.801 

Miljø 1.754 1.754 1.754 1.754 

Renovation  48 48 48 48 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Konsulent bistand, miljø  

Anvendes dels til ekstern bistand i forbindelse med løsningen af lovpligtige opgaver på miljøområdet, dels til kompe-

tenceudvikling af miljømedarbejdere. 

Ekstern bistand dækker: 

 Juridisk bistand til udarbejdelse af påbud mv. på jordforureningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelse af vandforsyningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelser på virksomheder og landbrug. 

 Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner (varmeplan, spildevandsplan, affalds-plan, vand-

forsyningsplan). 

 

Jordforurening  

Udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med 

oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmelser. 

 

Miljøtilsyn – virksomheder  

Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. 

Der er brugerbetaling på miljøtilsynene samt på udarbejdelse af miljøgodkendelser. Indtægten er på ca. 25 t.kr. årligt. 

Indtægten på miljøgodkendelser varierer fra år til år. 

 

Ikke brugerbetalingspligtige  

Omfatter indkøb af diverse udstyr, målinger mv. til brug ved tilsynet med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder. 

 

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og 

støjforureningsbekæmpelse, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her konteres endvidere eventuelle udgifter og 

indtægter i forbindelse med vandindvinding. 

 

Vandindvinding  

Udgifter til juridisk bistand og udgifter i forbindelse med vandindvinding dækker:  

 

 Juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. overholdelse af og tolkning af lovgivning/regulativer m.v. 

 Juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. opdatering af grundvandsmodel og pejlerunder 

 Udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse.  

 Udgifter i forbindelse med tilsyn af vandindvindingsanlæg 

 Indsatser vedrørende boringsnære beskyttelsesområder i forbindelse med Pesticidstrategien. 

 

Derudover dækkes udgifter til modeller/værktøjer til vandindvindingstilladelser. 

 

Recipientkvaliteter og spildevand 

Udgifterne omfatter diverse undersøgelser m.m. af recipienter. Blandt andet de badevandsanalyser, som tages i bade-

sæsonen (1. juni til 1. september).  

 

Konsulent, affald 

Budgettet dækker juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. overholdelse af og tolkning af lovgivning/regulativer 

m.v. 
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Renovation 

 

Bærbare batterier 

Indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer. 

 

Administration erhverv 

Efter afskaffelsen af administrationsgebyr, som blev opkrævet hos virksomheder, er området blevet ændret. Udgifter 

forbundet med renovation for erhverv dækkes nu dels af det skattefinansierede område, dels af brugerbetaling og 

endelig er udgifter til administration forbundet med konkrete ordninger indlagt i taksten for den pågældende ordning. 

 

Administration og myndighedsudøvelse 
 
Tabel 9 Teknik og miljø - Administration og myndighedsudøvelse 

Teknik og Miljø ØD 

Udgiften dækker løn til administrativt personale i Teknik og Miljø.  

 

Sekretariat  

 
Tabel 10 Sekretariat 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Administration og  

myndighedsudøvelse - samlet 23.386 23.140 23.213 22.608 

Teknik og Miljø ØD 21.362 21.362 21.362 20.757 

Sekretariat 2.024 1.778 1.851 1.851 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

I 1.000 kr. 2023 

Sekretariat  samlet sum 2.024 

Strandlaug 491 

Hegnsyn 9 

Konsulentbistand 454 

Digitalisering vedrørende plan/byggesagsopgaver 126 

Pulje til rekreative områder 252 

Pulje: ”Gør Solrød Smukkere” 430 

Gate 21 66 

Solrød Center 89 

Kystsikring - grundejerbidrag 108 
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Strandlaug 

Tilskud til strandrenselauget, som varetager rensning af stranden. 

 

Hegnssyn 

Området omfatter hegnssynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen. Sekretærfunktionen varetages af Teknik og 

Miljø. Behovet for hegnssyn varierer fra år til år. Med udgangspunkt i behovet de seneste år, anslås det årlige antal 

hegnsyn at udgøre 2-4.  

Den budgetterede udgift omfatter fortrinsvis mødeaktiviteter, vederlag til hegnsynsmænd og vurderingsmænd, kon-

tingenter, honorarer til specialister samt indkøb af lov- og vejledningsmateriale. Kurser afholdes under økonomiudval-

gets konti. 

 

Konsulentbistand 

Konsulentbistand til sekretariatsopgaver.  

 

Digitalisering vedrørende plan/byggesagsopgaver  

Området omfatter udgifterne til at få digitaliseret nye plan/byggesager. 

 

Pulje til rekreative områder 

Årlig pulje til kvalitetsforbedring af natur- og friluftsområder, fritidsaktiviteter, stianlæg, naturpleje og lignende. Puljen 

kan også anvendes som tilskud til projekter der gennemføres af andre, - eksempelvis institutioner og landsbylaug.  

 

Pulje: ”Gør Solrød smukkere” 

Puljen til projekter, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Fokusområder er:– 

grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, grundejer-

foreninger, vejlaug, landsbylaug, almennyttige foreninger, andre foreninger, kommunale institutioner/afdelinger eller 

selvorganiserede grupper. 

 

Gate 21 

Solrød Kommune er medlem af Gate 21. Gate 21 er et non-profit partnerskab mellem regioner, kommuner, virksom-

heder og vidensinstitutioner, der arbejder sammen på tværs for at skabe grøn omstilling og vækst i Region Sjælland, 

Region Hovedstaden og Region Skåne – Greater Copenhagen. 

 

Solrød Center 

Solrød kommune betaler kontingent til Solrød Center for Aktivitets- og Frivillighedscenteret, Genoptræningscenteret, 

Biblioteket og Rådhuset. 

 

Kystsikring - grundejerbidrag  

Solrød kommunes bidrag som grundejer til drift og vedligehold af kystsikringsanlæg. 
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Beredskab 
 
Tabel 11 Beredskab 

Redningsberedskab 

Solrød Kommune samarbejder med Køge og Stevns Kommune om beredskabet. Beredskabet varetages af Brand og 

Redning Køge.  

Falck er fortsat entreprenør på den afhjælpende indsats i de tre kommuner. 

 

Redningsberedskabet yder øjeblikkelig livreddende, begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af: 

 brand eller overhængende fare for brand  

 eksplosion 

 akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer og i vandløb  

 færdselsuheld 

 sammenstyrtningsulykker 

 togulykker 

 flyulykker til lands 

 naturkatastrofer 

 andre redningsopgaver, hvor der er akut og overhængende fare for mennesker eller dyr  

 begrænsende og afhjælpende indsats ved andre akutte uheld, når alarmcentralen anmoder herom 

 

Solrød Kommune vedtog i 2019 en overordnet Beredskabsplan. 

 

Budgettet omfatter udgifter som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på person, ejendom 

og miljø. Herunder brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet information og 

kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner. 

Betalingen vedrører eftersyn og vedligeholdelse af brandmateriel, herunder brandhaner og branddamme samt brand-

teknisk byggesagsbehandling, overnatningstilladelser og fyrværkeritilladelser. 

 

Der indgår i budgettet udgifter til bemanding, drift og vedligehold af vandtankvogn. 

 

Derudover er der opgaver som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på per-

son, ejendom og miljø. Herunder de direkte udgifter til assistancer bl.a. stationer, mandskab, materiel, uddannelse og 

entreprisekontrakter. 

 

Desuden er der udgifter vedrørende administration, herunder bl.a. telefon, forplejning m.m. 

 

Der gives et tilskud til Solrøds Frivillige Redningsberedskab som løser opgaver i forbindelse med beredskab og fore-

byggelse. Derudover modtages indtægt fra Beredskabsstyrelsen til dækning af udgifter for uddannelse af de frivillige 

i beredskabet. 

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Beredskab – samlet 5.305 5.305 5.305 5.305 

Beredskab (ØD) 5.305 5.305 5.305 5.305 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     
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Brugerfinansieret område 
 

Affald 

 
Tabel 12 Affald 

Affaldshåndtering  

Affaldsområderne er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Der foretages mellemregning mellem kommu-

nen og de ordninger, der registreres under de enkelte områder. Dette indebærer, at der på hver af ordningerne for 

administration, dagrenovation, storskrald og haveaffald, farligt affald og genbrugsstationer er et særskilt budget, der 

skal hvile i sig selv inden for den enkelte ordning. Endvidere beregnes der på alle områder rente af gæld til eller 

tilgodehavende fra kommunen. 

 

Det tilstræbes generelt at undgå store årlige op- og nedreguleringer af takster, så de holdes på et stabilt niveau. Hvile-

i-sig-selv-princippet forsøges gennemført på den måde, at et mellemværende mellem kommunen og det brugerfi-

nansierede område udlignes senest i løbet af en affaldsplan-periode, der varer 6 år.  

 

Kommunens affaldsordninger indrettes med udgangspunkt i Affaldsplanen. Den gælder for 12 år ad gangen og revi-

deres hvert 6. år. Den nugældende affaldsplan udløb i 2019 men blev forlænget til medio 2020. En ny affaldsplan 

forventes vedtaget i 2022, når den nationale Handlingsplan for Cirkulær Økonomi er vedtaget. 

 

I den seneste affaldsbekendtgørelse er der indført krav om at kildesortere 10 typer affald ved alle husstande, heraf 

skulle de ni være implementeret medio 2021. Derfor har Solrød Kommune udvidet affaldsordningen i 2021 for at leve 

op til kravene.  

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Brugerfinansieret området – samlet  -1.174 -1.124 -1.082 -1.079 

Generel administration -452 -452 -452 -452 

Ordninger for dagrenovation – restaffald 326 375 418 421 

Ordninger for storskrald og haveaffald -203 -203 -203 -203 

Ordninger for glas, papir og pap -923 -923 -923 -923 

Ordninger for farligt affald 81 81 81 81 

Genbrugsstationer -2 -2 -2 -2 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Generel administration 

Omfatter borgerinformation, konsulentydelser og IT-udgifter m.v. kvalitetssikring og planlægning vedrørende alle re-

novationsordninger. Desuden administrationsbidrag samt indtægter i form af opkrævning af gebyr fra husholdninger 

og fra de kommunale ejendomme.  

 

Ordninger for dagrenovation 

Omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation 

(restaffald og madaffald). Herunder bl.a. udgifter til vognmand for tømning af beholdere, udgifter til behandling af 

affald og udgifter til leasing og drift af beholdere. Derudover er der indtægter fra opkrævning af gebyr hos hushold-

ninger og fra kommunale ejendomme. 

 

Ordninger for storskrald og haveaffald 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Ordningerne indeholder ud-

gifter til kørsel af storskrald og haveaffald, samt behandling af haveaffald, brændbart og stort brændbart. Der er ind-

tægter for salg af jern samt gebyr opkrævet hos husholdninger og fra de kommunale ejendomme. 

 

Ordninger for glas, papir, pap, plast og metal 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for de genanvendelige affaldstyper glas, papir, pap, plast 

og dåser. Ordningen dækker løsninger til genanvendeligt affald på offentlige arealer. Udgifter omfatter tømning af 

beholdere til papir, glas/dåser, plast og pap samt udgifter til behandling. Derudover udgifter til leasing og drift af 

beholdere. For ordningerne er der indtægter vedrørende salg af pap og papir samt indtægter fra gebyr opkrævet hos 

husholdninger og fra kommunale ejendomme. 

 

Ordninger for farligt affald og tekstiler 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for farligt affald. Omfatter afhentning og behandling af 

affald fra miljøskabe og miljøkasser. Desuden afhentning og håndtering af klinisk affald som afleveres på apoteker 

(apotekerordningen). Ordningen er i 2021 blevet udvidet til også at omfatte ordninger for tekstiler, herunder udgifter 

til beholdere, tømning og behandling. Der er indtægter for opkrævning af gebyr hos husholdninger og fra kommunale 

ejendomme. 

 

Genbrugsstationer 

Udgifter og indtægter vedrørende borgeres benyttelse af genbrugsstationer.  

 

Solrød Kommunes borgere kan benytte ARGOs genbrugspladser. Solrød Kommune betaler for borgernes brug af gen-

brugspladserne under denne ordning. Indtægter opkræves fra husholdninger. 

 

Virksomhederne kan frit vælge hvilken genbrugsplads de vil bruge – mod betaling.  
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Øvrige afdelinger 

 
Tabel 13 Øvrige afdelinger 

Visitations og koordinationsenheden 

 

Flexhandicap  

Flexhandicap, som ydes gennem trafikselskabet Movia, er et tilbud til bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagt-

seende borgere, der ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. Det er en kørselsordning, der sikrer, at den 

nævnte borgergruppe får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Det 

kan fx være kørestolsbrugere, borgere der benytter ganghjælpemidler eller borgere med psykiske handicap.  

Kørselsordningen dækker Movias område (Sjælland, Lolland, Falster, samt brofaste øer), og foregår på alle årets dage 

og hele døgnet. Ordningen kan benyttes til alle kørselsformål, herunder fritidsformål og behandlingstilbud (læge, 

tandlæge m.fl.) 

Kommunen visiterer borgeren til kørselsordningen, og herefter kan den tilmeldte borger foretage op til 104 enkeltture 

om året. Borgeren betaler ud over medlemsgebyret en andel af kørslen. Dog må egenbetalingen aldrig væsentligt 

overstige, hvad en tilsvarende rejse koster i den traditionelle kollektive trafik. Borgerens bopælskommune dækker 

nettoudgifterne til kørslen. 

 

Borgerservice 

 

Skadedyrsbekæmpelse  

Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Anmeldelse af rotter er omfattet af obligatorisk di-

gital selvbetjening. Handlingsplan for bekæmpelse af rotter er lovpligtigt og revideres hvert tredje år. Handlingsplanen 

er offentliggjort på www.solrod.dk  

 

Personaleafdelingen 

 

Budget til aflønning af de institutions- og afdelingsledere som er på området. 

 

 

 

 

 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Øvrige afdelinger - samlet sum 1.905 1.905 1.905 1.905 

Indenfor servicerammen – samlet sum 1.905 1.905 1.905 1.905 

Visitations og koordinationsenheden 906 906 906 906 

Borgerservice -28 -28 -28 -28 

Personaleafdelingen 1.026 1.026 1.026 1.026 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

http://www.solrod.dk/
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