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Tabel 1: Anlæg i alt (i 1.000 kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2023 2024 2025 2026 

Skattefinansierede anlæg - udgifter 106.625 116.003 61.420 47.800 

Skattefinansierede anlæg – Indtægter -6.000  -13.275  

Skattefinansierede anlæg – Netto 100.625 116.003 48.125 47.800 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Tabel 2: Andre Anlæg fordelt på udvalg (i 1.000. kr.) 

ANDRE ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2023 2024 2025 2026 

Økonomiudvalget (udgifter) 18.400 19.900 15.700 29.450 

Økonomiudvalget (indtægter)   -11.475  

Familie- og uddannelsesudvalget (udgifter) 10.800 5.200 20.750 15.000 

Social-, Ældre-, og sundhedsudvalget (udgifter) 55.182 80.298 21.320  

Social-, Ældre-, og sundhedsudvalget (indtægter)   -1.800  

Natur-, Klima- og Planudvalget (udgifter) 12.175 6.400 3.200 3.050 

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget (udgifter) 9.593 3.930 300 300 

Andre anlæg i alt (udgifter) 106.150 115.728 61.270 47.800 

Andre anlæg i alt (indtægter)   -13.275  

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Tabel 3: Udstykninger under økonomiudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2023 2024 2025 2026 

Udstykninger (udgifter) 475 275 150  

Udstykninger (indtægter) -6.000    

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     
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Økonomiudvalget – Andre anlæg 
 

Tabel 4: Anlæg fordelt på projekter: Økonomi, teknik- og miljøudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2023 2024 2025 2026 

Økonomiudvalget, i alt (udgifter) 18.400 19.900 15.700 29.450 

Økonomiudvalget, i alt (indtægter)   -11.475  

Etablering af CTS i daginstitutioner    3.400 

Renovering af legepladser ved daginstitutioner  400 400 400 

Uglegårdsskolen – genopretningsplan    11.750 

Uglegårdsskolen , næste fase af ventilationsprojekt    4.900 

Munkekærskolen, tagrenovering og kapacitet 9.000 14.700 11.300  

Munkekærskolen - Skolekøkken  1.350   

Havdrup skole, reparation af tage  4.500    

Havdrup skole, renovering af SFO 3.000 2.000   

Christians Have etape 4 - salg af grund til byggeri (indtægt   -11.475  

Oprensning af jordforurening på gl. materielgård på gl. materielgård   4.000 4.000 

Byudvikling Jersie Strand 500    

Byudvikling i Solrød Center 1.000    

Vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen 400    

Havdrup Idrætscenter – renovering af gulv i hal 1  1.450   

Nyt kunstgræstæppe ved SIC    5.000 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Etablering af CTS i daginstitutioner  

15 daginstitutioner mangler - eller skal have udskiftet CTS overvågning og styring af varme-, vand-, el- og andre tek-

niske anlæg.  Når disse er installeret, forventes en årlig driftsbesvarelse på 45.000 kr. pr. år. Besparelserne er primært 

energibesparelser og vil derfor betyde reducering af CO2 udledning. Ydermere vil dette anlæg sikre brugerne et 

godt og sundt indeklima.  

 

Konsekvenserne ved manglende etablering af CTS-overvågning er dårlige indeklima forhold, fortsat høje driftsom-

kostninger foruden et manglende fald i CO2 udledning. 

 

Tilbagebetalingstid forventes over 10 år. Igennem varmekurver og tidsprogrammer kan fremløbs temperaturer og 

drifts tider finjusteres på ventilationsanlæggende, så der kan opnås det optimale indeklima. 

 

Renovering af legepladser ved daginstitutioner 

Legepladserne på daginstitutionerne er for flestes vedkommende ældre og trænger til renovering, der afsættes årlig 

pulje fra 2024 til løbende renovering.      

 



210 BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 11: SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG 

 

Uglegårdsskolen – genopretningsplan   

Uglegårdsskolen viser tydelige tegn på nedbrud og slitage, derfor har rådgiver udarbejdet en drift- og vedligeholdel-

sesrapport allerede i 2018. I følge rapporten er der et vedligeholdelsesbehov på ca. 62 mio. kr., som ikke kan inde-

holdes i det nuværende budget for skolen. Der er i tidligere budgetår fra 2020 til 2022 afsat 15,5 mio. kr. til genop-

retningsplan for Uglegårdsskolen.                               

Arbejderne for årene 2021 og 2022 blev fremrykket til udførelse i 2020 i forbindelse med coronakrisen med bl.a. fjer-

nelse af råd i bærende bjælker i facader, renovering af pergola samt vinduer/skydedøre/yderdøre, og facade.  

I 2021 er arbejdet med renovering af tærede vandrør igangsat. 

Der er i 2021 ligeledes sket en ændring af rækkefølgen af arbejder, således at tagarbejder er rykket frem, foruden en 

om disponering af midler for de enkelte budgetår, men det samlede budget har ikke ændret sig. 

I 2026 skal terrænet ved fundamenter repareres med bl.a. ny bund til belægninger og selve belægninger, der skal ske 

en terrænregulering med bortkørsel af jord og etablering af drænende gruslag ved fundamenter. 

I 2026 udskiftes rundtømmer i siderne på kanalen, og på broer over kanalen. Elinstallationer gennemgås og brand-

sikring af gennemførsler af installationer. Der er en del aldrende installationer på skolen, som bør skiftes. 

Derudover er der sat midler af til eventuelle afsluttende arbejder i forbindelse med genopretningsarbejdet. 

 

Konsekvenser ved ikke at gennemføre denne 10 årige plan er en skole i forfald. Der vil være risiko for forøget vand-

indtrængen og råd i bygningsdelen. Da bygningen er af træ, er der stor risiko for skimmel, hvis ikke klimaskærm og 

omgivelser renoveres. 

 

Uglegårdsskolen, næste fase af ventilationsprojekt 

De resterende ventilationsanlæg på Uglegårdsskolen har nået grænsen for anvendelighed og bør udskiftes. I den 

nuværende tilstand må det forventes, at der fra nu af kommer øgede udgifter til afhjælpende vedligehold af anlæg 

og automatik. En udskiftning af ventilations anlæggene vil markant forbedre indeklimaet for børn og lærere på sko-

len. 

 

Munkekærskolen, tagrenovering og kapacitet 

Der skal udføres en generel tagrenovering på Munkekærskolen. I den forbindelse skal der indtænkes en kapacitets-

udvidelse af skolen for at opfylde behovet for flere børn.     

 

 Munkekærskolen - skolekøkken 

 Skolekøkkenet på Munkekærskolen fra 1976, er nedslidt og understøtter ikke de nuværende krav til faget madkund-

skab. Aftalepartnerne er enige om at afsætte 1,35 mio. kr. til renovering af skolekøkkenet i 2024.                      

 

Havdrup skole, reparation af tage   

Der skal foretages en tagrenovering, hvor der gennem de senere år er blevet udført adskillige småreparationer og 

udskiftninger af defekte tagplader pga. utætheder i tagbeklædningen. Renoveringsarbejdet udføres i 2 etaper - byg-

ning A er igangsat i 2022 og bygning B planlægges til 2023. Tagrenoveringen gennemføres for at sikre de to bygnin-

gers konstruktioner og faciliteter mod vedvarende utætheder og eventuelle vandskader.  

 

Havdrup skole, renovering af SFO 

SFO'ens lokaler som er fra 1920 er umoderne og tilgodeser ikke et nutidigt behov for et udviklings- og indlæringsrigt 

miljø for SFO'ens elever. Der foretages en gennemgribende renovering af bygningens indvendige faciliteter.    

 

Christians Have etape 4 - salg af grund  

I forbindelse med udvidelsen af Christians Have etape 4, bliver der solgt en grund til gennemførelsen af udvidelsen. 
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Oprensning af jordforurening på gl. materielgård 

I forbindelse med forureningsundersøgelser af den tidligere materielgård på den Lille Gade 20 er der konstateret 

jordforurening, som det er lovpligtigt for kommunen at oprense. Der afsættes rådighedsbeløb i 2025 og 2026 til at 

foretage oprensningen. 

 

Byudvikling Jersie Strand 

Aftaleparterne ønsker at undersøge mulighederne for byudvikling, af det kommunale areal Øst for Jersie Station 

(parkeringspladsen). Ønsket er at skabe et projekt, som kan medvirke til en positiv byudvikling af Jersie Strand. 

 

Følgende elementer forventes afdækket: 

● Senioregnede boliger, herunder boligform herpå 

● Muligheder for yderligere dagligvarehandel 

● Parkeringspladser til såvel pendlere som evt. ny dagligvarehandel 

 

Aftaleparterne er enige om at øremærke en del af en eventuel salgsindtægt, til at forskønne det grønne område 

foran “kælkebakken” 

 

Aftaleparterne afsætter 0,5 mio. kr. til ideudvikling og projekteringsomkostninger. 

 

Byudvikling i Solrød Center 

Aftaleparterne ønsker at bane vejen for by- og erhvervsudvikling i Solrød Center, som blandt andet kan rumme nye 

senioregnede boliger tæt på indkøb og offentlig transport. 

 

Stationspladsen er med sine ca. 10.000 m2 en central matrikel, som vi ønsker at bringe i spil i denne forbindelse. Sol-

rød Center rummer dog store fritliggende arealer, som den dag i dag kun anvendes til parkering. Frem for at se iso-

leret på stationspladsen, ønsker aftaleparterne at se på mulighederne for at indtænke centerets øvrige kommunale 

arealer i et samlet projekt. 

 

Visionen er at skabe et ambitiøst og sammenhængende projekt, som hvor nedenstående elementer forsøges afdæk-

ket: 

 

● Byrumsfunktioner som kan være med til at understøtte Solrød Center - fx. grønne arealer som kan danne 

ramme om leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber 

● Udvidelse med nye butikker, som kan understøtte en positiv udvikling af centeret 

● Sundhedshus som evt. kan medføre en lokalerotation blandt centerets ejere og lejere 

● Muligheden for at samtænke projektet med nye og eksisterende kulturtilbud, for at give bedre plads til for-

eninger, borgere og kulturelle arrangementer 

● Senioregnede boliger samt et mindre antal ungdomsboliger 

● Tilgængelighed for mennesker med handicap 

● Parkering i p-kælder og/eller parkeringshus 

● Integration af bæredygtige løsninger som eksempelvis solceller på tag- eller parkeringsarealer 

 

Aftaleparterne ønsker mulighederne, for at udvikle byfornyelsen i samarbejde med eksterne aktører afsøgt. 

 

Projektet skal, udover at give et salgsprovenu, ligeledes kunne finansiere færdiggørelsen af den nye belægning i Sol-

rød Center.  

 

Aftaleparterne afsætter 1 mio. kr. til ideudvikling og projekteringsomkostninger. 
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Vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen  

Vand- og varmeanlægget fra 1971 i Jersie Hallen skal udskiftes. Udskiftningen vil omfatte rørledninger i kælderetage 

samt rørledninger/rørinstallationer i stueetage – en lettere renovering af Jersie Hallens omklædningsfaciliteter indgår 

i det samlede renoveringsprojekt.  

 

Havdrup Idrætscenter – renovering af gulv i hal 1   

Halgulvet i Hal 1 i Havdrup Idrætscenter er nedslidt og flere steder er der slået splinter af trægulvet, derfor er en re-

novering nødvendig.  

 

Nyt kunstgræstæppe ved SIC 

I forbindelse med etablering af kunstgræsbanen ved SIC som blev sponsoreret af OJD, blev det aftalt at Solrød Kom-

mune skal stå for udskiftning af kunstgræstæppe senest 10 år efter etableringen i 2016. 

 

  

  



BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 11: SKATTEFIANSIEREDE ANLÆG 

213 

 

Familie- og uddannelsesudvalget – Andre anlæg 
 

Tabel 5:  Anlæg fordelt på projekter, Familie- og uddannelsesudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2023 2024 2025 2026 

Familie- og uddannelsesudvalget, i alt 10.800 5.200 20.750 15.000 

Birkebo, til- og ombygning 6.400    

Daginstitutionskapacitet 4.400 5.200 20.400  

Skolekapacitet    15.000 

Pavilloner ved Børnenes Idrætshus   350  

 

Birkebo om- og tilbygning  

Garderobeforholdene i Birkebo børnehave er meget trange. Garderoberne er placeret i børnehaven, så forældre og 

børn skal gennem børnehaven for at nå frem til dem. Dette gør, at skidt bliver slæbt gennem hele børnehaven, og 

der er et stort slid på gulvene. Et af garderobeområderne med 15 garderobepladser, er også gennemgang ind til 

vuggestuen. Garderoben skal placeres således, at man som forælder og børn først kommer ind i garderoben, tager 

sko m.m. af og dernæst kommer ind i børnehaven. En ny garderobe i stedet for 3 garderober som i dag vil give mere 

plads til børn og personale, være mere overskuelig, give færre konflikter og bedre arbejdsstillinger for personalet. 

 

Anlægsprojektet indeholder: 

 Nedrivning af udestue/overdækning og om- og tilbygning på ca. 80 m2.  

 Der etableres et større alrum til aktiviteter og dertil nye garderoberum. 

 I forbindelse med om- og tilbygningen etableres der ventilation i bygningen. 

 

 

Daginstitutionskapacitet 

Udvidelse af daginstitutionskapacitet for at imødekomme behovet for øget kapacitet i de kommende år. 

Solbakkegård blev købt af Solrød Kommune, med det formål, at udvikle en dagsinstitution i landlige omgivelser. 

Grunden inkl. jordtilliggende udgør 1.5 hektar/ 15.000 m2 og består af et stort vildt grønt område med masser vildt 

og fugleliv. 

Stuehuset er et ældre bindingsværkshus fra år 1900. Hertil ca. 250 m2 maskinhal til renovering og videreudvikling til 

anden brug. 

 

Ejendommen er generelt i dårlig stand. Der er renoveringsarbejder, som skal igangsættes for at stoppe yderligere 

forværring af bygningernes tilstand.  

Det skal vurderes hvordan ejendommen skal benyttes. Alt efter hvilken type institution og hvilken kapacitet det plan-

lægges at ejendommen skal huse, skal ejendommen tilpasses denne brug. Dette sker i 2023. 

 

Derudover er der i 2024 og 2025 er der afsat rådighedsbeløb til etablering af en ny daginstitution. 
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Skolekapacitet 

Solrød Kommunes børnetal har de sidste år været stigende. Som konsekvens heraf er der behov for at øge skoleka-

paciteten. 

De kommende års børnetal giver grundlag for en vurdering af hvor kapaciteten placeres mest hensigtsmæssigt i for-

hold til skoledistrikter. 

Samtidig skal det undersøges, hvilke muligheder der findes for skoleudvidelser for hver af Solrød Kommunes 3 folke-

skoler. 

 

Pavilloner ved Børnenes Idrætshus 

For at håndtere kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet er der fra oktober 2022 lejet pavilloner til udvidelse af 

dagtilbudskapacitet. Der er planlagt af pavilloner nedtages i 2025. Social-, Ældre-, og sundhedsudvalget – Andre an-

læg 

 

Social-, Ældre-, og sundhedsudvalget – Andre anlæg 
 

Tabel 6:  Anlæg fordelt på projekter, Social-, sundheds- og fritidsudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2023 2024 2025 2026 

Social-, Ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (udgifter) 55.182 80.298 21.320  

Social-, Ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (indtægter)   -1.800  

Pavilloner ukraineske flygtninge i Havdrup 1.650    

Pavilloner til ukrainske flygtninge i Solrød Strand   350  

Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel) 33.532 50.298 10.970  

Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal) 11.000 16.500 5.500  

Plejecenter Chr. Have etape 4 (tilskud til servicearealer) – 2025   -1.800  

Kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen 9.000 13.500 4.500  

   

Pavilloner til ukrainske flygtninge i Havdrup  

I forbindelse med at Solrød Kommune har modtaget et antal ukrainske flygtninge, har Kommunen lejet pavilloner til 

at indkvartere dem i. Der er opstillet pavillonerne ved Havdrup Idrætscenter. Der er planlagt at pavillonerne nedtages 

i 2023.  

 

Pavilloner til ukrainske flygtninge i Solrød Strand  

Fra oktober 2022 er der lejet pavilloner i Solrød Strand til indkvartering af ukrainske flygtninge. Det er planlagt at 

pavillonerne nedtages i 2025. 

 

Plejecenter Christian Have etape 4 (boligdel) 

Prognosen over den forventede efterspørgsel efter plejehjemsboliger viser, at der er behov for en udbygning af Ple-

jecenter Christians Have med 45 boliger og 900 m2 serviceareal, der skal være klar til indflytning 1. januar 2025. Det 

er forudsat, at den kommunale grund sælges til 3.000 kr. pr. m2. Den beregnede anlægsudgift til boligerne tager ud-

gangspunkt i maksimum støtte beløb pr. m2 i 2022 inkl. energitillæg på 31.880 kr. inkl. moms i følge Bolig- og Plan-

styrelsen. 
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Plejecenter Christians Have etape 4 (serviceareal) 

Anlæg til tilhørende serviceareal i forbindelse med udbygningen Plejecenter Christians Have, etape 4. Der er behov 

for 900 m2 serviceareal. Den beregnede anlægsudgift tager udgangspunkt i 33.700 kr. m2 ex. moms inkl. inventar, 

udearealer, p-pladser m.m. 

 

Plejecenter Christians Have etape 4 (tilskud til servicearealer) – 2025 

I forbindelse med udvidelse af Plejecenter Christians Have modtages et tilskud på 40.000 kr. pr. ældrebolig fra staten 

efter godkendelse af skema C. 

 

Kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen 

Udvidelse af kapacitet for hjemmeplejen og sygeplejen. Udvidelse af kapacitet er planlagt udført i sammenhæng 

med udbygningen af Christians Have Plejecenter etape 4. Efter udbygningen kan hjemmeplejen og sygeplejen såle-

des flytte til nye lokaler ved Christians Have Plejecenter. 

 

Natur-, Klima- og Planudvalget – Andre anlæg 
 

Tabel 7: Anlæg fordelt på projekter: Økonomi, teknik- og miljøudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2023 2024 2025 2026 

Natur-, Klima- og Planudvalget, i alt (udgifter) 12.175 6.400 3.200 3.050 

Pulje til trafikregulering og  

hastighedsdæmpende foranstaltninger 
2.000 2.000   

Reparation af broer og tunneller 5.500 3.300 2.250 2.250 

Kystbeskyttelsesprojekt område A 3.075    

Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer  150   

Investeringer spildevandsplan 2014-2026 350 350 350 350 

Naturkvalitetsplan og Danmarks Vildeste kommune 125 125 125  

Klimaplan 2020-2030 650 475 475 450 

Klimatilpasning - omlægning af Solrød Bæk 475    

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger  

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafiksikkerhe-

den, da kommunen skal betale en stor andel af de samlede udgifter – inkl. rehabilitering - ved trafikuheld som kan 

relateres til kommunens veje. Kommunens trafikplan har uheldsbelastede lokaliteter/strækninger som 1. prioritet, og 

som 2. og 3. prioritet skal puljen anvendes til at sikre passende hastigheder og fremkommelighed på kommunens veje 

og stier.  
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Reparation af broer og tunneller 

Mange af kommunens broer/tunneller/bygværker har passeret 50 års alderen og der er behov for fortsat at have 

vedligehold af disse bygværker sat i et planlagt vedligeholdelsessystem for ikke at få nedbrudt kapitalen på disse. 

Alle bygværker er i 2022 gennemgået for restlevetider og renoveringsbehov, hvor den gennemsnitlige hovedtil-

standskarakteren for kommunens 67 konstruktioner er opgjort til 1,4. Den mest fordelagtige karakter vurderes at 

være 1,0-1,2. Der vil i de kommende år være fokus på at få bragt hovedtilstandskarakteren på det mest fordelagtige i 

forbindelse med budgetlægning på området.        

 

Kystsikring område A 

Det følger af kystbeskyttelsesloven at grundejere og ledningsejere, der bliver beskyttet af kystsikringen skal være 

med til at betale for kystsikringen. Byrådet har besluttet, at Solrød Kommune skal betale 50 % og berørte grundejere 

og ledningsejere skal betale de resterende 50 % af de samlede omkostninger. Kystsikringen i område A forventes 

gennemført i 2022/2023.    

 

Kystsikring Solrød Kommunes bidrag som grundejer 

Kommunens påregnede udgifter som grundejer til kystsikring. 

 

Investeringer spildevandsplan 2014-2026 

Byrådet vedtog i oktober 2014 Spildevandsplanen for 2014 – 2026 som indeholder løbende indsatser. Bl.a. skal kom-

munens egne pumpestationer for regnvand renoveres, der skal gennemføres kampagner for reduktion i anvendelsen 

af miljøfremmende stoffer, eksisterende spildevandstilladelser skal tjekkes, eksisterende olieudskillere skal gennemgås, 

vurdering af udledningstilladelser til vejvand, udledningstilladelser til vandværker, regnbetingede udledninger, infor-

mation til virksomheder og borgere om håndtering af regnvand, m.m. 

 

Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune 

Byrådet har hhv. 16. november 2020 og 15. februar 2021 vedtaget Naturkvalitetsplan 2020-2024 og deltagelse i Mil-

jøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Indsatserne i hhv. planen og deltagelsen i kon-

kurrencen er delvist overlappende og kræver ressourcer ud over de eksisterende. 

Indsatserne i kommunens bidrag til at blive Danmarks vildeste kommune omfatter: 1. Øget biodiversitet på de kom-

munale arealer, 2. Uddannelse af Naturambassadører og 3. Projekt ”Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk”.  

 

Dele af indsatserne på de kommunale arealer finansieres gennem driftsaftalen med Forstas. Større indsatser som af-

rømning af muld og udsåning af frø kan ikke rummes inden driftsaftalen. Det afsatte budget på 300.000 kr. skal bl.a. 

finansierer dette. Derud over finansierer budgettet forundersøgelser til Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk. Der er 

afholdt 2. runde af naturambassadøruddannelsen, som er finansieret inden for eksisterende budget.  

Der er årligt afsat 125.000 kr. til aflønning af en studentermedarbejder 15t /ugen. 
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Klimaplan 2020-2030 

I klimaplanen er der lagt op til, at finansieringen af selve indsatserne gøres op i forbindelse med igangsættelsen af de 

enkelte projekter. De fleste reelle projekter vil kunne iværksættes ved relativt få midler til forundersøgelser og rådgi-

verydelser, hvorefter eksempelvis privat finansiering med eller uden offentlige tilskud overtager projektering og anlæg. 

Enkelte projekter vil kræve selvstændigt bevilligede anlægsmidler, eksempelvis ved kommunens interne iværksættelse 

af indsatser.  

Klimaplan 2020-2030 sætter nye ambitiøse mål for drivhusgasreduktionen i Solrød Kommune. Målsætningen, som 

afspejler det nationale mål er, at Solrød Kommune skal reducere drivhusgasser fra kommunen som geografisk enhed 

med 70 % i 2030. Klimaplanen indeholder desuden nye mål om, at Solrød Kommunes energiforsyning (el og varme) 

skal baseres næsten udelukkende på vedvarende energi og at klimaplanens projekter skal opfylde EU’s målsætninger 

om energieffektivitet. 

 

For at opfylde målsætningerne er der identificeret en lang række indsatser på seks kerneområder: 

 Energi (varme og el) 

 Transport 

 Myndighedsbehandling 

 Erhverv 

 Indkøb og forbrug 

 Affald      

 

Klimatilpasning - omlægning af Solrød Bæk 

I forbindelse med klimatilpasning af regnvandssystemet til det vedtagne serviceniveau - en fremskrevet 5-års hæn-

delse er der set på forskellige løsningsmuligheder i Solrød Strand området, som afleder regnvand til Solrød Bæk. Det 

er nødvendigt at undersøge mulighederne nærmere for at få et beslutningsgrundlag til at vælge den bedste og mest 

helhedsorienterede løsning. En af de løsningsmuligheder, der ønskes igangsat forundersøgelser af, er en omlægning 

af Solrød Bæk mod syd fra Tåstrupvej til udløb i Køge Bugt via renseanlæggets grund, parken ved Fasanvej og Solrød 

Strandpark. Undersøgelserne skal ske i samarbejde med KLAR Forsyning og der ønskes afsat midler til dette. Denne 

løsning kunne tilgodese et meget bedre vandløbsmiljø end den nuværende flisebelagte del af Solrød Bæk samtidig 

med at den kunne tilføre et nyt vandelement og øge biodiversiteten gennem Solrød Strandpark. Endvidere er det et 

alternativ til en stor og dyr pumpeledning fra Strandvejen ud til Køge Bugt.  

 

 

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget – Andre anlæg
 

Tabel 8: Anlæg fordelt på projekter: Økonomi, teknik- og miljøudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2023 2024 2025 2026 

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget  i alt (udgifter) 9.293 3.930 300 300 

Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter 9.293 3.630   

Idrætsanlægsfond 300 300 300 300 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter  

I 2018 blev gennemført en brugerinddragelsesproces med henblik på at afklare behovet for idrætsfaciliteter ved Sol-

rød Idrætscenter. Der blev peget på opførelse af en ny idrætshal. Da det videre arbejde med anlægget afventede 

salgsaftalen på Cordoza, er arbejdet først fortsat med den videre afklaring i foråret 2021. Byrådet annullerede udbud-

det da tilbuddet ikke levede op til forventningerne om en ny idrætshal. Udbuddet måtte gå om i 1. kvartal 2022, da 
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Byrådet vedtog at øge budgettet. Det nye udbud er nu gennemført og byggeriet kan gennemføres med ibrugtag-

ning af hallen i 2024.  

 

Idrætsanlægsfond 

Der afsættes 300.000 pr. år til at videreføre Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. 
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Afledt drift af anlægsprojekter
 

Tabel 9: Afledt drift af anlægsprojekter i budget 2022-2025 (i 1.000 kr.) 

AFLEDT DRIFT 2023 2024 2025 2026 

Afledt drift i alt 187 874 1.708 2.716 

Christians Have Plejecenter etape 4 - serviceareal   386 386 

Kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen   424 424 

Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer 7 15 15 15 

Uglegårdsskolen , næste fase af ventilationsprojekt    26 

Birkebo- om og tilbygning  23 47 47 

Dagtilbud på Skolevej 70 180 180 180 180 

Ny daginstitution    982 

Ny hal ved Solrød Idrætscenter  656 656 656 

 

Christians Have Plejecenter etape 4 – serviceareal 

Driftsudgifter til serviceareal i forbindelse med Christians Have Plejecenter etape 4. 

 

Kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen 

Driftsudgifter øget kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen.  

 

Kystsikring Kommunens udgifter som grundejer 

Som grundejer betaler Solrød Kommune en del de løbende driftsudgifter vedrørende kystsikring.  

 

Uglegårdsskolen - næste fase af ventilationsprojekt 

Driftsudgifter som følge af næste fase af ventilationsprojekt. 

 

Birkebo- om og tilbygning 

Afledt drift til bygningsmæssig drift i forbindelse med om-og tilbygning til Birkebo. 

 

Dagtilbud på Skolevej 70 

Bygningsudgifter til drift dagtilbud på skolevej 70 

 

Ny daginstitution 

Bygningsudgifter til ny daginstitution  

 

Ny hal ved Solrød Idrætscenter 

Afsat drift til ny hal ved Solrød Idrætscenter.  
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Udstykninger 
 

Tabel 10: :Anlæg fordelt på udstykninger (i 1.000. kr.) 

RÅDIGHEDSBELØB, UDGIFTER 2023 2024 2025 2026 

Udstykninger i alt (udgifter) 475 275 150  

Udstykninger i alt (indtægter) -6.000    

Trylleskov Strand 475 275 150  

Øvrige udstykninger (udgifter)     

Øvrige udstykninger (indtægter) -6.000    

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Trylleskov Strand 
 

Tabel 11: Trylleskov Strand udgifter (i 1.000 kr.)  

RÅDIGHEDSBELØB, UDGIFTER 2023 2024 2025 2026 

Trylleskov Strand, udgifter i alt 475 275 150  

Projektleder og økonomimedarbejder  175 150 150  

Grønne områder 300 125   

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Den nye bydel Trylleskov Strand er i perioden fra 2007 og i årene herefter blevet udbygget til en ny bydel med vil-

laer, rækkehuse, integreret daginstitution, m.m. Der mangler den sidste færdiggørelse af veje og grønne områder. 

 

Øvrige udstykninger 
 

Tabel 12: Øvrige udstykninger indtægter (i 1.000 kr.)

ØVRIGE UDSTYKNINGER, INDTÆGTER 2023 2024 2025 2026 

Øvrige udstykninger, indtægter i alt -6.000    

Green Hills  -6.000    

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Efter salg af Cordozagrunden til projektet Green Hills vil der blive foretaget en justering af salgsindtægten på bag-

grund af endeligt opført antal m2 til boliger. Det forventes at denne opgørelse vil medføre en merindtægt på ca. 

6.000.000 kr. 
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