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Formålet med denne beretning er at synliggøre indsatsen på natur- 
og miljøområdet i Solrød Kommune samtidig med, at kravene i 
’Bekendtgørelse om miljøtilsyn’ nr. 497 af 15. maj 2013 om årlig 
indberetning af miljøtilsyn og miljøgodkendelser til Miljøstyrelsen 
opfyldes. 

Beretningen består indledningsvist af en præsentation af Team  
Natur og Miljø. Dernæst følger en beskrivelse af teamets arbejde 
med at nå de politiske mål på natur- og miljøområdet. Til slut 
gennemgås opgaverne indenfor teamets respektive fagområder i 
2013.

1. Indledning
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Team Natur og Miljø er en del af Solrød Kommunes Teknik og Miljø. 
Teamets opgaver spænder vidt. Hovedopgaven er at varetage 
forvaltningen af natur- og miljøområdet, dvs. forestå administra-
tionen i bred forstand, herunder udøve myndigheds- og planlæg-
ningsfunktioner på området. Opgaverne kan opdeles i tre hoved-
typer; planlægningsopgaver, myndighedsopgaver og driftsopgaver. 

Planlægningsopgaver:
• Affaldsplan
• Vandforsyningsplan
• Vandhandleplan
• Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
• Varmeforsyningsplan
• Spildevandsplan
• Natura 2000 handleplan

Hertil kommer deltagelsen i en række andre planlægningsopga-
ver, som f.eks. kommune- og lokalplaner og udarbejdelse af ’nye’ 
planer som klimaplanen fra 2010, klimatilpasningsplanen, der blev 
vedtaget sammen med kommuneplanen i juni 2013, og naturkva-
litetsplanen, som teamet har arbejdet på i 2013 og som forventes 
vedtaget af Byrådet i løbet af foråret 2014. 

Myndighedsopgaver:
Myndighedsopgaverne omfatter en lang række service- og kon-
trolopgaver vedrørende virksomheder, landbrug, husholdninger, 
vandforsyning, spildevand, affald, vandløb, naturområder, varme-
forsyning, mv. Opgaverne udspringer af en række love, hvor især 
skal nævnes:

•   Miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser. Heri er 
indeholdt en lang række opgaver vedrørende tilsyn, godken-
delse, vejledning og andre serviceopgaver, som har til formål 
at løse borgernes og virksomhedernes miljø-, spildevands- og 
affaldsproblemer. 

•   Vandløbsloven, hvori bl.a. indgår tilsyn, tilladelser samt sags-
behandling ift. de kommunale og private vandløb.

2. Præsentation af Team Natur og Miljø
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•   Vandforsyningsloven, som omfatter regulativer, tekniske tilsyn, 
kontrol af boringer, vandkvalitet samt tilladelser til vandindvin-
ding mv. 

•   Varmeforsyningsloven, som især omfatter projektgodkendel-
ser af kollektive varmeforsyninger og omlægning til alternativ 
varme. 

•   Naturbeskyttelsesloven, som især omfatter sagsbehandling 
vedrørende fredningskendelser, § 3-områder, bygge- og be-
skyttelseslinjer, strandbeskyttelseslinjer mv.

•   Jordforureningsloven, som især omfatter tilsyn med forurenin-
ger, tilladelser til at udføre ændringer i kortlagte arealer, påbud 
om undersøgelser og oprensninger af forurening mv. 

Driftsopgaver:
Driftsopgaverne omfatter kontrol af indsamling og bortskaffelse af 
affald fra private husstande og kontrol af vedligeholdelse af kom-
munale vandløb samt udarbejdelse af pleje- og driftsplaner for 
naturområder.

Personale og ressourcer 
Teamet er organiseret i 4 faggrupper. Figur 1 viser opgavefordelin-
gen mellem de enkelte faggrupper. 

- Vandforsyning
- Vandløb
- Badevand
- Naturformidling
- Naturforvaltning

- Affald fra private
- Affald fra erhverv -  Virksomheder og 

landbrug
- Jordflytning
- Jordforurening
- Spildevand
- Klimatilpasning

- Varmeforsyning
-  Forebyggelse af  

klimaforandringer

Natur og Miljø

Vand og natur Affald Virksomheder 
og jord

Varme og klima

Figur 1. Teamets 4 faggrupper.
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Tabel 1: Oversigt over medarbejdere i Team Natur og Miljø

I 2013 bestod teamets bemanding af i alt 13 ansatte. Heraf var 
der 8 heltidsstillinger, 2 stillinger normeret til henholdsvis 34,5 og 
31,5 timer, 2 studentermedhjælpere med 10 timer om ugen samt 
1 erhvervs-ph.d. med ca. 15 timer om ugen, jævnfør tabel 1. 

Udover medarbejdernes kompetencer anvender teamet også eks-
tern kompetence. Det drejer sig om bl.a. om juridisk rådgivning 
i forbindelse med håndhævelsessager og specialist-rådgivning i 
forbindelse med større komplicerede sager indenfor de enkelte  
faggrupper.

 Medarbejdere Faggruppe Uddannelse Antal timer

 Lotte Kjær Teamleder Cand techn. soc  37

 Anne-Mette Jansen  Affald Ingeniør  31,5

 Pernille Hansen Affald Teknisk assistent  37

 Torben Forskov Affald Ingeniør  34,5

 Tove Grønborg Vand og Natur Teknisk assistent  37

 Rikke Rahbek Jensen Vand og Natur Geolog  37

 Maria Astrup Skov Vand og Natur Biolog  37

 Morten Graversgaard  Vand og Natur Studentermedhjælper  10

 Axel Frederik Møller Vand og Natur Studentermedhjælper  10

 Iben Nøhr Bertelsen Virksomheder og Jord Kemiingeniør  37

 Mikkel Busck Virksomheder og Jord Cand techn. soc  37  

 Mikkel Glargaard Virksomheder og Jord Geolog  37

 Rasmus Bo Hansen Varme og Klima Cand techn. soc  37

 Niels-Peter Nimb Varme og Klima ErhvervsPhd  15
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De politiske mål for udviklingen af natur- og miljøområdet bliver 
fastsat af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budgettet i okto-
ber måned hvert år. Målene kan ses i rapporten ”Mål og Økonomi” 
for det pågældende år. I december indrapporterer hvert team de 
indsatser, der er gennemført og forventes at blive gennemført for 
at nå målene til ledergruppen i Teknik og Miljø. Ledergruppen ud-
fylder efterfølgende en årsrapport til direktionen.

Team Natur og Miljø udarbejder hvert år en oversigt over større 
aktiviteter, der skal gennemføres det pågældende år fordelt på 
planlægning, myndighed og drift. Af oversigten fremgår også, 
hvilke aktiviteter, der er indrapporteret til årsplanen og dermed 
skal medvirke til at nå de politiske mål for natur- og miljøområdet. 
Aktivitetsplanen for 2013 kan ses i bilag 4. Team Natur og Miljø 
gennemfører opfølgninger på aktivitetsoversigten hvert kvartal og 
indrapporterer status på årsplansmålene i maj og september til 
ledergruppen i Teknik og Miljø. 

Hovedparten af de politiske mål i ”Mål og Økonomi” er overført fra 
de forskellige sektorplaner, der løbende udarbejdes på natur- og 
miljøområdet. Det er f.eks. varmeforsyningsplanen, vandforsy-
ningsplanen, affaldsplanen, klimaplanen osv. De konkrete mål og 
indsatser i sektorplanerne er fastlagt på baggrund af en identifika-
tion af natur- og miljøproblemerne inden for de respektive sekto-
rer. Et eksempel. Klimatilpasningsplanen viser, at der sker hyppige-
re oversvømmelser fra regnvandssystemet i kommunen som følge 
af klimaforandringerne. Det politiske mål som reaktion herpå er, at 
der i gennemsnit maksimalt må ske oversvømmelse fra regnvands-
systemet én gang hvert 10. år, jf. klimatilpasningsplanen. 

I Team Natur og Miljø arbejder vi på at nå de politiske mål på 
to måder. Vi indarbejder målene i vores myndighedsbehandling 
af tilladelser, godkendelser, dispensationer mv., og vi anvender 
redskabet Logical Framework Approach (LFA) til at identificere de 
indsatser der udover den daglige sagsbehandling er nødvendige for 
at nå målene.

3. Teamets arbejde med de politiske mål for  
udviklingen af natur- og miljøområdet  
i Solrød Kommune
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Indarbejdelse af mål i myndighedsbehandlingen 
I 2007 indførte vi kvalitetsstyring af alle myndighedssagerne på 
natur- og miljøområdet. Det betyder, at vi har udarbejdet pro-
cedurer for alle trin i sagsbehandlingen – dvs. fra sagen indgår 
i teamet til den afsluttes. Procedurerne beskriver formålet med 
myndighedsopgaven, herunder de politiske mål for området, hvis 
der er nogen. Derudover beskriver procedurerne fremgangsmå-
den for løsningen af opgaven, og hvordan de politiske mål kan 
indgå i opgaveløsningen. På den måde sikrer vi, at de politiske mål 
indarbejdes i den løbende sagsbehandling, således at de indfries. 
Teamet afholder hvert år et årsplanseminar, hvor vi på forskellig 
vis arbejder med de politiske mål. Årsplanseminaret i 2013 var 
tilrettelagt for at understøtte indarbejdelsen af de politiske mål 
i myndighedsprocedurerne. I bilag 3 kan læses en beretning om 
teamets årsplansseminar 2013.  

Konklusionen på seminaret blev, at der i 2014 skal arbejdes med 
at etablere en model for sagsbehandling af større sager på team-
møder for at gøre bedst brug af teamets forskellige fagligheder og 
med en dialogbaseret model for at skabe ejerskab omkring projek-
ter og planer udadtil.
  
I 2013 blev kvalitetsstyringsloven ophævet. I den forbindelse har 
teamet besluttet at videreføre kvalitetsstyringen via ISO 9001 
systemet. Teamet blev certificeret og godkendt efter ISO 9001 af 
Norsk Veritas i december 2013.  

Anvendelse af redskabet Logical Framework Approach (LFA) 
Foruden den daglige myndighedsbehandling har teamet også til 
opgave at udpege og gennemføre relevante projekter i tilknytning 
til de enkelte sektorplaner, der kan medvirke til at nå de politiske 
mål i planerne. Hertil anvender vi redskabet Logical Framework 
Approach (LFA). LFA er en metode til systematisk at identificere 
relevante årsager og virkninger af et givent problem og på basis 
af dette udpege de indsatser, der skal til for at løse problemet. LFA 
inddeles i en række logisk på hinanden følgende faser, hvor ud-
gangspunktet er et ønske om at forbedre en given situation.
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Dette afsnit beskriver de myndigheds, - planlægnings, - og drifts-
opgaver som Team Natur og Miljø har løst i 2013. Generelt kan det 
siges, at en væsentlig del af teamets interne ressourcer i 2013 er 
blevet brugt på arbejde i forhold til udvidelsen af motorvejen og 
anlægget af Køge-Ringsted Banen, igangsættelse af diverse pro-
jekter, herunder især på klima- og klimatilpasningsområdet samt 
til udarbejdelse af sektorplaner.  

4.1 Myndighedsopgaver
Myndighedsopgaverne består i tilsyn, håndhævelser, godkendelser, 
tilladelser og dispensationer mv. I det følgende redegøres nærmere 
for de myndighedsopgaver, der er løst i 2013 vedrørende miljø-
forhold på virksomheder og inden for teamets øvrige fagområder. 
Redegørelsen for myndighedsopgaverne på virksomhedsområdet 
følger kravene i ’Bekendtgørelse om miljøtilsyn’1. Ifølge bekendt-
gørelsen skal redegørelsen blandt andet indeholde oplysninger 
om antallet af virksomheder og landbrug, som kommunerne fører 
tilsyn med fordelt på forskellige typer og antal udførte tilsyn og 
myndighedsreaktionerne på de udførte tilsyn. Desuden skal den 
indeholde en opgørelse over antallet af miljøgodkendte virksom-
heder og en oversigt over brugerbetaling opkrævet for det pågæl-
dende år for godkendelser og tilsyn fordelt på forskellige virksom-
hedstyper og landbrug.

Redegørelsen for myndighedsopgaverne inden for teamets øvrige fag-
områder består overvejende i en beskrivelse af de væsentligste hånd-
hævelser og tilladelser inden for de respektive fagområder i 2013.  

4.1.1 Virksomheder 
Miljøbeskyttelsesloven2 er den lov, som alt miljøregulering af virk-
somheder bunder i. Lovens formål i forhold til miljøregulering af 
virksomheder er, at forebygge og bekæmpe forurening, begrænse 
anvendelse og spild af ressourcer, fremme anvendelsen af renere 
teknologi og fremme genanvendelse af affald. 

Team Natur og Miljøs opgaver i forbindelse med virksomhedssager 
består primært i opsøgende miljøtilsyn, udarbejdelse af miljøgod-
kendelser og generel håndhævelse af loven i form af henstillin-
ger, indskærpelser, påbud osv. Myndighedsopgaverne knytter sig 
også typisk til en række specifikke bekendtgørelser med fokus på 

4. Opgaver på natur- og miljøområdet i 2013

1   Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 497 af 15. 

maj 2013.

2   Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse  

nr. 879 af 26. juni 2010.  
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spildevand, olietanke, affald, luftforurening m.v., der alle refererer 
tilbage til Miljøbeskyttelsesloven. 

Som tidligere nævnt, stilles der en række faste krav til kommunens 
årlige indberetning af tilsyns- og godkendelsesarbejdet. Reglerne 
for dette er imidlertid for nyligt blevet ændret, hvilket står beskre-
vet i følgende afsnit. Udover det konkrete tilsynsarbejde har Team 
Natur og Miljø således også brugt ressourcer på at implementere 
den nye bekendtgørelse. Dette arbejde har bl.a. bestået i at risiko-
vurdere samtlige tilsynspligtige virksomheder i forhold til en række 
forskellige parametre, udarbejde en miljøtilsynsplan og vurdere 
bekendtgørelsens konsekvenser for tilsynsfrekvenser mv., som 
fremgår af nedenstående.  

Ny bekendtgørelse erstatter de tidligere regler om miljøtilsyn
Den 22. maj 2013 blev ’Bekendtgørelse om miljøtilsyn’ nr. 497 af 
15/05/2013 offentliggjort. Med den nye bekendtgørelse samles og 
lovfæstes reglerne for miljøtilsyn på virksomheder. Bekendtgørel-
sen sætter eksempelvis nye krav til frekvensen for miljøtilsynene. 

Tidligere var frekvensen reguleret via en aftale (kaldet minimums-
frekvensaftalen) mellem Miljøministeren og KL.  Ifølge denne 
aftale var der krav til, at alle mindre virksomheder såsom auto- 
og maskinværksteder skulle have planlagte ’samlede tilsyn’ (dvs. 
større tilsyn, hvor alle miljøforhold gennemgås) minimum hvert 4. 
år, større godkendelsespligtige virksomheder minimum hvert 3. år, 
husdyrbrug med mellem 3-75 DE og landbrug med en § 16-god-
kendelse skulle have tilsyn minimum hvert 6. år.   

Med den nye bekendtgørelse er reglerne ændret. Frekvenskravet 
for tilsyn på industri og landbrug jf. den nye bekendtgørelse frem-
går af tabel 2. 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen og dermed kravene til frekvenser 
gælder de samme slags virksomheder og landbrug som før, men 
ifølge de nye regler er der nu både krav til basistilsyn og krav til 
målopfyldelse ud fra basis- og deltilsyn. Tilsynsfrekvensen, dvs. 
hvor ofte en virksomhed skal have basistilsyn, bestemmes ud fra 
en risikovurdering. De årlige mål for tilsyn angiver hvor mange 
virksomheder, der som minimum hvert år skal have et basis- eller 
deltilsyn. Basistilsyn er (ligesom samlede tilsyn) større tilsyn, hvor 
alle miljøforhold gennemgås, og deltilsyn er mindre tilsyn pga. 
særlig prioritering, kampagne eller klage.

Hvad betyder det for 
virksomhederne? 
Samlet set, kan de konkrete 
ændringer for en mindre  
industrivirksomhed i Solrød  
opsummeres til at være:

•  Ny frekvens for mindre deltil-
syn. Mens det samlede basis-
tilsyn fortsat vil være hvert 
3-4 år, vil virksomheden 
afhængigt af den vurderede 
miljørisiko og årets tilsyns-
kampagner også få mindre, 
men målrettede deltilsyn.

•  Offentliggørelse af tilsyns-
rapporter. I fremtiden skal 
en række oplysninger fra 
miljøtilsynet offentliggøres 
digitalt.  
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I forhold til målopfyldelsen (40 og 25 %) i de nye regler skelnes 
således ikke ml. basistilsyn og deltilsyn, så længe frekvensen for 
basistilsyn (1-3 eller 1-6 år) på de enkelte virksomheder overhol-
des. 

Vejledende tilsynsfrekvens for 2014 og frem
Selvom reglerne i den nye bekendtgørelse således angiver en 
ny måde at udregne frekvenserne på og lægger op til en mere 
systematisk tilgang til miljøtilsynene med fokus på den enkelte 
virksomheds potentielle forurening, vil der dog i praksis ikke være 
nævneværdige forskelle på hvor ofte den enkelte virksomhed får et 
samlet planlagt tilsyn i Solrød Kommune. 

Dette hænger bl.a. sammen med, at vi gennem de sidste år har 
arbejdet systematisk med vores miljøtilsyn, således at vi i dag har 
en opdateret og let tilgængelig viden om miljøforholdene på de 
virksomheder, der er omfattet at reglerne om miljøtilsyn. I tabel 3 
fremgår tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynsfrekvens i forhold til 
antallet af virksomheder og landbrug i Solrød Kommune i dag og 
udgør således en vejledning til, hvordan tilsynsfrekvensen vil se ud 
i fremtiden.

Pr. 31. december 2013 er der 
• 11 godkendelsespligtige virksomheder jf. bilag 2 
• 30 bilag 1 virksomheder og 29 autoværksteder 
 (bilag 1 + autoværksteder = 59 i alt)  
• 11 husdyrbrug > 3 DE, 
• 1 § 16 areal 

3   I denne tabel og de øvrige er kun medtaget 

frekvenskravet for de typer af virksomheder 

og landbrug, som i dag kan findes i kom-

munen. Dette ekskluderer de største og 

potentielt mest forurenende virksomheder og 

landbrug.

4   Målet for opfyldelse af frekvenserne for 2013 

er reduceret, da tilsynsbekendtgørelsen først 

trådte i kraft d. 22. maj 2013. 

Tabel 2: Tilsynskrav jf. tilsyns- 
bekendtgørelsen

 Virksomheder3  Basistilsyn Årlige mål for tilsyn Mål 20134 

 
Godkendelsespligtige jf. bilag 2 Hvert 1-3. år Min. 40 % af virksomhederne  Min. 23 %

 Bilag 1 & autoværksteder Hvert 1-6. år Min. 25 % af virksomhederne  Min. 15 %

 § 10 og husdyrbrug > 3 DE Hvert 1-6 år Min. 25 %  Min. 15 %

 § 16 arealer Hvert 1-6 år Ingen minimumskrav Ingen min. krav

Landbrug
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Af tabellen ses det, at kravene kan opfyldes ved 4 basistilsyn om 
året på godkendelsespligtige virksomheder samt 1 tilsyn udover 
for at opnå målopfyldelsen for de godkendelsespligtige. For bilag 1 
og autoværksteder kan kravene nås ved 10 basistilsyn om året og 
5 udover for at nå målopfyldelsen. For § 10 og husdyrbrug > 3 DE 
kan de nås ved 2 basistilsyn om året samt 1 tilsyn udover for at 
opnå målopfyldelsen. Desuden skal det ene § 16 areal have tilsyn 
minimum en gang hvert 6 år. 

De tilsyn der går ud over basistilsyn for at opnå målopfyldelsen, 
kan være deltilsyn (inkl. tilsyn omfattet af bekendtgørelsens § 7 
vedrørende tilsyn ved klage og lign.). 

Gennemføres deltilsyn skal der som minimum føres tilsyn med de 
områder eller aktiviteter, hvor husdyrbruget eller virksomheden 
har scoret højt i risikovurderingen.5

Tilsynsindberetning 2013 - overgangsfase
På grund af implementeringen af de nye regler, er tilsynsindbe-
retningen til Miljøstyrelsen for 2013 præget af en overgangsfase 
og indberetningen skal derfor for første halve år ske i forhold til 
den gamle aftale og for det sidste halve år ske i forhold til de nye 
regler. I nærværende beretning opgøres og vurderes således på 
tallene for 2013 jf. begge regelsæt.

I tabel 4 er vist antallet af samlede tilsyn på de forskellige katego-
rier af virksomheder og landbrug i Solrød Kommune fra 1. januar 
2009 til 22. maj 2013. Tabellen viser også målopfyldelsen i forhold 
til minimumsfrekvensaftalen. 

Tabel 3: Vejledende tilsynsfrekvens 
2014 og frem

5   For alle andre virksomheder end de godken-

delsespligtige gælder dette krav først efter 

november 2015.

 Virksomheder  Basistilsyn Årlige mål for tilsyn 

 
Godkendelsespligtige jf. bilag 2 Min. 11:3 år = 4 om året Min. 11x40%= 5 om året 

 Bilag 1 & autoværksteder Min. 59:6 år = 10 om året Min. 59x25%= 15 om året

 § 10 og husdyrbrug > 3 DE Min. 11:6 =1,83 om året Min. 11x25%= 2,75 om året

 § 16 arealer Min. 1:6 = 0,16 om året Ingen minimumskrav

Landbrug
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Som det ses af tabellens næstsidste kolonne opfylder Solrød Kom-
mune ikke sin tilsynsforpligtelse for perioden frem til 22. maj 2013 
for ’godkendelsespligtige virksomheder jf. bilag 2’ eller for ’bilag 
1 virksomheder’ (virksomheder optaget på bilag 1 til brugerbeta-
lingsbekendtgørelsen). Dette skyldes, at nogle tilsyn på disse virk-
somheder først var planlagt til efter d. 22. maj 2013. Forudsat, at 
reglerne ikke var blevet ændret, men var gældende for hele 2013, 
ville tilsynsforpligtelsen være rigeligt overholdt, som det fremgår 
af sidste kolonne i tabellen. Solrød Kommune har således ikke kun-
net forudse, at implementeringen af den nye tilsynsbekendtgørelse 
ville betyde, at der pludselig kom en deadline for tilsynsforpligtel-
sen midt på året d. 22. maj. 

Tabel 4: Minimumsfrekvenstilsyn for 
virksomheder og landbrug 1.1.2009 
– 22.5.2013

* I 2008 er der foretaget 2 landbrugstilsyn.

** Dette tal henviser til optælling d. 31.12.2013.

Virksom-
hedstype 2009 2010 2011 2012 2013

Målopfyldelse 
2010/11 – 
22.5.2013

Målopfyldelse 
2010/11 – 
31.12.2013

Godkendel-
ses-pligtige 
jf. bilag 2

Antal virk-
somheder

10 10 11 12 11
I alt 8 tilsyn  

ud af 11  
virksomheder

= 73 %

I alt 11 tilsyn  
ud af 11  

virksomheder
= 100 %

Tilsyn 3 4 5 3 0
Krav er 100 
% på tre år

  

Bilag 1 
(bruger-beta-
lingsbek.)

Antal virk-
somheder

38 37 37 34 32
I alt 27 tilsyn 

ud af 32  
virksomheder

= 84 %

I alt 31 tilsyn 
ud af 30**  

virksomheder
= 103 %

Tilsyn 11 6 9 8 4
Krav er 100 
% på fire år

  

Auto- 
værksteder

Antal virk-
somheder

30 30 29 31 30
I alt 31 tilsyn 

ud af 30  
virksomheder

= 103 %

I alt 33 tilsyn 
ud af 29**  

virksomheder
= 114 %

Tilsyn 2 9 9 12 1
Krav er 100 
% på fire år

Dyrehold 
med mere 
end 75 DE

Antal virk-
somheder

1 0 0 0

Tilsyn 0 0 0 0
Krav er 100 
% på tre år

Dyrehold 
med mellem 
3 DE – 75 DE 
& landbrug 
m. § 16  
tilladelse

Antal virk-
somheder

13 14 12 11 11
I alt 11 tilsyn 

ud af 
11 landbrug

= 100 %

I alt 11 tilsyn 
ud af 

11 landbrug
= 100 %

Tilsyn 6 1 2 0 0*

Krav er 100 
% på seks år
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Tabel 5 viser antallet af basis- og deltilsyn på de forskellige kate-
gorier af virksomheder og landbrug i Solrød Kommune fra d. 23. 
maj 2013 til 31. december 2013. Tabellen viser også målopfyldel-
sen for denne periode i henhold til reglerne i den nye bekendtgø-
relse. Da tilsynsåret er skåret op i to, er den nye bekendtgørelses 
krav til målopfyldelse for 2013 reduceret fra 40 til 23 % og fra 25 
til 15 %. 

Det ses af tabellen, at Solrød Kommune opfylder kravene for må-
lopfyldelse i 2013 i henhold til reglerne i den nye bekendtgørelse, 
som har været gældende fra d. 23. maj 2013.  

Samlet tilsyns- og godkendelsesindsats 2013
Samlet set blev der i 2013 gennemført 14 ’samlede tilsyn’ og 10 
’deltilsyn’ på virksomheder og landbrug omfattet af tilsynsbekendt-
gørelsen. Herudover har Team Natur og Miljø udført 5 tilsyn ved 
potentiel forurening fra virksomheder (§ 42 virksomheder) og 13 
andre tilsyn ved eksempelvis midlertidige anlægsarbejder, klage-
sager og brændeovnssager. Der er således i 2013 i alt udført 42 
tilsyn hos virksomheder eller hos private med potentielle forure-
ningssager. Foruden disse tilsyn, er der udført en række tilsyn med 
sager vedr. jordforurening, affald, natur, vandværker, spildevand 
mv. Herudover blev der i 2013 meddelt 1 påbud om reviderede 
vilkår i miljøgodkendelsen for Solrød Kommunes modtagestation 
for farligt affald.

Nedenfor er væsentlige elementer for tilsyns- og godkendelses-
arbejdet i 2013 opsummeret jf. fordelingen på de forskellige ka-
tegorier af virksomheder jf. tilsynsbekendtgørelen. For yderligere 

Virksomheder og 
landbrug

Antal 
virksomheder Basistilsyn Deltilsyn

Målopfyldelse
krav 23 %

Godkendelsespligtige 
jf. bilag 2

11 3 1 4/11x100
= 36 %

Virksomheder og 
landbrug

Antal 
virksomheder Basistilsyn Deltilsyn

Målopfyldelse
krav 15 %

Bilag 1 og autoværk-
steder § 10 og husdyr-
brug > 3 DE = 16 %

70 6 5 (6+5)/70x100

§ 16 arealer 1 0 0 Ingen målkrav

Tabel 5: Tilsynsfrekvens virksom-
heder og landbrug 23.5.2013 – 
31.12.2013
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oplysninger henvises til bilag 1 og 2, der indeholder skematiske 
oversigter over antal tilsyn, håndhævelser og opkrævet bruger- 
betaling. 

Godkendelsespligtige virksomheder jf. bilag 2 også kaldet 
’listevirksomheder’ eller ’kapitel 5’- virksomheder i Miljøbeskyttel-
sesloven er virksomheder, der er optaget på bilag 2 i Godkendel-
sesbekendtgørelsen6. Det er alle virksomheder, som betegnes som 
særligt forurenende. Der er i alt 11 listevirksomheder i kommunen. 

Der var planlagt 3 tilsyn på listevirksomheder i 2013. I forbindelse 
med revurderingen af vilkår i miljøgodkendelsen for Solrød Kom-
munes modtagestation blev der gennemført 1 deltilsyn på mod-
tagestationen, mens det samlede tilsyn er udskudt til 2014 for at 
afvente tiltag som følge af revurderingen. I stedet blev der udført 
et samlet tilsyn hos en fjerde godkendelsespligtig virksomhed, 
hvorfor det samlet set blev til 3 samlede tilsyn og 1 deltilsyn på 
4 listevirksomheder i 2013. Miljøforholdene på virksomhederne 
var generelt tilfredsstillende. Der blev givet 1 henstilling vedrø-
rende genanvendelse af affald og 1 indskærpelse om overholdelse 
af vilkår i miljøgodkendelsen. Team Natur og Miljøs arbejde med 
miljøgodkendelser har i 2013 desuden inkluderet arbejde med 
revision af miljøgodkendelsen for en virksomhed i kommunen, som 
dog ikke er meddelt.

Bilag 1 virksomheder er de virksomheder, der er optaget på 
bilag 1 til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og 
tilsyn7. Bilag 1 virksomheder er f.eks. maskinfabrikker, trævare-
virksomheder og produktionsskoler. Der er krav til størrelsen og 
produktionen for virksomheder på bilag 1. Hvis de når over en 
vis størrelse, skal de miljøgodkendes, og virksomheden får derfor 
status som listevirksomhed. Der er i alt 30 bilag 1 virksomheder i 
kommunen.

Der var planlagt 10 tilsyn på bilag 1 virksomheder, og der er fore-
taget i alt 8 samlede tilsyn og 3 deltilsyn. Team Natur og Miljø kan 
konstatere, at siden 2012 er 4 virksomheder lukket ned og 2 nye 
er kommet til, hvorefter den ene dog er lukket igen med udgangen 
af 2013. Det betyder, at der på de 6 af de bestående og på de 2 
nye virksomheder var behov for i alt 8 samlede tilsyn, mens der på 
3 af de lukkede virksomheder var behov for et deltilsyn i forbin-
delse med lukningen8. En af disse virksomheder er omkategori-
seret til en § 42 virksomhed, idet den holdes åben i systemet i 

6     Bekendtgørelse af lov om godkendelse af 

listevirksomhed nr. 1454 af 20.12.2012

7     ’Bekendtgørelsen om brugerbetaling 

for godkendelse og tilsyn efter lov om 

miljøbeskyttelse og lov om miljøgodk-

endelse mv. af husdyrbrug’ nr. 463 af 

21.5.2007 

8     Team Natur og Miljø fører sædvanligvis 

lukketilsyn på alle virksomheder, der lukker. 

Den lukkede virksomhed, der ikke har fået 

lukketilsyn i 2013 har fået det i slutningen 

af 2012.
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forventningen om, at aktiviteterne måske startes op igen i fremti-
den, men er ikke for nuværende brugerbetalingspligtig.

Bilag 1 virksomhederne har givet anledning til 8 henstillinger vedr. 
opbevaring af farlig affald og kemikalier, uhensigtsmæssige spilde-
vandsforhold og forlængelse af afkast fra luftudsug. En enkelt 
virksomhed har fået et forvarsel om påbud og senere et påbud 
vedr. en olietank. Der har generelt været en udbredt forståelse for 
at samarbejde om at forebygge miljøproblemer, og der er således 
taget tiltag til imødekommelse af henstillinger og påbud.  

Autoværksteder er i dag anmeldepligtige ved etablering og 
udvidelse. Autoværksteder reguleres efter Bekendtgørelse om 
miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder9. 
Tidligere skulle værkstederne miljøgodkendes og mange af dem, 
der er etableret før 1986, har derfor en eksisterende godkendelse, 
selvom de ikke er godkendelsespligtige i dag. Der er i alt 29 auto-
værksteder i kommunen.

I 2013 var der planlagt tilsyn på 4 autoværksteder. Der er i alt 
foretaget 3 samlede tilsyn. Derudover har Team Natur og Miljø 
foretaget 5 deltilsyn på 3 forskellige virksomheder enten som følge 
af, at virksomheden er lukket eller har modtaget klage. Forholdene 
på autoværkstederne har generelt været fine, og der er kun givet 
henstillinger til en enkelt virksomhed vedr. spildevandsforhold. 
Det er Team Natur og Miljøs vurdering, at værkstederne har fulgt 
op på tidligere bemærkninger og bidrager til at finde løsninger for 
eksempelvis at forebygge støjgener.   

Landbrug er omfattet af Husdyrgodkendelsesloven10. Landbrug 
med husdyrbrug opgøres efter størrelse, som bestemmes af antal 
dyreenheder. I starten af 2013 var der i Solrød Kommune regi-
streret 11 aktive landbrug, som havde mere end 3 dyreenheder 
med enten kvæg, svin, heste, får eller blandinger heraf og 1 aktivt 
landbrug, der er godkendt efter § 16. Det vil sige, at kommunen 
har godkendt udspredning af gylle på arealer hos en landmand i 
Solrød Kommune fra et husdyrbrug i Roskilde Kommune.  
 
I 2013 var der ikke planlagt tilsyn med landbrug. Der er blevet 
udført 1 deltilsyn med et landbrug, der er omfattet af reglerne for 
krydsoverensstemmelse11 – dvs. landbrug der modtager land-
brugsstøtte fra EU. Team Natur og Miljø skal kontrollere om forhold 
vedrørende landbruget (miljø, dyrevelfærd, afstandskrav til vand-

9     ’Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse 

med etablering og drift af autoværksteder 

m.v.’ nr. 699 af 24.6.2011

10     ’Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyr-

brug’ nr. 1572 af 20/12/2006

11     Bekendtgørelse om krydsoverensstem-

melse nr. 51 af 23/01/2013
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løb mv.) er overholdt. Såfremt kravene ikke er overholdt indberet-
tes landbruget til Fødevare- og Erhvervsstyrelsen, som efterføl-
gende vurderer, om der skal fratrækkes et beløb fra EU-støtten. 
Ved tilsynet blev der ikke konstateret overskridelser af kontrol-
punkterne. 

Brugerbetaling for Team Natur og Miljøs tilsyns- og godkendel-
sesarbejde for 2013 er gengivet skematisk i bilag 2. Timetaksten 
for tilsyn og miljøgodkendelse for 2013 var fastsat til kr. 300,25. 
Opkrævningen skal foretages fra november til november og er 
derfor foretaget for perioden uge 48 i 2012 til uge 44 i 2013. Det 
er dog kun opkrævningen for hele 2013, der berettes om her. Sol-
rød Kommune har opkrævet kr. 24.320 i brugerbetaling for 2013 
for kommunens eget tilsyns- og godkendelsesarbejde m.m. Team 
Natur og Miljø har ikke anvendt eksterne rådgivere til tilsyns- og 
godkendelsesarbejdet i 2013.

Tilsynstemaer for virksomheder  
Miljøstyrelsen har tidligere fastlagt årlige temaer for kommunernes 
tilsyn med virksomheder. I 2012 og 2013 har der imidlertid ikke 
været fastlagt temaer, bl.a. på grund af implementeringen af den 
nye tilsynsbekendtgørelse, der indeholder krav om tilsynskampag-
ner for fremtiden. Team Natur og Miljø besluttede som konsekvens 
heraf, at have særlig fokus på virksomhedernes spildevand i både 
2012 og 2013. Udover fokus på spildevand ved de enkelte tilsyn, 
er indsatsen sket via miljøavisen for at skabe opmærksomhed på 
de kilder, hvorfra forurening af vandet kan ske.

Udover Miljøstyrelsens temaer vedtager Solrød Byråd også et lokalt 
tema. I 2013 valgte Byrådet at fortsætte de foregående års tema 
”Klima- og energibesparelser”. På miljøtilsynene har Team Natur og 
Miljø diskuteret muligheder for energibesparelser med virksomhe-
derne og en del af virksomhederne har også fået udleveret og gen-
nemgået pjecen ’Energiguide’, som er udarbejdet af Dansk Energi 
og KL. Hjemmesiden energiguiden.dk, hvorfra der kunne hentes 
materiale er dog blevet nedlagt i løbet af 2013 og Team Natur og 
Miljø vil derfor undersøge andre gode referencekilder at give til 
virksomhederne ved tilsynene.  Status 2013 er, at Team Natur og 
Miljø har haft en snak med alle relevante virksomheder i kommu-
nen, der modtager tilsyn, om implementering af energibesparende 
tiltag for en mere klimavenlig og effektiv drift.

www.energiguiden.dk

Gode investeringer

Energiguiden

Update fra

Ifølge den aftale, som KL har indgået om realisering af 
energibesparelser i kommunerne, skal kommunerne gen-
nemføre de rentable energibesparelsesprojekter, der er 
anbefalet ved energimærkning af kommunens bygninger, 
og som har en tilbagebetalingstid på indtil fem år.

Fakta: KL’s aftale om energibesparelser
 KL har indgået en aftale om realisering af energi-
be sparelser, hvor kommunerne bl.a. forpligter sig til at 
implementere:
•	 	Energieffektiv adfærd•	 	Energieffektive bygninger•	 	Energieffektive indkøb

Læs aftalen: www.kl.dk/energi

Sønderborg Kommune: 20 procent af energibudgettet på to årEnergifond på 5,2 millioner kroner årligt i fire årSønderborg Kommune har oprettet en energifond på 5,2 
millioner kroner hvert år frem til 2011.
"Institutionerne kan søge penge til energibesparelser som 
for eksempel et nyt køleskab eller nye lavenergivinduer. Til 
gengæld har vi skåret 10 procent af institutionernes reelle 
energiforbrug – i både 2008 og 2009 – beregnet ud fra et 
gennemsnit. Pengene går til energifonden. Det er i alt 20 
procent af energibudgettet på to år, og det er institutio-
nerne i gang med at indrette sig på", siger Morten Menné, 
afdelingsleder i Sønderborg Kommunes Klimasekretariat.
Sekretariatet blev oprettet 1. januar 2008 for at gennem-
føre kommunens vision i "Project Zero", hvor målet er, at 
Sønderborg og omegn skal være CO2-neutralt i 2029.

Solrød Kommune: Pulje punger ud
Tre millioner hjemme på to år …Udviklingen i Solrød Kommunes elforbrug taler for sig selv. I 
2000 var forbruget på 60 kWh pr. kvadratmeter, i 2004 på 37 
kWh pr. kvadratmeter og i 2008 på 39 kWh pr. kvadratmeter, 
uagtet at der er lagt 4.000 kvadratmeter til bygningsarealet.Det startede med en oversigt, lavet af energiselskabet 

SEAS-NVE, som indeholdt alle anbefalede energisparetiltag 
listet efter tilbagebetalingstider. Leder af den tekniske admi-
nistration, Steen Danielsen, lovede politikerne, at de med 
tre millioner kroner kunne dække alle investeringer med til-
bagebetalingstid under fire år. Besparelser derudover skulle 
gå til en fælles pulje. Det sagde politikerne ja til. Allerede to 
år efter var løftet mere end indfriet. Med 600.000 kroner i 
overskud til puljen.

Millionoverskud hvert årEnergipuljen har kørt med overskud lige siden. I 2008 var 
der 2,5 millioner kroner i puljen, og pengene er gået til nye 
energibesparelser. "Energipuljen har for nylig finansieret 
udskiftning af alle vores servere. Dermed er kølebehovet 
blandt andet minimeret. Energipuljen betalte investeringen 
på en million kroner, og pengene er betalt tilbage på to til 
tre år. Det geniale er, at vi ikke behøver at vente på at ansø-
ge det kommunale budget. Vi sætter det i værk med det 
samme og høster besparelserne", siger Steen Danielsen.

Overskud 
– besparelser betaler investeringerIkke en krone op af lommen. Sådan kan investeringer i kommunens energibespa-relser foretages. Eller kommunen kan star-te med en minimal investering i en intern pulje eller et lån, der betaler sig selv til at starte med og på få år – ofte kun et eller to år – giver millionoverskud til kommunen.
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4.1.2. Myndighedsopgaver inden for teamets øvrige 
fagområder

Spildevand
Team Natur og Miljøs myndighedsbehandling af spildevandsområ-
det tager afsæt i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.12, 
kommunens gældende spildevandsplan og Miljøbeskyttelsesloven. 
Lovgivningen på området har grundlæggende til formål at beskytte 
vandmiljøet i vandløb, søer og hav samt jord, grundvand og over-
fladevand.

Spildevand omfatter spildevand fra virksomheder, landbrug, hus-
spildevand fra borgere, spildevand fra parkeringsarealer samt 
spildevand fra veje og banelegemer. Team Natur og Miljøs myndig-
hedsbehandling af spildevandssager omfatter vurdering af mu-
ligheden for tilslutning af spildevand til Greve Solrød Forsynings 
ledningsnet, udledning af spildevand fra midlertidige bygge- og an-
lægsarbejder, parkeringsarealer, veje, banelegemer mv. til kommu-
nens recipienter (søer og vandløb) samt nedsivning eller rensning 
af husspildevand fra det åbne land.

Tilslutningstilladelser til Greve Solrød Forsyning (GSF)
De ejendomme og bebyggelser (både private husholdninger og 
virksomheder), der er tilsluttet GSF ledningsnet, leder spildevandet 
til Solrød Renseanlæg, hvor det renses inden det ledes ud i Køge 
Bugt. Spildevandet løber enten ved naturligt fald, eller pumpes 
videre til Solrød Renseanlæg via pumpestationer, placeret i oplan-
det. Spildevand fra Jersie By og Naurbjerg ledes til Køgeegnens 
Renseanlæg og tre ejendomme ved Karlstrup By leder spildevand 
til Mosede Renseanlæg i Greve.

I sagsbehandlingen vurderes det, om spildevandet kan tilslut-
tes GSF ledningsnet og i givet fald, under hvilke vilkår dette skal 
foregå. Drejer det sig om almindeligt husspildevand, udarbejder 
Team Natur og Miljø normalt ikke en særskilt tilladelse, idet til-
ladelsen eksisterer i kraft af byggetilladelsen. Nogle virksomheder 
har derudover spildevand af mere særlig karakter, hvor der skal 
tages højde for en række parametre vedrørende miljøfremmede 
stoffer m.v. Myndighedsopgaverne omhandler typisk tilslutning af 
spildevand, der ledes gennem fedtudskillere (restaurationsbran-
chen) eller olieudskillere (auto- og metalbranchen).
 

12     Bekendtgørelse om spildevandstilladelser 

m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 

3 og 4 nr. 1448 af 11.12.2007
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Team Natur og Miljø har i 2013 meddelt 2 tilslutningstilladelser til 
GSF, foruden at der er stillet vilkår om afledning af regn- spilde-
vand via byggetilladelser.

Udledningstilladelser til søer og vandløb (recipienter)
For spildevand fra parkeringsarealer/veje/banelegemer mv. vur-
derer Team Natur og Miljø, om det kan udledes til kommunens 
recipienter, uden at disse lider overlast som følge af tilførte stoffer 
og vandmængder.

Team Natur og Miljø har i 2013 meddelt 1 midlertidig udledningstil-
ladelse til recipient og har brugt en del ressourcer på tilsyn med 
en anden midlertidig udledning fra anlægsarbejde ifm. motor-
vejsudvidelsen og en revision af vilkår heri. Desuden igangsatte 
Vestegnens Kraftvarme Selskab (VEKS) et projekt med at udgrave 
et fjernvarmetracé gennem kommunen i 2013, hvor der er søgt til-
ladelse om udledning af overfladevand. 

Derudover har teamet fortsat i 2013 brugt ressourcer på sagsbe-
handling af udledning af spildevand fra hhv. motorvejsudvidelsen 
og Køge Ringstedbanen. Teamet har især været involveret i sags-
behandlingen af de to anlægs afledning af spildevand til kommu-
nens recipienter, som i dag allerede er hydraulisk overbelastede 
og i perioder oversvømmer boliger i kommunen. Der er desuden 
anvendt eksterne rådgivere i forbindelse med udarbejdelsen af en 
række tilladelser til både motorvejsudvidelsen og banen. Dette 
arbejde fortsætter ind i 2014.

Team Natur og Miljø har i 2013 meddelt 8 udledningstilladelser til 
motorvejsudvidelsen og forventer at meddele tilladelser til banen i 
2014. 

Nedsivningstilladelser
For husspildevand i det åbne land vurderes hvilken renseløsning, 
som kan godkendes her f.eks. nedsivning eller minirenseanlæg.

Der er ikke meddelt nedsivningstilladelse til ejendomme i det åbne 
land i 2013.

Der er meddelt en nedsivningstilladelse for vejvand til vejgrøft i 
fm. udvidelsen af krydset ved Gl. Havdrup/Roskildevej. 
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Andet
Udover meddelelse af tilladelser mv. har myndighedsarbejdet i 
2013 også være rettet mod:

•  Indberetning af data for eksempelvis regnbetingede udledninger 
til Miljøportalen og løbende vurdering af indkomne egenkontrol-
ler mv. 

•  Udarbejdelse af fælles kommissorier for spildevand og klima-
tilpasning med Greve Solrød Forsyning og Greve Kommune for 
at forbedre samarbejdet og undgå større uoverensstemmelser 
i myndighedsbehandlingen bl.a. omkring de vandløb, der løber 
langs kommunegrænserne mv.

•  Servicemindede myndighedsopgaver såsom information og 
vejledning til borgere og virksomheder vedr. klimatilpasning og 
spildevandsforhold samt koordination til Greve Solrød Forsyning 
og herunder indstillinger til Byrådet om godkendelser af takst-
blade mv. 

Jordforurening 
Kommunens myndighedsbehandling af sager om jordforurening 
er baseret på Jordforureningsloven13 og Miljøbeskyttelsesloven. 
Jordforureningsloven er en speciallov, der skal beskytte grundvand, 
menneskers sundhed og miljøet i øvrigt mod følgerne af jordforure-
ning. Loven indeholder regler om at fjerne jordforurening, forebygge 
ny jordforurening og oplyse om steder, hvor der findes forurening. 

I Jordforureningsloven er myndighedsbehandlingen opdelt mellem 
kommunerne og regionerne. Solrød Kommunes myndighedsarbej-
de i henhold til jordforureningsloven omfatter bl.a. arbejde med:
•  Undersøgelses- og oprensningspåbud i villaolietankssager, 

(”§48 –sager”)
•  Undersøgelses- og oprensningspåbud for andre jordforureninger 

(§40 og §41 sager”)
•  Tilladelser til bygge/anlægsarbejde på kortlagte grunde (”§8-til-

ladelser”)

Regionens opgaver ved myndighedsbehandling af jordforureninger 
er bl.a. at kortlægge jordforureninger enten ved mistanke (Vi-
densniveau 1) eller ved konstaterede forureninger på ejendommen 
(Vidensniveau 2). Hvis der ikke kan findes en ansvarlig forurener, 
er det overladt til Regionen at foretage en afværgeindsats overfor 
forureningen, i det omfang Regionen har økonomisk mulighed for 
det – den offentlige indsats. 

13     Lov om jordforurening nr. 1422 af 4.  

december 2009
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Den offentlige indsats, koncentreres om de steder, hvor forurenin-
gen kan have skadelig virkning på grundvand til drikkevandsforsy-
ning eller skadelig virkning på mennesker i boligområder, børnein-
stitutioner eller offentlig legeplads. 

I Solrød kommune har Region Sjælland kortlagt 70 områder på 
enten V1 eller V2. 

Kommunens myndighedsbehandling på jordforureningsområdet 
omfatter herudover behandling af ansøgninger iht. Miljøbeskyttel-
seslovens § 19 om at udlægge produkter, materialer og stoffer ud 
på jord, som kan risikere at forurene jord og grundvand.

Villaolietankssager jf. Jordforureningslovens §48
Spild fra villaolietanke opstår enten ved lækager i tank eller rørfø-
ringer eller spild ved påfyldninger. Kommunen meddeler påbud om 
at undersøge forureningen bl.a. med henblik på at vurdere omfang 
og risiko overfor mennesker og miljø. Såfremt olieanlægget er 
lovligt, er villatankejerens udgifter til undersøgelse og oprensning 
af olieforureningen dækket af forsikringen.

I 2013 har Solrød kommune ikke modtaget henvendelser vedr. 
spild af fyringsolie fra villaolietanke.  

Jordforureningssager efter §40 og §41, samt frivillige tiltag
Når kommunen har kendskab eller mistanke om forurening på 
en ejendom, kan myndigheden udstede et påbud til forureneren. 
Normalt vil man først skabe et overblik over forureningen omfang 
og evt. risiko overfor miljøet. Dette gøres ved at udstede et under-
søgelsespåbud (§40). Når omfanget af forureningen er fastlagt og 
kendt, skal myndigheden vurdere, om der er grundlag for at kræve 
forureningen fjernet, dvs. udstede et oprensningspåbud (§41). 

I 2013 blev der meddelt et undersøgelsespåbud til et vognmands-
firma. Forureningen skete som følge af et færdselsuheld, hvor 
der blev spildt olie i vejkanten. Sagen gik videre til vognmandens 
forsikringsselskab og dennes rådgiver. Herefter blev forureningen 
opgravet og fjernet. Team Natur og Miljø meddelte herefter, at 
påbuddet var efterkommet.

En borger udførte i 2013 en frivillig oprensning af en olieforure-
ning. Forureningen skete i forbindelse med et spild fra en olietank i 
80´erne, dvs. inden ikrafttrædelsen af den nye jordforureningslov 
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fra 2000, hvorfor Team Natur og Miljø ikke er myndighed. Sagen er 
overladt til Region Sjælland. 

Team Natur og Miljø gav i 2013 en virksomhed et undersøgelses-
påbud i forbindelse med en konstateret olieforurening. Virksom-
heden valgte at udføre en frivillig oprensning af forureningen. 
Olieforureningen var sket som følge af en utæthed i et ældre 
standeranlæg og tilhørende olietank. Oprensningen er pågående 
og Team Natur og Miljøs jordforureningsmedarbejder er i løbende 
kommunikation med virksomheden, som forventer at oprensningen 
afsluttes i løbet af foråret 2014.

På en ejendom blev der i 2010 spildt diesel på et asfalteret areal, 
da en lastbil fik revet sin brændstofstank op ved at påkøre en 
kantsten. Forureningen blev undersøgt i efteråret 2010 og i 2011 
meddelte Team Natur og Miljø oprensningspåbud til vognmanden. 
Vognmandens forsikringsselskab påklagede efterfølgende afgørel-
sen til Natur og Miljøklagenævnet (NMKN), men i december 2012 
stadfæstede NKMN Team Natur og Miljøs afgørelse om, at forure-
ningen skulle oprenses. Oprensningen blev udført i foråret 2013, 
hvorefter Solrød Kommune meddelte, at oprensningspåbuddet var 
efterkommet. 

Tilladelser efter Jordforureningslovens § 8
Forureninger i jord og grundvand kortlægges af Regionen. Såfremt 
der er mistanke om forurening bliver ejendommen kortlagt på 
V1, og hvis der er konstateret væsentlig forurening, bliver area-
let kortlagt på V2. Når et areal bliver kortlagt, gælder der særlige 
regler ved flytning af jord, bygge- og anlægsarbejder og ændring 
af anvendelsen af det kortlagte areal.

En ejer af en ejendom skal søge kommunen om tilladelse efter 
Jordforureningslovens §8 før ejeren ændrer det kortlagte areal 
til f.eks. bolig. Desuden skal ejeren søge om tilladelse til bygge-/
anlægsarbejder i et kortlagt areal, såfremt ejendommen ligger i et 
særligt drikkevandsområde eller lignende.

I 2013 modtog Solrød Kommune 4 ansøgninger om tilladelse til at 
udføre bygge/anlægsarbejder i et areal, hvor der er mistanke om 
forurening (kortlagt på V1) eller, hvor der er konstateret forurening 
(kortlagt på V2). 

De to af ansøgninger var i relation til udvidelsen af Køge Bugt  
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Motorvejen, som har bevirket, at en gasledning under motorvejs-
broen skulle omlægges. EnergiNet har i 2013 påbegyndt opførelse 
af en ny koblingsstation i Karlstrup erhvervsområde. Hele området 
er kortlagt på vidensniveau 1 og anlægsarbejdet krævede derfor 
en §8-tilladelse. Etablering af den nye Ringsted-bane har bevirket, 
at en af virksomhederne i erhvervsområdet planlægger at ændre 
på bygningerne i det kortlagte areal. Den pågældende virksom-
hed har ansøgt og fået meddelt en §8 tilladelse i 2013. Bygge- og 
anlægsarbejdet er i 2014 ikke påbegyndt. 

Den sidste ansøgning om tilladelse efter Jordforureningslovens §8 
omhandler en påtænkt oprensning af en konstateret olieforurening 
på en ejendom i Havdrup.   

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19
Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 19 må man ikke uden tilladelse 
udlægge produkter, materialer og stoffer ud på jordarealer, som 
kan forurene jord og grundvand. Dette er for at sikre, at kendt 
forurening ikke spredes og dermed forebygge, at der opstår nye 
forurenede områder. 

I 2013 modtog Solrød Kommune én ansøgning. Vejdirektoratet 
ansøgte Solrød Kommune om midlertidigt at mellemdeponere let-
tere forurenet jord for senere at genindbygge jorden på offentlige 
vejarealer, som berøres af projektet. 

Baggrunden for ansøgningen var, at Køge Bugt motorvejen skal 
udvides på strækningen mellem afkørslerne Greve S og Solrød S. 
Vejdirektoratet fik tilladelsen. 

Jordflytninger
Kommunens myndighedsbehandling af sager om jordflytninger 
er baseret på Jordflytningsbekendtgørelse14. Bekendtgørelsen 
udspringer af Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven og 
omhandler anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flyt-
ning af jord. 

Jordflytningsbekendtgørelsen har til formål at sikre at, flytning 
af jord fra forurenede områder ikke spredes på ikke-forurenede 
områder. Derfor skal flytning af jord fra områder, som kan være 
forurenede, anmeldes til kommunen.

I 2013 modtog Solrød Kommune 98 anmeldelser af jordflytninger. 

 

14     Bekendtgørelse om jordflytninger nr. 1479 

af 12. december 2007
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Varmeforsyning
Kommunens myndighed på varmeforsyningsområdet er omfattet 
af Varmeforsyningsloven15og Bekendtgørelse om godkendelse af 
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg16.

Kommunen har, i henhold til det nævnte lovgrundlag, ansvaret for 
at udføre planlægning for varmeforsyningen i kommunen og god-
kende de projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg, som 
varmeproduktions- og forsyningsselskaber fremsætter. I forbin-
delse med godkendelse af varmeforsyningsprojekterne skal kom-
munen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljø-
mæssig vurdering af projekterne. Kommunen skal ved vurderingen 
påse, at projekterne er i overensstemmelse med forudsætningerne 
i varmeforsyningsloven, samt at projektet, ud fra en konkret vur-
dering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Godkendelse af kollektive varmeforsyningsprojekter
I 2013 behandlede Natur og Miljø et projektforslag fra Naturgas-
selskabet HMN og et projektforslag fra Solrød Kommune på vegne 
af Biogas A/S. Projektforslaget fra HMN omhandlede naturgas-
forsyning af 18 boliger i Lind & Risørs byggeri på Skolevænget 
i Havdrup. Projektforslaget fra Solrød Kommune omhandlede 
etablering af et biogasanlæg på Åmarken 6 samt et biogasbaseret 
kraftvarmeværk på Lerbækvej 17 (Solrød Fjernvarmeværk), med 
tilhørende biogasledning.

Samlet set opfyldte begge projektforslag kravene i henholds-
vis projektbekendtgørelsen og varmeforsyningsloven, herunder 
varmeforsyningslovens formål som er at sikre en positiv sam-
fundsøkonomi, reduktion af CO2-udledningen samt at mindske 
afhængigheden af fossile brændsler. Byrådet godkendte begge 
projektforslag i 2013.

Jordvarmeanlæg
Etablering af jordvarmeanlæg er omfattet af Bekendtgørelse om 
jordvarmeanlæg17. Kommunens opgave er at godkende etablering 
af jordvarmeanlæg. Godkendelsen skal bl.a. sikre, at der ikke sker 
forurening af jord og grundvand både under anlægsarbejdet og 
ved den efterfølgende drift af anlægget.

I 2013 gav kommunen tilladelse til etablering af 9 horisontale jord-
varmeanlæg. 

15     Lov om varmeforsyning nr. 1184 af 14. 

december 2011 

16     Bekendtgørelse om godkendelse af projek-

ter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 

795 af 12. juli 2012

17     Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 

1019 af 25. oktober 2009 



NATUR- OG MILJØBERETNING 2013 27 

18    Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. 

december 2012 

Affald
Kommunens myndighedsbehandling på affaldsområdet er base-
ret på Affaldsbekendtgørelsen18 og kommunens affaldsregulati-
ver.  Affaldsbekendtgørelsen udspringer af Miljøbeskyttelsesloven. 
Kommunens myndighedsopgaver i relation til bekendtgørelsen er 
bl.a. at anvise visse former for affald til behandling og bortskaf-
felse, klassificere affald, udarbejde affaldsregulativer samt afgøre 
konkrete myndighedssager som f.eks. placering af affaldsstativ 
hos borgere og virksomheder (fysiske forhold), sortering af affald, 
opkrævning af affaldsgebyr mv.

Kommunen har 2 affaldsregulativer ét for husholdningsaffald og 
ét for erhvervsaffald. Regulativernes formål er at sætte regler for 
håndtering af affaldet med henblik på at forebygge uhygiejniske 
forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen 
ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at 
fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og 
tilrettelæggelse med henblik på at etablere og skabe rammerne for 
velfungerende kommunale ordninger. I det følgende gennemgås 
myndighedssagerne på affaldsområdet i 2013. 

Opkrævning af affaldsgebyrer
Opkrævningen af gebyrer til virksomheder blev i 2012 omlagt til 
et nyt system. På grund af tekniske problemer blev opkrævningen 
udskudt til starten af 2013. I 2013 er der således udsendt gebyrer 
i maj måned for 2012 og i december måned for 2013.

Opkrævning af gebyrer til husholdninger blev opkrævet som en 
del af ejendomsskattebilletten. Opkrævningen er sket i november 
måned til betaling i januar og juli det efterfølgende år.

Anvisninger af affald til behandling/bortskaffelse 
Der har været 5 anvisninger af asbestaffald, heraf var de 4 i for-
bindelse med nedrivning af eternittag. 1 af sagerne omhandlede 
desuden brændbart affald med blyholdigt maling, og 1 anden af 
sagerne omhandlede desuden bly, pcb og klorerede paraffiner. 
Der har yderligere været 1 anvisning af affald fra udskiftning af 
døre indeholdende klorerede paraffiner og 1 anvisning af et bi-
tumenholdigt affaldsprodukt.

Affaldet er blevet anvist til hhv. Audebo Deponi og NORD (speciel 
forbrænding).
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Vandforsyning
Vandforsyningen reguleres via Vandforsyningsloven19. Formålet 
med loven er at sikre, at udbygningen og driften af private og 
kommunale vandforsyninger sker med henblik på hensigtsmæssig 
udnyttelse af vandressourcen for at opnå tilstrækkelig og kvalitets-
mæssigt tilfredsstillende drikkevand. 

Team Natur og Miljøs myndighedsopgaver på vandforsyningsom-
rådet består i tilsyn med vandværker, vandindvindingstilladelser, 
boretilladelser, tilladelser til at ændre vandforsyningsanlæggene, 
godkendelse af vandværkernes takster, udarbejdelse af regulativ 
til regulering af forholdet mellem vandværk og forbruger samt 
indsamling og indberetning af data på vandforsyningsområdet i de 
statslige registre.  

I Solrød Kommune er alle vandværkerne private. Der er 6 almene 
vandværker, der forsyner 10 husstande eller mere og ca. 68 ikke 
almene vandværker, der forsyner mindre end 10 husstande. Det er 
typisk vandboringer på landbrugsejendomme. 

Overskridelse af vandkvalitetskrav og tilsyn
Der er givet 2 henstillinger i forbindelse med overskridelser af 
vandkvalitetskravene for drikkevand på almene vandværker. Hen-
stillingerne går på at få udtaget prøver til dokumentation for over-
holdelse af vandkvalitetskravene. Der er desuden foretaget 3 tilsyn 
på de almene vandværker, bl.a. som følge af overskridelserne. 
Ingen af tilsynene med de almene vandværker har givet anledning 
til yderligere henstillinger eller andre foranstaltninger. 

For ikke almene vandværker er der foretaget 2 tilsyn i 2013. Begge 
tilsyn førte til påbudssager, og der er således i 2013 i alt givet 1 
påbud om fremskaffelse af tilfredsstillende drikkevandskvalitet, 1 
anbefaling om teknisk gennemgang af anlægget, 2 påbud omhand-
lende vandkvalitet og 1 påbud om sløjfning af drikkevandsboring. 

Godkendelse af takster
Vandværkerne skal fremsende deres takstblad til kommunen, som 
skal godkende det iht. Vandforsyningslovens § 53. De almene 
vandværker må kun opkræve de takster, som kommunen har god-
kendt.

Team Natur og Miljø gennemgår vandværkets regnskab og budget 
– herunder alder og afskrivning af eksisterende boringer, behand-

19     Lov om vandforsyning nr. 635 af 7. juni 

2012 
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lingsanlæg, beholdere, bygninger, vandledninger med videre. End-
videre kontrolleres vandværkets formue og mulighed for at kunne 
udføre en akut opgave, typisk en ny boring til erstatning for en 
boring, der er gået tør eller må tages ud af brug af anden grund. 
Når regnskab, afskrivninger, budget og formue er i orden, godken-
der kommunen takstbladet.

Team Natur og Miljø har godkendt 3 nye takstblade i 2013. 

Ansøgning om rensning af nikkel
Karlstrup Vandværk af 1959 har i slutningen af 2012 ansøgt om, 
at rense vandet for nikkel. Vandværket har, som Solrød Vandværk, 
også problemer med forhøjet koncentration af nikkel i drikkevan-
det.  Mulighederne for at få lov til at rense vandet for nikkel er 
imidlertid, iht. Vandforsyningsloven, begrænsede, idet der skal 
tages højde for, om det er muligt at løse problemet uden rensning. 
Det kan f.eks. være ved etablering af en ny boring. Den metode 
der er ansøgt om er ny, og har været afprøvet i 2012 og 2013. 
Team Miljø har deltaget i et projekt vedrørende afprøvning af den 
ny metode til rensning af nikkel i drikkevand. Initiativtageren til 
projektet er Karlstrup Vandværk af 1959 og det rådgivende inge-
niørfirma COWI A/S. Projektet, som har fået støtte fra Vandtek-
nologiens Udviklingsfond, blev afsluttet i første halvdel af 2013. 
rensemetoden var god til at rense for nikkel, men gav anledning 
til problemer med bakterievækst. Vandværket har efter afslutning 
af projektet opgivet at rense vandet og har tilsluttet sig Solrød 
Vandværk. 

Vandløb
Vandløbene reguleres via Vandløbsloven20. Lovens formål er at 
sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig over-
fladevand, spildevand og drænvand. Samtidig skal fastsættelse og 
gennemførelse af foranstaltninger efter loven ske under hensynta-
gen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes 
i henhold til anden lovgivning, herunder Miljømålsloven21. 

Myndighedsopgaven på vandløbsområdet består i udarbejdelse af 
regulativer for de kommunale vandløb. I regulativerne fastsættes 
bestemmelser om vedligeholdelse af vandløbene samt vandløbs-
myndighedens og lodsejernes pligter og rettigheder i forbindelse 
med brug og drift af vandløbene og de vandløbsnære arealer. Ved-
ligeholdelsen fastsættes ud fra vandløbets evne til at aflede vand 
samtidig med, at der tages størst muligt hensyn til at vandløbene 

20     Lov om vandløb nr. 927 af 24. september 

2009

21     Lov om miljømål m.v. for vandforekomster 

og internationale naturbeskyttelsesom-

råder nr. 932 af 24.september 2009
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opfylder den miljømålsætning, der er til det enkelte vandløb. Miljø-
målsætningen fastsættes af staten i henhold til Miljømålsloven.

Udover udarbejdelse af regulativer har vandløbsmyndigheden 
også til opgave at udarbejde tilladelser til regulering af vandløb, 
tilladelser til krydsning af vandløb med div. ledninger, broer, og 
røroverkørsler samt vurdere tilladelser til byggeri tæt på vandløb. 
Derudover er det også vandløbsmyndighedens opgave at medvirke 
til afklaring af private vandløbs benyttelse og vedligeholdelse,  
såfremt de private lodsejere ikke kan nå til enighed om disse 
spørgsmål.

Udarbejdelse af tilladelser til krydsning af vandløb
I 2013 har Greve Solrød Forsyning, HMN og VEKS ansøgt om til-
ladelse til krydsning af flere vandløb i forbindelse med nyanlæg af 
henholdsvis spildevands- naturgas- og fjernvarmeledninger. Det 
drejer sig om krydsning af Vildmoseløbet, Karlstrup Møllebæk, Sol-
rød Bæk og Skæringsstreget, Gammelmosestreget og Skensved Å. 
Team Natur og Miljø har i forbindelse med fjervarmeledningen del-
taget i dialogmøder, hvor løsninger og krav har været diskuteret. 
Derefter er notater som beskriver løsningerne modtaget og vur-
deret, og der er udarbejdet tilladelser til de ønskede krydsninger. 
De øvrige krydsninger har været mindre omfangsrige og er derfor 
behandlet mere rutinemæssigt uden behov for forudgående møder.
 
Tilladelse til regulering af 1 vandløb
Team Natur og Miljø har også i 2013 deltaget i dialogmøder om en 
større regulering af Solrød Bæk i forbindelse med udvidelse af mo-
torvejen og anlæg af den nye jernbane.  Løsningen for krydsnin-
gen af Solrød Bæk, som indebærer, at et eksisterende trappestyrt i 
bækken skal nedlægges og en anden mere vandløbsvenlig løsning 
skal etableres, er tæt på at være fundet. Der mangler en endelig 
aftale, som også indeholder Vejdirektoratets krydsning af bækken 
med en arbejdsvej, som skal bruges i forbindelse med Vejdirek-
toratets vedligeholdelse af de nyetablerede regnvandsbassiner på 
begge sider af bækken.

Afgørelser vedrørende ny randzonelov
I 2012 kom en ny lov om 10 m randzoner langs vandløb og søer 
(større end 100 m2) i landzone. I forbindelse med ikrafttræden af 
loven opstod der tvivlsspørgsmål om, hvor mange vandløb, der var 
omfattet af loven. Staten udarbejdede et kortgrundlag hvorpå de 
omfattede vandløb og søer var indtegnet. Lodsejerne havde selv 
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mulighed for at indberette ændringer til kortet såfremt de mente, 
at der var fejl i grundlaget. I den forbindelse havde lodsejerne 
brug for vandløbsmyndighedens afgørelse af hvorvidt private vand-
løb/søer var vandløb i henhold til vandløbsloven. Team Natur og 
Miljø har behandlet et par af disse henvendelser  i 2013. 

Badevand
Badevand reguleres i henhold til Bekendtgørelse om badevand og 
badeområder22. Team Natur og Miljøs opgave er at føre tilsyn med 
badevandet for at fastlægge badevandskvaliteten, sikre at vandet 
ikke er forurenet samt foranstalte, at der bliver taget prøver af 
vandet til nærmere undersøgelse. Endvidere består myndigheds-
opgaven i at offentliggøre kvaliteten af badevandet og udarbejde 
badevandsprofiler som blandt andet indeholder beskrivelser af 
stranden, vandet, faciliteter og forureningskilder ved de 4 bade-
vandsstationer; Trylleskoven, Østre Strandvej, Solrød Strandpark 
og Staunings Ø. 

Kontrol af badevandskvaliteten
I 2013 har der på baggrund af de forrige 4 års badevandsprøver 
været ’Tilfredsstillende badevandskvalitet’ ved 3 badevandsstatio-
ner Trylleskoven, Østre Strandvej og Solrød Strandpark, mens der 
har været ’God badevandskvalitet’ ved Staunings Ø. De prøver der 
blev taget i 2013 viste dog for størstedelens vedkommende en god 
badevandskvalitet så det forventes, at alle 4 badevandsstationer i 
2014 igen vil være klassificeret som god badevandskvalitet. 

Opdatering af badevandsprofiler
Hvert år opdateres badevandsprofilerne blandt andet med den 
ny klassifikation af badevandskvaliteten. Badevandsprofilerne og 
resultaterne af badevandsprøverne findes på kommunens hjemme-
side, som ajourføres løbende i hele badesæsonen.

Natur
Kommunen er myndighed i forhold til en lang række bestemmelser 
i Naturbeskyttelsesloven23. Lovens formål er at værne om landets 
natur og miljø og tilsigter særligt at sikre afvejningen af beskyttel-
se og benyttelse af naturen. Desuden skal loven forbedre, genop-
rette og tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og 
planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser. En del 
af natur- og kulturbeskyttelsen er reguleret i Museumsloven24. Det 
gælder indgreb i sten- og jorddiger.
 

22     Bekendtgørelse om badevand og badeom-

råder nr. 939 af 18. september 2012

23     Lov om naturbeskyttelse nr. 933 af 24. 

september 2009.

24     Museumsloven nr. 1505 af 14. december 

2006.
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Solrød Kommunes myndighedsarbejde i henhold til Naturbeskyttel-
sesloven omfatter bl.a.:
•  Dispensationsansøgninger vedrørende indgreb i beskyttede 

naturtyper herunder angivelse af vilkår og udlægning af evt. 
erstatningsarealer. 

•  Dispensationsansøgninger vedrørende indgreb indenfor beskyt-
telseslinjerne. Dog ikke strandbeskyttelseslinjen, der admini-
streres af Naturstyrelsen.

•  Konsekvensvurdering af planer og projekters indflydelse på 
internationale naturbeskyttelsesområder

•  Ansøgninger om indgreb i sten- og jorddiger

Indgreb i beskyttede naturtyper
Naturbeskyttelseslovens § 3 er udformet som en forbudsbestem-
melse, men med mulighed for at Byrådet kan dispensere i særlige 
tilfælde jf. lovens § 65, stk. 3. Der skal således foreligge særlige 
omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, 
der ændrer tilstanden af de beskyttede naturtyper, når ændringer-
ne er væsentlige eller i modstrid med ønsket om at opretholde de 
pågældende naturtyper som sådanne. Reglerne er under ét udtryk 
for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede na-
turtyper opretholdes og ikke løbende forringes. 

I 2013 har Solrød Kommune behandlet to dispensationsansøg-
ninger til indgreb i beskyttede naturtyper som vandløb, sø, eng 
og mose til den planlagte udvidelse af Køge Bugt Motorvejen og 
anlæggelse af den nye banestrækning fra København til Ringsted. 
I forbindelse med banen er der dog kun tale om en myndigheds-
udtalelse, da transportministeren jf. anlægsloven har overtaget 
myndighedsrollen i forhold til naturbeskyttelsesloven. Derudover 
er der også givet en dispensation til nedlæggelse af fjernvarmeled-
ning i Jersie Mose og en dispensation til opsætning af en fiskebro i 
Havdrup.

Indgreb indenfor beskyttelseslinjerne til skov, sø, åer, kirker og 
fortidsminder
Der har i 2013 kun været afsluttet sager, der vedrører skovbygge-
linjen.

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som 
landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde 
levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst. 
Skovbyggelinjen er 300 m og er et forbud mod bebyggelse. 
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I de sager der i 2013 er søgt om dispensation fra skovbyggelinjen, 
har det ikke været nødvendigt at køre egentlige dispensationssa-
ger. Dette skyldes, at forholdene i alle tilfælde har været omfattet 
af lovens undtagelsesbestemmelser. 

Konsekvensvurderinger i forhold til planer og projekters indflydelse 
på internationale naturbeskyttelsesområder og særligt beskyttel-
seskrævende arter (Natura 2000-områder)
Ifølge Habitatbekendtgørelsen25 skal Solrød Kommune foretage en 
vurdering af, om et ansøgt projekt i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvens-
vurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under 
hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. 
Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale natur-
beskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det 
ansøgte. Der skal ligeså foretages en vurdering af det ansøgte 
projekts eventuelle indvirkning på de beskyttelseskrævende arter, 
som fremgår af habitatdirektivets bilag 4. 

Ovenstående vurderinger bliver foretaget i forbindelse med den 
øvrige sagsbehandling og er således foretaget i forbindelse med 
fx § 3 dispensationerne til udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen 
og til banen. Det blev i denne sammenhæng konkluderet, at der 
var udarbejdet tilstrækkelige afværgeforanstaltninger til at hindre 
en negativ påvirkning af områdets særligt beskyttelseskrævende 
arter.

Anmeldelsessager jf. naturbeskyttelseslovens § 19b
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 19b er en række aktiviteter26 i 
de internationale naturbeskyttelsesområder anmeldelsespligtige, 
uanset om det sker i naturtyper, der er omfattede af naturbe-
skyttelsesloven. Ejeren skal give kommunen skriftligt besked om 
projektet, inden aktiviteten iværksættes. Kommunen skal efterføl-
gende tage stilling til, om aktiviteten vil medføre en forringelse for 
de arter og naturtyper, som er udpegningsgrundlaget for området.

Solrød Kommune har i 2013 behandlet en anmeldelse om opdyrkning 
af et vedvarende græsareal i fuglebeskyttelsesområdet Gl. Havdrup 
Mose. Solrød Kommune fik udarbejdet en konsekvensvurdering, der 
viste, at en genopdyrkning af det anmeldte areal ikke kan udelukkes 
at medføre en negativ påvirkning af bevaringsmålsætningerne og 
dermed skade udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, Gl. 

25    Bekendtgørelse om habitater nr. 408 af 1. 

maj 2007

26     1) Tilplantning med juletræer og skov, 

flerårige energiafgrøder, levende hegn 

og lignende i fuglebeskyttelsesområder. 

2) Rydning af samt træartsskifte og 

plantning i løvskov. 3) Ændring i tilstan-

den af søer, heder, moser og lignende, 

strandenge, strandsumpe, ferske enge, 

og overdrev, der ikke opfylder stør-

relseskriteriet i § 3. 4) Ændring i tilstanden 

af indlandssaltenge, kilder og væld samt 

vandløb, der ikke er udpeget efter § 3. 5) 

Opdyrkning af vedvarende græsarealer i 

fuglebeskyttelsesområder. 6) Opdyrkning, 

tilplantning og sandflugtsdæmpning på 

klitter. 7) Rydning af krat af havtorn, gråris 

og enebær samt skov af skovfyr på klitter. 

8) Rydning af krat af enebær på overdrev, 

der ikke er omfattet af § 3. 9) Væsentlig 

ændring inden for kort tid i græsningsin-

tensitet, herunder ophør med græsning 

eller høslæts. 10) Væsentlig ændring i 

anvendelsen af husdyrgødning, herunder 

ændret gødskning fra handelsgødning til 

husdyrgødning. 11) Etablering af anlæg, 

der er nødvendige for erhvervet, herunder 

veje. 12) Etablering af ikke-godkend-

elsespligtige virksomheder i områderne, 

der kan medføre betydelige forstyrrelser 

(eksempelvis støj). 
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Havdrup Mose. På baggrund af dette vurderede Solrød Kommune, at 
aktiviteten ikke kunne gennemføres med henvisning til naturbeskyt-
telseslovens §§ 19 b og d. Anmelder er i forbindelse med afslaget på 
genopdyrkning tilkendt en erstatning for ejendommens tab i handels-
værdi. Erstatningens størrelse er efterfølgende påklaget til Natur- og 
Miljøklagenævnet og Taksationskommissionen. Klageinstanserne har 
endnu ikke truffet afgørelse i sagen.

Indgreb i sten- og jorddiger
Kommunen er myndighed i forhold til Museumslovens § 29a, der 
vedrører beskyttede sten- og jorddiger. Kommunen har i 2013 
givet dispensation til gennembrud i to diger i forbindelse med æn-
drede markblokke som følge af etableringen af den nye jernbane. 
Desuden har der været forespørgsler i forbindelse med styret un-
derboring af diger i forbindelse med kabellægning. Dette har ikke 
krævet en dispensation. 

4.1.3 Andre miljømyndighedsopgaver 
Foruden de ovennævnte myndighedsopgaver løser Team Natur og 
Miljø også myndighedsopgaver vedrørende miljøvisitering af byg-
gesager, klagesager og tilladelser til midlertidige aktiviteter. 

Miljøvisitering af byggesager
Formålet med miljøvisitering af byggesager er at forebygge mil-
jøproblemer ved anlæg eller udvidelse af virksomheder, institutio-
ner mv. Det drejer sig om f.eks. at forebygge støj fra butikker og 
cafeer, tilstopning af spildevandsledninger pga. manglende fedtud-
skiller, afledning af eventuelt forurenet overfladevand fra parke-
ringsarealer, hydraulisk overbelastning af kloakledninger, lugtgener 
fra ventilation og udluftninger osv. Team Natur og Miljø har i 2013 
haft 8 større miljøvisiteringssager og har løbende taget del i visite-
ringsmøder med Team Plan og Byg og Team Vej og GIS, hvor også 
en del mindre sager er blevet behandlet. 

Klagesager
I 2013 har Team Natur og Miljø haft 19 forskellige klagesager. 6 af 
disse sager vedrører lugt og luftgener fra brændeovne, restauratio-
ner mv., 5 vedrører støjgener fra musikanlæg, autoreparationsvirk-
somhed, køretøjer mv., 6 vedrører affald og 2 vedrører forskelligt 
dyrehold. Disse sager har generelt ikke ført til håndhævelser fra 
kommunens side, men er blevet løst ved dialog mellem kommunen 
og parterne i sagen.  
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Tilladelser til midlertidige aktiviteter 
I henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktivite-
ter27 skal den, der midlertidigt vil foretage bl.a. støv- og støjfrem-
bringende nedrivningsarbejde, bygningsfacadearbejde og bygge- 
og anlægsarbejder i øvrigt, anmelde denne aktivitet til kommunen 
senest 14 dage før aktiviteten påbegyndes. Kommunen skal 
herefter senest 14 dage efter anmeldelsen meddele tilladelsen. 
Team Natur og Miljø har sagsbehandlet 7 tilladelser til midlertidige 
aktiviteter i 2013. Herudover er der givet en række tilladelser og 
et enkelt afslag til midlertidige anlægsaktiviteter i forbindelse med 
Vejdirektoratets udvidelse af Køre Bugt Motorvejen. 
 
Egenkontrol
Team Natur og Miljø modtager desuden løbende egenkontroller fra 
flere virksomheder og spildevandsanlæg som følge af vilkår i til-
ladelser eller miljøgodkendelser. Disse egenkontroller gennemgås 
mht. overholdelse af vilkår og det vurderes, ud fra en skematisk 
opsætning, hvordan forholdene på virksomhederne og anlæggene 
udvikler sig. 

4.2 Planlægningsopgaver
Planlægningsopgaverne består i udarbejdelse af en række planer 
på natur- og miljøområdet, som hver især beskriver status og 
fastsætter mål og indsatser for den periode, som planen skal virke 
(planperioden). Sektorplanerne; vandhandleplanen, vandforsy-
ningsplanen, indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, affaldsplanen, 
varmeforsyningsplanen, spildevandsplanen og natura 2000 handle-
planen er lovpligtige mens klimaplanen og naturkvalitetsplanen er 
frivillige for kommunen at udarbejde. Desuden er der krav om, at 
alle kommuner med udgangen af 2013 skal have udarbejdet en kli-
matilpasningsplan som en del af kommuneplanen. Generet gælder, 
at planerne fungerer som et arbejdsredskab for kommunen i plan-
perioden samtidig med, at de skal orientere kommunens borgere, 
virksomheder og andre interesserede om den forventede udvikling 
indenfor de respektive planområder i kommunen.

4.2.1 Vandhandleplanen
Vandhandleplanen udarbejdes i henhold til Miljømålsloven28. 
Formålet med loven er at fastlægge rammerne for beskyttelsen af 
overfladevand, grundvand og natur. De nærmere miljømål fastlæg-
ges af Miljøministeriet, der samtidig skal udarbejde et overvåg-
ningsprogram, som skal dokumentere, om målene nås.  

27     Bekendtgørelse om miljøregulering af 

visse aktiviteter nr. 639 af 13. juni 2012.

28     Lov om miljømål m.v. for vandforekomster 

og internationale naturbeskyttelsesom-

råder nr. 932 af 24.september 2009.
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Danmark er inddelt i 23 Hovedvandoplande. Solrød Kommune hø-
rer til hovedvandopland Køge Bugt. Miljøministeriet fastlægger i en 
vandplan de indsatser, der skal gennemføres for at indfri målene 
for vandkvaliteten inden for de respektive vanddistrikter. På bag-
grund af Miljøministeriets vandplaner skal kommunerne udarbejde 
handleplaner for den konkrete indsats i deres områder. 

Miljøministeriet udsendte vandplanerne i december 2011. Kom-
munerne havde efterfølgende ca. 1 år til at udarbejde vandhand-
leplanerne. Solrød Byråd vedtog den endelige vandhandleplan for 
Solrød Kommune i november 2012.  Planen indeholder konkrete 
indsatser i forhold til vandløb og spildevand samt en administrativ 
praksis for fornyelser af vandindvindingstilladelser til vandvær-
kerne.   

Miljøministeriets vandplaner blev i høringsperioden påklaget til 
Natur og Miljøklagenævnet. Klagenævnets afgørelse, som kom i 
december 2012, indebar at vandplanerne blev kendt ugyldige, idet 
klagenævnet fandt at høringsfristen var for kort. Det har medført, 
at kommunernes vandplaner også er ugyldige, idet grundlaget er 
faldet bort. Staten udsendte vandplanerne i en ny høring, der blev 
afsluttet i december 2013. Det forventes, at første generation af 
vandplanerne bliver endelig vedtaget i første halvdel af 2014. Her-
efter skal kommunens vandhandleplan vedtages på ny i byrådet.  

Vandplanarbejdet er opdelt i 3 planperioder, den første planperiode 
går fra 2010 til 2015.  
Naturstyrelsen har igangsat arbejdet med 2. planperiode. Til hjælp 
med prioritering af indsatser på vandløb har de i slutningen af 
2013 bedt kommunerne nedsætte en række vandråd bestående 
af repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer. Arbejdet 
med vandrådene fortsættes i 2014. 

4.2.2 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse udarbejdes iht. Vandforsy-
ningslove29. Danmark har en national målsætning for drikkevands-
forsyning, som går på, at vandforsyningen skal være baseret på 
rent grundvand – dvs. uden pesticider, klorerede opløsningsmidler, 
oliekomponenter og forhøjede indhold af problemstoffer som f.eks. 
nitrat og nikkel. Som hovedregel må vandet kun gennemgå en helt 
simpel rensning, inden det sendes ud til forbrugerne. Nogle steder 
er man dog blevet indhentet af fortidens synder, så man i dag står 
uden mulighed for at forsyne borgerne med rent drikkevand. Da 

29     Bekendtgørelse af lov om vandforsyning 

mv. nr. 635 af 07. juni 2010
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der sjældent gives tilladelse til videregående rensning af vandet, er 
konsekvensen, at vandværker over hele landet har været tvunget 
til at lukke boringer og forsøge at finde nye kildepladser. 

I 1999 besluttede folketinget at gennemføre en kortlægning af de 
vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægnin-
gen er at sikre nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning. Det 
er Naturstyrelsen der gennemfører kortlægningen, der efterfølgen-
de anvendes som datagrundlag til udarbejdelsen af indsatsplaner 
for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder. Det er kom-
munerne, der udarbejder de efterfølgende indsatsplaner. Indsat-
splaner for grundvandsbeskyttelse er dynamiske handlingsplaner, 
der beskriver, hvad der konkret skal iværksættes for at beskytte 
grundvandet i et bestemt område. Indsatsplanerne skal udarbejdes 
for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikke-
vandsinteresser (OSD). Da hele Solrød kommune er udpeget som 
OSD, skal der udarbejdes indsatsplaner for hele Kommunen. 

Solrød Kommune skal i alt udarbejde indsatsplaner for grund-
vandsbeskyttelse i 3 delområder: Solrød Strand, Havdrup og Lille 
Skensved. Sidstnævnte udarbejdes i samarbejde med Køge Kom-
mune. Indsatsplanen for Solrød Strand og Havdrup er udarbejdet. 
Indsatsplanen for Lille Skensved er under udarbejdelse. Det er 
Køge Kommune, der er pennefører på planen. 

I 2013 har Team Natur og Miljø arbejdet på en revision af ind-
satsplanen for Solrød Strandområdet. Første udkast har været i 
forhøring hos vandværkerne. Den endelige revision forventes at 
foreligge i 2014.  

4.2.3 Vandforsyningsplanen  
Kommunerne skal i henhold til Vandforsyningslovens § 14 udarbej-
de vandforsyningsplaner, der beskriver, hvorledes vandforsyningen 
i kommunen skal tilrettelægges og sikres. Vandforsyningsplanen 
skal udarbejdes i samarbejde med de almene vandværker. Planen 
indeholder, udover de lovmæssige krav til planens indhold, mål-
sætninger for udviklingen af vandforsyningen i kommunen og en 
række konkrete initiativer for de enkelte vandværker. 

Solrød Kommune udarbejdede sin første vandforsyningsplan i 
1991. Den blev revideret i år 2002. Team Natur og Miljø har gen-
nem 2013 arbejdet målrettet med en ny revision af planen, som 
har været i høring hos vandværkerne. Den forventes færdig til 
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vedtagelse i byrådet i 2014.  I forhold til den nuværende vandfor-
syningsplan, skal der revideres i forsyningsområderne, og der skal 
arbejdes med temaer som f.eks. forsyningssikkerhed. Vandvær-
kerne er blevet bedt om at tage stilling til, hvilke temaer de mener, 
der skal arbejdes med, så der skabes en plan, der lever op til både 
kommunens og vandværkernes krav.

4.2.4 Spildevandsplanen 
Kommunerne skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven30 og Be-
kendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.31 udarbejde spilde-
vandsplaner. Spildevandsplanen udgør det retligt bindende grund-
lag for kommunens administration af spildevandsområdet – dvs. 
for gennemførelsen af de konkrete indsatser i spildevandsplanen 
og for udøvelsen af myndighedsbehandlingen på spildevandsområ-
det. 

Den nuværende spildevandsplan dækker årene 2005 – 2012. Efter-
som planperioden udløb i 2012 har Team Natur og Miljø sammen 
med Greve Solrød Forsyning igangsat en revision af den eksiste-
rende plan. Team Natur og Miljø har i 2012 og 2013 arbejdet med 
at opdatere alle relevante data og skrive første udkast til en plan. 
Planforslaget forventes at blive indstillet til Byrådet og komme i 
efterfølgende offentlig høring i løbet af foråret 2014.

4.2.5 Klimatilpasningsplanen
Som en reaktion på de tilbagevendende oversvømmelser be-
sluttede Solrød Kommune i 2010 at få undersøgt hele regn- og 
spildevandssystemets samlede funktion under regn ved hjælp af 
et måleprogram og registreringer af faktiske forhold ved over-
svømmelserne. Nedenstående kort viser resultatet af målingerne, 
registreringerne og en vurdering af de områder i kommunen, som 
risikerer at blive oversvømmet ved regnhændelser på henholdsvis 
5 eller 10 år.
 
I takt med udarbejdelsen af oversvømmelseskortet blev der i 2011 
udarbejdet en strategi for hvordan klimatilpasningen skulle takles 
i kommunen. Strategien og oversvømmelseskortet dannede basis 
for et forslag til klimatilpasning af regnvandssystemet i byerne og 
de bynære vandløb i tilknytning til regnvandssystemerne. Klimatil-
pasningen blev i forslaget anslået til at koste omkring 200 mio. kr. 
over de næste 20 år, svarende til en årlig investering på 10 mio. 
kr. Pengene hentes fra spildevandstaksten, som forventes at stige 
jævnt. 

30     Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

nr. 879 af 26.juni 2010 

31     Bekendtgørelse om spildevandstilladelser 

m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 

3 og 4 nr. 1448 af 11. december 2007.  
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Forslaget blev vedtaget af Byrådet i oktober 2012, og i 2013 blev 
det implementeret i kommuneplanen, der således udgør den over-
ordnede ramme for klimatilpasning i Solrød Kommune. Klimatilpas-
ningsindsatsen er desuden implementeret i spildevandsplanen og 
består i: 

•  Etablering af bassiner og udvidelse af eksisterende ledningssy-
stemer efter en prioriteringsplan, der bygger på en risikovurde-
ring af oversvømmelser og skade

•  Forbedring af beredskab og herunder revision af eksisterende 
beredskabsplaner i takt med klimatilpasningen af de enkelte 
områder i kommunen 

•  Konkrete klimatilpasningsprojekter i det åbne land. 

En del af disse indsatser er allerede iværksat og undervejs.

Klimatilpasningen af de første prioriteringsområder er iværksat, 
idet der i 2013 er igangsat et projekt (Kilen), der har til formål 
at reducere risikoen for oversvømmelser i området ved siden af 

Kortet viser oversvømmelser ved en 
5 og 10 års hændelse
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Solrød Gymnasium og et stort boligområde beliggende mellem 
rådhuset og motorvejen. Tanken er også, at projektet skal fremme 
en kulturel og social blanding af områdets brugere og beboere, 
således at der kommer mere liv i bymidten. Yderligere klimatil-
pasning af prioriteringsområderne afventer pt. en kalibrering af 
det hydrauliske modelgrundlag for at få detaljeret viden til indsat-
serne. Dette arbejde foretages i samarbejde mellem Greve Solrød 
Forsyning, Team Natur og Miljø og Team Plan og Byg, der løbende 
holder klimatilpasningsmøder.    

Greve Solrød Forsyning, i samarbejde med Team Natur og Miljø, 
har i 2012 udarbejdet en beredskabsplan, som iværksættes ved 
varsler om risiko for oversvømmelser. Planen angiver, hvor der skal 
lægges sandsække, tømmes regnvandsbassiner, opstilles ekstra 
pumpekapacitet mv. Beredskabsplanen vil blive opdateret efter-
hånden som de konkrete klimatilpasningsprojekter gennemføres. 
Arbejdet for at integrere klimatilpasningen og beredskabsindsatsen 
er videreført i 2013. 
  
I det åbne land er tre udviklingsprojekter for klimatilpasning 
iværksat:

Naturpark ved Solrød Bæk
Der er løbende problemer med oversvømmelser af landbrugsarea-
ler og byområder langs med Solrød Bæk.  For at imødekomme 
dette har Team Natur og Miljø i 2013 arbejdet på en forundersøgel-
se af muligheden for at få etableret en naturpark opstrøms Solrød 
Bæk. Formålet er at lave et publikumsvenligt vådområde, der kan 
afhjælpe problemer med oversvømmelser ved at tilbageholde vand 
på markarealer når det regner, og samtidigt sørge for vand i vand-
løbet i tørre perioder. Projektet gennemføres i samarbejde mellem 
Greve Solrød Forsyning, Hofor (Hovedstadens Forsyningsselskab), 
GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser) og 
lodsejeren i området. Der er søgt midler til projektet hos NaturEr-
hvervstyrelsen. Midlerne er bevilget i slutningen af januar 2013. 
De foreløbige resultater indikerer gode muligheder for at løse flere 
af de ovennævnte problemer i området. Projektet afleveres 1. april 
2014.

Intelligent styring af afstrømningen af overfladevand til Skensved 
Å 
Hensigten med projektet er at reducere risikoen for oversvømmel-
ser af landbrugsarealer ved Skensved Å samtidig med, at miljø og 
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landbrug tænkes ind i projektet. I perioder med højt grundvands-
spejl og kraftig nedbør er vandløbets afledningskapacitet opbrugt, 
da både landbrugsarealer og Jersie By afvander regnvand til 
vandløbet. Med de store regnskyl følger også forøget udvaskning af 
næringsstoffer fra landbrugsarealerne.
 
Ideen med projektet er at udnytte den tidsmæssige forskel i 
afstrømningsmønstre fra by- og landområder. Regn i byområder 
giver store spidsafstrømninger meget hurtigt under og efter regn, 
mens landområder giver en udjævnet og langvarig afstrømning. 
Det skal derfor undersøges, om det er muligt at neddrosle afstrøm-
ningen fra de højtbeliggende landområder i oplandet til Skensved 
Å i de korte perioder, hvor der er stor afstrømning fra Jersie by. 
Det kan samtidig reducere næringsstofudvaskningen. Tiltagene vil 
være mere eller mindre teknisk avancerede lige fra simpel lukning 
af dræn til dynamisk styring af spjæld under regn. Første fase af 
projektet er igangsat i 2013 og forventes afsluttet i april 2014. 
Fase 2 forventes igangsat medio 2014. Første fase er støttet af 
Region Sjælland. 

Vand- og naturprojektet Karlslunde/Karlstrup Moser
Hensigten med projektet er at reducere risikoen for oversvømmel-
ser i de lavtliggende boligområder ved Karlslunde Strand i Greve 
og Karlstrup Strand i Solrød samtidig med, at natur og rekreative 
forhold tænkes ind i projektet. Projektet startede tilbage i 2009 
og forventes afsluttet i juni 2014. Hensigten med projektet er at 
opdele det eksisterende vandløbssystem i to vandløbssystemer 
med hvert sit opland og at anvende mosen som buffer ved høje 
vandføringer og krafttig nedbør. Det vil skabe plads i vandløbene 
og dermed reducere risikoen for oversvømmelser ved boligerne 
nedstrøms vandløbene.

4.2.6 Affaldsplanen
Kommunerne skal i henhold til Affaldsbekendtgørelsen32 udarbejde 
affaldsplaner, der gælder både for private og erhverv.  Affaldspla-
nen er et vigtigt redskab for kommunens administration af affalds-
området. Affaldsplanen er opdelt i en hoveddel, som omfatter mål 
og fokusområder for planperioden, samt en bilagsdel der indehol-
der kortlægning og prognoser.

Kommunens nuværende affaldsplan dækker perioden 2009 – 2013. 
Team Natur og Miljø har i 2012 igangsat en revision af planen. Den 
kommende plan skal tage afsæt i regeringens ressourceplan, som 

32     Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. 

december 2012
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skulle være kommet i sommeren 2012, men som først er udkom-
met i starten af 2014. Indholdet i ressourceplanen har dog været 
debatteret offentligt, så arbejdet med den kommende affaldsplan 
har været intensivt i første halvdel af 2013. I 2013 har Team Natur 
og Miljø derudover arbejdet med at gennemføre et initiativ vedr. 
affaldstjek af supermarkeder iht. den eksisterende affaldsplan.
 
Affaldstjek af supermarkeder
Formålet var at komme ud på en række virksomheder, som nor-
malt ikke indgår i de almindelige virksomhedstilsyn, og som vi 
forventede havde en stor mængde affald. Med affaldstjekket var 
der fokus på affaldstyper og håndtering. Generelt sorterer alle 
butikker pap, glas, returpant, træpaller, plastemballage, inventar 
og dagrenovation. Herudover har nogle butikker også sortering af 
eksempelvis, håndkøbsmedicin, printertoner, blomster og blom-
sterkasser. Alle anvender pappressere og flaskebåndssystemer til 
effektivisering af affaldshåndteringen.  

4.2.7 Klimaplanen
Solrød Kommune udarbejdede i 2010 en klimaplan på eget initia-
tiv. Klimaplanen har til formål at sikre, at kommunen bidrager til at 
reducere klimapåvirkningerne på linje med de krav og aftaler, der 
nationalt og internationalt er indgået. Klimaplanen dækker perio-
den 2010-2025. Det er således en langsigtet plan, hvor målet i 
2025 er at reducere drivhusgasserne med 50 %. Klimaplanen fast-
lægger en lang række projekter, der hver især skal bidrage til at nå 
målsætningen. I 2013 blev der arbejdet med følgende projekter.  

Etablering af biogas på tang og pektinaffald
Solrød Kommune har i 2010 i samarbejde med forskere og rådgiv-
ningsfirmaet Rambøll gennemført en forundersøgelse af mulighe-
den for at etablere et biogasanlæg, der skal producere CO2 neutral 
energi baseret på lokale biomasseressourcer. Forundersøgelsen 
viste, at der er god fornuft i projektet, og kommunen gik derfor 
i 2011 i gang med at udarbejde de nødvendige myndighedstil-
ladelser i form af VVM, miljøgodkendelse, kommuneplantilllæg og 
lokalplan.  

I 2013 er der udarbejdet et totalentrepriseudbud, bygherreudbud, 
aftaler med leverandører af biomasse til anlægget og aftaler for 
aftagerne af afgasset biomasse fra anlægget. Derudover er der 
arbejdet med selskabsdannelse og ekspropriation af biogasarealet 
på Åmarken 6 samt klager fra naboen dels over lokalplanforslaget 
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til Natur- og miljøklagenævnet og dels over projektforslaget og 
ekspropriationen til Energiklagenævnet.   

Status på klimaplanen
Der er i 2013 udarbejdet en status på de forskellige energiprojek-
ter, som er igangsat i perioden fra 2010-2012. For hvert projekt er 
der en kort projektbeskrivelse, forventet CO2-reduktion, tidsplan 
for projektets gennemførelse og angivelse af samarbejdspartnere. 
I tilknytning til statusopgørelsen blev der udarbejdet en ”film” over 
udviklingen af klimarbejdet i Solrød Kommune fra starten af år 
2000 til udgangen af 2012. 

4.2.8 Varmeforsyningsplanen
Kommunerne har i henhold til Varmeforsyningsloven33 ansvaret for 
varmeforsyningsplanlægningen i byerne og det åbne land. Plan-
lægningen skal ske i samarbejde med varmeforsyningsselskaberne 
i kommunen. Der findes i den nuværende varmeforsyningslov ikke 
krav om, at der skal udarbejdes samlede varmeforsyningsplaner 
som kendetegnede den oprindelige planlægning i 80’erne. Siden 
ændringen af varmeforsyningslovgivningen i 1990 har planlæg-
ningen af varmeforsyningen således fundet sted i form af udarbej-
delse og godkendelse af projektforslag, der fungerer som tillæg til 
de oprindelige varmeplaner fra før 1990.

Solrød Byråd besluttede i 2008 på eget initiativ at revidere kom-
munens varmeforsyningsplan fra 1987. Den gamle plan er dog 
fortsat juridisk gældende sammen med de varmeforsyningspro-
jekter, som siden år 2000 er godkendt i henhold til bekendtgørelse 
om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 
Varmeforsyningsplanen fra 2008 sammenskriver varmeplanen fra 
1987, de godkendte projekter, ændringer i forsyningsdistrikter, 
varmeforbruget og miljøbelastningen fra varmeforsyningen. Derud-
over indeholder planen en lang række indsatser, der hver især skal 
bidrage til at reducere miljøbelastningen fra varmeforsyningen og 
forbedre varmeforsyningssikkerheden. Team Natur og Miljø har i 
2013 gennemført og igangsat følgende varmeforsyningsindsatser: 

Udbredelse af fjernvarme i villakvarter med naturgas
Formålet med projektet var at fremme fjernvarmen i de områ-
der, der i den gamle varmeforsyningsplan, er udlagt til naturgas. 
Grunden er, at fjernvarmen er langt mere miljøvenlig end natur-
gas. Fjernvarmen i Solrød Kommune leveres af VEKS (Vestegnes 
Kraftvarme Selskab) via Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. VEKS 

33     Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning 

nr. 1184 af 14. december 2011
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modtager fjernvarmen fra overskudsvarmen fra affaldsforbrænding, 
solvarme og fra det biomassefyrede kraftvarmeværk (Avedøre 2) i 
Hvidovre. Fjernvarmen indeholder således en høj andel af vedvarende 
energi. 

Det konkrete projekt vedrørte Fredensbokvarteret, dvs. villakvarteret 
der er omkranset af Vestre Grænsevej mod nord, Tåstrupvej mod vest, 
Maglekær mod syd og S-togbanen mod øst. Det drejede sig om i alt 
211 boliger. Projektet blev desværre stoppet i juni 2013 på grund af 
store prisstigninger i fjernvarmen fra VEKS.  

Etablering af solvarme i Havdrup Vest
I 2013 er der udarbejdet en forundersøgelse af muligheden for at 
etablere et solvarmeanlæg ved Havdrup Vest som supplement til 
Solrød Fjernvarmes naturgasfyrede kraftvarmeværk på Møllemarken 
i Havdrup. Solvarmeanlægget skal sikre, at varmeforsyningen til det 
nye byudviklingsområde Havdrup Vest kan blive baseret på vedva-
rende energi. Derudover vil de eksisterende boliger i nærheden også 
kunne tilbydes fjernvarme med vedvarende energi, og naturgasforbru-
get på kraftvarmeværket vil kunne reduceres. Forundersøgelsen viser, 
at det er et bæredygtigt projekt både miljømæssigt og økonomisk, og 
det er derfor besluttet at igangsætte mere deltaljerede undersøgelser 
i 2014. 

Varmeforsyningsplanens planperiode strækker sig fra 2008-2012. Pla-
nen skulle således revideres i 2013. Team Natur og Miljø har i foråret 
2013 indstillet til Byrådet, at varmeforsyningsplanen fremadrettet 
bliver en del af en samlet klima-og energiplan for Solrød Kommune. 
Klima- og energiplanen forventes udarbejdet i 2014.

4.2.9 Natura 2000 handleplaner
Kommunens Natura 2000 handleplaner udarbejdes i henhold til Miljø-
målsloven34. Natura 2000-områderne har en særlig natur, som lig-
ger i de største og mest sårbare af kommunens naturområder. Derfor 
indgår både områder til lands og til vands. I kommunen har vi to 
Natura 2000 områder; Ølsemagle Strand og Staunings Ø samt Gam-
mel Havdrup Mose. 

Solrød Kommune udarbejdede i 2012 i samarbejde med nabokommu-
nerne, Køge og Roskilde, samt Naturstyrelsen, Natura 2000-handle-
planer for de to Natura 2000-områder. Planerne løber ind til udgangen 
af 2015, hvorefter næste generation af planer træder i kraft. Målet er 
at stoppe tilbagegangen og forbedre den natur, der er omfattet af EU’s 

34    Lov om miljømål m.v. for vandforekomster 

og internationale naturbeskyttelsesområder 

nr. 932 af 24.september 2009.
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direktiver om beskyttelse af natur. Team Natur og Miljø har i 2013 
arbejdet med implementeringen af handleplanerne. 

4.3 Driftsopgaver
Teamets driftsopgaver består i indsamling og bortskaffelse af affald 
fra private husstande, i vedligeholdelse af de kommunale vandløb 
samt i gennemførelse af pleje- og driftsplaner for naturområderne 
i kommunen.

Affald
Solrød Kommune har udlicitereret indsamling og transport af affald 
fra borgerne til renovationsfirmaet RenoNorden. Team Natur og 
Miljø varetager driftsopgaver i form af borgerhenvendelser, vedli-
geholdelse af data, tilsyn og kontraktstyring.

Den løbende drift er ikke beskrevet, men af særlige opgaver, der 
har været i 2013, kan nævnes nedenstående.

Mit Affald
I december 2013 er der på hjemmesiden igangsat ’Mit Affald’, der 
indeholder en række informations- og servicetjenester. På Mit Af-
fald vælger borgeren sin adresse og kan herefter se, hvilke ordnin-
ger der er tilknyttet adressen. Borgerne kan se, hvornår der bliver 
hentet dagrenovation eller storskrald, en guide over hvordan man 
skal sortere sit affald, der er mulighed for at tilmelde flere tømnin-
ger eller anmelde manglende tømning, og endelig er der mulighed 
for at tilmelde sig en sms-tjeneste, så der bliver sendt en sms eller 
e-mail, når det er tid til at få hentet dagrenovation eller storskrald. 
Sms-tjenesten bruges endvidere, hvis der er ændringer i indsam-
lingen.

Mit Affald er desuden lavet som en App og er et led i at gøre kom-
munikationen mere digital. 

Klager over affaldsordningerne
2013 har ligesom 2012 været præget af en velfungerende affalds-
ordning med få klager. Der har været 173 berettigede klager. Heraf 
har de 117 klager handlet om, at sække til dagrenovation ikke er 
blevet hentet. Det svarer til, at ca. 1 ud af hver 3.000 dagrenova-
tionssæk ikke bliver hentet. Kommunen har fastsat et mål om, at 
fejl på afhentning af dagrenovation skal ligge under 5‰ hvert år. 
Målet i 2013 er således nået. 
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4.3.2 Vandløb
I Solrød Kommune har vi ca. 30 km offentlige vandløb fordelt på 
3 vandløbssystemer: Karlstrup Mosebæksystemet, Solrød Bæk-
systemet og Skensved Å systemet. Team Natur og Miljøs opgave 
er at sørge for, at de kommunale vandløb vedligeholdes i henhold 
til de fastsatte bestemmelser i de respektive vandløbsregulativer. 
Teamet har udliciteret den fysiske opgave med vedligeholdelse 
af vandløbende til Hede Danmark. Ind til oktober 2013 har kom-
munens Vej og Parkafdeling også løst nogle opgaver vedrørende 
vedligeholdelsen af vandløbene. Disse opgaver er nu overtaget af 
kommunens entreprenør på vej og parkområdet - OK Nygaard. Af 
særlige opgaver i 2013 kan nævnes følgende:

Grødeskæringer mv. 
Der er foretaget 2 grødeskæringer i strømrenden på alle de åbne 
vandløbsstrækninger. Grødeskæringen er primært sket ved hjælp 
af håndkraft. Kun hvor vandløbsbunden var meget blød, blev der 
anvendt maskine af hensyn til sikkerheden ved arbejdets udfø-
relse. 

De rørlagte strækninger er blevet gennemgået for at konstatere, 
om der er sammenfald af rørene, og de synlige brønde er blevet 
tilset for sandaflejringer for at sikre, at der er frit gennemløb for 
vandet. 

De flisebelagte strækninger i Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk er 
blevet gennemgået systematisk 1 gang. Der blev opsamlet grene, 
blade, cykler m.m. Udover dette har Vej og Park også ført punkt-
vis tilsyn med strækningerne, hvor de bl.a. har fjernet nedfaldne 
grene efter de 2 storme og repareret et hegn m.m. Derudover er 
Solrød Bæk på strækningen fra motorvejen og ned til rørene ved 
Mosevej blevet oprenset for aflejret sand.

Fjernelse af bjørneklo
Der er blevet fjernet Bjørneklo på vandløbenes skråninger 2 gange 
i 2013. Derudover er der blevet foretaget en ekstra slåning af bjør-
neklo ved Skensved Å. 

Opmåling af vandløb
Der er foretaget en opmåling af hele Skensved Å. Opmålingen 
er foretaget i overensstemmelse med de nyligt vedtagne guideli-
nes for opmåling af vandløb. Formålet med opmålingen er dels at 
vurdere, om vandløbet lever op til regulativets bestemmelser om 
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vandføringskapacitet og dels til brug for revision af vandløbsregu-
lativet. Revisionen forventes foretaget i løbet af 2014.

Udløbene på stranden 
Udløbene på stranden er jævnligt blevet tilset og oprenset for 
sandaflejringer af Vej og Park. Vej og Park har også løbende tilset 
alle røroverkørsler ved offentlige veje og sørget for at fjerne an-
samlinger af grene m.m. 

4.3.3 Naturpleje
Kommunen er forpligtet til at pleje de kommunale naturarealer. 
Det kan være i form af rydning af uønsket opvækst, bekæmpelse 
af ikke hjemmehørende arter som rynket rose og bjørneklo, ved-
ligeholdelse af indhegning til afgræsning, affaldsindsamling samt 
vedligeholdelse og udbygning af publikumsfaciliteter som skiltning, 
bænke, borde mv. I praksis har det været Vej og Parkafdelingen, 
der har taget sig af dette, og nu er det kommunens eksterne 
entreprenør OK Nygaard, der løser opgaven. Team Natur og Miljøs 
opgave er at kontrollere, at plejen af naturarealerne bliver udført 
som anvist i pleje- og driftsplanerne for områderne og prioritere 
særlige plejeindsatser for året. 
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Kommunen har i 2013 ikke overholdt aftalen om minimumsfre-
kvenser gældende frem til 22. maj 2013 for tilsyn på to virksom-
hedskategorier, da nogle tilsyn på disse virksomheder først var 
planlagt til efter d. 22. maj 2013. Forudsat, at reglerne ikke var 
blevet ændret, men var gældende for hele 2013, ville tilsynsfor-
pligtelsen være rigeligt overholdt, som det fremgår af beretningen. 
Det ses også af beretningen, at Solrød Kommune opfylder kravene 
for målopfyldelse i 2013 i henhold til reglerne i den nye bekendtgø-
relse, som har været gældende fra d. 23. maj 2013. 

Det er samtidig administrationens vurdering, at der er en udbredt 
forståelse for at samarbejde om at forebygge miljøproblemer 
iblandt virksomhederne, og at de fleste tilfælde af uhensigtsmæs-
sige miljøforhold bliver udbedret efter en enkelt bemærkning fra 
kommunens side.

Solrød Byråds tema om klima og energibesparelser blev fortsat i 
2013. Status ultimo 2013 er, at Team Natur og Miljø gennem tilsyn 
de sidste 4 år har haft en snak med alle relevante virksomheder i 
kommunen, der modtager tilsyn, om implementering af energibe-
sparende tiltag for en mere klimavenlig og effektiv drift.

Med hensyn til øvrige myndighedsbehandlinger kan det konklude-
res, at der i 2013 ikke har været nogen voldsomme jordforurenin-
ger, grundvandsforureninger, vandløbsforureninger m.v. Igen i år 
har der været brugt mange ressourcer på, at myndighedsbehandle 
udvidelsen af motorvejen og den nye jernbane.

Driftsopgaver og planlægningsopgaver er i 2013 forløbet hensigts-
mæssigt. På planområdet har der været arbejdet med forbere-
delsen af revisionen af spildevandsplanen, vandforsyningsplanen, 
vandhandleplanen og affaldsplanen. Desuden er der udarbejdet 
en klimatilpasningsplan og en naturkvalitetsplan, som forventes 
færdig i foråret 2014.

5. Sammenfatning
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Bilag 1. Håndhævelse
Af tabellen kan ses de håndhævelser, som kommunen har foreta-
get på virksomheder og landbrug omfattet af tilsynsbekendtgørel-
sen i 2013. 

6. Bilag

Virksomhedstype Henstilling Indskærpelse Påbud Politianmeldelser

Kapitel 5 (i) - - - -

Godkendelsespligtige 
jf. bilag 2 1 1 1 0

Bilag 1 8 0 1 0

Autoværksteder 2 0 0 0

Dyrehold 2 0 0 0

Andet 0 0 0 0

Tabel 6: Håndhævelser på virksom-
heder og landbrug i 2013
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Bilag 2. Brugerbetaling
I nedenstående tabel er vist antal tilsyn samt opkrævet brugerbe-
taling i 2013. 

Bilag 3. Team Natur & Miljøs årsplansseminar anno 2013Virksomheds-
type

Udgift  
fremmede  
tjeneste 
ydelser 

(kr.)

Virksom- 
heder  

omfattet af 
bruger- 

betaling pr. 
1.1. 2013

Samlede 
tilsyn 

(basis- 
tilsyn)

Tilsyns- 
besøg,  
totalt

Faktisk 
besøgte 
virksom-

heder

Opkrævet 
bruger- 
betaling 

(kr.)

Antal 
revur-

deringer 
af godken-

delser

Kapitel 5 (i) 0 0 0 0 0 0 0

Godkendelsesp-
ligtige jf. bilag 2 0 11 3 4 4 2.101,75 1*

Bilag 1 0 34 8 11 10 13.361,13 0

Autoværksteder 0 30 3 8 6 2.702,25 0

§ 42 0 0 1** 5 3 0 0

Dyrehold med 
mere end 75 DE 0 0 0 0 0 0 0

Dyrehold med 
mellem 3 DE – 
75 DE & land-
brug m. § 16 
tilladelse 

0 12 0 1 1 0 0

Andet*** 0 0 0** 13 12 0 0

I alt 0 87 15 42 36 18.165,13 1

Tabel 7: Tilsyn samt opkrævet bru-
gerbetaling i 2013      

* I 2013 er der meddelt en revurdering af miljøgodkendelsen for kommunens Modtagestation for farligt affald. Udarbejdelsen af denne foregik 

dog primært i 2012. 

** Ét samlet tilsyn med en benzinstation

*** Tilsyn med klagesager mv. 



52 NATUR- OG MILJØBERETNING 2013

Bilag 3. Team Natur og Miljøs årsplansseminar 2013
Det var nogle kolde og stormfulde dage i november, da Team 
Natur og Miljø drog på udflugt til det nordsjællandske for at lægge 
skumle planer om motivation, gejst og målsætninger for det kom-
mende år. Med sådan en mission skulle noget gå galt, og et par 
stykker blev dog også forhindret på vejen, men var i tankerne hos 
de resterende. 

Det hele startede med skræk og advarsel; egypternes ’five star re-
staurants’ er begravede i affald! Kollegaer husk jeres mission – det 
er beskyttelse af natur og miljø det gælder. Det centrale spørgsmål 
var: hvordan husker vi vores mission i hver enkelt sag, stor som 
lille?

Sagen sat på spidsen og med et oplæg om metodisk tilgang til pro-
blem, mål og handling samt en bunke farvet papir i bagagen var 
vi klar til gruppevis at diskutere vores mål, og hvordan de bedst 
implementeres i vores daglige procedurer.     

Fokus var nu på spildevand. 
Efter et par timers tankespirende og ikke mindst kreativt-udfol-
delsesmotiverende (se billede) gruppearbejde blev der præsente-
ret og diskuteret i plenum. Konklusionerne var sikkert mange og 
forskelligartede, men de vigtigste var måske at:

1.   En enkelt procedure trængte til en gevaldig opstrammer. Siden 
hvornår er Køge Bugt blevet til et vandløb - ups.

2.   Der findes alternative og spændende måder at øge miljø- og 
naturbeskyttelsen, når blot der arbejdes tværfagligt og tænkes 
problem- og kildeorienteret. 

3.   Vi har nogle konkrete udfordringer i forhold til at gøre bedst 
brug af de andres fagligheder – uden at spilde deres tid, samt 
mht. at skabe ejerskab omkring vores planer og projekter ud-
adtil – på rådhuset og blandt borgere og virksomheder. 

Og så var der fri leg og gåtur med hjælpevogn. 
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Den følgende dag stod på motivation og vanebrydning med Stine 
Helles. Her tog vi fat på de konkrete udfordringer, som vi havde 
identificeret dagen før og fokuserede på, hvordan vi i fremtiden 
skal imødekomme disse udfordringer.

Gennem mere gruppearbejde og plenumdiskussion stramt styret/
motiveret af Stine kom vi frem til to konkrete løsningsforslag, som 
der skal arbejdes videre på i det nye år:  

1.  Model for sagsbehandling af større sager på teammødet
2.  Model for dialog med omverdenen omkring projekter og planer 

Det hele blev afrundet med opsamling og forberedelse til næste 
års projekter og planer, samt selvfølgelig frokost – vi er jo ikke 
Team Mad, Natur og Miljø for ingenting. 



Planlægning
Revision af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse  ved Solrød Strand       
Revision af vandforsyningsplanen  Ja
Revision af spildevandsplanen
Revision af affaldsplanen
Vandhandleplanen                                                                           
Status på klimaplanen
Forberedelse af  en samlet klima- og energiplan
Plan for udbygning af vindmøller på land
Forberedelse af risikoplan for oversvømmelser fra hav                                                              

Indsatser i planer
Biogasprojekt - Fase 2      Ja                                                                                                           
Overskudsvarme fra CPKelco til opvarming af Naurbjerg og Lille Skensved
Fjernvarme i gaslommen      Ja                                                          
Intelligent styring af afstrømningen af overfladevand fra Skensved Å        Ja
Naturpark ved Solrød Bæk
Udvikling af affaldsordninger i boligselskaberne      Ja
Implementering af  SMS og Apps i affaldsordningerne      Ja
Kommunikationsstrategi for affald      Ja
Info til skolerne om affald       Ja
Forsøg med rensning af nikkel ved ionbytning          Ja 
 
Myndighed
Landbrugstilsyn
Virksomhedstilsyn
Tilsyn med vandværker      Ja
Indvindingstilladelser til vandværker      Ja
Varsling og kontrol ifm badevand
Natur- og miljøberetning 
Behandling af  ansøgning om revideret udledningstilladelse til  S-renseanlæg
Behandling af ansøgning om revideret miljøgodkendelse til Weber
Behandling af ansøgning om nikkelrensning hos Karlstrup Vandværk
Ændring af kvalitetsstyringssystemet
Udledningstilladelse til Bane Danmark, sektion 2

Drift         
Information om klima og klimaprojekter på hjemmesiden                  
Kampagne for fjernvarmetilslutning og udskiftning af oliefyr          Ja                                                                
Kampagne  i Miljøavisen for reduktion af brugen af miljøfremmede stoffer          Ja                  
Intern og ekstern audit af kvalitetsstyringssystemet
Vedligeholdelse af vandløb
Naturpleje
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Kører planmæssigt Forsinket Gennemføres ikke

Bilag 4. Planlagte aktiviteter i Natur og Miljø, 2013

Status pr. 1. september 2013
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