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Side 3 

1 (Åben) Temadrøftelse om affaldshåndtering  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-04069 

 

Resumé 
Som en del af den løbende temabaserede opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område 
afholdes en temadrøftelse om den indgåede klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær 

økonomi samt aftalens konsekvenser for Gentofte Kommunes kommende affaldsplan.  
 
Baggrund 
Regeringen indgik den 16. juni 2020 en Klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 
med bred opbakning i folketinget. Klimaaftalens målsætning er, at affaldssektoren skal være 
klimaneutral i 2030, og at 80 pct. af dansk plast skal være udsorteret fra forbrændingen i 2030, 
mens affaldskurven skal knækkes, så vi får mindre affald, mindre spild og mere genbrug. 
Cirkulær økonomi skal være den nye vækstmotor.  
Klimaaftalen indeholder en lang række initiativer med konsekvens for den kommunale 
affaldshåndtering. Fx krav om sortering af 10 forskellige slags affald ved alle husstande, ens 
affaldspiktogrammer til alle indsamlingsordninger samt mål om 60% genanvendelse af det 
indsamlede plastikaffald.  
I sammenhæng med såvel den nationale klimaplan som den kommende nationale affaldsplan er 
Gentofte Kommune i gang med at forberede den kommende Affaldsplan 2020-2026, der skal 
danne rammerne for de kommende års indsats på affaldsområdet i Gentofte.  
 
Temadrøftelsen tilrettelægges med udgangspunkt i følgende: 
 
1. Orientering om regeringens Klimaaftale for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi og 

konsekvenserne for affaldsordningen i Gentofte Kommune 
2. Orientering om arbejdet med Gentofte Kommunes kommende affaldsplan 
3.  Drøftelse af næste skridt i affaldshåndteringen 
 
Repræsentanter fra Vestforbrændingen deltager i mødet. 
 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At punktet drøftes. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 
 Dato: 20-08-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 

 



 

Side 4 

2 (Åben) Gentofte-Plan 2021 - Teknik- og Miljøudvalget  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03471 

 

Resumé 
Økonomiudvalget godkendte 27. april 2020, punkt 32, processen og tidsplanen for udarbejdelse af 
Gentofte-Plan 2021, herunder behandling af Gentofte-Plan 2021 i de stående udvalg og 
Økonomiudvalget. På den baggrund lægges op til, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at 
vedlagte forslag til mål- og økonomiafsnit på Teknik og Miljøs målområder indarbejdes i forslag til 
Gentofte-Plan 2021. 

 
Baggrund 
Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at 
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for 
Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2021 den 27. april 2020.   
 
I Gentofte-Plan indgår visionen samt en beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert 
målområde. 
Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2021 primo september 
indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende 
tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.  
 
Forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde forelægges til drøftelse og 
godkendelse.  
 

 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller  
 
Til Teknik og Miljøudvalget:  
 
At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte–Plan 2021. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 
 Dato: 20-08-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Mål og Økonomi - Teknik og Miljø 2021 LBO (3548168 - EMN-2020-03471) 

 

3 (Åben) Kvartalsrapportering 2. kvartal 2020 - Teknik- og Miljøudvalgets område  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03366 

 

Resumé 
Som en del af den politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal skal 
have en rapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering.  
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Rapporteringen for Teknik- og Miljøudvalgets område indeholder økonomital, grafer, nøgletal og en 
status på aktuelle aktiviteter, der er centrale i arbejdet med visioner og politiske mål inden for 
området.  
 

 

 
Baggrund 
I kvartalsrapporten gennemgås den samlede økonomistatus for Teknik- og Miljøudvalgets område 
for 1. kvartal 2020. Der gives en status på området Park og Vej, Natur og Miljø, som ligger inden 
for det skattefinansierede område, samt Forsyning, som ligger inden for det takstfinansierede 
område. I denne kvartalsrapport er der bl.a. oplysninger om: 
 
Bæredygtighedsprojekter 
Der har været gennemført et biodiversitetsfremmende projekt. Og projektet ”Grøn Hverdag”, hvor 
familier har fået hjælp til at omlægge deres livsstil til mere bæredygtigt forbrug og adfærd, er 
afsluttet og erfaringer her fra familier er blevet formidlet, så andre borgere kan gå inspiration en 
grønne hverdag.  
 
Ren By og affaldsindsamlinger 
Trods mindre aktivitet pga. Covid-19 er der gennemført en række arrangementer i samspil mellem 
borgere/organisationer og kommunen med fokus på at få en renere by.  
 
 
Trafik 
Kommunes løbende arbejde med børn og unges trafiksikkerhed er blevet anerkendt af Rådet for 
Sikker Trafik, der har tildelt Gentofte Kommune udmærkelse i form af ”Guldhjelmen”.  
 
Endvidere er der et afsnit, der kort beskriver de større igangværende anlægsarbejder, som er 
synlige på kommunens veje. 
 
Sidst i rapporten gives en status på anlægsområdet samt en opsummering af bevillingsstatus.  

 
 

 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 

Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 
 Dato: 20-08-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport TMU - 2. kvartal 2020 (3483950 - EMN-2020-03366) 
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2. Budgetændringer 2. kvartal 2020 - Teknik og Miljø (3548350 - EMN-2020-03366) 

 

4 (Åben) Mødeplan 2021 for Teknik- og Miljøudvalget  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03735 

 

Resumé 
Mødeplanen for Teknik- og Miljøudvalget indstilles til udvalgets godkendelse. 

 
Baggrund 
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2021. 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg. 
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie samt i dagene op til jul. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At mødeplanen for 2021 godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 
 Dato: 20-08-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Mødeplan 2021 med noter.xlsx (3545284 - EMN-2020-03735) 

 

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03651 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 
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 Dato: 20-08-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

6 (Lukket) Meddelelser fra formamden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne 

Sags ID: EMN-2019-03651 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 
 Dato: 20-08-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 
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