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Side 3 

1 (Åben) Temadrøftelse om emner til ny spildevandsplan - næste skridt i klimatilpasningen

  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02378 

 

Resumé 
Som en del af den løbende temabaserede opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område 
afholdes en temadrøftelse om emner til den kommende spildevandsplan. 
 
I drøftelsen gives også en status på arbejdet med den eksisterende spildevandsplan.  
 

 
Baggrund 
Den nye spildevandsplan skal danne rammen for de kommende års indsats på 
spildevandsområdet, herunder med hensyn til at separere vej- og tagvand fra spildevand og 
derigennem minimere risikoen for oversvømmelser og overløb. 
 
Spildevandsplanen skal bl.a. sætte retning for kommunens indsats på klimatilpasningsområdet. 
 
Temadrøftelsen tilrettelægges med udgangspunkt i følgende:  
 

1. Orientering om rammer og proces for ny spildevandsplan 
2. Fremlæggelse af erfaringer med nuværende strategi for håndtering af spildevand og 

anbefaling til fremtidens håndtering af spildevand i et nyt afløbssystem. 
3. Drøftelse af næste skridt i klimatilpasningen.   

 
Direktør for Novafos, Carsten Nystrup, vil deltage i mødet. 
 

 

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

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 
 Dato: 12-05-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 

 



 

Side 4 

2 (Åben) Kvartalsrapportering 1. kvartal 2020 - Teknik- og Miljøudvalgets område  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02141 

 

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.  
 
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: 
 
Affaldssortering 
Med afslutningen af 1. kvartal 2020 har ca. 530 etageejendomme haft besøg af en 
affaldskonsulent fra Gentofte Kommune med henblik på opstilling af sorteringsmateriel til 
de genanvendelige fraktioner. I forhold til tidligere kvartaler kan der spores et mindre fald 
henvendelser fra ejendomme, der ønsker at implementerer affaldssortering. 
Der er udsendt opfølgende breve til de etageejendomme, som stadig ikke sorterer.  
 
Der har ligeledes været fokus på virksomheders affaldssortering, og i 1. kvartal 2020 har 
det været på ejendomme med flere kontorvirksomheder med fælles affaldsløsninger. 
Mange af disse har bæredygtighed med i deres strategier eller gør sig tanker om få det og 
de er meget motiveret for at blive hjulpet videre.    
 
Klimatilpasning  
Sammen med Gentofte Kommune har Novafos siden 2016 arbejdet på et projekt, som 
skal separere vandet i Hellerup, så regnvand og spildevand fremover vil løbe i hver deres 
ledninger under jorden. Arbejdet forventes afsluttet i 2023. Separeringsprojektet vil betyde, 
at regnvandet bedre kan ledes væk i forbindelse med blandt andet skybrud, og at antallet 
og omfanget af oversvømmelser i Hellerup derfor vil blive reduceret. Det vil også betyde, 
at kvaliteten af badevandet vil blive bedre, fordi man sjældnere vil have brug for at lede 
spildevand blandet med regnvand ud i Øresund. 
 
Endvidere er der i denne kvartalsrapport indarbejdet 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 



 

Side 5 

Teknik og Miljø indstiller, 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 
 Dato: 12-05-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport TMU - 1. kvartal 2020 (3405150 - EMN-2020-02141) 

2. Budgetændringer 1. kvt. 2020 - TM (3423277 - EMN-2020-02141) 

3. Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2020-1 (3423659 - EMN-2020-02141) 

 

3 (Åben) Orientering om Corona-situationen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02320 

 

Resumé 
I forbindelse med hjemsendelse af medarbejdere som konsekvens af nedlukningen af al ikke-
kritisk aktivitet i landets kommuner fra den 12. marts 2020 og den følgende gradvise kontrollerede 
genåbning fra den 15. april gives en orientering om den aktuelle Corona-situation på Teknik- og 
Miljøs område. 
 

 
Baggrund 
Regeringen igangsatte onsdag den 12. marts 2020 vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse 
udbredelsen af Covid-19 i Danmark. Gentofte Kommune fulgte anbefalingerne nøje og sendte 
herunder mange medarbejdere hjem. 
 
I vedlagte notat beskrives de iværksatte tiltag på Teknik- og Miljøs område. 
 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At tage orienteringen om den aktuelle Corona-situation til efterretning. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 
 Dato: 12-05-2020 

 



 

Side 6 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Notat - Orientering om Corona situationen (3423931 - EMN-2020-02320) 

 

4 (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 
 Dato: 12-05-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/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: 12-05-2020 
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Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 
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