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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
 
1  Åbent         Anlægsbevilling - Udbygning af fjernvarme; 3. del af anlægsbevilling 
til gennemførelse af udbygningsplanens fase 1 (Hellerup) 
 
007989-2010 
 
 
Resumé 
Udbygningsplanen for fjernvarme og projektforslag for fase 1 blev med henblik på opstart af fase 1 
med tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 24. marts 2010, 
pkt. 5. 
  
Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om frigivelse af 3. del af anlægssummen 37,711 mio. kr., jf. 
skema 4. 
 
Baggrund 
Udbygningsplanen for fjernvarme og projektforslag for fase 1 blev med henblik på opstart af fase 1 
med tilhørende aktiviteter enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 24. marts 2010, 
pkt. 5 med finansiering som beskrevet i skema 4. 
  
Fase 1 dækker over områder i Hellerup med en samlet anlægssum på 200 mio. kr. 
  
GFj har hidtil fået frigivet 69.029.000 kr. af anlægssummen og søger nu om frigivelse af 3. del af 
anlægssummen. 
 

Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos kommunekredit på op 
til 200 mio. kr. til finansiering af udbygningen og senest ved byggeperiodens udløb omlægge 
denne til længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme, og påvirker 
ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Fordelingen af anlægsbevillingen fremgår af skema 
4.  

De resterende anlægsbevillinger forventes ansøgt successivt frem til 2015. 

 
 
Vurdering 

Fjernvarmeudbygningen er hidtil forløbet planmæssigt med tilslutningsprocenter på mellem 50 og 
70 % i delområderne. 

GFj har hidtil fået frigivet kr. 69.029.000,- af anlægssummen. Indeholdt i bevillingerne er 
omkostninger til bemanding for markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, 
udarbejdelse af rammeaftaler og udbud samt udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med 
udbygningen. 

 
 
 

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
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Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

At der anlægsbevilges 3. del af anlægssummen 37,711 mio. kr., jf. skema 4 til den fortsatte 
udbygning af fjernvarmeudbygningens fase 1 med finansiel dækning over det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune i 
2012. 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 2. oktober 2012 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Skema 4 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
 
2  Åbent         Anlægsbevilling - Udbygning af fjernvarme; 1. del af anlægsbevilling 
til gennemførelse af udbygningsplanens fase 2 (Vangede) 
 
052716-2011 
 
 
Resumé 
Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens fase 2 med opstart af tilhørende aktiviteter blev 
enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 30. april 2012, pkt. 6. 
 
Fase 2 har en forventet samlet anlægssum på 99 mio. kr. 
 
Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om fremrykning og frigivelse af 50 % af 1. del af anlægssummen 
hvilket beløber sig til 20 mio. kr., jf. skema 4. 
 
Baggrund 
Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens fase 2 med opstart af tilhørende aktiviteter blev 
enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 30. april 2012, pkt. 6 med finansiering som 
beskrevet nedenfor. 
  
Fase 2 dækker over flere områder i Vangede. 
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Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos kommunekredit på op 
til 99 mio. kr. til finansiering af udbygningen og senest ved byggeperiodens udløb omlægge denne 
til længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme, og påvirker ikke 
Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Fordelingen af anlægsbevillingen fremgår af skema 4.  

  

Anlægsbevillinger forventes ansøgt successivt frem til 2016. 1. del af anlægsbevillingerne er 
indarbejdet i budgetforslaget for 2013. 

Bevillingen på 50% af 1. del af anlægssummen hvilket beløber sig til 20 mio. kr. ansøges under 
forudsætning af, at Gentofte-Plan 2013 vedtages med indarbejdet rådighedsbeløb til fase 2 af 
fjernvarmeudbygningen.  
 
Vurdering 

Der søges til udførelse i 2012 frigivet  50 % af 1. del af anlægsbevilling for fase 2 til 
fjernvarmeudbygning i Vangede. Indeholdt i bevillingen er omkostninger til bemanding for 
markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, udarbejdelse af rammeaftaler og 
udbud, samt anlægsomkostninger til de første tilslutninger. 
 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

At der anlægsbevilges 50 % af 1. del af anlægssummen 20 mio. kr. jf. skema 4, til opstart af 
fjernvarmeudbygningens fase 2, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune i 2013. 

  

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 2. oktober 2012 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Skema 4 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
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3  Åbent         Anlægsbevilling - Udbygning af fjernvarme; 1. del af anlægsbevilling 
til gennemførelse af projekt til etablering af fjernvarme i flere områder i Gentofte 
langs eksisterende fjernvarmenet. 
 
021022-2012 
 
 
Resumé 
Projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning for flere områder i Gentofte langs det 
eksisterende fjernvarmenet med opstart af tilhørende aktiviteter blev enstemmigt vedtaget på 
kommunalbestyrelsesmøde d. 24. september 2012, pkt. 10. 
 
Projektet har en forventet samlet anlægssum på 29 mio. kr. 
 
Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om frigivelse af 1. del af anlægsbevillingen på 4,5 mio. kr. 
 
Baggrund 
Projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning for flere områder i Gentofte langs det 
eksisterende fjernvarmenet med opstart af tilhørende aktiviteter blev enstemmigt vedtaget på 
kommunalbestyrelsesmøde d.  24. september 2012, pkt. 10 med finansiering som beskrevet 
nedenfor. 
 

Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos kommunekredit på op 
til 29 mio. kr. til finansiering af udbygningen og senest ved byggeperiodens udløb omlægge denne 
til længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme, og påvirker ikke 
Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Opdelingen af anlægsbevillingen fremgår af skema 4.  

Anlægsbevillinger forventes ansøgt successivt frem til 2015. 

Der søges til udførelse i 2012 frigivet 1. del af anlægsbevilling for projektet til fjernvarmeudbygning 
langs eksisterende fjernvarmenet. Indeholdt i bevillingen er omkostninger til bemanding for 
markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, udarbejdelse af rammeaftaler og 
udbud, samt anlægsomkostninger til de første tilslutninger. 
 
Vurdering 

I efteråret 2012 påbegyndes etableringen af fjernvarme i Gamlehave Allé. Det samlede projekt 
forventes gennemført over en periode på 3 år. Indeholdt i denne bevilling er omkostninger til 
planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering og anlægsomkostninger til tilslutningerne på 
Gamlehave Allé. 

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der anlægsbevilges 1. del af anlægssummen på 4,5 mio. kr. jf. skema 4 til projektet med 
finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til udbygning af 
fjernvarme i Gentofte Kommune i 2012. 
 
Beslutninger 
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Teknik- og Miljøudvalget, møde den 2. oktober 2012 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Skema 4 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
 
4  Åbent         Anlægsbevilling - Udbygning af fjernvarme; 1. del af anlægsbevilling 
til lejeordning vedr. levering og montering af fjernvarmevekslere 
 
021070-2012 
 
 
Resumé 
På Kommunalbestyrelsens møde d. 25. juni 2012, pkt. 16, blev det enstemmigt vedtaget at give 
Gentofte Fjernvarme (GFj) bemyndigelse til at opstarte lejeordning vedr. fjernvarmevekslere med 
en tilslutningseffekt på op til 50 kW. 
 
Lejeordningen forventes at kræve en investering på op til ca. 12 mio. kr. årligt og påvirker ikke 
taksten for fjernvarme for øvrige fjernvarmekunder. 
 
GFj søger om frigivelse af 1. del af anlægsbevillingen på 3 mio. kr. jf. skema 4, der forventes at 
dække udgifterne til indkøb og opsætning for de første 100 lejere. 
 
Baggrund 
På Kommunalbestyrelsens møde d. 25. juni 2012, pkt. 16, blev det enstemmigt vedtaget at give 
Gentofte Fjernvarme (GFj) bemyndigelse til at opstarte lejeordning vedr. fjernvarmevekslere med 
en tilslutningseffekt på op til 50 kW. 
 
GFj søger om frigivelse af 1. del af anlægsbevillingen på 3 mio. kr., der forventes at dække 
udgifterne til indkøb og opsætning for de første 100 lejere. 
 
Indeholdt i bevillingen er omkostninger til bemanding for markedsføring, planlægning og tilsyn, 
rådgivning og projektering, udarbejdelse af rammeaftaler og udbud samt anlægsomkostninger til 
de første 100 anlæg. 
 
Vurdering 
Lejeordningen forventes at kræve en investering på op til 12 mio. kr. årligt og påvirker ikke taksten 
for fjernvarme for øvrige fjernvarmekunder. Fjernvarmekunder tilknyttet lejeordningen betaler lejen 
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for deres fjernvarmeunit / fjernvarmeveksler over varmeprisen. 
 
 
Gentofte Kommune skal til brug for lejeordningen optage en byggekredit hos kommunekredit på 
den årlige anlægssum og senest ved byggeperiodens udløb omlægge denne til længerevarende 
lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra lejeordningen og påvirker ikke Gentofte Kommunes 
øvrige låneramme. 
  
GFj har været i dialog med Gentofte Gas- og Vandmesterforening om lejeordningen, og har udbudt 
pilotprojektet om opsætning af de første 100 anlæg blandt 4 VVS-installatører, der arbejder i 
udbygningsområderne. Efterfølgende vil opsætningen blive udbudt i puljer af 250 - 500 anlæg, så 
mindre installatører har mulighed for at byde på opgaven. 

Anlægbevillingen søges under forudsætning af, at Gentofte-Plan 2013 vedtages med indarbejdet 
rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarmenettet, fase 2. 

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 1. del af anlægssummen på 3 mio. kr. jf. skema 4 til opstart af 
lejeordningen, med finansiering af rådighedsbeløbet for 2013, afsat til udbygningen af fjernvarmen 
fase 2.  
  
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 2. oktoner 2012 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Skema 4 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
 
5  Åbent         Gentofte Kommunes deltagelse i SMOKA 
 
032300-2012 
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Resumé 
I/S SMOKA er Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald. SMOKA varetager 
forsyningssikkerheden for den kommunale beredskabsforpligtelse. 

Gentofte Kommune har tidligere meddelt SMOKA, at kommunen udmelder sig af SMOKA pr. 1. 
januar 2013. Teknik og Miljø anbefaler, at Gentofte Kommune meddeler SMOKA, at kommunen 
fortsat stiller sin udmeldelse i bero. 
   
 
Baggrund 
I/S SMOKA blev i 2001 etableret i sin nuværende struktur mellem de fem ejerkommuner i I/S 
Amagerforbrænding samt 12 ejerkommuner i I/S Vestforbrænding, herunder blandt andet Lyngby-
Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune. SMOKA varetager forsyningssikkerheden for 
ejerkommunernes beredskabsforpligtelse. 
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2008, pkt. 16, blev det vedtaget med 12 
stemmer for (C + B) og 4 stemmer imod (F + T + A), at Gentofte Kommune melder sig ud af 
SMOKA pr. 1. januar 2010.   
  
På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2009, pkt. 5, blev det enstemmigt vedtaget at 
udskyde udmeldelsen til den 1. januar 2011, på Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 
2010, pkt. 14, blev det enstemmigt vedtaget at udskyde udmeldelsen til den 1. januar 2012, og på 
Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2011, pkt. 11, blev det enstemmigt vedtaget at 
udskyde udmeldelsen til den 1. januar 2013. 
 
SMOKA har i brev af 13. januar 2012 meddelt, at såfremt Gentofte Kommune ønsker yderligere 
udskydelse af udmeldingen af SMOKA’s ejerkreds, skal dette være meddelt senest den 31. 
oktober 2012.  
 
Glostrup, Rødovre og Ballerup kommuner meddelte også deres udmeldelse af SMOKA pr. 1. 
januar 2010, og har i lighed med Gentofte Kommune løbende udskudt denne til 1. januar 2013. 
 
Vurdering 
Der har fra de fire kommuners side været et ønske om, at SMOKA, i lighed med AV-Miljø, blev 
omdannet til et fælles driftsselskab under Amagerforbrænding og Vestforbrænding. Argumentet 
var, at SMOKA’s størrelse ikke berettigede til at være et interessentskab, med en så omfattende 
organisatorisk struktur til følge. 
 
På Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 5. september 2012 blev det aftalt, at Vestforbrænding 
udarbejder et beslutningsnotat med en alternativ løsning om, at SMOKAs hovedaktiviteter bliver 
lagt ind under AV-Miljø. Københavns Kommune, der er repræsenteret i både Vestforbrændings og 
Amagerforbrændings bestyrelse, udtrykte på mødet at være principiel enig. 
 
Under forudsætning af tilslutning fra SMOKAs bestyrelse og Vestforbrændings bestyrelse 
forventes det, at følgende forslag godkendes: 
 
·        Kommunerne i SMOKA I/S opløser driftsselskabet og opretholder et ”selskab” med ansvar for 

tidligere aktiviteter. 
 

·        Vestforbrænding og SMOKA sammenlægger de nuværende aktiviteter for sortering, 
omlastning og afsætning af farligt affald i AV-Miljø. 
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·        AV-Miljø overtager personale fra SMOKA og Vestforbrænding til sortering, omlastning og 
afsætning af farligt affald. 

 
·        Vestforbrænding og Amagerforbrænding overtager evt. administrativt personale, som ikke er 

nødvendig for sortering, omlastning og afsætning af farligt affald.  
 
·        AV-Miljø overtager driften af arealer og anlæg til håndtering af farligt affald. 
 
·        AV-Miljø kan eventuelt overtage de værdier, der er bundet i anlæg til sortering, omlastning og 

afsætning af farligt affald hos Vestforbrænding og SMOKA på forhandlede vilkår. 
 
·         Vestforbrænding og Amagerforbrænding bistår med administrative opgaver i forbindelse 

med overdragelse af aktiviteterne og eventuelt med fremtidige administrative opgaver. 
 

·         Interessentkommuner, der har meldt sig ud af SMOKA pr. 1. januar 2013, stiller udmeldelse i 
bero, og deltager i sammenlægningen af aktiviteterne.    

 
  
Forslaget forudsætter, at der kan opnås enighed i SMOKA’s bestyrelse om at nedlægge SMOKA 
I/S og overføre aktiviteterne til det af Vestforbrænding og Amagerforbrænding drevne samarbejde, 
- AV-Miljø.  
 
 
På baggrund af ovenstående vurderer Teknik og Miljø, at den mest hensigtsmæssige løsning er, at 
Gentofte Kommune stiller sin udmeldelse i bero, og deltager i sammenlægningen af aktiviteterne. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At Gentofte Kommune meddeler SMOKA, at kommunen stiller sin udmeldelse i bero. 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 2. oktober 2012 
 
Udsat 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til:  
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
 
6  Åbent         Bekendtgørelse om standsning og parkering i Gentofte Kommune 
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037753-2012 
 
 
Resumé 
Der forelægges en parkeringsbekendtgørelse for Gentofte Kommune til Teknik- og Miljøudvalget til 
godkendelse.  
 
Baggrund 
Ved en ændring af færdselsloven den 28. april 2000, er kompetencen til at træffe 
færdselsmæssige bestemmelser flyttet fra politiet til vejbestyrelsen (kommunerne). I forlængelse 
heraf er politikredsene, i samarbejde med kommunerne, opfordret til at tage initiativ til at ophæve 
eventuelle lokale politibekendtgørelser og erstatte dem med nye kommunale bekendtgørelser.  
  
Konsekvensen af ovenstående har bl.a. været en ophævelse af politibekendtgørelsen af 2. august 
1982 om parkeringsbegrænsninger for tunge køretøjer og påhængskøretøjer i samtlige kommuner 
i Storkøbenhavn. Som erstatning for førnævnte politibekendtgørelse har Teknik og Miljø udarbejdet 
et forslag til en ny lokal parkeringsbekendtgørelse for Gentofte Kommune (bilag 1), som 
forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.  
  
Der findes lokale parkeringsbekendtgørelser for en stor del af de større byer i Danmark, og disse 
bekendtgørelser indeholder fortrinsvis regler om parkering af tunge køretøjer samt forbud mod 
både helt og delvis standsning og parkering på fortovet for alle køretøjer. 
 
Vurdering 
Den nye parkeringsbekendtgørelse for Gentofte Kommune indeholder bestemmelser om, at det på 
de kommunale vejarealer i Gentofte Kommune ikke skal være tilladt at parkere tunge køretøjer 
over 3.500 kg (lastbiler, busser, campingvogne og lignende) i perioden fra kl. 19-07, og at 
påhængskøretøjer på højst 2.000 kg kun må parkeres i indtil 24 timer. Disse bestemmelser er 
identiske med bestemmelserne i politibekendtgørelsen af 2. august 1982.  
 
Derudover indeholder parkeringsbekendtgørelsen også en bestemmelse om, at det ikke er tilladt at 
parkere hverken helt eller delvist på en ridesti, svarende til forholdene på en cykelsti, samt en 
præcisering omkring brugen af parkeringslicenser i parkeringszonerne i kommunen. 
 
En parkeringsbekendtgørelse er et supplement til færdselslovens bestemmelser og har en 
retsmæssig virkning i modsætning til et regulativ. Hjemlen til at udarbejde en sådan lokal 
parkeringsbekendtgørelse følger af færdselslovens § 92c, stk. 4.  
Parkeringsbekendtgørelsen er først gældende, når der er indhentet samtykke hertil fra 
Nordsjællands Politi. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At bekendtgørelse om standsning og parkering i Gentofte Kommune godkendes under 
forudsætning af godkendelse fra Nordsjællands Politi. 
 
Beslutninger 



  Side 12 af 18 
 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 2. oktober 2012 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bekendtgørelse om standsning og parkering i Gentofte Kommune 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
 
7  Åbent         Oprettelse af et genbrugsprojekt på den midlertidige genbrugsstation 
 
038752-2012 
 
 
Resumé 
Teknik og Miljø foreslår oprettelse af direkte genbrug i et genbrugshus med det formål at udnytte 
de genbrugseffekter, der indleveres på genbrugsstationen. I første omgang etableres huset i en 
”container” på den midlertidige genbrugsstation. I forbindelse med den nye genbrugsstation 
indrettes et permanent hus. Huset etableres af Teknik og Miljø, men drives af Social og Sundhed 
ved enheden Nextjob.  

Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget at godkende etableringen og driften af genbrugshuset. 

Punktet behandles ligeledes i Socialudvalget den 11. oktober 2012.   
 
Baggrund 
Formålet er, gennem etableringen af direkte genbrug på genbrugsstationen, at fremme genbrug og 
genanvendelse og dermed nedbringe affaldsmængden. Etableringen af et genbrugshus indgik i 
beslutningsgrundlaget, der er truffet enstemmigt af kommunalbestyrelsen på møde d. 25. juni 
2012, pkt. 13, i forbindelse med opførelsen af Genbrugsstation Gentofte. Social og Sundhed har 
samtidig et ønske om at aktivere personer fra Nextjob, både i forbindelse med bemanding af huset 
på genbrugsstationen, transport af effekterne, istandsættelse af effekterne på eget værksted og i 
forbindelse med efterfølgende salg fra en nyoprettet genbrugsbutik på Sandtoften 25-27. 

 
Vurdering 
Teknik og Miljø vurderer, at der er meget stor interesse for direkte genbrug blandt borgerne, og at 
dette vil være med til at bevare en stor mængde værdifulde effekter, som ellers ville være 
bortskaffet primært til forbrænding. Et genbrugshus kræver en fast bemanding, som sikrer, at huset 
er bemandet i åbningstiden. Det vurderes som en god løsning, at genbrugshuset bemandes og 
drives af Nextjob, der blandt andet med succes driver caféen på Gentofte Hovedbibliotek. 
Genbrugshuset vil i åbningstiden, forventeligt 4 timer på alle ugens dage, være bemandet med to 
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personer fra Nextjob, der vil sikre, at der kun afleveres genbrugseffekter og ikke medtages noget af 
borgerne. 

Genbrugseffekterne, der forventes indsamlet, vil være møbler, elektronik, litografier, bøger, 
værktøj, porcelæn og keramik, etc. Tøj og sko vil ikke blive modtaget i genbrugshuset, men vil 
blive henvist til Frelsens Hærs container på genbrugsstationen for ikke at udgøre et 
konkurrenceelement i forhold til denne nødhjælpsorganisation. 

I overensstemmelse med Gentofte Kommunes Affaldsplan er genbrugsprojektet med til at fremme 
direkte genbrug og dermed nedbringe affaldsmængden og ressourceforbruget. Samtidig giver 
projektet meningsfuld beskæftigelse til et antal personer knyttet til Nextjob. En nærmere 
beskrivelse af projektet fremgår af bilag 1. 

Resultatet og erfaringerne fra forsøget med en genbrugscontainer på den midlertidige 
genbrugsstation vil blive brugt i forbindelse med etableringen af et egentligt genbrugshus på den 
nye genbrugsstation. 

For at sikre genbrugsprojektets driftssikkerhed indgås der en forpligtende kontrakt mellem Park og 
Vej og Job- og Aktivitetscenteret, hvoraf det fremgår, at udgifterne til leje og indretning af en 
genbrugscontainer, bemanding, renholdelse og oprydning samt transport af genbrugseffekter til 
værksted og genbrugsbutik dækkes af Social og Sundhed. Denne aftale indebærer, at Teknik og 
Miljø ikke forventes at skulle anvende ressourcer i forbindelse med genbrugsprojektet. 

I nogle kommuner har der været dårlige erfaringer med et genbrugshus, idet det har tiltrukket 
klunsere, både private og folk med et mere erhvervsmæssigt formål for øje, hvilket i flere tilfælde 
har givet anledning til tumult og trusler om vold. Bemandingen og den omstændighed, at der ikke 
må fjernes effekter af borgerne, forventes at minimere dette problem. Genbrugshusets aktiviteter 
og effekt vil løbende blive analyseret og vurderet for at kunne foretage nødvendige tilpasninger. 

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik og Miljøudvalget: 

At genbrugshuset med tilhørende aktiviteter på den midlertidige genbrugsstation og den 
efterfølgende nye genbrugsstation godkendes. 

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 2. oktober 2012 
 
Vedtaget 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag. Projektbeskrivelse 
 
 



  Side 14 af 18 
 

 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
 
8  Åbent         Kystbadevand prøvetagning 2012 
 
013072-2012 
 
 
Resumé 
Der orienteres hermed om resultatet af badevandskontrollen for sæsonen 2012, hvor alle 
badevandsstationer har overholdt de gældende badevandskvalitetskrav.  
 
Baggrund 

Ifølge gældende regler i Badevandsbekendtgørelsen er det påkrævet, at der udtages mindst 4 
prøver af badevandet i forbindelse med hver badesæson - dog skal der udtages 10 prøver, hvis 
kvaliteten af badevandet den foregående sæson ikke levede op til kravene for  "tilfredsstillende", 
hvilket var tilfældet for Bellevue Strand i 2011. Natur og Miljø har udtaget 12 prøver på Bellevue 
Strand og Charlottenlund Strand og 6 prøver på Hellerup Strand i 2012.  

Badevandskvaliteten inddeles i 4 kategorier: "ringe", "tilfredsstillende", "god" og "udmærket". 
Badevandskvaliteten er formelt overholdt, hvis den opnår betegnelsen "tilfredsstillende". 
Målsætningen for badevandskvaliteten i Gentofte Kommune er "udmærket kvalitet".  

Resultatet af badevandskontrollen lægges løbende på kommunens hjemmeside, så borgerne kan 
følge med i badevandkvalitetens aktuelle udvikling.  

Kommunens hjemmeside har link til DHI's Vandudsigten, hvor man kan følge med i 
badevandsvarslingen i hele Øresund. DHI's badevandsudsigt kan endvidere hentes gratis ned 
på smartphone. 

Det er hele året muligt at abonnere på en SMS-service, som oplyser om aktuelle overløb fra 
kystnære spildevandsudløb i forbindelse med kraftige regnhændelser. Der er også en 
oversigt på hjemmesiden, som opdateres hvert 15. min., og som løbende viser, hvornår der sidst 
har været udløb ved de forskellige strande, og hvor længe de seneste udløb varede. 

 

 
Vurdering 

Den samlede behandling af badevandsdata for for 2012 viser, at Hellerup Strand har "God 
kvalitet", Charlottenlund Strand har "God kvalitet" og  Bellevue Strand har "tilfredsstillende kvalitet". 
De gældende kravværdier er således overholdt på alle tre strande.  

I spildevandsplan 2011-2014, som blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet 
den 31. oktober 2011, pkt. 5, er der afsat 50 mio. kr. til etablering af en bassinledning fra Bellevue 
til Skovshoved, hvilket vil mindske overløb til Øresund ved Bellevue. Der er desuden afsat 38 mio. 
kr. til separering af vejvand fra spildevandssystemet i Hellerupområdet,  hvilket både vil bidrage til 
at reducere oversvømmelser fra spildevandssystemet til terræn og kældre og bidrage til at mindske 
overløb af spildevandsopblandet regnvand til Øresund.  
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I perspektivperioden 2015-2018 er der yderligere afsat 50 mio. kr. til reduktion af overløb syd for 
Skovshoved Havn.  

Investeringerne skal medvirke til at sikre "Udmærket badevandskvalitet" på kommunens 
badestrande.   

 

 
Indstilling 

Teknik og MIljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget 

At orienteringen tages til efterretning  

 

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 2. oktober 2012 
 
Orientering blev taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
 
9  Åbent         Afrapportering 31.08.12 på interne kontrakter for målområder under 
Teknik- og Miljøudvalget 
 
039774-2012 
 
 
Resumé 

Afrapportering af den interne kontrakt pr. 31. august 2012 er den anden opfølgning på kontrakten 
for målområdet under Teknik- og Miljøudvalget. 
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Sagen fremlægges til orientering. 

 
Baggrund 

Den interne kontrakt for målområdet under Teknik- og Miljøudvalget sætter mål og indsatser og 
forankrer Gentofte-Planen på det operationelle niveau. Status på indfrielse af mål og indsatser 
bliver afrapporteret 3 gange årligt. 

 
Vurdering 

Opfølgningen pr. 31. august 2012 er en status på, om de opstillede mål og indsatser for årets 
arbejde er nået eller forventes at nås inden årets udgang. En detaljeret redegørelse fremgår af 
vedlagte bilag. 

Følgende mål og indsatser er forsinkede: 

Indsats 1.2.  

 Servicemål og endelig procedure for brugen af Driftweb er først fastlagt i 1. tertial. Statistik 
forventes at kunne trækkes fra udgangen af 3. tertial, da vi afventer den nye version af 
Driftweb. 

Indsats 5.15. 

 Natur og Miljø har udpeget deltager til den tværgående gruppe, men der har endnu ikke 
været afholdt nogen møder. 

 Der har været dialogmøde i Kombit-regi vedr. den digitale byggesag, hvor spørgsmålet om 
at integrere § 8-sager om jordforurening i systemet. Det vil dog først være muligt i 2014.  

  
 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget: 

At afrapporteringen på den interne kontrakt for målområdet under Teknik- og Miljøudvalget tages til 
efterretning. 

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 2. oktober 2012 
 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Opfølgning på Intern kontrakt niveau 1 2012 for Teknik- og Miljøudvalgets område 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
 
10  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
039536-2011 
 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 2. oktober 2012 
 
Forvaltningen orienterede om status på analysen af rationaler ved en eventuel samling af 
renseanlæg i hovedstaden. 
 
Lise Rovsing (C) stillede spørgsmål vedrørende anlægsprojektet på Gersonsvej. 
 
Mogens Vad (V) stillede spørgsmål vedrørende anlægsprojektet på Eyvindsvej og 
fremkommeligheden på Strandvejen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
 
11  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
017422-2012 
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Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til:  
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. oktober 2012 
 
12  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
039536-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
 
 
 
 


