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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. september 2014 
 
1  Åbent         Affaldsplan 2014 - 2024 udsendelse i offentlig høring 
 
009916-2014 
 
 
Resumé 
Teknik og Miljø indstiller, at ’Affaldsplan 2014-2024’ vedtages til udsendelse i 8 ugers lovpligtig 
offentlig høring.  
 
I Affaldsplanen er opstillet en vision om, at ”Affald = Ressourcer”. Gentofte Kommune vil arbejde 
med visionen gennem tre mål, en række indsatsområder og konkrete initiativer dækkende for 
perioden 2014-2018. 
 
Teknik og Miljø vurderer, at der med en vedtagelse af Affaldsplan 2014-2024 iværksættes en 
ambitiøs plan på affaldsområdet i Gentofte Kommune, som vil bidrage til en opfyldelse af EU’s og 
de nationale målsætninger på området. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde og vedtage en 12-årig 
affaldshåndteringsplan (kaldet affaldsplan). Affaldsplanen skal være deltaljeret for de første 6 år af 
planperioden og have et overordnet sigte for den resterende del. 
 
Affaldsplanen (bilag 1) er udviklet i samarbejde med Vestforbrænding I/S. Vestforbrænding har i 
samarbejde med en kommunegruppe tilvejebragt et standardkoncept for affaldsplanerne. Dette 
koncept er grundlæggende fælles for alle kommuner i Vestforbrændings opland, mens 
indsatsområder og afledte initiativer er mere eller mindre kommunespecifikke. Indsatsområdernes 
initiativer igangsættes enten af kommunen selv, i samarbejde med andre kommuner, eller af 
Vestforbrænding på vegne af fællesskabet. 
 
Affaldsplan 2014-2024 efterfølger affaldsplan 2009-2020 for Gentofte Kommune. Den nuværende 
plan blev enstemmigt vedtaget på møde i Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2009, pkt. 15. 
 
Affaldsbekendtgørelsen nævner, at kommunens affaldsplan ikke må være i modstrid med den 
nationale affaldshåndteringsplan. Som led i den nationale affaldshåndteringsplan barslede 
regeringen i oktober 2013 med den nationale ressourcestrategi kaldet ’Danmark uden affald’. På 
baggrund af denne ressourcestrategi er ’Ressourceplan for affaldshåndtering’ offentliggjort maj 
2014 efter endt høringsperiode. 
 
Vurdering 
Affaldsplan 2014-2024 overordnede vision er: Affald = Ressourcer. Visionen er, at borgere, 
virksomheder og kommunen håndterer affald som en værdifuld ressource for med tiden helt at 
afskaffe begrebet affald, og kun snakke om ressourcer. 
 
I arbejdet med at indfri visionen opstiller kommunen tre overordnede mål: 
 
Mål 1: Ressourcerne skal ud af affaldet. 
Mål 2: Problemstofferne skal ud af affaldet. 
Mål 3: Kommunikation som skaber handling. 
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Den nationale ressourcestrategi indeholder nye ambitiøse mål for genanvendelse af 
husholdningsaffald: Minimum 50 % genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, 
plast- og metalaffald senest i 2022. De 50 % forventes målt som vægten af organisk affald, papir-, 
pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald indsamlet til genanvendelse.  
 
Der er efter Teknik og Miljøs vurdering stor forskel på de enkelte affaldsfraktioners vigtighed som 
ressource ud fra en vurdering af bl.a. ressourceknaphed, miljø og økonomi. Denne vurdering 
afspejles ikke direkte i ressourcestrategiens mål om minimum 50 % genanvendelse. 
 
Flere initiativer i affaldsplanen er undersøgelser, som har til formål at tilvejebringe 
beslutningsgrundlag og derved forholde sig til den nationale målsætning.  
 
I affaldsplanen fremgår en detaljeret handlings- og tidsplan for gennemførelse af planens 
indsatsområder og initiativer. 
 
Teknik og Miljø vurderer, at Gentofte Kommune med Affaldsplan 2014-2024 viser, at kommunen 
tager ressource- og miljøproblemerne alvorligt og ønsker at gøre noget ved dem. 
Ligeledes vurderes det, at der med en vedtagelse af Affaldsplan 2014-2024 iværksættes en 
ambitiøs plan på affaldsområdet for de kommende år. 

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
  
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
     
At Affaldsplan 2014-2024 inkl. bilag godkendes til udsendelse i otte ugers lovpligtig offentlig høring. 
  
At der afholdes borgermøde i høringsperioden. 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget 2. september 2014. 
 
Vedtaget 

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

 Bilag 1: Affaldsplan 2014-2024 Gentofte Kommune 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. september 2014 
 
2  Åbent         Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til etablering af yderligere 
stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder i 2014 
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029922-2013 
 
 
Resumé 
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013, punkt 3, blev det enstemmigt vedtaget 
at ændre modellen for gratis fjernvarmetilslutning med det mål at reducere antallet af 
enkelttilslutninger, således at der sker en hurtigere færdiggørelse af arbejderne. Der tilbydes 
således gratis tilslutning i udbygningsperioden og i efterfølgende opfølgningskampagner. Men 
udenfor disse perioder skal borgeren selv betale for at få etableret en stikledning.  
Antallet af stikledninger til udførelse i 2014 bliver som følge heraf højere end oprindeligt planlagt. 
 
GFj søger derfor om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til anlæg af yderligere stikledninger i 
2014. 
 
Baggrund 

GFj tilslutter løbende ejendomme til fjernvarmenettet efter fjernvarmeudbygningen i et område er 
afsluttet. Det er f.eks. boligejere, som først underskriver tilslutningsaftalen, efter udbygningen i 
etapen er afsluttet, eller nye ejere, som ønsker tilslutning til fjernvarmenettet.  

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2013, punkt 3, blev indstilling om et fast årligt 
rådighedsbeløb for enkelttilslutning (flyverstik) af ejendomme i områder, hvor fjernvarme 
allerede er etableret, enstemmigt vedtaget.  

På daværende tidspunkt tilbød GFj alle kunder gratis tilslutning til fjernvarmenettet, uanset hvornår 
tilslutningsaftalen blev underskrevet. Ordningen gjorde det imidlertid vanskeligt at planlægge og 
gennemføre fjernvarmeudbygningen rationelt, hurtigt og økonomisk. Enkelttilslutninger er langt 
dyrere end tilslutninger i udbygningsperioden - og desuden giver enkelttilslutninger flere gener for 
de øvrige beboere på vejen, når entreprenører og maskiner flere gange skal arbejde på samme 
vej.  

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013, punkt 3, blev en indstilling om 
”Ændring af model for gratis fjernvarmetilslutning” enstemmigt vedtaget, med det mål at reducere 
antallet af enkelttilslutninger. Den nye model tilbyder nye kunder (30.000 kr. inklusive moms). 
Ændringen sikrer en højere tilslutning i udbygningsperioden og sikrer færre gener for, og billigere 
fjernvarme, til borgerne.   

 

For hurtigt at udbrede kendskabet til den ny ordning udsendte GFj breve til alle boligejere i de 
områder, hvor fjernvarme er etableret. Brevet orienterede om de nye regler og gav en sidste frist 
på 14 dage for tilslutning efter de gamle regler (gratis individuel tilslutning).  

Antallet af stikledninger til udførelse i 2014 bliver som følge heraf højere end oprindeligt planlagt, 
hvorfor der nu søges om yderligere midler til etablering af stikledninger. 

 

 
Vurdering 
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Jo højere tilslutningsprocenten til fjernvarmenettet er, jo bedre er økonomien – indenfor de 
projekterede forudsætninger. Derfor er det positivt for totaløkonomien at få nye boliger tilsluttet de 
eksisterende forsyningsledninger hurtigst muligt.  

Opfølgningskampagnen har fået mange boligejere til at underskrive en tilslutningsaftale samtidigt, 
hvilket gør det muligt at planlægge, indhente tilbud og gennemføre entreprisen  langt mere rationelt 
end hvis stikledningerne var gennemført efterfølgende som individuelle stik.  

Opfølgningskampagnen betyder imidlertid også, at GFj tilslutter ejendomme i 2014, som ellers 
skulle enkelttilsluttes senere. 

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

1. At der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til etablering af yderligere 
stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder i 2014 .  

2. At den supplerende anlægsbevilling lånefinansieres.  

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget 2. september 2014. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. september 2014 
 
3  Åbent         Vandløbsindsats i nye vandplaner (2016-2021) 
 
003550-2014 
 
 
Resumé 
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Staten har påbegyndt arbejdet med 2. generations vandplaner. Kommunerne er inddraget i at 
foreslå indsatser til forbedring af vandløbskvaliteten indenfor en økonomisk ramme fastlagt af 
Staten. 

For Gentofte Kommune har Teknik og Miljø foreslået at udskifte bundmateriale i dele af 
Søborghusrenden i samarbejde med Købehavns Kommune, da Søborghusrenden er belastet af 
slam fra bl.a. Gentofterenden. 

 
Baggrund 

Staten er gået igang med at udarbejde 2. generation vandplaner dækkende årene 2015-2021. 
Kommunerne skal bidrage til arbejdet ved at fremsende forslag til forbedring af vandløbskvaliteten i 
konkrete vandløb til Naturstyrelsen. Forslag skal være fremsendt senest den 7. oktober 2014. 

Naturstyrelsen har fastlagt rammerne for kommunernes udarbejdelse af forslag til 
vandløbsindsatser. Indsatserne skal omfatte vandløb, som er i risiko for ikke at leve op til 
vandplanens mål. Der skal udarbejdes ét samlet indsatsprogram for hvert af de 23 vandoplande og 
altså ét for Vandopland Øresund, hvor Gentofte Kommune er beliggende. Indsatsprogrammet for 
vandopland Øresund skal overholde en økonomisk ramme på 7.8 mio. kr. Midlerne afsættes af 
Naturstyrelsen. Indsatsprogrammet skal endvidere overholde en række kriterier om anvendelse af 
metoder mv.  

Der er nedsat et Vandråd i vandoplandet bestående af en række interessorganisationer med 
interesse for vandløb. Vandrådet skal rådgive kommunerne om udarbejdelse af forslag til 
indsatser. Gribskov Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Vandrådet og koordinerer 
kommunernes samlede indsatsprogram. 

I samarbejdet mellem de 17 kommuner blev de 7.8 mio. kr. indledningsvis fordelt i forhold til 
kilometer vandløbsstrækning, som skal forbedres i den enkelte kommune. For Gentofte 
Kommune udgør beløbet ca. 235.000 kr.  

De 17 kommuner i oplandet har herefter udarbejdet et samlet oplæg, der overholder den 
økonomiske ramme. For Gentofte Kommune har Teknik og Miljø foreslået, at anvende 165.000 til 
udskiftning af bundmateriale i Søborghusrenden, hvor Københavns Kommune supplerer med 
89.000, så det samlede beløb udgør 259.000 kr. Søborghusrenden er grænsevandløb mellem 
Gentofte og Københavns kommuner og er belastet af slam fra bl.a. Gentofterenden. 

De enkelte kommuner skal godkende forslag til indsatsprogram inden for kommunens grænse, 
hvorefter Gribskov Kommune sender det samlede indsatsprogram til Naturstyrelsen. 

 
Vurdering 

I Gentofte Kommune indgår 2 vandløb i Naturstyrelsens kort over vandløb, som kan komme i 
betragtning til en supplerende indsats: Gentofterenden og Søborghusrenden. Københavns 
Kommune har udtrykt stærkt ønske om at udskifte dele af bundmaterialet i Søborghusrenden som 
indeholder slam, som bl.a. stammer fra Gentofterenden. Slammet kan potentielt forurene Emdrup 
sø og andre vandområder nedstrøms Søborghusrenden. Da Gentofterenden skal ændres og 
ombygges i forbindelse med klimatilpasningsprojektet vil det ikke give mening at foreslå en indsats 
her. Teknik og Miljø har derfor vurderet, at en fælles indsats mellem Gentofte Kommune og 
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Københavns Kommune om udskiftning af bundmateriale i Søborghusrenden er den mest 
hensigtsmæssige anvendelse af midlerne i Gentofte Kommune. 

Vandrådet har i et fælles statement tilsluttet sig kommunernes samlede indsatsprogram. 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget: 

At den foreslåede indsats i Søborghusrenden godkendes  

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget 2. september 2014. 
 
Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. september 2014 
 
4  Åbent         Retningslinjer for etablering af brugerbetalte vejbump 
 
017932-2014 
 
 
Resumé 
Teknisk Udvalg godkendte senest i 2005 ”Retningslinjer for etablering af brugerbetalte 
fartdæmperprojekter”. Teknik og Miljø indstiller, at vedlagte reviderede "Retningslinjer for 
brugerbetalte vejbump" vedtages. Sagen blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. 
august 2014. 

 
Baggrund 
Af "Retningslinjer for etablering af brugerbetalte fartdæmperprojekter" fremgår, hvordan borgerne 
skal ansøge om etablering af brugerbetalte vejbump. 
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Teknisk Udvalg godkendte senest i 2005 ”Retningslinjer for etablering af brugerbetalte 
fartdæmperprojekter”. Siden da har der udviklet sig en praksis for administration af retningslinjerne. 
Der er behov for, at den oparbejdede praksis indbarbejdes i retningslinjerne til borgerne. 
Derudover vurderes der at være behov for at justere i retningslinjerne med hensyn til udformningen 
af de hastighedsdæmpende foranstaltninger.  

 
Vurdering 
Anvendelse af vejbump som fartdæmpende foranstaltning er hensigtsmæssig i forhold til 
borgernes ønsker om hastighedsnedsættelse.     

Kommunen har siden - Teknisk Udvalg i 2005 godkendte ”Retningslinjer for etablering af 
brugerbetalte fartdæmperprojekter" - oparbejdet en praksis i forbindelse med ønsker om vejbump. 
Denne praksis bør indarbejdes i retningslinjerne, således at det fremgår tydeligt for borgerne.  

Derudover vurderes det, at 40 km bump opfylder behovet for hastighedsdæmpende 
foranstaltninger på boligveje (klasse 4) samtidig med at sådanne bump i mindre grad risikerer at 
forskyde trafikken til naboveje.  

Forslag til reviderede retningslinjer eftersendes.  

Ifølge de gældende retningslinjer forelægges alle ansøgninger om fartdæmpende foranstaltninger 
på klasse 3 og 4 veje for Teknik- og Miljøudvalget. Sager om klasse 4 veje har karakter af 
efterretningssager, idet borgerne ifølge retningslinjerne har ret til fartdæmpende foranstaltninger på 
klasse 4 veje, såfremt der er 2/3 flertal. Sager om klasse 3 veje forelægges til udvalgets 
stillingtagen med henblik på afvejning af overordnede trafikale hensyn. 

Ansøgninger om bump på klasse 3 veje anbefales fortsat forelagt for udvalget til godkendelse, 
medens Teknik- og Miljøudvalget orienteres en gang om året om meddelte godkendelser af 
vejbump på klasse 4 veje. 

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget: 

1. At reviderede "Retningslinjer for brugerbetalte vejbump" vedtages. 

2. At ansøgning om etablering af vejbump på klasse 3 veje, som hidtil, forelægges Teknik- og 
Miljøudvalget til godkendelse, medens Teknik- og Miljøudvalget orienteres en gang om året om 
meddelte godkendelser af vejbump på klasse 4 veje. 

 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014 
 
Udsat. 
. 

 
Beslutninger 
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Teknik- og Miljøudvalget 2. september 2014. 
 
Pkt. 1 og 2 vedtaget, idet der i retningslinjerne efter 5. afsnit i punkt 4 indsættes følgende: 
"Ved vurderingen skal vejmyndigheden være opmærksom på eventuelle særlige forhold i 
forbindelse med projekter på veje med blandet boligbebyggelse (villaer og 
etageejendomme), jf. punkt 6, 1. afsnit.", og idet der i punkt 7 efter afsnit 2 indsættes 
følgende: "Der skal etableres steler (pæl med refleks) på vejbumpene. Hvis vejen er for 
smal, placeres stelerne i fortovets forkant. For hvert bump reduceres 
parkeringsmulighederne herved med ca. 1 plads i hver side af vejen." 

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

 Udkast til retningslinjer - vejbump 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. september 2014 
 
5  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
035296-2013 
 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget 2. september 2014. 
 
Ingen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. september 2014 
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6  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
035296-2013 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen meddelelser 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


