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Side 3 

1 (Åben) Status for tests i forbindelse med opgaveudvalget Fremtidens Transport  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05302 

 

Resumé 
Der orienteres på mødet om status for tests i forlængelse af anbefalinger fra opgaveudvalget 
Fremtidens Transport, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020. 

 
Baggrund 

1. Gode ladeforhold ved etageejendomme 

 Udpegning af lokaliteter 

 Tilbud fra Clever 
 

2. Effektive trafikknudepunkter 

 Valg af lokalitet til første test 

 Indhold i trafikknudepunkt 
 

3. Kommunal delebilsordning 
 Orientering om valg af udbyder 

 

 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At orientering om status for tests i forbindelse med opgaveudvalget Fremtidens Transport tages til 
efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

2 (Åben) Ladeoperatørers opstilling og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på 
kommunalt areal  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05637 

 

Resumé 
Med henblik på at kommunen kan give ladeoperatører mulighed for opstilling og drift af offentligt 
tilgængelige ladestandere på kommunalt areal foreslås et afsnit tilføjet i ”Vejledning i brug af 
offentligt tilgængelige arealer”. Afsnittet skal beskrive, at tilladelse gives i henhold til en række 
vilkår, herunder efter en konkret vurdering af de trafikale og fysiske forhold på den ønskede 
lokalitet samt det aktuelle behov for ladestandere i det ønskede område. 
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Baggrund 
Gentofte Kommune er blandt de kommuner i landet, der har den største andel af elbiler til 
personkørsel. Hvis Gentofte Kommune som led i klimaarbejdet og den grønne omstilling – 
herunder af transportsektoren – skal understøtte denne udvikling, er der et behov for en udbygning 
af ladeinfrastrukturen. 
 
Gentofte Kommune har i 2019 efter drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget på forsøgsbasis etableret 8 
ladestandere fordelt på forskellige centrale steder i kommunen. 
 
Ifølge anbefalinger fra opgaveudvalget Fremtidens Transport, som blev vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020, skal gode ladeforhold ved etageejendomme testes. 
Gennem etablering af lademulighed på kommunale parkeringspladser i nærheden af 
etageejendomme gives flere af kommunens borgere mulighed for at benytte elbil. Derved 
understøttes den grønne omstilling på transportområdet. 
 
Med henblik på at give ladeoperatører bedre og lige mulighed for at opstille og drive ladestandere 
på kommunale arealer, foreslås et afsnit tilføjet i ”Vejledning i brug af offentligt tilgængelige 
arealer”, der ligger på gentofte.dk. Vejledningen er udarbejdet i et tværkommunalt samarbejde 

mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Link til ”Vejledning i brug af 
offentligt tilgængelige arealer”. 
 
Ansøgninger vil i lighed med eksempelvis ansøgninger om tilladelse til opstilling og drift af 
stadepladser blive behandlet efter vejlovens § 80, der åbner mulighed for, at det offentlige vejareal 
med vejmyndighedens tilladelse kan anvendes til eksempelvis anbringelse af materiel. Også 
vejlovens § 77 vil blive bragt i anvendelse, så ledninger mv. under jorden vil skulle anbringes på 
gæsteprincippet og således vil kunne forlanges flyttet i forbindelse med arbejder, der iværksættes 
af vejmyndigheden. I behandlingen af ansøgninger vil indgå en vurdering af den reservation af 1-2 
parkeringspladser per ladestander til elbiler, der vil skulle ske. 
 
Procedure 
Ladeoperatøren ansøger Gentofte Kommune om tilladelse til opstilling og drift af offentligt 
tilgængelige ladestandere på kommunalt areal. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil 
administrationen udstede tilladelsen på en række vilkår. 
 
Beslutningen om at give tilladelse til opstilling og drift af ladestandere vil bero på administrationens 
konkrete vurdering af de trafikale og fysiske forhold på den ønskede lokalitet samt det aktuelle 
behov for ladestandere i det ønskede område. 
 
Proceduren vil give mulighed for at fremme lademuligheden i udvalgte områder. 
 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At der tilføjes et afsnit i ”Vejledning i brug af offentligt tilgængelige arealer” omhandlende 
ladeoperatørers opstilling og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunalt areal. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Veje-fortove-og-stier/Brug-af-offentlige-arealer
https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Veje-fortove-og-stier/Brug-af-offentlige-arealer
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Bilag 
 
. 

 

3 (Åben) Godkendelse af investeringsaftale med Novafos for 2021  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05429 

 

Resumé 
Der fremlægges forslag til investeringsaftale for 2021 med tilhørende indsatser, mål og resultatkrav 
på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Gentofte Kommune for 2021 til godkendelse. 
 

 
Baggrund 
I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen er det aftalt, at ejerkommunerne hvert år indgår 
en investeringsaftale med Novafos’ lokale vand og/eller spildevandsselskab.  
 
Novafos har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til investeringsaftale for 2021. 
Investeringsaftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i 
Gentofte Kommunes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre mål og 
resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. 
 
Forslag til investeringsaftale med Novafos 2021 er i overensstemmelse med ejerstrategien samt 
mål og indsatser i spildevandsplanen samt kommunens vandforsyningsplan. Investeringsaftalen er 
i vidt omfang en videreførelse af tiltagene i investeringsaftalen for 2020. 
 
Mål, indsatser og tidsplan for plan- og perspektivperioden i den eksisterende spildevandsplan 
videreføres i 2021.  
 
Investeringsaftalen for 2021 er godkendt af Novafos’ bestyrelse på bestyrelsesmødet 11. 
september 2020. 

 
 

 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller,  
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At forslag til investeringsaftale med Novafos for 2021 godkendes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Investeringsaftale 2021 - Gentofte (3653100 - EMN-2020-05429) 

2. Gentofte Kommune 1_2021 1.0 (3653099 - EMN-2020-05429) 
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3. Gentofte investeringsaftale 2021 Bilag 2 (3653097 - EMN-2020-05429) 

4. Gentofte, Investeringsaftale 2021, bilag 1 - Fælles 4.0 (3653098 - EMN-2020-05429) 

 

4 (Åben) Godkendelse af driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme 2021  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05427 

 

Resumé 
Der fremlægges forslag til driftsaftale for 2021 med tilhørende handlinger, mål og resultatkrav på 
fjernvarmeområdet i Gentofte Kommune til godkendelse.  
 

 
Baggrund 
I forbindelse med etablering af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, er det indarbejdet i 
samordningsaftalen, at ejerkommunerne hvert år indgår en driftsaftale med selskabet om indsatser 
på området for den kommende periode.  
 
Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til driftsaftale 
for 2021. Driftsaftalen skal bidrage til at synliggøre mål og resultatkrav samt investeringer og 
serviceniveau. 
 
Forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for 2021 er i overensstemmelse med 
Gentofte Kommunes gældende varmeplan.   
 
Driftsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme på mødet den 25. august 
2020.  
 
 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller, 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for 2021 godkendes. 
 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag - Driftsaftale for GGF 2021 (3644720 - EMN-2020-05427) 

2. Bilag - Målsætninger og resultatkrav for GGF 2021 (3644721 - EMN-2020-05427) 

3. Bilag - Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter (3644722 - EMN-2020-05427) 

4. Bilag - Oversigt over repræsentationer og information om GGF (3644723 - EMN-2020-

05427) 
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5 (Åben) Trafikbestilling 2021, herunder evaluering af Nyt Busnet 2019 i lyset af COVID-19  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-04223 

 

Resumé 
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det nuværende busnet skal fastholdes i 2021. I 
forbindelse hermed orienteres om evaluering af Nyt Busnet 2019 i lyset af COVID-19. 

 
Baggrund 
Som konsekvens af COVID-19 vil passagertallet ifølge Movia næppe blive normaliseret i 2020, 
ligesom det sandsynligvis også vil være berørt i 2021. 
 
Regeringen har givet tilsagn om at dække de udgifter, som trafikselskaberne har som følge af 
COVID-19 i 2020. Transportministeren, trafikselskaberne, KL og Danske Regioner har i august 
2020 forhandlet om eventuel statslig kompensation i 2021 og 2022. Der foreligger endnu ikke en 
aftale. Hvis en aftale om statslig kompensation ikke falder på plads, forventes det, at Gentofte 
Kommunes omkostninger vil blive øget med 5,5 mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022. 
 
Movias bestyrelse har godkendt, at evaluering af Nyt Busnet 2019 ikke gennemføres som 
oprindeligt planlagt i 2020 grundet COVID-19. I stedet forventer Movia, at evaluering af Nyt Busnet 
2019 gennemføres i 2021. 
 
Evaluering af Nyt Busnet 2019 skulle have ligget til grund for Trafikbestilling 2021. I lyset af den 
udsatte evaluering anbefaler Movia Gentofte Kommune at fastholde det nuværende busnet. 
Administrationen er enig heri, da Nyt Busnet 2019 kun nåede at virke under normale forhold i kort 
tid, og grundlaget for at foretage en vurdering af behovet for eventuel ændring ikke er til stede. 
 
Hvis der viser sig uhensigtsmæssigheder i takt med, at passagertallet normaliseres, er der 
mulighed for at tilpasse Trafikbestilling 2021 i februar 2021. 
 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At det nuværende busnet fastholdes i 2021. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

6 (Åben) Kvartalsrapportering 3. kvartal 2020 - Teknik- og Miljøudvalgets område  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-04786 
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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 3. 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: 

 
Opgørelse af CO2 reduktioner for kommunes egen drift fra 2018 til 2019 samt orientering 
om ændring af opgørelsesmetode for opgørelse af CO2 reduktioner for kommunen som 
geografisk område. 
 
Kommunens drikkevand, herunder den løbende kontrol med koncentrationer af DMS i 
drikkevandet.  
 
Sidst i kvartalsrapporten gives en økonomisk status på både drift og anlæg samt en 
opsummering på bevillingsstatus.     
 

 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller, 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport TMU - 3. kvartal 2020 (3599338 - EMN-2020-04786) 

2. Budgetændringer 3. kvartal - Teknik og Miljø (3629644 - EMN-2020-04786) 

3. Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2020-3 (3628351 - EMN-2020-04786) 

4. Opfølgning på opgaveudvalget Trafik - Sikker i byen - 3. kvartal 2020 (3634466 - EMN-

2020-04786) 
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7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03651 

 

Resumé 
Skriv et resumé af sagen  

 
Baggrund 
Skriv baggrund for sagen 

 

Indstilling 
Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

8 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel  Medddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra 
medlemmerne 

Sags ID: EMN-2019-03651 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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