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Side 3 

1 (Åben) Temadrøftelse af kriterier i kommende belægningsstrategi 
  
Sags ID: EMN-2021-04256 

 

Resumé 

Der afholdes en temadrøftelse om eventuelle nye kriterier i den kommende belægningsstrategi. 
Som grundlag for drøftelsen orienteres om status på den nuværende belægningsstrategi. 

 
Baggrund 

Belægningsstrategien har til formål at fastholde og om muligt forøge vejkapitalen. Den bygger på 
en række principper, og målet er, at alle kommunens veje ud fra en gennemsnitsbetragtning skal 
ligge på niveauet ”god”. 
 
Med afsæt i belægningsstrategien prioriteres årligt, hvilke kørebaner, fortove og cykelstier, der skal 
renoveres. 
 
Temadrøftelsen tilrettelægges med udgangspunkt i følgende: 
 

1. Status på nuværende belægningsstrategi. 
2. Drøftelse af eventuelle nye kriterier i kommende belægningsstrategi. 

3. Orientering om den videre proces for strategiens udarbejdelse. 
 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Drøftet 
 
Bilag 

 
 

2 (Åben) Godkendelse af affaldsplan 2021 - 2032 til offentlig høring 
  
Sags ID: EMN-2021-06226 

 

Resumé 

Der er udarbejdet et samlet forslag til Affaldsplan 2021-2032 for Gentofte Kommune. Efter Teknik- 
og Miljøudvalgets godkendelse skal Affaldsplan 2021-2032 sendes i 8 ugers offentlig høring. 
 

 
Baggrund 
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Teknik- og Miljøudvalget havde den 17. august 2021 pkt.1 en temadrøftelse af temaerne i 
Affaldsplan 2021-2032, og input herfra er indarbejdet i det forslag til affaldsplan, der er vedlagt som 
bilag. 
 
Affaldsplan 2021-2032 indeholder en overordnet vision: ”Affaldskurven skal knækkes = Mindre 
affald og mere genbrug”. For at understøtte visionen er der foreslået tre overordnede mål for 
Affaldsplanen: 
 

❖ 3-dobling af genbrug i 2025 

❖ 50% af husholdningsaffaldet indsamles til reel genanvendelse i 2025 

❖ Sortering hos kommunale institutioner inden udgangen af 2022 
 

Der er desuden foreslået fire overordnede hovedtemaer i Affaldsplanen: 
 

❖ Tema 1: Mindre affald 

❖ Tema 2: Mere og bedre genanvendelse 

❖ Tema 3: Smartere affaldsløsninger 

❖ Tema 4: Kommunikation, samskabelse og læring 
 

Vision, overordnede mål og hovedtemaer i Affaldsplan 2021-2032 understøttes af 23 konkrete 
initiativer, opdelt efter de fire overordnede hovedtemaer. 
 
Der er i foråret 2021 gennemført en tidlig digital borgerinddragelse. Teknik- og Miljøudvalget har 

modtaget afrapportering heraf i forbindelse med temadrøftelsen. Borgerinddragelsen gav indsigt i 
borgernes behov, erfaringer og ideer til fremtidens affaldsløsninger. Formålet var at få 
borgernes ideer og ønsker med i affaldsplanen, og input herfra er indarbejdet i 

affaldsplanforslaget. Herudover lægges der op til øget borgerinddragelse og samskabelse 
gennem hele planperioden.  
 
Forslaget til affaldsplan skal i.h.t. affaldsbekendtgørelsen sendes i offentlig høring i 8 uger.  
 
 
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller,  
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At Affaldsplan 2021-2032 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Vedtaget 
 
Bilag 

1. Affaldsplan 2021-2032 (4223700 - EMN-2021-06226) 
2. Bilag Affaldsplanen Gentofte Kommune okt 2021 (4223701 - EMN-2021-06226) 
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3 (Åben) Godkendelse af Grøn Strukturplan 
  
Sags ID: EMN-2021-04695 

 

Resumé 

Grøn Strukturplan fremlægges til godkendelse. Grøn Strukturplan beskriver de overordnede 
værdier og målsætninger for den funktionelle, naturmæssige og æstetiske udvikling af kommunens 
grønne områder. 

 
Baggrund 

Den nuværende Grøn Strukturplan udløber med udgangen af 2021. På Teknik- og Miljøudvalgets 
møde den 18. maj 2021, pkt. 1, afholdtes temadrøftelse vedrørende emner til ny Grøn 
Strukturplan. På baggrund heraf er udarbejdet forslag til ny Grøn Strukturplan. 
 
Grøn Strukturplan beskriver de overordnede værdier og målsætninger for den funktionelle, 
naturmæssige og æstetiske udvikling af kommunens grønne områder. 
 
Til Grøn Strukturplan knytter sig en række handleplaner, som understøtter arbejdet med 
udviklingsplaner, bevaringsplaner og helhedsplaner for de grønne områder. Handlingsplanerne, 
som løbende tilpasses de aktuelle behov, anviser mulige veje og konkrete indsatser med henblik 
på at sikre realiseringen af Grøn Strukturplan. 
 
Planen er vedlagt som bilag og kan også læses via dette link: 
 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=125 
 
Den digitale version af Grøn Strukturplan er dynamisk, idet at der løbende vil blive tilknyttet 
handleplaner og indsat relevante links. 
 
Forslag til ny Grøn Strukturplan er inddelt i seks temaer: 
 

• Den grønne kulturarv 

• Natur og biodiversitet 

• Klimatilpasning 

• Oplevelser, leg og sundhed 

• Tilgængelighed 

• Bæredygtighed 
 
Grønt Råd og Tilgængelighedsforum har fået planen præsenteret og vil ligeledes blive inddraget i 
forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner hvor det er relevant. 
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At Grøn Strukturplan vedtages. 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Vedtaget 
 
Bilag 

1. Grøn Strukturplan 2021 (4221720 - EMN-2021-04695) 

 
 

4 (Åben) Godkendelse af investeringsaftale med Novafos for 2022 
  
Sags ID: EMN-2021-06643 

 

Resumé 

Der fremlægges forslag til investeringsaftale med Novafos for 2022 med tilhørende indsatser, mål 
og resultatkrav på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Gentofte Kommune for 2022 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 2022. 
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 2022 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 2021. 
 
Mål, indsatser og tidsplan for plan- og perspektivperioden i den eksisterende spildevandsplan 
videreføres i 2022.  
 
Investeringsaftalen for 2022 er godkendt af Novafos’ bestyrelse på bestyrelsesmødet den 13. 
september 2021. 
 

 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
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. 

 

 
Beslutninger: 
Vedtaget 
 
Bilag 

1. Investeringsaftale med Novafos for 2022  (4191957 - EMN-2021-06643) 

 
 

5 (Åben) Godkendelse af driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme 2022 
  
Sags ID: EMN-2021-06670 

 

Resumé 

Der fremlægges forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for 2022 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 2022. Driftsaftalen skal bidrage til at synliggøre mål og resultatkrav samt investeringer og 
serviceniveau. 
 
Forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for 2022 er i overensstemmelse med 
Gentofte Kommunes gældende varmeplan.   
 
Driftsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme på bestyrelsesmødet den 
26. oktober 2021. 
 
 
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller, 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for 2022 godkendes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
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Vedtaget 
 
Bilag 

1. Bilag 4.1 Driftsaftale for GGF 2022 (4223704 - EMN-2021-06670) 
2. Bilag 4.2 Målsætninger og resultatkrav for GGF 2022 (4223705 - EMN-2021-06670) 
3. Bilag 4.3 Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter (4223706 - EMN-2021-06670) 
4. Bilag 4.4 Oversigt over repræsentationer samt information om GGF (4223707 - EMN-2021-
06670) 

 
 

6 (Åben) Retningslinjer for tilladelse til brug af grønne arealer 
  
Sags ID: EMN-2021-06831 

 

Resumé 

Der fremlægges forslag omhandlende retningslinjer for tilladelse til brug af kommunale arealer til 
godkendelse. 

 
Baggrund 

Administrationen får løbende henvendelser fra virksomheder, organisationer, borgere mm., som 
ansøger om tilladelse til brug af kommunale arealer – parker, pladser etc. – eventuelt mod betaling 
af leje. 
 
Der er aktuelt modtaget en ansøgning om brug af Øregårdsparken den 24-26. juni 2022 til 
afholdelse af en livsstilsmesse. Ansøgeren har forud for kontakt til kommunen fået afslag af Slots- 
og Kulturstyrelsen til brug af Charlottenlund Slotshave. Formålet med arrangementet beskrives 
som en shoppingmesse med underholdning, oplevelser og kultur. Den ønskes afholdt årligt og 
udvidet løbende: Fra tre dage (fredag til søndag) og op til 30.000 besøgende i 2022 til fem dage 
(onsdag til søndag) og op til 60.000 besøgende i 2027. Der planlægges med en indhegning af 
området, entré for alle over 6 år og over 200 stande. Af events nævnes bl.a. open air biograf, 
prøvekørsel af ”vilde biler”, luftballon, scene med to store bands etc. 
 
For at sikre, at alle til stadighed har adgang til de kommunale arealer – herunder at disse ikke 
forbeholdes afgrænsede grupper, eventuelt mod betaling af entré – foreslås det, at der ved 
ansøgninger fremadrettet administreres efter følgende retningslinjer: 
 

• Arrangementet skal være kommunalt. 

• Arrangementet skal have et kulturelt eller humanitært formål. 

• Arrangementet skal være ikke-kommercielt. 
 
I forlængelse heraf foreslås det, at tilladelse beror på en konkret vurdering, hvor det afvejes, i 
hvilket omfang ovennævnte punkter er opfyldt, og hvori indgår: 
 

• Om der historisk – gennem en årrække – er givet tilladelse til arrangementet (f.eks. cirkus). 

• Om arrangementet finder sted på baggrund af kommunal beslutning om tilladelse (f.eks. 
afholdelse af koncert). 

• Om der fejres en national eller lokal mærkedag (f.eks. Sankt Hans). 
 
Retningslinjer for tilladelse til brug af kommunale arealer vil med ovenstående forslag harmonere 
med retningslinjer for tilladelse til ophængning af plakater, bannere etc., som Teknik- og 
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Miljøudvalget fik forelagt på møde den 19. august 2019, pkt. 2, med orientering om præciseringer 
på møde den 29. januar 2020, og som lyder: Arrangementet afholdes i kommunen; Arrangementet 
er kommunalt; Arrangementet har et kulturelt eller humanitært formål; Arrangementet er ikke-
kommercielt. Samtidig beror tilladelse på en konkret vurdering, hvor det afvejes, i hvilket omfang 
de nævnte punkter er opfyldt. 

 
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 

At forslag omhandlende retningslinjer for tilladelse til brug af kommunale arealer godkendes som 

beskrevet ovenfor. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Vedtaget 
 
Bilag 

 
 

7 (Åben) Udkast til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser 
  
Sags ID: EMN-2021-06975 

 

Resumé 

Vejdirektoratet har sendt udkast til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser i høring til den 

12. november 2021. Samlet set giver den nye bekendtgørelse reelt ikke Gentofte Kommune 
nye muligheder for at nedsætte de lokale hastighedsgrænser. Der vedlægges forslag til 
høringssvar til godkendelse. 
 
Baggrund 

Udkast til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser giver som noget nyt mulighed for, at 15 
kommuner igennem en forsøgsordning - uden politiets samtykke - kan nedsætte den generelle 
hastighedsgrænse på 50 km/t til 40 km/t i tættere bebygget område på veje, der ikke har væsentlig 
betydning for den generelle trafikafvikling (dvs klasse 3- og 4-veje). Det er dog en forudsætning, at 
hastighedsnedsættelsen kombineres med etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.  
 
Dette svarer til, hvad Gentofte Kommune allerede kan opnå efter den nuværende ordning, idet 
politiet giver samtykke til hastighedsnedsættelse på sådanne veje, hvis der etableres 
hastighedsdæmpende foranstaltninger (enten på kommunens foranstaltning eller ved 
beboerfinansierede bump). Forsøgsordningen indebærer således ikke en reel udvidelse af 
kommunens mulighed for at gennemføre hastighedsnedsættelse på klasse 3 og 4 veje. I vedlagte 
forslag til høringssvar anføres, at hastighedsnedsættelse på de omtalte veje bør kunne 
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gennemføres uden etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, da forsøget i så fald kan 
belyse, om en hastighedsnedsættelse alene ved skiltning er tilstrækkeligt til at opnå den ønskede 
effekt på gennemsnitshastigheden.   
 

I vedlagte forslag til høringssvar anfører Gentofte Kommune samtidig, at det desuden vil 
være relevant, at forsøgsordningen for de 15 kommuner også omfatter mulighed for 
nedsættelse af hastighedsgrænsen på klasse 1- og 2-veje fra 60 til 50 eller 40 km/t - uden 

politiets samtykke og uden etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. I forhold til disse 
vejtyper skal politiet ifølge forslaget til ny bekendtgørelse fortsat give samtykke. Som noget 
nyt er støj medtaget som et hensyn, der kan indgå i (kommunens og politiets) konkrete 
vurdering sammen med en konkret vurdering af ulykker, hastighed osv.  
 
Samlet set giver forslaget til ny bekendtgørelse reelt ikke Gentofte Kommune nye 
muligheder for at nedsætte de lokale hastighedsgrænser. Både i dag og med den nye 
bekendtgørelse har Gentofte Kommune mulighed for at nedsætte hastighedsgrænsen på 
klasse 3- og 4-veje, hvis det vurderes nødvendigt af trafiksikkerhedsmæssige årsager, og 
der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, eller hvis et flertal af borgerne på 
klasse 4-veje ønsker at finansiere de krævede hastighedsdæmpende foranstaltninger – 
typisk vejbump. 
 
Det oplyses, at bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 6. december 2021, og at 
kommunerne først herefter kan ansøge om at komme med i forsøgsordningen. Når ny 
bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser er vedtaget i sin endelige form, forelægges sagen 
på ny for Teknik- og Miljøudvalget med henblik på stillingtagen til deltagelse i forsøgsordningen.  
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At vedlagte forslag til høringssvar godkendes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Vedtaget 
 
Bilag 

1. Forslag til høringssvar til udkast til bekendtgørelsen om lokale hastighedsnedsættelser 
(4219834 - EMN-2021-06975) 

 
 

8 (Åben) Kvartalsrapportering 3. kvartal 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-05382 
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Resumé 

Teknik og Miljøudvalget gives en kvartalsrapportering for 3. kvartal 2021 (bilag 1) og 
budgetændringer (bilag 2) samt opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3).  
 
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 2021. 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: 
 

• En række klima- og bæredygtighedstiltag der har været afholdt i det seneste kvartal, 
herunder Naturens Dag samt World Cleanup Day. Samtidig gives en status på inddragelse 
af borgere og interessenter i udarbejdelsen af kommunens nye klimaplan, som udarbejdes i 
regi af DK2020 – klimaplaner for hele Danmark. Der gives ligeledes en status på den 
grønne omstilling af køretøjer og maskinpark i Park og Vej. 

 

• Status på udrulning af affaldssortering ved etageejendomme, hvor bl.a. udrulningen af 
sortering af madaffald er opstartet, samt hvor der er etableret nye smarte nedgravede 
affaldsløsninger er ligeledes omfattet af kvartalsrapporten. 

 

• Der er et overblik over igangværende anlægsarbejder i kommunen.  
 
 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning 
 
Bilag 

1. Kvartalsrapport TMU - 3. kvartal 2021 (4100663 - EMN-2021-05382) 
2. Budgetændringer 2. kvartal 2021- Teknik og Miljø (4198473 - EMN-2021-05382) 
3. Opfølgning på opgaveudvalget Fremtidens Transport - 3. kvartal 2021 (4203588 - EMN-
2021-05382) 
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9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra 

medlemmerne] 
  
Sags ID: EMN-2020-03826 

 
 

 
 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 

 
 

10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne 
 

Sags ID: EMN-2020-03826  
 
 

11 (Åben) Underskrift 
  
Sags ID: EMN-2021-00630 

 
 

 
 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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