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1 (Åben) Temadrøftelse om ny affaldsplan for Gentofte Kommune 
  
Sags ID: EMN-2020-01348 
 
Resumé 
Der afholdes temadrøftelse om emner til den kommende affaldsplan 2020-2032. Som grundlag for 
drøftelsen gives en orientering med oplæg til mulige mål, hovedtemaer og indsatsområder i 
affaldsplanen med afsæt i bl.a. den netop afsluttede borgerinddragelse. 
 
 
Baggrund 
Kommunen er ifølge affaldsbekendtgørelsen forpligtet til hvert sjette år at lave en kommunal plan 
for håndtering af affald. Den skal være detaljeret for de første seks år og overordnet for de sidste 6 
år af den 12-årige planperiode. 
 
Formålet med den seksårige planlægning er at sætte en langsigtet retning og vision for 
kommunens arbejde på affaldsområdet. I Affaldsplan 2020-2032 kommer det til udtryk i 
prioriterede mål, temaer og indsatsområder. 
Der er gennemført en proces med borgerinddragelse i perioden marts til maj 2021. På mødet 
orienteres om indhold og resultater af borgerinddragelsen.  
 
Temadrøftelsen tilrettelægges med udgangspunkt i følgende: 
 

1. Orientering om den gennemførte borgerinddragelse samt oplæg til mulige mål, 
hovedtemaer og indsatsområder i den nye affaldsplan. 

2. Drøftelse af mål, hovedtemaer og indsatsområder i den nye affaldsplan. 
3. Orientering om den videre proces for affaldsplanens udarbejdelse. 

 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller, 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At punktet drøftes 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Drøftet 
 
Bilag 
 
 

2 (Åben) Fremrykning af indførelsen af sortering af madaffald ved villa og 
rækkehuse, samt forlængelse af den nuværende renovationskontrakt 
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Sags ID: EMN-2021-03532 
 
Resumé 
Som følge af ny affaldsbekendtgørelse skal der ske separat indsamling af madaffald ved samtlige 
husstande i Gentofte Kommune inden udgangen af 2022. Det indebærer en fremrykning af 
sortering af madaffald ved villa- og rækkehuse fra 2023 til 2022. Fremrykningen nødvendiggør, at 
den nuværende renovationskontrakt med City Container forlænges med et år frem til udgangen af 
februar 2024. 
Der søges om anlægsbevilling på 6 mio. kr. til indkøb af beholdere til ordningen med indsamling af 
madaffald ved villa- og rækkehuse. Udgifter finansieres over renovationstaksten. 
 
Baggrund 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2020, pkt. 6 at begynde en grøn omstilling af 
affaldsindsamlingen fra private husstande ved, som en overgangsperiode, at indgå en kort 2-årig 
kontrakt med fortsat indsamling med dieseldrevne renovationsbiler, herefter indgås en 
længerevarende kontrakt fra 2023 med krav om eldrevne renovationsbiler. I overgangsperioden 
indkøbes og afprøves 2 eldrevne renovationsbiler. Indsamling af madaffald ved etageejendomme 
implementeres i løbet af 2021, mens indsamling af madaffald ved villa- og rækkehuse iværksættes 
i forbindelse med indgåelse af den længerevarende renovatørkontrakt fra marts 2023.  
 
På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 9. februar 2021, punkt 1, blev der orienteret om ny 
affaldsbekendtgørelse, der var trådt i kraft den 1. januar 2021. Affaldsbekendtgørelsen stiller krav 
om ”husstandsnær” indsamling af 10 affaldstyper, herunder madaffald. I henhold til 
bekendtgørelsen skal 9 affaldstyper, herunder madaffald, indsamles senest fra den 1. juli 2021. 
Gentofte Kommune har søgt og fået dispensation fra bekendtgørelsens frist for separat indsamling 
af madaffald ved villa- og rækkehuse, således at dette senest skal være implementeret ved 
udgangen af 2022.  
 
Som følge heraf er det nødvendigt at fremrykke sortering af madaffald ved villa- og rækkehuse fra 
det tidligere besluttede tidspunkt, marts 2023 til 2022. 
Det forventes, at udrulningen kan ske i løbet af første halvår 2022. Den endelige plan kan først 
fastlægges, når renovatøren ved, hvor hurtigt han kan få omstillet sin vognpark til at kunne tømme 
beholdere med to kamre (madaffald og restaffald). I dag afhentes og tømmes et-kammerbeholder 
med restaffald ved villa- og rækkehuse.   
  
 
Ændring og forlængelse af den eksisterende renovationskontrakt  
 
Den nuværende renovationskontrakt udløber ved udgangen af februar 2023 med mulighed for 
forlængelse frem til udgangen af februar 2024. Renovatøren, City Container er indforstået med at 
ændre den eksisterende kontrakt, således at der hentes og tømmes rumopdelte beholdere med 
henholdsvis madaffald og restaffald ved villa- og rækkehuse. Det kræver andre renovationsbiler 
end dem, der i dag bruges til at tømme beholdere til restaffald. For at holde 
tømningsomkostningerne til den nye ordning for madaffald så lave som muligt er det 
hensigtsmæssigt at perioden med anvendelse af nye renovationsbiler ikke bliver for kortvarig. Det 
sikres ved at opstarte ordningen så hurtigt som muligt og udnytte optionen på forlængelse af 
kontrakten med City Container på 2 x 6 måneder, således at kontrakten udløber ved udgangen af 
februar 2024. 
 
En forlængelse af renovationskontrakten vil betyde, at indgåelse af en ny længerevarende kontrakt 
med krav om affaldsindsamling med eldrevne renovationsbiler udskydes fra 2023 til 2024.   
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Ønsket om at kunne udnytte et mere modnet marked i forbindelse med indgåelse af den 
længerevarende kontrakt med krav om 100 % anvendelse af el-renovationsbiler vil i større omfang 
kunne opnås ved indgåelse af ny kontrakt i 2024 end i 2023.  
Corona har haft en negativ indflydelse på markedet for el-renovationsbiler. De 2 eldrevne 
renovationsbiler, som Gentofte Kommune skulle modtage i foråret 2021, er forsinket og leveres 
først ultimo oktober 2021. Den forventede fremkomst af nye leverandører og modeller af el-
renovationsbiler er ligeledes blevet forsinket.  
 
Beholdere m.v. til indsamling af madaffald og restaffald ved villa- og rækkehuse 
 
Det anbefales, at villa- og rækkehuse som standard får en 240 liters rumopdelt to-kammer 
beholder med sidehængslede låg til restaffald og til madaffald. Sidehængslede låg er mere 
brugervenlige end de traditionelle låg-i-låg, der i dag benyttes til de rumopdelte beholdere til plast 
& metal samt glas & papir. Låget er nemt at åbne fra alle sider og det er muligt kun at åbne låget til 
et rum ad gangen. Samtidig forbedrer låget arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderen, der ikke 
behøver at åbne låget manuelt ved tømning, hvilket letter arbejdsdagen og sikrer, at der ikke sker 
emission fra beholderne ved tømning. Bilag 1 viser billeder af henholdsvis beholdere med låg-i-låg 
og sidehængslede-låg.   
 
Den rumopdelte beholder til madaffald og restaffald erstatter de nuværende 140-190 l beholdere til 
restaffald. Beholderen tømmes som i dag hver uge. De nye beholdere er lidt bredere end de 
nuværende beholdere. Beholderen afhentes inde på grunden på samme vilkår som beholderne til 
restaffald afhentes i dag. Ved adresser der ikke opfylder adgangskrav, skal husstanden på 
tømmedagen selv sætte beholderen frem til fortov. Denne fremgangsmåde anvendes allerede i 
dag for ordningerne for plast & metal og glas & papir samt restaffald. Madaffald skal sorteres i 
dedikerede poser, som leveres til borgerne af Affald og Genbrug. Poserne bestilles af borgerne 
ved at binde en tom pose på håndtaget på beholderen, hvorefter der leveres nye poser i 
postkassen i forbindelse med tømningen af beholderen. 
 
Økonomi 
 
Der søges om en anlægsbevilling til indkøb af 12.000 rumopdelte beholdere til implementering af 
madaffaldsordningen hos villa- og rækkehuse. Omkostningen hertil forventes at være 6 mio. kr. der 
finansieres over likvide aktiver med finansiel dækning over Renovationens formue. (takstfinansieret 
område) 
 
De øgede driftsudgifter i 2022 som følge af fremrykningen af implementering af 
madaffaldsordningen ved villa- og rækkehuse kan afholdes inden for renovationens formue. I 2023 
og frem vil der ud over udgifter til madaffaldsordningen ved villa- og rækkehuse, være udgifter til 
implementering af øvrige fraktioner (pap, mad- og drikkekartoner samt tekstiler) En samlet 
opgørelse herover vil indgå i forslag til renovationstakst for 2023 og frem.  
 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller, 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At der løbende i 2022 indføres indsamling af madaffald ved villa- og rækkehuse. 

1. At den nuværende renovationskontrakt ved udnyttelse af de gældende optioner forlænges 
til udgangen af februar 2024.  
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2. At der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til indkøb af 12.000 rumopdelte beholdere, der 
finansieres over Renovationens formue. 

3. At der ikke foretages ændringer i taksten for 2022 som følge af den fremrykkede 
implementering af madaffaldsordning ved villa- og rækkehuse, idet der foretages en samlet 
opgørelse over takstgrundlaget i forbindelse med renovationstaksten for 2023.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Pkt. 1 – 4 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 
1. Bilag 1 - 240 liter sidehængslede låg (4032294 - EMN-2021-03532) 
 
 

3 (Åben) Kvartalsrapportering 2. kvartal 2021 - Teknik- og Miljøudvalgets område 
  
Sags ID: EMN-2021-03674 
 
Resumé 
Teknik og Miljøudvalget gives en kvartalsrapportering for 2. kvartal 2021 (bilag 1) og 
budgetændringer (bilag 2) samt opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3 - 5).  
 
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 2. 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: 
 
Vi arbejder for biodiversiteten 
Et vigtigt trin i at få borgerne engageret i at skabe haver med mere biodiversitet er, at man kan få 
kyndig hjælp og vejledning i nærområdet, samt at der skabes et fællesskab om den fælles vigtige 
dagsorden. Grøn Guide har i juni/juli måned afholdt 4 kurser, 4 forskellige steder i kommunen, hvor 
foreløbigt 23 borgere er blevet uddannet til ’Vild have-ambassadør’ repræsenterende alle områder 
af Gentofte Kommune. Deltagerne lærer om muligheder for at indrette haver med ’vild have 
elementer’, så haven bliver en natur oase med plads til pindsvin, fugle, padder og insekter, og om 
hvordan man videreformidler det gode budskab. 
 
Mere effektivt trafikknudepunkt på Hellerup Station 
I ”Fremtidens Transport” er bl.a. pejlemærket ”Skab sammenhæng”, der skal bidrage til en 
nemmere fremtid med mindre trængsel. I den forbindelse testes p.t., om mere effektive 
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trafikknudepunkter kan få flere gentofteborgere til at vælge kollektiv transport, kombinationsrejser 
og delemuligheder som alternativ til bilen. 
En række tiltag er nu implementeret og skal fremadrettet gøre Hellerup Station til et mere effektivt 
trafikknudepunkt. 
 
Informationskampagne igangsat vedr. kommende fjernvarmeudbygning  
I forbindelse med første etape af den kommende udbygning af fjernvarmenettet, er Gentofte 
Fjernvarme i gang med en informationskampagne i to områder med i alt 538 husstande. 
 
 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller, 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapport TMU - 2. kvartal 2021 (3990750 - EMN-2021-03674) 
2. Budgetændringer 2. kvartal 2021- Teknik og Miljø (4081995 - EMN-2021-03674) 
3. Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2021-2 (4077482 - EMN-2021-03674) 
4. Opfølgning på opgaveudvalget Fremtidens Transport - 2. kvartal 2021 (4086927 - EMN-
2021-03674) 
5. Opfølgning på opgaveudvalget Trafik - Sikker i byen - 2. kvartal 2021 (4087025 - EMN-
2021-03674) 
6. Opfølgning på opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte 2021-2 (4085351 - EMN-2021-03674) 
 
 

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra 
medlemmerne 
  
Sags ID: EMN-2020-03826 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
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. 
 
 
Beslutninger: 
Orientering om udkast til lovforslag om el-ladestandere. 
 
Der blev stillet spørgsmål til ordning vedr. afhentning af døde/skadede dyr. Vedr. førstnævnte kan 
Affald og Genbrug kontaktes på 3998 8100 og vedr. sidstnævnte kan Dyrenes beskyttelses 
vagtcentral 1812 kontaktes.  
 
Bilag 
 
 

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen ssamt spørgsmål fra medlemmerne 
 
Sags ID: EMN-2020-03826  
 
 

6 (Åben) Underskrift 
  
Sags ID: EMN-2021-00630 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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