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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
1 Åbent

Fornyelse af Gentofte bydelscenter - dispositionsforslag

051044-2012

Resumé
I januar 2013 har Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på
baggrund af indstilling fra Teknik og Miljø frigivet bevilling til ekstern projektering af fornyelsen af
Gentofte bydelscenter.
Teknik og Miljø forelægger dispositionsforslag for fornyelsen for Teknik- og Miljøudvalget til
drøftelse og orientering.

Baggrund
Der er af ekstern rådgiver udarbejdet et dispositionsforslag for fornyelsen på baggrund af input fra
borgermøder afholdt i 2004, 2005 og senest i november 2012.
Dispositionsforslaget præsenteres på borgermøde d. 6. februar 2013, og input herfra vil ligeledes i
videst muligt omfang blive indarbejdet i projektet.
I fornyelsen af bydelscenteret er der fra starten lagt vægt på at skabe et intimt, aktivt og attraktivt
byrum med fokus på de særlige kvaliteter, som kendetegner bydelen.

Vurdering
Fornyelsen skal understøtte handlen og fremme bylivet i bydelscenteret. Der er fokus på et godt
miljø, pænere byrum, bedre trafikale forhold, flere grønne indslag, nye inspirerende
samlingspunkter, mere åbne pladser med mulighed for caféliv m.m. – og selvfølgelig indrettet med
tilgængelighed for alle.
Fornyelsen omhandler Gentoftegade med ”Gentofte Torv” og spreder sig videre ud i
bydelscenteret. Mod nord til krydset ved Adolphsvej og videre til kirkegården. Mod syd til
Døgnnetto ved Ribisvej, og mod øst og vest ned forbi forretningerne på hhv. Baunegårdsvej og
Søgårdsvej.
Der er i dispositionsforslaget arbejdet med nye belægninger samt bredere fortove på dele
af Gentoftegade. Parkeringspladserne i Gentoftegade er bibeholdt og overskueliggjort. På torvet
gives plads til siddepladser, staudebede, fuldkronede træer og et nyt vandelement. Der arbejdes
med ny, mere intim og effektfuld belysning. Nye gadetræer bliver et gennemgående element.
Der vil på mødet blive nærmere redegjort for designløsninger i dispositionsforslaget.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
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At dispositionsforslaget drøftes.

_________________________

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
2 Åbent
Principbeslutning vedrørende etablering af en fælles
spildevandsrensekoncern i hovedstaden
050343-2011

Resumé
Der skal tages stiling til, om Gentofte Kommune vil træffe principbeslutning om, at kommunen
ønsker at deltage i en fælles spildevandsrensekoncern i hovedstaden.
Direktøren for Nordvand A/S, som har repræsenteret Gladsaxe og Gentofte Kommuner i
analysearbejdet vedr. fordele, muligheder og ulemper ved dannelsen af en fælles
koncern, deltager i dette punkt.

Baggrund
I foråret/sommeren 2012 besluttede alle kommuner, der er del af et eller flere af hovedstadens
store renseanlæg (Gentofte er en del af Lynettefællesskabet), at der skulle igangsættes en analyse
vedrørende dannelse af en fælles selskabsstruktur for renseanlæg i hovedstaden.
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2012, pkt. 24, blev det enstemmigt besluttet at
tilkendegive, at Gentofte Kommune er indstillet på, at der snarest igangsættes en separat proces
med henblik på at afdække muligheder samt fordele og ulemper ved eventuelt at lade
Lynettefællesskabet indgå i en selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadens andre
renseselskaber.
Kommunalbestyrelsen i Gladsaxe Kommune traf en tilsvarende beslutning.
Med en separat proces mentes, at analysen efter Gladsaxe og Gentofte Kommuners opfattelse
burde ske uafhængigt af de øvrige igangværende processer vedr. vand og spildevand i
hovedstaden, og helt konkret, at en eventuel dannelse af et fælles selskab for renseanlæg ikke
burde tænkes sammen med de igangværende processer om dannelse af fælles vand- og
spildevandsselskaber for Københavns Kommune og 7 kommuner på vestegnen.
Efter ønske fra andre kommuner blev der imidlertid udarbejdet et kommissorium for analysen, som
omfattede 3 modeller, nemlig:
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Model 1
Samling af Lynettefællesskabets renseanlæg og Spildevandscenter Avedøre i et nyt fælles
holdingselskab (Rens Holding A/S), som ejer Lynettefællesskabet A/S og Spildevandscenter
Avedøre A/S. De to renseselskaber fortsætter som adskilte selskaber, men under de nuværende i
alt 15 kommuners fælles ejerskab gennem holdingselskabet. Medarbejderne tænkes samlet i et
fælles serviceselskab.
Model 2
Som adskiller sig fra model 1 ved, at medarbejderne tænkes samlet i et serviceselskab under det
vandselskab (HOFOR), som Københavns Kommune og de 7 vestegnskommuner har dannet.
Model 3
Som adskiller sig fra model 2 ved, at de kommuner, der måtte ønske det, også indskyder deres
spildevandsselskaber i den nye koncern (Spild og Rens Holding A/S), som dermed vil komme til at
omfatte dels renseselskaberne og dels spildevandsselskaber for de kommuner, der måtte ønske
det. Medarbejderne tænkes - som i model 2 - samlet i et serviceselskab under HOFOR.
Arbejdet med at gennemføre analyserne er udført efter en model med en arbejdsgruppe og en
styregruppe, hvor Gentofte og Gladsaxe Kommuner begge steder har været repræsenteret ved
direktøren for Nordvand A/S.
Efter drøftelse med forvaltningerne har direktøren for Nordvand A/S på vegne af de to kommuner
dels indledningsvis og siden løbende under analyserne tilkendegivet, at de to kommuner ikke ville
modsætte sig gennemførelsen af analyserne af model 2 og 3, men at der ikke fra
kommunalbestyrelsernes side i de to kommuner er givet mandat til andet end i en separat proces
at undersøge muligheder samt fordele og ulemper ved eventuelt at lade Lynettefællesskabet indgå
i en selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadens andre renseselskaber.

Vurdering
Analysen er nu afsluttet og sammenfattet i bilagte rapport, hvoraf det fremgår, at:













Samling af drift og medarbejdere vurderes give et synergipotentiale på drift på 7-15 % ved
model 1 og 11-19 % ved model 2 og 3
Sammentænkning af investeringer vurderes at være et synergipotentiale på 3-6 %
ved model 1 og 7-10 % ved model 2. Potentialet ved model 3 vurderes at kunne være på
yderligere 5-10 % for de spildevandsselskaber, der måtte indgå i koncernen
Alle tre modeller vurderes via koblingen mellem renseanlæggene at give synergigevinster i
forhold til håndtering af klima- og miljøudfordringer. Model 3 vurderes at kunne skabe
yderligere synergi gennem optimering af styringen af spildevandsstrømmene, når
renseanlæg og spildevandssystem styres af samme ledelse
Synergieffekterne ved teknik vurderes at være ens i de tre modeller
I forhold til medarbejderne vil alle tre modeller indebære øgede muligheder for videndeling
og kompetenceløft, for model 1 i forhold til renseopgaverne og for model 2 og 3 desuden i
forhold til drift af afløbsledninger mv.
Indflydelsen på rammevilkår vil øges ved alle 3 modeller som følge af, at kommunerne
gennem det fælles ejerskab kan tale med én stemme
Kommunernes styringsmuligheder som myndigheder ændres ikke, men mulighederne for
indbyrdes koordinering af planlægning anses for at blive forbedrede ved et fælles ejerskab.
Koordineringsmulighederne anses for lidt større i model 3 end i model 1 og 2
Kommunernes styringsmuligheder som ejer vil blive reduceret ved overgangen fra de
aktuelle § 60-fællesskaber til en A/S-konstruktion. Både retten til at instruere sit
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bestyrelsesmedlem samt vetoretten i forhold til ændringer af vedtægter, der indskrænker
kommunens beføjelser, bortfalder, og indflydelsen bliver mindre for den enkelte kommune i
en ejerkreds på 15. Særligt vil indflydelsen på driften i model 2 og 3 være reduceret for de
kommuner, der ikke er medejere af HOFOR. I model 3 vil de kommuner, der skyder deres
spildevandsselskab ind i koncernen, endvidere afgive indflydelse på dette selskab.
Samtidig vil de dog opnå indflydelse på de øvrige kommuners spildevandsselskaber
Et valg af model 1 indebærer ikke, at der gives afkald på at vælge model 2 eller 3 på et senere
tidspunkt, hvis der måtte være opstået interesse for det.
Analysen har været forelagt for de 15 borgmestre på et møde den 10. december 2012, hvor det
var den generelle opfattelse, at model 1 er den, der kan samle kommunerne. Der var enighed om
at bede kommunalbestyrelserne i de 15 kommuner om at tage stilling til en principbeslutning om
tilslutning til model 1, således at arbejdet med udarbejdelse af forslag til ejeraftale og vedtægter
mv. kan igangsættes i den embedsmandsgruppe og styregruppe, som har gennemført analysen.
Arbejdet påtænkes udført i foråret 2013 med henblik på, at kommunerne i begyndelsen af maj
2013 vil modtage det fornødne materiale til brug for, at kommunalbestyrelserne inden
sommerferien kan træffe endelig politisk beslutning.
Det kræver enighed mellem de nuværende interessentkommuner at opløse de hidtidige I/S'er.
Det anslås, at de omkostninger, der skal afholdes på vegne af interessentkommunerne til
forhandling af ejeraftale mv., vil beløbe sig til ca. 400.000 kr., som skal fordeles med 25.000 kr. til
hver, dog 50.000 kr. til Københavns Kommune.
Udgiften på de 25.000 kr. afholdes inden for Teknik og Miljøs driftsbudget.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. at der træffes principbeslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at deltage i en fælles
rensekoncern (model 1), hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Lynettefællesskabet, og at
forvaltningen i givet fald bemyndiges til at forhandle vilkår for deltagelsen
2. at sagen i givet fald forelægges til endelig vedtagelse, når vilkår for at deltage i en fælles
koncern foreligger.

_________________________
Bilag
Sammenfatning af rapport om den fremtidige organisering af rensopgaven
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
3 Åbent
Øgede takstfinansierede investeringer i klimatilpasning jf.
økonomiaftalen mellem KL og regeringen
000358-2013

Resumé
Der skal tages stilling til, om investeringerne i klimatilpasningstiltag for takstfinansierede midler skal
øges som følge af de muligheder, økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt deraf følgende
lovgivning giver.
Direktøren for Nordvand A/S deltager under dette punkt.

Baggrund
I økonomiaftalen for 2013 aftalte regeringen og KL, at kommunerne i 2013 - med takstfinansierede
midler - skal øge investeringsomfanget vedr. klimatilpasning med 2,5 mia. kr. Økonomiaftalen
åbner desuden op for, at forsyningsselskaberne kan finansiere klimatilpasningsprojekter ud over
de investeringselementer, Forsyningssekretariatet har udpeget.
Økonomiaftalen er ved at blive fulgt op af ny lovgivning, som fastlægger forsyningsselskabernes
øgede muligheder for at investere i overjordiske løsninger til håndtering af regnvand i forbindelse
med veje, vandløb og rekreative arealer.
Spildevandsselskaberne vil i forbindelse med sådanne projekter alene kunne afholde de udgifter,
som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. Herudover lægges der op til
krav om, at investeringerne i overjordiske klimatilpasningstiltag skal være omkostningseffektive,
dvs. billigere end alternative traditionelle løsninger.

For at opnå Forsyningssekretariatets godkendelse til at indregne udgifterne til medfinansiering af
klimatilpasning i prisloftet, skal der foreligge en kommunal beslutning om, at projektet fra
kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Parterne skal indgå en
nærmere aftale om vilkårene for medfinansieringen af projektet, herunderprojektets udførelse, drift
og vedligeholdelse, økonomi og fordeling heraf m.m.
Der vil blive en ekstraordinær ansøgningsrunde hos Forsyningssekretariatet vedr. øget prisloft med
ansøgningsfrist den 31. marts 2013, hvor der vil blive givet principiel godkendelse til projekter, der
udmønter økonomiaftalens 2,5 mia. kr. til klimatilpasning i 2013.

Vurdering
Som det fremgår af bilagte notat, er Gentofte Kommune allerede meget langt fremme med
klimatilpasningsindsatsen som følge af den systematiske indsats, der er gjort for at implementere
kommunens klimatilpasningsstrategi fra april 2010.
Klimatilpasningsstrategien er bevidst udformet som en strategi, der fastlægger, hvorledes
sektorplanlægning, lokalplanlægning, kommuneplanlægning, myndighedsbehandling samt
planlægning og projektering af bygge- og anlægsprojekter skal tilrettes, så klimatilpasning bliver en
naturlig del af alt, hvad vi laver.
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Klimatilpasning indarbejdes således i diverse planer i takt med, at de revideres. I 2011 vedtog
Kommunalbestyrelsen enstemmigt en ny spildevandsplan 2011-2014 med et investeringsomfang
på 572 mio. kr. for perioden 2011-2018, hvilket er en forøgelse med 20 mio. kr. om året i forhold til
de forudgående 2 år.
Gentofte Kommune har således allerede med virkning fra 2012 øget investeringsomfanget med sin
del af de 2,5 mia. kr., som økonomiaftalen fastlægger, at alle kommuner nu skal. Af de 572 mio. kr.
er de 373 mio. kr. afsat til investeringer, som skal reducere opstuvning og overløb fra
spildevandssystemet, herunder sikre håndtering af klimaændringer.
I budgetaftalen for 2013 fremgår, at forligspartierne ønsker, at klimatilpasning, herunder håndtering
af de øgede regnmængder, som forudsat i kommunens klimatilpasningsstrategi, indgår i
overvejelserne i forbindelse med anlægsprojekter, og at der således vil være fokus på at udnytte
de muligheder, der gives for at investere i klimatilpasning via takstfinansierede midler.
Som det fremgår af bilagte notat kan investeringsomfanget i klimatilpasning for takstfinansierede
midler øges yderligere som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL og de nye
lovgivningsmæssige muligheder. Helt konkret foreslår forvaltningen og Nordvand A/S følgende
indsatser iværksat:



Ejendomme langs Gentofterenden bliver oversvømmet ved skybrud, fordi renden ikke kan
aflede de regnmængder, som bliver tilledt fra de omkringliggende veje. Første skridt til en
forbedring af forholdene kunne være etablering af dobbeltprofil langs Gentofterenden, hvor
dette er muligt. Samtidig kan vejunderføringer af Søborghusrenden øges for at forbedre
afledningen til Emdrup sø. Forventet investering 15-20 mio. kr.
 Forbedring af vejvandsafvanding ved etablering af større riste på udvalgte steder (f. eks.
Alrunevej, Vedbendvej, Sauntesvej og Ermelundsvej). Forventet investering 0,1-0,2 mio. kr.
pr. stk.
 Etablering af skybrudssikring for Hvidørevej ved Kystvejen. Forventet investering 1-2 mio.
kr.
 Etablering af dige langs Ermelundsvej omkring Jægersvinget til sikring mod
terrænoversvømmelse af lavtliggende ejendomme. Forventet investering 0,5 mio. kr.
Der skal træffes politisk beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at øge investeringsomfanget
vedr. klimatilpasning for takstfinansierede midler, og i givet fald hvilke konkrete projekter, der
ønskes gennemført.
Forvaltningen skal endvidere bemyndiges til at indgå nærmere aftale herom med Nordvand,
således at Nordvand kan ansøge Forsyningssekretariatet om godkendelse til at indregne
udgifterne til Nordvands finansiering af klimatilpasning i prisloftet under den ekstraordinære
ansøgningsrunde hos Forsyningssekretariatet vedr. øget prisloft med ansøgningsfrist den 31.
marts 2013.
Det er ved denne ansøgningsrunde, der vil blive givet principiel godkendelse til projekter, der
udmønter økonomiaftalens 2,5 mia. kr. til klimatilpasning i 2013.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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1) At der tages stilling til hvilke konkrete projekter, der ønskes igangsat med henblik på at øge
investeringsomfanget vedrørende klimatilpasning for takstfinansierede midler
2) At forvaltningen bemyndiges til at træffe nærmere aftale med Nordvand om gennemførelse af de
projekter, der måtte blive besluttet under 1)

_________________________
Bilag
notat vedr. muligheder for øgede investeringer i klimatilpasning for takstfinansiede midler

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
4 Åbent

Nordvand - orientering om projekter og aktiviteter 2013

042174-2012

Resumé
På mødet vil direktøren for Nordvand A/S redegøre for Nordvands projekter og aktiviteter i 2013.

Baggrund
På kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2010, pkt. 5 vedtog kommunalbestyrelsen
enstemmigt spildevandsplan 2011-2014, som fastlægger rammen for Nordvands projekter og
aktiviteter i planperioden samt i perspektivperioden, der rækker frem til 2018.
I de 8 år spildevandsplanen dækker, omfatter den projekter for ialt 572 mio. kr. til udbygning og
renovering af spildevandssystemet i Gentofte Kommune med henblik på at sikre, at:
- spildevand bortledes på en sikker, drifts- og energioptimal måde
- risikoen for oversvømmelser, som følge af regnvand, minimeres både i dag og i fremtiden
- spildevandssystemets værdi opretholdes
- udledning af opblandet regn- og spildevand til søer, åer og Øresund reduceres
Spildevandsplanen følges op af årlige driftsaftaler, som nærmere fastlægger de konkrete projekter
og aktiviteter det enkelte år.
Den seneste driftsaftale for 2013 blev enstemmigt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget på mødet
den 30. november 2012, pkt. 6.
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Vurdering
Direktør for Nordvand, Carsten Nystrup, vil på mødet redegøre nærmere for Nordvands projekter
og aktiviteter i 2013.

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

_________________________

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
5 Åbent

Nordvand - driftsaftale 2012 afrapportering efter 4. kvartal

049300-2011

Resumé
Afrapportering pr. 31. december 2012 på driftsaftale for Nordvand 2012 forelægges til orientering.
Direktøren for Nordvand A/S deltager under dette punkt.

Baggrund
Driftsaftale for Nordvand 2012 blev enstemmigt godkendt af Teknik og Miljøudvalget på mødet den
29. november 2011, pkt. 8.
Der foretages kvartalsvis opfølgning på driftsaftalen over for Nordvands bestyrelse og Gentofte
Kommune, og opfølgningerne på driftsaftalen forelægges for Teknik og Miljøudvalget på en
halvårlig basis. Denne opfølgning gælder hele 2012.

Vurdering
Nordvand har opnået fuld målopfyldelse for 8 af 9 overordnede mål (tabel 1 i bilaget).
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Mål 3, omkring reduktion af elforbruget med 2 % årligt pr. m3 vand. Der er en forventning om, at
målet ikke indfries, men opgørelse foreligger først endeligt til bestyrelsesmøde i Nordvand d. 7.
marts 2013.
Af de underliggende 20 mål (tabel 2 i bilaget) er der efter udgangen af 4. kvartal fuld målopfyldelse
på nær:
Mål 10, hvor den gennemførte kundeundersøgelse resulterede i 87 % overordnet samlet
tilfredshed med Nordvand og de leverede ydelser - mod mål om 90 %.
Mål 12, Strategi for indførelse af SMS-service til Nordvands kunder ved beredskab m.v. er fastlagt,
men implementering sker først i 1. halvår 2013.
Mål 14, delmål for notat omkring evt. indførelse af fjernaflæste målere vil først blive forelagt
Nordvands bestyrelse efter 1. kvartal 2013.
Mål 17, 2. delmål for Gladsaxe omkring plan for genopretning af Kagsåen har ikke kunnet opfyldes
grundet manglende afklaring af juridiske og myndighedsmæssige forhold.
Mål 22, 3. delmål, at sektionering af Gladsaxe ledningsnet gennemføres for 75 % af ledningsnettet
inden årets udgang. Her er kun opnået 60 %.
Mål 29, 2. delmål omkring intern uddannelse i brug af NordNet/NordSag er ikke gennemført inden
udgangen af 2012, men udsat til 2013.
Teknik og Miljø vurderer, at driftsaftalen for 2012 er opfyldt i tilfredsstillende grad, og at Nordvand
som helhed har opnået en høj grad af målopfyldelse i 2012.

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

_________________________
Bilag
endelig afrapportering på driftsaftale for Nordvand 2012

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
6 Åbent

Godkendelse af Nordvands takster for 2013

003883-2013
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Resumé
Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2013 på hhv. 22
kr./m3 og 28,20 kr./m3 indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Direktøren for Nordvand A/S deltager under dette punkt.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2013 takster for
Nordvands levering af vand og afledning af spildevand på hhv. 22 kr./m3 og 28,20 kr./m3, idet det i
takstoversigten var anført, at taksterne manglede udmelding af prisloft fra staten og endelig
godkendelse i Gentofte Kommune.
Nordvands bestyrelse har på møde den 16. november 2012 godkendt taksterne for levering af
vand og afledning af spildevand.
Staten v/Forsyningssekretariatet har i januar 2013 udmeldt prislofter for Gentofte Vand A/S og
Gentofte Spildevand A/S på hhv. 22 kr./m3 og 28,20 kr./m3, hvilket er i overensstemmelse med de
i Gentofte Plan 2013 indeholdte takster. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede
takster og gebyrer. Taksten for vand og spildevand var i 2012 på hhv. 19,75 kr./m3 og 26,55
kr./m3.
Princippet for takstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de forventede
mængder for det aktuelle år. Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter,
beregnet ud fra årets forventede mængder samt det aktuelle års takster. Reglerne for fastsættelse
af forbrugstakst ud fra den fra Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsramme, er at rammen
ikke må overskrides, men at den heller ikke skal anvendes fuldt ud.
Til takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2013
er den fulde indtægtsramme udnyttet. Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne
forventer et investeringsniveau i 2013 der er højere end hvad der i indtægtsrammen er allokeret til
investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af mankoen.

Vurdering
Taksterne vurderes at være i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, så
investeringerne i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner kan
gennemføres.

Indstilling

Teknik og Miljø samt JURA indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Nordvands takster godkendes.
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_________________________
Bilag
Gentofte Kommune Takstblad 2013

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
7 Åbent

Proces for tilblivelse af klimatilpasningsplan

053164-2012

Resumé
Der skal tages stilling til processen for tilblivelse af Klimatilpasningsplan 2013

Baggrund
Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL, betyder, at
kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner.
Lovgrundlaget herfor kommer ifølge de seneste meldinger fra staten først på plads i løbet af 1.
kvartal 2013.
I følge det staten har udmeldt om den kommende lovgivning, vil der komme krav om, at
klimatilpasningsplanerne skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelse bestående
af sammenstilling af et oversvømmelseskort og et værdikort. Klimatilpasningsplanerne skal
endvidere skabe overblik over og prioritere kommunens klimatilpasningsindsats.
Det vil blive fastlagt, at klimatilpasningsplanerne skal være en del af kommuneplanerne, hvilket kan
ske enten ved at indarbejde dem i Kommuneplan 2013 eller gennemført som et
kommuneplantilæg.

Vurdering
For at det kan nås at udarbejde klimatilpasningsplanen inden udgangen af 2013 er det, uanset at
lovgivningen endnu ikke er på plads, nødvendigt, at fastlægge processen nu samt sætte gang i
kortlægningsarbejdet, det tværgående samarbejde internt i kommunen og samarbejdet med
eksterne parter om planens indhold.
Gentofte Kommune er så langt med processsen vedrørende Kommuneplan 2013, at det er
planlagt, at den endelige vedtagelse af Forslag til Kommunplan 2013 skulle ske inden
sommerferien.
Det vil ikke være muligt, at gennemføre det for klimatilpasningsplanen nødvendige
kortlægningsarbejde samt at gennemføre de nødvendige høringer jf. planloven af dette
materiale inden sommerferien. Hvis klimatilpasningsplanen skulle indarbejdes direkte i
kommuneplanen, ville det være nødvendigt at udskyde hele kommuneplanprocessen.
Forvaltningen anbefaler derfor, at kommuneplanenprocessen fortsætter som planlagt med endelig
politisk vedtagelse inden sommerferien, og at klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til
kommuneplanen i en efterfølgende proces.

Side 13 af 34

Februar – april
Forvaltningen udarbejder forudsætningsmateriale som ”følsomhedskort”, ”værdikort” og andet
relevant baggrundsmateriale om klimaforandringer, herunder en samlet status for kommunens
allerede gennemførte klimatilpasningsindsats, og et overblik over de ting der er igang.
Maj
Vedtagelse af Kommuneplan 2013.
Fælles temamøde mellem Byplanudvalg og Teknik og Miljøudvalget om klimatilpasningsplanen
samt bemyndigelse til forvaltningen om udarbejdelse af en Klimatilpasningsplan som et tillæg til
Kommuneplan 2013.
Juni – juli
Indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden jf. planlovens § 23c.
August/september
Vedtagelse af et forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 - klimatilpasningsplan. Forslaget vil være
fulgt op af et resumé af resultatet af den indledende indkaldelse af ideer og forslag. Beslutning om
at sende forslaget til kommuneplantillæg i 8 ugers offentlig høring.
November/december
Endelig vedtagelse af tillæg til Kommuneplan 2013 - klimatilpasningsplan. Vedtagelsen vil være
fulgt op af et resumé af resultatet af den offentlige høring.

Indstilling
Teknik og Miljø Indstiller
til Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget
at den foreslåede proces for udarbejdelse af klimatilpasningsplanen som et tillæg til Kommuneplan
2013 godkendes.

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 31. januar 2013 kl. 17.00
Beslutning foreligger endnu ikke

_________________________

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
8 Åbent

Handleplan for bæredygtig udvikling 2013
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046439-2012

Resumé
Strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen på
mødet den 14. december 2011, pkt. 7. Strategien føres ud i livet gennem årlige handleplaner, som
vedtages af Teknik og Miljøudvalget.
Handleplan for bæredygtig udvikling 2013 er den anden i rækken og indeholder dels en status
for aktiviteterne, som blev fastlagt i handleplanen for 2012, og dels forslag til aktiviteter for 2013.
Kobling til Teknik og Miljøudvalgets vision og til GentoftePlan mål for Teknik og
Miljøområdet
Det centrale fokus i Handleplan for bæredygtig udvikling 2013 er, at kommunen vil endnu længere
ud til borgere, interesseorganisationer, lokale foreninger og virksomheder for at inddrage og
motivere dem til at tage mere aktiv del i arbejdet for en bæredygtig udvikling af kommunen.
Handleplan for bæredygtig udvikling 2013 bidrager dermed til Teknik og Miljøudvalgets vision om i
dialog med borgerne og brugerne at udvikle kommunen med fokus på bæredygtighed.
Handleplan for bæredygtig udvikling 2013 understøtter endvidere Teknik og Miljøområdets
GentoftePlan mål 1 om at indtænke økonomisk, miljø- og samfundsmæssig bæredygtighed i
opgaveløsningen og GentoftePlan mål 5 om løbende at inddrage borgere og brugere i
opgaveløsningen.

Baggrund
De overordnede mål og rammer for Gentofte Kommunes indsats for en bæredygtig udvikling er
fastlagt i kommunens Strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015, som på baggrund af en
temadrøftelse mellem Teknik og Miljøudvalget og Byplanudvalget på Teknik og Miljøudvalgets
møde den 23. september 2011 pkt. 1 blev til i en proces med aktiv inddragelse af relevante
interessenter bl.a. gennem en workshop.
Implementeringen af Strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 sker gennem Kommuneplanen,
GentoftePlan og sektorplaner på en lang række områder, f.eks. affaldsplan, grøn strukturplan,
trafikpolitik, klimaplan med tilhørende delplaner, spildevandsplan og
vandforsyningsplan. Herudover sker implementeringen gennem årligt vedtagne handleplaner for
bæredygtig udvikling, som omfatter aktiviteter og projekter med særligt fokus på det borger- og
virksomhedsrettede samt det adfærdsmæssige.
I forbindelse med budgettet for 2012 blev der afsat 1 mio. kr. i henholdvis 2012 og 2013 til at
intensivere de borger- og virksomhedsrettede indsatser vedrørende klima og bæredygtighed, og i
forbindelse med budgettet for 2013 blev der afsat yderligere 1 mio. kr. om året i henholdvis 2014
og 2015.

Vurdering
Planer for 2013
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Handleplan for bæredygtig udvikling 2013 vil sætte yderligere fokus på inddragelse af borgere og
erhvervsliv i indsatsen for en mere bæredygtig udvikling og omfatter i overskrifter følgende
initiativer:
Inddragelse af borgere og erhvervsliv
- Grøn bygherrevejledning til borgerne, en trin for trin-guide om, hvordan man kan energiforbedre
sin bolig
- Støttegruppe til frivillige bæredygtighedsprojekter
- Rundt om vand,et undervisningsforløb for udskolingen
- Udarbejdelse af en energikampagne i samarbejde med Energitjenesten til gennemførelse i 2014
Bæredygtig byudvikling og byomdannelse
- Kulturhistorisk vandretur i Nordre Oversvømmelse, hvor der vises rundt på de istandsatte
militæranlæg
- Kommunikationsindsats over for grundejerforeninger, boligforeninger og haveforeninger om
tilbageholdelse af regnvand på egen grund
- Udarbejdelse af klimatilpasningsplan jf. nye lovkrav herom
- Videreudbygning af vandreudstilling om brug af regnvand på egen grund
- Incitamentaftaler med institutionerne om reduktion af energiforbrug gennem adfærdsændringer
- Grøn transport med videreførelse af Test en elbil samt gennemførelse af cykelkampagner mv.
Miljøbelastning og ressourceforbrug
- Energidag i samarbejde med Tour Sustainable Europe
- Medarbejderdreven klimainnovation, kampagne for at engagere medarbejdere i kommunen til
at tænke klima ind i det daglige arbejde
- CO2-Guide, som er en app til mobiltelefoner, som giver oplysninger og gode råd om, hvordan
man får en bæredygtig hverdag
- Klimaambassadører på skoler, daginstitutioner og pleje- og botilbud
- Bæredygtig mad, reduktion af madspild
- Udrulning af det nye affaldssystem til hele kommunen
- Medlemsskab af Gate 21
Grønne områder - rekreative og naturmæssige værdier
- Planlægning af pesticidkampagne til gennemførelse i 2014
Herudover lægges der op til gennemførelse af flere årligt tilbagevendende initiativer og kampagner
som bl.a. Ren by, Vandets dag, energibesøg i daginstitutionerne og miljøpris.
Status for 2012
Som det fremgår af statusafsnittet i bilagte Handleplan for bæredygtig udvikling 2013 er stort set
alle aktiviteter for 2012 gennemført som planlagt. Værd at fremhæve er:





Det interne klimaambassadørprojekt med 17 ambassadører på forskellige skoler og
daginstitutioner.
Test en elbil-projektet som startede i maj 2011 og har kørt 7 runder ialt. Projektet fortsætter
frem til maj 2013.
Frivillige klimaambassadører hjælper andre borgerne med en mere miljø- og klimarigtig
adfærd i hjemmet.
Husets web, som er et it-program, der kan beregne rentable energirenoveringstiltag for
borgerne og medvirke til økonomiske besparelser og reduktion af CO2-udledningen.
Programmet er gjort tilgængeligt via Genvej i 2012 .
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Borgermøder med tre grundejerforeninger om håndtering af regnvand med mere 100
deltagere pr. gang.
Vandreudstilling om klimatilpasning og håndtering af regnvand med indtil videre 2 moduler
er blevet til i samarbejde med KLIKOVAND.
Undervisningforløbet "Rundt om vand" for udskolingen, hvor grøn guide sammen med
skolerne sætte fokus på vandkredsløbet og klimatilpasning.
Undersøgelse af fordele ved og ressourcekrav til deltagelse i Gate 21 med anbefaling om
medlemsskab.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
1. At Handleplan for bæredygtig udvikling 2013 godkendes
2. At afrapporteringen om gennemførelse af Handleplan for bæredygtig udvikling 2012 tages til
efterretning

_________________________
Bilag
Handleplan for Bæredygtigudvikling 2013 (4)
Handleplan for Bæredygtigudvikling 2013 (5)

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
9 Åbent

Årshjul for den strategiske, politiske styring 2013

002217-2013

Resumé
Teknik- og Miljøudvalget vedtog på januarmødet et nyt koncept for strategisk, politisk styring af det
tekniske område. Konceptet indebærer, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager et årshjul, som
angiver, hvilke temadrøftelser udvalget skal have i 2013.
Der forelægges et forslag til temaer og årshjul for 2013 til drøftelse og vedtagelse.

Baggrund
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På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. januar 2013, punkt 12, vedtog udvalget enstemmigt et
nyt koncept for strategisk, politisk styring af det tekniske område. Med til konceptet hører, at
udvalget beslutter hvilke temadrøftelser, der ønskes prioriteret og forkuseret på, samt hvornår på
året disse drøftelser kan finde sted.
Teknik- og Miljøudvalget skal således vedtage et årshjul for den strategiske politiske styring i 2013.

Vurdering
Kommende år, vil planlægningen for det næste år ske ultimo året før. Imidlertid er det nye koncept
for strategisk, politisk styring vedtaget i januar dette år, hvorfor planlægningen sker sent. Teknik og
Miljø anbefaler derfor, at antallet af temadrøftelser begrænses til 3 emner.
I vedlagte bilag: "Forslag til temadrøftelser 2013" har forvaltningen oplistet mulige temaer, det vil
være relevant for udvalget at forkusere på i år. Udvalget skal drøfte og prioritere hvilke emner,
udvalget vil behandle i 2013.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
1. At årshjulet for 2013 drøftes
2. At emner for temadrøftelser i 2013 prioriteres og vedtages

_________________________
Bilag
Forslag til temadrøftelser 2013

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
10 Åbent
Anlægsbevilling til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen for
Bellevue Strandpark, omfattende de kystnære konstruktioner samt til påbegyndelse
af 2. fase
044345-2012

Resumé
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Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling, jf. skema 4, til gennemførelse af 1. fase af
Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som omfatter de kystnære konstruktioner og fremrykning
af strandlinjen.
Teknik og Miljø søger endvidere om anlægsbevilling til påbegyndelse af 2. fase af helhedsplanen,
som omfatter kystnære bygninger og belægninger.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 26. november 2012, pkt. 7, midler til
projektering af 1. fase af Helhedsplanen, som omfatter de kystnære konstruktioner og fremrykning
af strandlinjen.
Naturstyrelsen har i december 2012 givet tilsagn om at bevilge statens andel af projektet, jf. skema
4.
Teknik og Miljø har anmodet Lyngby - Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune om deres
bidrag til projektet på henholdsvis 2/33 og 1/33.
Helhedsplanen indeholder en samlet plan for de delområder, der indgår i strandparken. Planen er
opdelt i flere faser for at opnå en overskuelig anlægsperiode for de enkelte faser. 2. fase omfatter
kystnære bygninger og belægninger.
Helhedsplanen er godkendt af I/S Bellevue Strandparks bestyrelse som en idé- og arbejdsplan for
en sammenhængende istandsættelses- og udviklingsplan for Bellevue Strandpark. Projektet tager
udgangspunkt i Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som Kommunalbestyrelsen godkendte
enstemmigt på møde den 31. maj 2010, pkt. 3.

Vurdering
Teknik og Miljø anbefaler at påbegynde 1. fase, der omfatter en fornyelse af stranden, etablering af
forlande samt istandsættelse af de kystnære konstruktioner, er den fase, der er vigtigst at
gennemføre, idet de kystnære konstruktioner, der udgør kystsikringen på stranden, er helt eller
delvist nedbrudte.
Projektet indeholder
 fjernelse af stensætning, parallelværker m.v.,
 etablering af – i første omgang – 3 forlande,
 fremrykning af stranden 12 – 20 m,
 renovering af de fredede livreddertårne og opsætning på 2 af forlandene.
Kystdirektoratet har meddelt tilladelse til gennemførelse af projektet. Kulturstyrelsen har også
meddelt tilladelse til gennemførelsen under forudsætning af, at de fredede livreddertårne opsættes
samtidigt. Naturstyrelsen har givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, og Lyngby-Taarbæk
Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen.

Projektering og udbud gennemføres i perioden november 2012 – februar 2013. Realisering af
projektet forventes at finde sted fra marts 2013 – juni 2013.
Der afholdes af I/S Bellevue Strandpark nabomøde om projektet den 26. februar 2013, hvor der vil
blive orienteret om arbejdets omfang, tidsplanen og om evt. gener for naboerne.
Der vedlægges en projektpræsentation, der beskriver helhedsplanen, herunder fase 1.
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I forbindelse med løsning af opgaven, vil en andel af løn- og driftsudgifter hertil blive dækket
af anlægsbevillingen.
På baggrund af Naturstyrelsens tilsagn om at indbetale statens andel anbefaler Teknik og Miljø, at
2. fase af helhedsplanen påbgyndes. Det anbefales, at 2. fase igangsættes med frostsikring af de
kamtakkede bygninger, nye vinduer og døre i de kamtakkede bygninger samt renovering af den
sydlige kioskbygning ved kajakklubben.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At der, på baggrund af Naturstyrelsens tilsagn om indbetaling, søges yderligere rådighedsbeløb
i udgift og indtægt jf. skema 4.
2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til 1. fase af Helhedsplan for Bellevue Strandpark i
2013 samt til påbegyndelse af 2. fase med finansiel dækning over de på investeringsoversigten
afsatte rådighedsbeløb i 2012, 2013 og 2014 til renovering af Bellevue Strandpark. For så vidt
angår 2012 søges det rådighedsbeløb genbevilget til 2013.

_________________________
Bilag
Projektpræsentation
Skema 4

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
11 Åbent

Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier i 2013

000331-2013

Resumé
På investeringsoversigten for 2013 er der afsat 5.070 mio. kr. til etablering af nye cykelstier. Sagen
forelægges Teknik- og Miljøudvalget med indstilling om, at der anlægsbevilges midler til etablering
af nye cykelstier på nordsiden af Søbredden, jf. skema 3, og at de resterende midler overføres til
fortovsrenoveringen i 2013, da der i 2013 som et led i trafiksikkerhedsplanen vil blive gennemført
en mobilitetsundersøgelse for cyklister som grundlag for fremtidige investeringer, og da det vil
være nødvendigt at øge mængden af fortove, der skal renoveres, for at der i de kommende år kan
gennemføres nødvendige slidlagsarbejder på vejene samt minimere risikoen for oversvømmelser
ved skybrud.

Baggrund
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I 2004 blev der i Kommunalbestyrelsen vedtaget en målsætning om at udbygge cykelstinettet
langs alle veje af vejklasse 2 (sekundære trafikveje) over en 10-årig periode, startende i 2005 – i
alt 12,8 km nye cykelstier.
Der er i perioden fra 2005-2012 etableret ca. 8,95 km nye cykelstier på delstrækninger på vejene
Gyldenlundsvej, Klampenborgvej, L.E. Bruuns Vej, Rådhusvej, Fredensvej, Hyldegårdsvej, Hans
Jensens Vej, Adolphsvej og Eivindsvej. Der resterer derfor knap 30 %, dvs. ca. 3,85 km ny
cykelsti, hvorefter der vil være cykelstier på alle kommunens veje af vejklasse 2.

Vurdering
Teknik og Miljø anbefaler, at de afsatte midler til nye cykelstier i 2013 anvendes til etablering af en
cykelsti på nordsiden af den korte delstrækning af Søbredden mellem Brogårdsvej og
Lyngbyvejen, hvor den sydlige cykelsti blev etableret i 2012. Det anbefales kun at etablere nye
cykelstier på den del af Søbredden, der er parallel med Brogårdsvej, idet denne er klassificeret
som en klasse 2 vej, og ikke på den delstrækning, der går vinkelret på Brogårdsvej, idet denne
delstrækning er klassificeret som en boligvej, klasse 4 vej.
Projektet indeholder en cykelstistrækning på ca. 105 meter.
De konkrete forhold blev i efteråret 2012 drøftet på et borgermøde, hvor blandt andet etablering af
nye cykelstier på begge sider af Søbredden var på dagsordenen.
Der blev på borgermødet gjort opmærksom på, at etableringen af nye cykelstier på begge sider af
Søbredden ville medføre en reduktion af antallet af parkeringspladser på vejen med ca. en
tredjedel, idet kørebanearealet reduceres, og det ikke længere vil være muligt at parkere med et
hjulpar delvist på fortovet pga. cykelstien.
Der blev på borgermødet udvist stor tilfredshed med projektet.
For at sikre fremkommeligheden for bilisterne i forbindelse med cykelstiprojektet, forventer Teknik
og Miljø, at der evt. etableres parkeringsrestriktioner på Søbredden i myldretiden.
I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med
henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere og trafikanter, hvilket forventes
bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, infotavler, informationsmateriale til omdeling mv.
I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af
denne anlægsbevilling.
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og
retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.
Teknik og Miljø anbefaler, at de resterende midler til nye cykelstier i 2013 overføres til
fortovsrenoveringen for 2013, da der i 2013 som et led i trafiksikkerhedsplanen vil blive gennemført
en mobilitetsundersøgelse for cyklister som grundlag for fremtidige investeringer, og da det vil
være nødvendigt at renovere fortove på flere veje, hvor der de kommende år skal gennemføres
nødvendige renoveringer af veje.
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Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
1. At udvalget godkender den foreslåede cykelstistrækning.
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til anlæg af nye cykelstier i 2013 med finansiel
dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2013 til anlæg af nye
cykelstier.
3. At det resterende rådighedsbeløb til anlæg af nye cykelstier søges overført til
fortovsrenoveringen i 2013 ,jf. skema 3.

_________________________
Bilag
Oversigtskort
Skema 3

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
12 Åbent

Anlægsbevilling til renovering af veje i 2013

000328-2013

Resumé
På investeringsoversigten for 2013 er der afsat 6,266 mio. kr. til renovering og til nye
vejbelægninger på ca. 1,6 km veje i 2013. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik
på en godkendelse af de foreslåede vejstrækninger, samt at der anlægsbevilges midler, jf. skema
3.
Teknik og Miljø indstiller, at følgende vejstrækninger renoveres: Ved Renden, Christianshvilevej
samt Søborg Hovedgade.
Teknik og Miljø indstiller endvidere, at en del af rådighedsbeløbet overføres til fortovsrenoveringer i
2013, da det vil være nødvendigt at øge mængden af fortove, der skal renoveres, for at der i de
kommende år kan gennemføres nødvendige slidlagsarbejder på vejene samt minimere risikoen for
oversvømmelser ved skybrud.

Baggrund
I 2004 blev der vedtaget en målsætning om at renovere de ca. 250 km kørebaner på kommunens
overordnede og sekundære vejnet over en 20-årig periode, startende i 2005. I 2007 overtog
kommunen ca. 20 km kørebaner fra amtet, hvilket giver et samlet vejnet på 270 km kørebaner.
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I perioden 2005-2012 er der renoveret ca. 43,2 km veje, hvilket svarer til ca. 17,3 %.
Den gennemsnitlige levealder på veje er ca. 15 år. Jo højere vejklasse og trafikmængde jo kortere
levetid - klasse 1 veje har typisk en levetid på ca. 8 år. På nuværende tidspunkt er 24,4 % af
vejenes slidlag yngre end 15 år og 75,6 % ældre end 15 år. Derfor skal der minimum renoveres 18
km kørebane om året for at nå målsætningen.
Der udføres årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje, dvs. at alle veje er vurderet hvert 3.
år, eller før, hvis der på bestemte veje er konstateret behov for en tidligere indsats f.eks. på grund
af en hurtig skadesudvikling.
Renovering af veje forudsætter en forudgående renovering af fortove, der f.eks. har en
utilstrækkelig lysning eller ødelagte vejbrønde.

Vurdering
Kørebanerenoveringen er i 2013 valgt ud fra, at der i foregående år er koordineret med Gentofte
Fjernvarme, Nordvand A/S og de øvrige ledningsejere i områderne, og/eller at vejene er
renoveringsmodne.

Teknik og Miljø fremlægger på Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts 2013 en samlet ansøgning
om frigivelse af bevilling til gennemførelsen af en helhedsløsning vedr. Søborg Hovedgade,
omfattende forbedringer af trafiksikkerheden og en renovering af eksisterende kørebaner,
cykelstier, fortove og belysning.
Den resterende del af bevillingen til kørebanerenovering foreslås anvendt til rådgivning og
renovering af følgende vejstrækninger:
Ved Renden
Christianshvilevej
jf. vedlagte kortbilag.

Kørebanerenovering foregår af anlægstekniske årsager primært i perioden fra april til og med
september.
Kørebanerenoveringen udføres som et samlet projekt, der udbydes i rammeudbud for 2013 – 2016
i samarbejde med Gladsaxe Kommune ved indbudt licitation med op til 7 bydende entreprenører.
I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med
henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske
gennem kommunens hjemmeside, Gentofte Lige Nu, informationsmateriale til omdeling m.v.
I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af
denne anlægsbevilling.
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og
retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.
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Teknik og Miljø foreslår, at resterende rådighedsbeløb finansierer fortovsrenoveringer i 2013, da
det vil være nødvendigt at renovere fortove på flere veje, hvor der de kommende år skal
gennemføres nødvendige slidlags- og renoveringsarbejder.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
1. At udvalget godkender de foreslåede vejstrækninger.
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til renovering af veje i 2013 med finansiel dækning
over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2013 til renovering af veje.
3. At der søges overført resterende rådighedsbeløb fra renovering af veje i 2013 til
fortovsrenovering i 2013, jf. skema 3.

_________________________
Bilag
Oversigtskort
Skema 3

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
13 Åbent

Anlægsbevilling til renovering af fortove i 2013

000327-2013

Resumé
På investeringsoversigten for 2013 er der afsat 6.381 mio. kr. til renovering af fortove i 2013.
Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om at anlægsbevilge
disse midler.
Teknik og Miljø findstiller, at dele af renovering af fortove finansieres over rådighedsbeløb, afsat til
nye cykelstier 2013 og renovering af veje 2013. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med
henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges disse midler, jf. skema 4.
Teknik og Miljø indstiller endvidere, at følgende fortovsstrækninger renoveres i 2013: Bloksbjerget,
Clarasvej, Hjortevangen, Skovvangen, Ørnekulsvej mellem Holmegårdsvej og Krathusvej, delvis
punktopretning, og evt. Rørsøvej samt dele af Krathusvej og Ørnekulsvej.

Baggrund
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I 2004 blev der i Kommunalbestyrelsen vedtaget en målsætning om at renovere i alt ca. 530 km
fortove i kommunen. Målsætningen var at renovere de 249 km fortove over 10 år, og de 281 km
fortove over 20 år, begge startende i 2005.
I perioden 2005-2012 er der renoveret, i alt ca. 61 km ud af 530 km fortove, svarende til ca. 11 %.
Af de 61 km, blev de 2,4 km renoveret i 2012.
Renoveringsarbejderne er koordineret med øvrige infrastrukturprojekter samt med Fjernvarme,
Nordvand A/S og andre ledningsejere.

Fortovsrenoveringsprojektet blev i 2010 udbudt til 5 indbudte entreprenørselskaber som et
entreprenør-rammeudbud gældende i 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere to gange ét
år. Entreprenøren havde således også kontrakt i 2012, og kontrakten vil blive forlænget til og med
2013.
Teknik og Miljø prioriterer strækninger, hvor følgende kriterier er gældende:
- fortovet er i dårlig stand,
- lav lysning på kantstenen, hvilket giver problemer i forhold til trafiksikkerheden, vejafvandingen og
dermed risiko for oversvømmelser i private haver,
- strækninger, hvor kørebanen trænger til renovering,
- strækninger, hvor fortovet i modsatte vejside tidligere er renoveret,
- områder, der i de nærmeste år ikke indgår i Gentofte Fjernvarmes udbygningsplaner.

Vurdering
Ud fra ovennævnte kriterier har Teknik og Miljø vurderet geografiske områder i kommunen.I
koordination med Gentofte Fjernvarme og Nordvand, og andre ledningsejere, som først kommer til
nedenstående områder i 2022, foreslår Teknik og Miljø at nedenstående fortovsstrækninger
renoveres i 2013.

De 8 højest prioriterede fortovsstrækninger er beliggende i hhv. Ordrup og Klampenborg
lokalområde og omfatter:
- Bloksbjerget, begge vejsider
- Clarasvej, begge vejsider
- Hjortevangen, begge vejsider
- Skovvangen, begge vejsider
- Ørnekulsvej, mellem Holmegårdsvej og Krathusvej, begge vejsider, delvis punktopretning
- og eventuelt Rørsøvej, begge vejsider, Krathusvej, højre vejside og punktopretning på
Ørnekulsvej mellem Krathusvej og Skovgårdsvej, begge vejsider.
I alt ca. 3,6 km fortove jf. vedlagte kortbilag.
Den 9. fortovsstrækning er beliggende på Søborg Hovedgade. Teknik og Miljø fremlægger på
Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts 2013 en samlet ansøgning om frigivelse af bevilling til
gennemførelsen af en helhedsløsning vedr. Søborg Hovedgade, omfattende forbedringer af
trafiksikkerheden og en renovering af eksisterende kørebaner, cykelstier, fortove og belysning.
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I planlægningen af udførelsen af opgaverne vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med
henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske
gennem kommunens hjemmeside, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v.
I forbindelse med løsning af opgaverne vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af
denne anlægsbevilling.
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og
retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.
Teknik og Miljø foreslår, at fortovsrenoveringer i 2013 bl.a. finansieres af rådighedsbeløb
til renovering af veje 2013 og nye cykelstier 2013, da det vil være nødvendigt at øge mængden af
fortove, der skal renoveres for, at der i de kommende år kan gennemføres nødvendige
slidlagsarbejder på vejene, samt minimere risikoen for oversvømmelser ved skybrud.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
1. At udvalget godkender de foreslåede fortovsstrækninger.
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til fortovsrenovering i 2013 med finansiel dækning
over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2013 til renovering af fortove.
3. At der søges bevilget rådighedsbeløb fra nye cykelstier og renovering af veje i 2013 til
fortovsrenovering i 2013, jf. skema 4.

_________________________
Bilag
Oversigtskort
Skema 4

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
14 Åbent
opstartfasen

Statusorientering om pilotforsøgsordningen med nyt affaldssystem -

008188-2012

Resumé
Der gives en statusorientering om de første fem måneder af pilotforsøgsordningen med nyt
affaldssystem.
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Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde 14. december 2011, pkt. 9 blev et nyt affaldssystem for Gentofte
Kommune enstemmigt vedtaget. Af indstillingen blev det også vedtaget, at der med start i 2012
skulle gennemføres en pilotforsøgsordning i et afgrænset område, for at opnå erfaring med det nye
system. De nærmere rammer for pilotforsøgsordningen blev endeligt vedtaget på Teknik- og
Miljøudvalgets møde 13. marts 2012, pkt. 7. På Teknik- og Miljøudvalgets møde16. august 2012,
pkt. 9 fik udvalget en orientering om opstarten på forsøget, herunder det omdelte
informationsmateriale til husstandene.
Forsøget er påbegyndt 20. august 2012 ved udlevering af tre nye affaldsbeholdere til 50
pilotfamilier. I slutningen af oktober 2012 har familierne yderligere modtaget en miljøboks til farligt
affald og småt elektronik.
Vurderingerne er draget på baggrund af tilbagemeldinger og registreringer af tømmedata fra
Vestforbrænding og renovatør M. Larsen samt en ringerunde og besvarelserne af en
spørgeskemaundersøgelse omhandlende pilotfamiliernes erfaringer med det nye system.
Forsøgsordningen fortsætter frem til april 2013, hvor systemet endeligt igangsættes. Erfaringer fra
forsøget anvendes til finjustering af det nye system.
Se en detaljeret status for forsøgsordningen i bilag 1, et nyhedsbrev sendt ud til familierne i
slutningen af december 2012 i bilag 2 samt spørgeskemaet, anvendt i brugerundersøgelsen i bilag
3.

Vurdering
Overordnet stor tilfredshed med forsøgsordningen
Pilotfamilierne er tilfredse med forsøgsordningen som helhed. Ifølge spørgeskemaet er 85 % enten
i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med forsøgsordningen generelt og ingen er utilfredse.
Brugbart informationsmateriale
Overordnet er der stor tilfredshed med informationsmaterialerne. Pilotfamilierne har især haft gavn
af den trykte folder om forsøgsordningen, sorteringsguiden i farvet pap og tømmekalenderen.
Desuden har mange brugt sorteringsvejledningen i låget på affaldsbeholderne. Cirka en fjerdedel
af familierne efterspørger en mere detaljeret sorteringsvejledning, primært tilgængelig på
hjemmesiden, i låget på affaldsbeholderne eller som husomdelt affaldshåndbog.
Tømmefrekvensen af genbrugsbeholderne
Pilotfamilierne har generelt tilpas eller meget god plads i beholderne til restaffald samt til papir og
glas. Derimod har over halvdelen af familierne for lidt eller alt for lidt plads i rummet til plast og over
halvdelen meget god plads i rummet til metal. På baggrund af flere henvendelser fra pilotfamilier,
om pladsmangel i rummet til plast, har vi tilføjet to ekstra tømninger af beholderen til plast og metal
i forsøgsperioden.
Efterspørgsel efter beholder til pap
En stor andel af pilotfamilierne efterspørger en beholder til småt pap/karton. Flere foreslår en
indsamling af pap i stedet for metal, som mange kun genererer små mængder af.

Beholderne på grunden
Halvdelen af familierne er i høj grad tilfredse med at have de nye beholdere stående på grunden
og 37 % er i nogen grad tilfredse. Flere kommenterer, at de nye beholdere fylder meget og ikke er
så kønne, men at det er en stor fordel at kunne komme af med genanvendeligt materiale tæt på
huset og accepterer dem derfor på grunden. Det skal hertil bemærkes at alle husstande, har gode
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adgangsforhold, således at der ikke er besværligheder for borgerne eller renovationsarbejdere i
forbindelse med tømning af beholderne.
Udfordringer med affaldssortering inden døre
Cirka 70 % af deltagerne anser det for en udfordring at indrette sig med sortering og midlertidig
opbevaring inden døre. Flere har købt nye indendørsaffaldsspande, som, når de er fyldte,
transporteres ud til de todelte beholdere.
Erfaringerne med opstartsfasen for pilotforsøgsordningen giver belæg for at anvende tilsvarende
informationsmaterialer i udrulningen af det nye system til resten af kommunen. I en eventuel
implementering af beholderen til metal og plast, skal en justering af tømningsfrekvens overvejes
samt mulighederne og de miljømæssige og økonomiske konsekvenser for indsamling af småt pap
og karton undersøges. Endeligt indikerer forsøget, at der skal tilbydes vejledning og besøg i
forbindelse med placering af beholderne på grunden.
Forsøgsordningen fortsætter frem til 1. april 2013, hvor affaldssystemet endeligt igangsættes, idet
erfaringerne fra den sidste del af forsøgsperioden vil blive inddraget.

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

_________________________
Bilag
Bilag 1 Status om pilotforsøgsordningen med nyt affaldssystem - opstartsfasen
Bilag 2. Nyhedsbrev
Bilag 3 Spørgeskema

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
15 Åbent
Nyt regulativ for husholdningsaffald i Gentofte Kommune pr. 1. april
2013, som følge af nyt affaldssystem, til offentlig høring
050814-2012

Resumé
Teknik og Miljø har udarbejdet udkast til regulativ for husholdningsaffald som følge af indførelse af
nyt affaldssystem til godkendelse til 4 ugers offentlig høring, hvorefter det skal godkendes af
Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
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Regulativet er udarbejdet på baggrund af implementering og drift af nyt affaldssystem for
indsamling og transport af dagrenovation, storskrald, genanvendelige fraktioner samt farligt affald
og småt elektronik. Der er ingen ændringer for indsamling og transport af haveaffald.
Regulativ for husholdningsaffald skal udarbejdes i henhold til Miljøstyrelsens ændrede paradigme,
som er gældende for alle kommuner. Regulativet er et forvaltningsdokument, hvor de fleste
generelle bestemmelser er formuleret og fastsat nationalt. Bestemmelserne om de kommunale
affaldsordninger er det overvejende op til den enkelte kommune selv at regulativsætte, dog ud fra
paradigmets krav til opbygning.Der vil blive udarbejdet en mere læsevenlig udgave målrettet til
borgerne.
Gentofte Kommunes nye affaldssystem blev vedtaget enstemmigt af Kommunalbestyrelsen den
14. december 2011, pkt. 9, med opstart den 1. april 2013.
Bilag 1 i regulativet om adgangsforhold og indretning af standplads til affaldsbeholdere er
udarbejdet på baggrund af de overordnede udbudsbetingelser for det nye affaldssystem, herunder
den anbefalede administrationspraksis for adgangsvejforhold, som blev vedtaget enstemmigt i
Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012, pkt. 6.

Vurdering
Det vurderes, at regulativ for husholdningsaffald opfylder de gældende lovkrav, og er
fyldestgørende for det nye affaldssystem.
Regulativet er blevet enklere, idet Miljøstyrelsen har reduceret de tidligere fastsatte nationale
generelle bestemmelser i paradigmet, ved ikke at henvise til Miljøbeskyttelsesloven og
Affaldsbekendtgørelsen.
Vejledninger til borgere om affaldsordningerne formidles via kommunens hjemmeside mv. Alle
relevante vejledninger vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside senest den 30. marts
2013.
Alle borgere i Gentofte Kommune har mulighed for at kommentere regulativudkastet i
høringsperioden, der er på fire uger fra annoncering, som vil ske på kommunens hjemmeside og i
”Villabyerne”. De relevante høringskommentarer vil blive tilrettet i regulativet, inden fremlæggelse
til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
til Teknik- og Miljøudvalget:
At udkast til regulativ for husholdningsaffald godkendes til udsendelse i 4 ugers offentlig høring.

_________________________
Bilag
Bilag 1 Regulativ for husholdningsaffald

Side 29 af 34

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
16 Åbent
vedtagelse

Koncept for henteordning for farligt affald og småt elektronik til

000646-2013

Resumé
Teknik og Miljø anbefaler, at et endeligt koncept for etablering af en henteordning for farligt affald
og småt elektronik godkendes, som en del af det nye affaldssystem, der implementeres fra foråret
2013.
Henteordningen er et tilbud til villaer og rækkehuse med indsamling i en miljøboks og til
etageejendomme med indsamling fra flere husstande i miljøskabe. Ordningen forventes at øge
indsamlingen af farligt affald og småt elektronik, hvorved dette fjernes fra dagrenovationen og kan
bortskaffes sikkerheds- og miljømæssigt korrekt. Samtidig sikres en god service og sikkerhed for
borgere. Bilag 1 beskriver ordningen i nærmere detaljer.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde 14. dec. 2011, pkt. 9 blev det enstemmigt vedtaget, at der i
forbindelse med det nye affaldssystem skal indføres en ordning for indsamling af farligt affald og
småt elektronik i miljøbokse hos enfamilieboligerne og i miljøskabe hos etageejendommene.
Gentofte Kommune tilbyder i dag en bringeordning for farligt affald og småt elektronik, hvor
husholdningerne selv skal aflevere disse typer affald på genbrugsstationen. Med indførelse af en
henteordning ønsker Teknik og Miljø at etablere en ordning, som gør det nemmere for borgere at
indsamle og komme af med farligt affald og småt elektronik direkte ved husstanden. Dernæst
ønskes det at mindske forekomsten af affald, såsom sparepærer, batterier og malingrester, som
potentielt ender i dagrenovationen.

Vurdering
Det anbefales, at afhentningen af farligt affald og småt elektronik i miljøbokse fra enfamilieboliger
og fra miljøskabe i etageejendomme indgår som en del af Vestforbrændings fællesordning for
farligt affald. Det er således Vestforbrændings Modtagecenter for farligt affald i Høje Taastrup, som
indsamler, sorterer og bortskaffer affaldet. Ligesom det er Vestforbrænding, der sikrer, at reglerne
for transport og indsamling af farligt affald overholdes.
Beskrivelse af henteordningen for villaer og rækkehuse (enfamilieboliger)
Alle enfamilieboliger får udleveret en miljøboks på 42 liter til farligt affald og småt elektronik.
Boksen afhentes fire gange årligt. Afhentningen sker ved en såkaldt tilmeldeordning, hvor
husstandene, for at få afhentet miljøboksen, tilmelder sig via hjemmeside, sms, e-mail eller
opringning til kommunens kundeservice. Borgere kan desuden melde sig til at modtage en SMS tre
dage før planlagt afhentning, i deres område. Miljøboksen er udstyret med en sorteringsvejledning
og adresselabel på låget, og med boksen får husstandene desuden en pjece med retningslinjer for
dens anvendelse. Boksen afhentes ved standpladsen for øvrige affaldsbeholdere og ombyttes med
en ny tom miljøboks.
Borgerne har også mulighed for selv at tage miljøboksen med på genbrugsstationen, hvor de kan
aflevere den i modtagebygningen til farligt affald.
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Gentofte Kommune sørger for indkøb og uddeling af miljøbokse ved ordningens begyndelse.
Uddelingen af boksene forventes at foregå sideløbende med udbringningen af det nye
affaldssystems øvrige beholdere.
Teknik og Miljø står for besvarelser af borgerhenvendelser angående henteordningen,
eksempelvis afhentning og sortering.
Beskrivelse af henteordningen for etageejendomme
Etageejendomme tilbydes et miljøskab, som er et specielt indrettet og kemikaliesikret stålskab til
opbevaring af beboernes farlige affald og elektronik. I ejendomme, der ønsker ordningen, skal der
findes en ansvarlig, som løbende uddannes i at modtage og håndtere farligt affald miljømæssigt og
sikkerhedsmæssigt korrekt.
Miljøskabets størrelse tilpasses den enkelte ejendom og tømmes efter behov ved aftale med
Vestforbrændings Modtagecenter for farligt affald.
Beboere i etageejendomme kan, som villa- og rækkehusejere, desuden tilbydes en miljøboks til
opbevaring af farligt affald i lejligheden, hvis de ønsker det.
Kommunikation
Informationskampagner om ordningen skal ske løbende, så borgerne mindes om ordningen og får
tilstrækkelig information om korrekt sortering og håndtering af farligt affald og småt elektronik.
Økonomi
Indkøbet af miljøboksene er indeholdt, som option i det gennemførte udbud af affaldsbeholdere til
det nye affaldssystem. På møde i Kommunalbestyrelsen 26. november 2012, pkt. 1 blev det
enstemmigt vedtaget, at der anlægsbevilges midler til indkøb af beholdere til nyt affaldssystem
med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til indkøb af
beholdere til nyt affaldssystem i 2013. Indkøbet af miljøskabe samt øvrige omkostninger til drift af
ordningen foreslås gennemført som en del af Vestforbrændings fællesordning og finansieres over
driftsbudgettet og er inkluderet i det vedtagne renovationsgebyr for 2013.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
At konceptet for henteordning for farligt affald og småt elektronik for villaer, rækkehuse og
etageejendomme godkendes.

_________________________
Bilag
Beskrivelse af ordning for farligt affald og småt elektronik

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
17 Åbent

Sundhedspolitikken 2013-2016

Side 31 af 34

040990-2012

Resumé
Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog i 2008 sundhedspolitikken "Det hele
menneske". Politikkens indsatsområder er gældende for perioden 2008-2012.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholder vision og værdier fra den oprindelige
sundhedspolitik, og fastlægger nye indsatsområder for perioden 2013-2014. Ultimo 2014 beslutter
Kommunalbestyrelsen indsatsområder for perioden 2015-2016.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 en sundhedspolitik for Gentofte Kommune "Det hele
menneske", Sundhedspolitikken for perioden 2013–2016 tager afsæt i den samme vision og de
samme værdier.
Visionen i Sundhedspolitikken er at sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil
blandt borgerne i kommunen.
Sundhedspolitikken bygger på værdierne; opmærksomhed på det hele menneske, fokus på tidlig
indsats, særlig forpligtelse for udsatte og kritisk syge borgere, sundhed et fælles ansvar og en
faglig, kompetent og innovativ indsats.
I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen hvilke indsatsområder, der i perioden 2013-2014 skal
understøtte den sundhedspolitiske vision med initiativer indenfor borgerrettet og patientrettet
forebyggelse samt mental sundhed.
Der har været afholdt to fællesmøder, den 11.6.12 og den 10.9.12, for Børne- og Skoleudvalgt og
Socialudvalget, hvor samtlige repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen var inviteret.
Den politiske proces har taget afsæt i sundhedsprofiler og registeroplysninger fra Gentofte
Kommune. Disse data er suppleret med evidensbaserede oplysninger om effekter af
sundhedsindsatser.
Mødet den 11.6.12 blev indledt med et eksternt oplæg om forebyggelsesstrategier, efterfølgende
var der en politisk idéudveksling vedrørende indsatsområder i forhold til borgerrettet og
patientrettet forebyggelse samt mental sundhed. På mødet den 10.9.12 fastlagde politikerne de
overordnede mål for indsatserne og valgte målgrupper samt forebyggelsesarenaer.
På baggrund af denne proces har forvaltningen udarbejdet et forslag til Sundhedspolitik for 201316, der indeholder 8 indsatsområder – 4 indsatsområder vedrørende borgerrettet sundhed med
fokus på kost, rygning, alkohol og motion, 2 indsatsområder vedrørende mental sundhed og 2
indsatsområder vedrørende patientrettet forebyggelse.
Dette forslag blev drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 28.1.2013.
Bemærkningerne fra mødet er indarbejdet i det endelige forslag til revideret sundhedspolitik, der
nu forlægges til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Forud for Kommunalbestyrelsens drøftelse har udkastet været forelagt Seniorrådet og
Handicaprådet. Seniorrådet havde ingen bemærkninger til forslaget, mens referatet fra
Handicaprådets drøftelse var vedlagt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens temamøde den
28.1.2013.

Vurdering
Det vurderes, at indsatsområderne understøtter den politiske vision og værdier, og vil bidrage til, at
fremme sundheden i Gentofte Kommune.
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Indstilling
Social og Sundhed, Børn, Unge og Fritid, Kultur og Bibliotek og Teknik og Miljø indstiller
Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget, Teknik- og
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Sundhedspolitikken 2013-2016 med indsatsområder for perioden 2013-2014 godkendes.

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 31. januar 2013 kl. 17.00
Beslutning foreligger endnu ikke

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013 kl. 17.00
Beslutning foreligger endnu ikke

_________________________
Bilag
Sundhedspolitik 2013-2016

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
18 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
038677-2012

_________________________
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 05. februar 2013
19 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
038677-2012

_________________________
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