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1 (Åben) Opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område - status på vand- og 
spildevandsområdet
 
Sags ID: EMN-2017-05017

Resumé
Som en del af den løbende temabaserede opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område gives 
på dette møde en status på kommunens indsats på vand- og spildevandsområdet.  

Direktør for Novafos, Carsten Nystrup deltager under punktets behandling.

Baggrund
På Teknik og Miljøudvalgets møde den 8. august 2017, pkt. 1, blev der givet en status på 
kommunens indsats på klima- og klimatilpasningsområdet. 

På dette møde gives en orientering om aktiviteter på vand- og spildevandsområdet. 

Vand- og spildevandsopgaven varetages af Novafos, i henhold til de årlige investeringsaftaler og 
den vedtagne spildevandsplan. Link Spildevandsplan 2015 - 2018 , Vandforsyningsplan samt 
Klimatilpasningsplan 2010 - 2020.

  

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

2 (Åben) Godkendelse af investeringsaftale med Novafos for 2018
 
Sags ID: EMN-2017-05114

http://www.gentofte.dk/-/media/Nyt-Gentofte-dk/PDF/Borger/By-og-Milj%C3%B8/Natur-og-Milj%C3%B8/Spildevand/Spildevandsplan-2015-2018.ashx
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/34#/4578
http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-b%C3%A6redygtighed/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Borger/By%20og%20Milj%C3%B8/Natur%20og%20Milj%C3%B8/Klima%20og%20baeredygtighed/Gentofte%20Kommunes%20Klimaplan%202010%20til%202020.ashx
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Resumé
Der fremlægges forslag til investeringsaftale for 2018 med tilhørende indsatser, mål og resultatkrav 
på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Gentofte Kommune for 2018 til godkendelse.

Direktør for Novafos, Carsten Nystrup deltager i behandlingen af punktet.

Baggrund
I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen er det aftalt, at ejerkommunerne hvert år indgår 
en investeringsaftale med Novafos’ lokale vand og/eller spildevandselskab. Investeringsaftalen 
svarer til den årlige driftsaftale, som Gentofte hidtil har indgået med Nordvand. 

Novafos har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til investeringsaftale for 2018 
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 2018 er i overensstemmelse med ejerstrategien samt 
mål og indsatser i spildevandsplan 2015 – 2018 samt kommunens vandforsyningsplan.

Efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af investeringsaftalen, bliver investeringsaftalen forelagt 
Novafos bestyrelse i januar 2018.

Det anbefales af Teknik og Miljø, at investeringsaftalen godkendes.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget: 

At forslag til investeringsaftale med Novafos for 2018 godkendes.
 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget.

Bilag
1. Investeringsaftale - Gentofte 2.0 (2049131 - EMN-2017-05114)
2. Gentofte Investeringsaftale_bilag 1a 11.0 (002) (2049298 - EMN-2017-05114)
3. Gentofte Investeringsaftale_bilag 1b -Sjælsø Vand 2.0 (2061604 - EMN-2017-05114)
4. Gentofte investeringsaftale bilag 2a_1 1.0 (2050316 - EMN-2017-05114)
5. Gentofte Investeringsaftale bilag 2b - Sjælsø Vandværk 1.0 (2049134 - EMN-2017-05114)

3 (Åben) Udviklingsplan for Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose 2017
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Sags ID: EMN-2017-04900

Resumé
Størstedelen af området omkring Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000-
område, fordi det rummer helt unikke naturværdier i form af specifikke arter og naturtyper. Derfor 
har området stor biologisk betydning såvel lokalt som regionalt. Gentofte Park er med sin nærhed 
til Gentofte Bydelscenter et yndet udflugtsmål på alle årstider. Området er centralt beliggende i 
Gentofte Kommune og benyttes dagligt af mange borgere til den daglige motion, hundeluftning og 
anden rekreativ udfoldelse. 

Området er siden 1980 blevet plejet efter en detaljeret udviklingsplan, så naturværdierne bevares 
og udvikles. Der er nu udarbejdet forslag til ny udviklingsplan, så naturværdierne fortsat bevares 
og udvikles, og så rammerne for den rekreative udfoldelse udvikles afstemt i forhold til de øvrige 
hensyn i området.

Teknik og Miljø indstiller, at forslaget til en ny udviklingsplan for Gentofte Sø, Gentofte Park og 
Brobæk Mose godkendes.  

Baggrund
I 2012 blev der lavet en udviklingsplan for Natura 2000-området, omkring Gentofte Sø og Brobæk 
Mose, som sætter rammerne for og stiller krav til, hvordan de udpegede områder skal forvaltes og 
plejes. 

I den nye udviklingsplan udvides planens geografiske afgrænsning til også at omfatte Gentofte 
Park. Samtidig er planen opdateret efter faktiske forhold og der er beskrevet en række nye tiltag, 
der styrker både de naturmæssige og rekreative værdier. Udviklingsplanen opfylder kravet om en 
Natura 2000-handlingsplan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til den nye udviklingsplan for Gentofte Sø, Gentofte 
Park og Brobæk Mose har der været afholdt to borgermøder, hvor der har været mulighed for at 
komme med input til fokuspunkter og konkrete tiltag. Derefter har planen været i 8 ugers offentlig 
høring i perioden 15. august 2017 til 2. oktober 2017. Der er indkommet høringssvar fra Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Gentofte Sogns Grundejerforening, 
Gentofte Søs Venner og Lystfiskeriforeningen. Høringssvarene er i meget vid udstrækning 
indarbejdet i den nye udviklingsplan.

Hovedlinjerne i den nye udviklingsplan er blevet præsenteret og godkendt på Grønt Råds møde 
den 28. juni 2017. 

Den ny udviklingsplan for Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose beskriver, hvordan 
området kan udvikles - samtidig med at det sikres, at kravene til beskyttelse af Natura 2000-
områdets udpegningsgrundlag efterleves. Det indebærer, at den nuværende pleje af området 
opretholdes, så den positive udvikling af områdets fredede plante- og dyrearter kan fortsætte. 
Blandt andet bevirker høslæt af de fugtige engarealer, at store bestande af sjældne orkidéer har 
udviklet sig, og at den rødlistede Sumpvindelsnegl har indfundet sig i dette område. 

Plejen af området skal desuden sikre, at sjældne naturtyper som hængesæk, kildevæld, kalkrige 
søer og tørvemoser bevares, og at invasive arter, der udgør en stadig større trussel mod området, 
bliver bekæmpet. Muligheden for oprettelse af et græsningslav med henblik på kvæggræsning af 
engene indgår som en mulighed i den nye plan.
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Udvidelse af planens geografiske område medfører større sammenhæng i området, og at de 
rekreative kvaliteter kan løftes. Samtidig udbygges mulighederne for leg og bevægelse. 
Tilgængeligheden vægtes fortsat meget højt i området, og det skal fortsat være muligt at færdes 
sikkert på stierne året rundt. I forhold til tilgængelighed for ældre og handicappede er der specielt 
peget på indgangene til området, og det vil være naturligt at forlænge arbejdet med 
tilgængelighedsrute, Gentofte ind i det grønne område omkring Gentofte Sø. Dette arbejde 
koordineres sammen med Tilgængelighedsforum.

Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose er et af de mest værdifulde og benyttede rekreative 
grønne områder i kommunen. I den nye udviklingsplan afvejes de mange forskellige interesser 
således, at rekreation og naturværdier kan udvikle sig til glæde og gavn for både mennesker og 
natur. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At forslag til ny udviklingsplan for Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget.

Bilag
1. Udviklingsplan for Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose 2017 (2061010 - EMN-2017-
04900)

4 (Åben) Kvartalsrapportering 3. kvartal 2017 - Teknik- og Miljøudvalgets område
 
Sags ID: EMN-2017-05014

Resumé
Som en del af den politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal skal 
have en rapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering. 

Rapporteringen for Teknik- og Miljøudvalgets område indeholder økonomital, grafer, nøgletal og en 
status på aktuelle aktiviteter, der er centrale i arbejdet med visioner og politiske mål inden for 
området. 

Baggrund
I kvartalsrapporten gennemgås den samlede økonomistatus for Teknik- og Miljøudvalgets område 
for 3. kvartal 2017. 
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Der gives en særskilt status på de 3 bevillingsområder Park og Vej, Klima, Natur og Miljø, som 
ligger inden for det skattefinansierede område, samt Forsyning, som ligger inden for det 
takstfinansierede område.

Samtidig nævnes relevante fokusområder inden for de enkelte bevillingsområder.
Sidst i rapporten gives en status på anlæg for alle bevillingsområder samt en opsummering af 
bevillingsstatus. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Kvartalsrapport TMU - 3. kvartal 2017 (2043962 - EMN-2017-05014)
2. Budgetændringer 30. september 2017 (2061388 - EMN-2017-05014)

5 (Åben) Meddelelser fra formandeen/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-06129

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ingen.

Bilag
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6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2016-06129 
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