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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 03. september 2013
1 Åbent

Tema om klimatilpasning og spildevandsprojekter

001256-2013

Resumé
Udvalget vil i den kommende periode få forelagt en række projekter om klimatilpasning og
spildevand, som en indledning hertil vil Natur og Miljø samt Nordvand redegøre for den
overordnede planlægning, økonomi og konkrete projekter.

Baggrund
Teknik- og Miljøudvalget vil i den kommende periode få forelagt en række projekter om
klimatilpasning og spildevand. Som en indledning hertil vil Natur og Miljø og direktøren for
Nordvand redegøre for den overordnede planlægning, for status på igangværende projekter samt
finansieringen heraf. Endvidere vil udvalget blive orienteret om hvilke planer og projekter, der
planlægges forelagt for udvalget i den kommende periode. Direktøren for Nordvand deltager og
der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

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

Beslutninger
Teknik- og Miljøudvalget møde den 3. september 2013.
Drøftet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 03. september 2013
2 Åbent

Orientering om MOVIA's Trafikplan 2013
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030432-2013

Resumé
Movia har den 17. maj udsendt udkast til Trafikplan 2013 i høring blandt regioner og kommuner i
Movias område.
Høringsfristen er fastlagt til den 13. september 2013.
Trafikplan 2013 har opstillet mål for passagerudviklingen, for kundetilfredsheden, for udslippet af
CO2, NOx og partikler fra busserne. Der er ligeledes opstillet mål for det udvendige støjniveau fra
busserne samt opstillet mål for Flextrafik.
Movias trafikplan 2013 nævner ingen steder specifikt indsatsområder for Gentofte Kommune.
Teknik og Miljø indstiller, at Trafikplanen tages til efterretning og at dette meddeles Movia i
høringssvar inden 13. september 2013.

Baggrund
Movia har fremsendt forslag til Trafikplan 2013 i høring i kommuner og regioner i Movias område.
Høringsfristen er 13. september 2013.
Trafikplanen indeholder 4 overordnede mål:
Flere buspassagerer:
Movia skal år for år øge antallet af passagerer frem mod 2018, hvor Metrocityringen åbner, så det
bliver muligt at fastholde det nuværende passagertal i 2020.
Mere tilfredse kunder:
I 2020 skal andelen af meget tilfredse kunder være øget til 30 pct. Tilsammen skal andelen af
tilfredse og meget tilfredse fortsat ligge på 95%.
Grønnere kollektiv trafik:
I 2020 skal udledningen af CO2 pr. kørt kilometer i forhold til 2008 være reduceret med 29 pct. Og
NOx- og partikeludledningen med minimum 75 pct. Kravene til nye bussers udvendige støjniveau
skærpes fra 77dB til 75 dB.
Styrket flextrafik:
I 2020 skal Flextrafik i kraft af kvalitet og effektivitet være det naturlige valg for kommuners og
regioners lovpligtige og visiterede kørsel. 90 pct. af alle kommuner skal være tilsluttet Flextur.

Vurdering
Teknik og Miljø har været inddraget i arbejdsprocessen om Movias Trafikplan 2013 og har ingen
bemærkninger til planen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
1. At orienteringen vedr. Movias Trafikplan 2013 tages til efterretning.
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2. At der fremsendes høringssvar til Movia, som oplyser at Gentofte Kommune ikke har
bemærkninger til planen.

Beslutninger
Teknik- og Miljøudvalget møde den 3. september 2013.
Ad 1. Taget til efterretning.
Ad 2. Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Trafikplan 2013 kort udgave maj 2013

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 03. september 2013
3 Åbent
Status for øget borger- og virksomhedsrettede aktiviteter vedr. klima
og bæredygtighed
001256-2013

Resumé
Der gives en orientering om status pr. 1. juli 2013 for øgede borger- og virksomhedsrettede
aktiviteter vedr. klima og bæredygtighed.

Baggrund
På Kommunalebestyrelsens møde d. 14. december 2011, pkt. 7, blev "Strategi for en bæredygtig
udvikling 2012-2015" enstemmigt vedtaget, og i forbindelse med budget 2013 blev der afsat 3.
mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i henholdsvis 2013, 2014 og 2015 til projekter og initiativer
vedr. borger- og virksomhedsrettede aktiviteter vedr. klima- og bæredygtighed.
På Teknik og Miljøudvalgets møde den 5. februar 2013, pkt. 8, blev "Handleplan for en bæredygtig
udvikling 2013", som fastlægger de konkrete initiativer i 2013, vedtaget.
Indsatsen i 2013 omfatter bl.a.:
Understøttelse af frivillige
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Budskabet om, at der er en pulje, der kan ansøges er kommunikeret ud via Grøn Guide og
Facebook. Der er endnu ikke kommet nogen ansøgninger.
Interne Klimaambassadører
Ambassadørerne har været på en spændende tur til vandværkstedet i Vanløse mv. Endvidere
arbejdes der på at lave et lignende klimaambassadørnetværk i Pleje og Sundhed.
Grøn transport
"Test en El-bil" projektet blev afsluttet i maj-måned. Resultatet blev 59 test familier kørte
140.189 km på strøm og derved sparede 10,5 tons CO2.
Håndtering af regnvand (grundejerforeningsmøder)
I 2013 er der afholdt 2 grundejerforeningsmøder og der har været ca. 100 deltagere til hvert af
møderne. Nordvand har siden januar modtaget 194 ansøgninger om at få tilslutningsbidraget
tilbagebetalt og flere er på vej.
Regnvandsudstilling
Der er lavet en digital animation, der både kan vises ved brug af en mus eller touchscreen.
Udstillingen benyttes ved alle grundejerforeningsmøderne om regnvandvandsløsninger.
Energirådgivning til borgerne
Energiberegneren "Husets Web" ligger i "Gen-vej", Natur og Miljø og Gentofte Fjernvarme er igang
med at fastlægge en informationskampagne.
Puljejagt, netværk og partnerskaber
Natur og Miljø er gået aktivt ind i KLIKOVAND bl.a. ved deltagelse i sporene "borgerrettet
komunikation" og beslutningsstøtte". Kommunen modtager timebetaling for indsatsen. Pengene
indgår i realiseringen af de øvrige projekter.
Energy day
Energidagen blev afholdt d. 16. juni 2013 i forbindelse med Gentofte Kultur- og Festdage i
Gentofte. På trods af vejret gik arrangementet godt.
Grøn byggevejledning til borgerne og virksomheder
Der er udarbejdet en publikation "Er dit hus klimaklar". Publikationen kan findes i borgerservice,
biblioteket, facebook og på hjemmesiden mv.
Anvendelse af sociale medier
Der er udarbejdet en CO2-guide, guiden består en app og en hjemmeside med div. tips og gode
råd, der gør det lettere at få en bæredygtig hverdag.
Pesticidkampagne
Kampagnen vil blive planlagt i efteråret 2013 med gennemførsel i foråret 2014.
Medarbejder Klimainnovation
Kampagnen er under planlægning og gennemføres i efteråret 2013.
Bæredygtig mad
Kantinen er i gang med et økologisk projekt og stiler mod at få det såkaldte bronzemærke i
økologi. Kantinen vil udarbejde en folder om madspild til brug for køkkenpersonalet.

Vurdering
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Som det fremgår af bilagte statusnotat er de mange projekter godt igang. De projkter der forløbigt
er genneført har været en succes, både som et samarbejde på tværs af forvaltningerne og i
samarbejde med borgerne/Erhvervsliv.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
At status pr. 1. juli 2013 for øgede borger- og virksomhedsrettedeaktiviteter vedr. klima og
bæredygtighed tages til efterretning

Beslutninger
Teknik- og Miljøudvalget møde den 3. september 2013.
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Status pr. 1. Juli 2013 for øget borger- og virksomhedsrettede indsatser vedr. klima og
bæredygtighed

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 03. september 2013
4 Åbent

Ansøgning om afholdelse af Rockshow på Charlottenlund Fort 2014

032538-2013

Resumé
Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om gennemførelse af koncert "Rockshow 2014" på
Charlottenlund Fort.
Teknik og Miljø forelægger ansøgning om afholdelse af koncert på Charlottenlund Fort til drøftelse.
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Baggrund
Gentofte Kommune har, via advokaterne Németh & Sigetty A/S, på vegne af Thomas Szigethy og
kulturvirksomheden Company of Joy I/S, modtaget ansøgning om gennemførelse af koncert
"Rockshow 2014" på Charlottenlund Fort. Koncerten forventes afholdt den 7. juni 2014 - med
anvendelse af Charlottenlund Fort fra den 3. juni til den 10. juni til opsætning, afholdelse,
nedtagning og oprydning.
Det vil forventeligt være et stort publikum blandt Gentoftes borgere til sådan en koncert.
Afholdelse af sådan et arrangement, med et forventede besøgtal på omkring 15.000 mennesker,
giver udfordringer for området. Følgende elementer skal vurderes i forbindelse med en vurdering
af, om der gives tilladelse til afholdelse af koncert på Charlottenlund Fort.
Afhængigt af indretning af festivalpladsen, vil der forekomme en stor belastning af græsarealerne dette kan efterfølgende erstattes med rullegræs, men nedslidningen af skråningerne kan have
alvorlige konsekvenser og vil være omkostningsfuldt at reparere. Asfaltbelægningen på Fortet kan
kun tåle begrænset belastning, og vil eventuelt skulle repareres efterfølgende.
Opstilling, afholdelse og efterfølgende rengøring af området, vil betyde en periode på ca. 8 dage,
hvor der vil kunne være et omsætningstab på Campingpladsen i størrelsesorden 150.000 kr. Hertil
kommer mulig kompensationskrav for eventuel gene for driften af restauranten på Charlottenlund
Fort, der muligvis må lukkes i en periode.
En sådan koncert vil selvfølgelig medføre betydelige støjgener for naboer. Udover støjen under
selve koncerten, vil der være gener i forbindelse med gæsters ankomst og forladen af koncerten.
Opstilling og nedtagning betyder ligeledes støjgener for naboerne.
Nabogener var årsagen til, at man i sin tid stoppede for afholdelsen af Rockshow og Skt. Hans
rock på Bellevue.

Vurdering
Såfremt man ønsker at give tilladelse til at afholde koncert på Charlottenlund Fort, skal det sikres,
at der stilles de rette garantier for kompensation og re-etablering af området. Såfremt man ønsker
at afholde koncerten i Gentofte Kommune, men ikke ønsker at udsætte Charlottenlund Fort for den
belastning, det vil være at afholde en koncert, kan der alternativt, henvises til Gentofte Stadion,
som mulighed for afholdes af koncert.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller,
Til Teknik- og Miljøudvalget:
At muligheden for afholdelse af koncert på Charlottenlund Fort drøftes.
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Beslutninger
Teknik- og Miljøudvalget møde den 3. september 2013.
Forvaltningen tager kontakt til ansøger om placering af koncerten på Gentofte Stadion.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Ansøgning om Rock Show på Charlottenlund Fort 2014

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 03. september 2013
5 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
038688-2012

Beslutninger
Teknik- og Miljøudvalget møde den 3. september 2013.
Ingen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 03. september 2013
6 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
038688-2012
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Beslutninger
Ingen meddelelser.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
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