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1 (Åben) Temadrøftelse om emner til ny Grøn Strukturplan 
  
Sags ID: EMN-2021-02780 
 
Resumé 
Der afholdes en temadrøftelse om emner til den kommende grønne strukturplan. Som grundlag for 
drøftelsen gives en orientering om emnerne i den nuværende grønne strukturplan. 
 
Baggrund 
Grøn Strukturplan beskriver de overordnede værdier og målsætninger for den funktionelle, 
naturmæssige og æstetiske udvikling af kommunens grønne områder. Den nuværende plan – som 
kan findes på http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/ – udløber med udgangen af 2021. 
 
Til Grøn Strukturplan knytter sig en række handlingsplaner, som understøtter arbejdet med 
udviklingsplaner, bevaringsplaner og helhedsplaner for de grønne områder. Handlingsplanerne, 
som løbende tilpasses de aktuelle behov, anviser mulige veje og konkrete indsatser med henblik 
på at sikre realiseringen af Grøn Strukturplan. 
 
Temadrøftelsen tilrettelægges med udgangspunkt i følgende: 
 

1. Orientering om emner i nuværende grønne strukturplan og arbejdet med planen. 
2. Drøftelse af mulige emner i kommende grønne strukturplan. 
3. Orientering om den videre proces for planens udarbejdelse. 

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At punktet drøftes. 
 
Tidligere beslutninger: 
 
 
Beslutninger: 
Drøftet. De fremkomne bemærkninger indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af en ny 
Grøn strukturplan.  
 
Bilag 
 
 

2 (Åben) Trafiksikkerhedsplan 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-02985 
 
Resumé 
Trafiksikkerhedsplan 2021 fremlægges til godkendelse. Planen er en videreførelse af temaerne i 
den nuværende trafiksikkerhedsplan, ’Trafiksikkerhed, Tryghed og Fremkommelighed i Gentofte 
Kommune’ med indarbejdelse af et nyt tema om Fremtidens Transport. 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/
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Baggrund 
Trafiksikkerhedsplan 2021 tager udgangspunkt i Gentofte Kommunes Trafikpolitik og viderefører 
temaerne i den nuværende plan ’Trafiksikkerhed, Tryghed og Fremkommelighed i Gentofte 
Kommune’, der er udarbejdet af et opgaveudvalg. Temaerne, der stadig er aktuelle og relevante, 
er: Trafikadfærd og hastighed, Fremtidens Trafikant, Parkering, Cykeltrafik og Tilgængelighed.  
  
 
Fremtidens Transport 
Siden vedtagelsen af den nuværende trafiksikkerhedsplan har kommunalbestyrelsen vedtaget 
anbefalingerne fra opgaveudvalget ’Fremtidens Transport’. I forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2021 
er dette emne indarbejdet som et yderligere tema, der har betydning for indretningen af byrum, 
veje og parkeringspladser og spiller ind i forhold til trafiksikkerheden. 
 
En samlet plan 
I forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2021 er indsatser medtaget i selve planen fremfor at fremgå af 
en separat handlingsplan, som tilfældet er med den nuværende plan. Det er gjort for at sikre 
overskuelighed og enkelhed. 
 
 
Mål 
Under hvert tema er der opsat målbare mål, der rækker frem til henholdsvis 2025 og 2030. Planen 
forventes revideret i 2025, hvor der også gøres status på mål. 
 
Planen skal oprettes som digital plan på Gentofte.dk. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At Trafiksikkerhedsplan 2021 vedtages. 
 
Tidligere beslutninger: 
 
 
Beslutninger: 
Vedtaget med de på mødet aftalte tilføjelser til planen. 
 
Bilag 
1. Trafiksikkerhedsplan 2021  (3953295 - EMN-2021-02985) 
 
 

3 (Åben) Opladning af elbil ved hjælp af ladekabel i kabelbeskytter på fortov 
  
Sags ID: EMN-2021-03046 
 
Resumé 
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Der opleves en stigende efterspørgsel på lademuligheder for elbiler, herunder fra villaer og 
rækkehuse, der ikke har ikke mulighed for at etablere parkering og dermed opladning på egen 
grund. Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter muligheden for en evt. ordning med 
opladning af elbil ved hjælp af ladekabel i kabelbeskytter på fortov. 
 
Baggrund 
Administrationen får jævnligt forespørgsler fra borgere, som ønsker at lade deres elbil op, mens 
den holder parkeret langs kantstenen ved at føre ladekabel fra egen grund/matrikel hen over 
fortovet og frem til bilen. Samtidig modtages jævnligt klager over netop sådanne kabler liggende på 
fortovet med risiko for faldskader. 
 
Det kan drøftes, om der kan etableres en ordning, der giver mulighed at føre ladekabel i 
kabelbeskytter hen over fortovet med henblik på opladning af elbil ved kantstenen. 
Ordningen kan specifikt omfatte borgere, der bor i villaer og rækkehuse uden mulighed for at 
etablere parkering og dermed opladning på egen grund. 
 
Ordningen kan evt. indføres på forsøgsbasis med efterfølgende evaluering. 
 
Til ordningen kan tilknyttes forskellige kriterier, f.eks. at borgeren bor ud til vej med fortov og uden 
cykelsti. At aktiviteten skal ske så (trafik)sikkert som muligt, herunder at ladekablet og 
kabelbeskytteren kun må ligge på fortovet under opladningen af elbilen og i et begrænset antal 
sammenhængende timer pr. dag. At kabelbeskytteren skal have en udformning, som gør den så 
let at passere for gående som muligt. 
 
Udgifter til ladekabel og kabelbeskytter vil påhvile borgeren. 
 
Inden evt. etablering af en sådan ordning skal det afklares, hvorvidt det juridiske ansvar for 
eventuelle uheld eller skader foranlediget af aktiviteten vil påhvile kommunen og/eller borgeren. 
 
Det skal ligeledes overvejes, hvilke tilgængelighedsmæssige konsekvenser ordningen vil kunne 
medføre. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt at inddrage Tilgængelighedsforum. 
 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At punktet drøftes. 
 
Tidligere beslutninger: 
 
 
Beslutninger: 
De forskellige elementer i en evt. ordning undersøges nærmere, herunder spørgsmål om 
tilgængelighed, ansvarspådragelse og sammenhængen med en kommende ladestanderstrategi. 
 
Bilag 
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4 (Åben) Nyt regulativ for husholdningsaffald 
  
Sags ID: EMN-2020-05303 
 
Resumé 
Der forelægges forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald til Teknik- og Miljøudvalgets 
godkendelse. Med det nye regulativ implementeres beslutningen om at indføre separat indsamling 
af madaffald i etageboliger fra foråret 2021, samt at tilbyde etageboliger mulighed for at få opstillet 
beholdere til separat indsamling af henholdsvis tekstiler og småt elektronik.  
 
Baggrund 
På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2020, pkt. 6, blev det, med 17 stemmer for (C, A, 
B, F) og 1 imod (Ø), vedtaget at indføre separat indsamling af madaffald i etageboliger fra foråret 
2021, samt at tilbyde etageboliger mulighed for at få opstillet beholderne til separat indsamling af 
henholdsvis tekstiler og småt elektronik. På den baggrund er der udarbejdet forslag til nyt regulativ 
for husholdningsaffald. I regulativets bilag 4 er samtidig indarbejdet muligheden for at få afhentet 
miljøboksen hver 4. uge, mod hidtil en gang i kvartalet. 
 
Det nye regulativ beskriver samtidig, at ordningerne for indsamling af plast, metal, glas, papir og 
pap nu er obligatoriske som følge af den ny affaldsbekendtgørelse (BEK nr. 2159 af 09/12/2020), 
der trådte i kraft den 1. januar 2021.  
 
Forslaget til nyt regulativ har været i høring i perioden 10. februar til 12. marts 2021.  Der er i 
høringsperioden indkommet 1 høringssvar. Høringssvaret og bemærkningerne hertil er beskrevet i 
vedlagte notat. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i forslaget til regulativ for 
husholdningsaffald.  
 
Regulativet for husholdningsaffald vil løbende bliver opdateret og forelagt til godkendelse for 
Teknik- og Miljøudvalget i takt med, at kommende ordninger for indsamling af de nye fraktioner 
fastlægges. Det omhandler ordninger vedr. mad- og drikkekartoner, tekstiler, pap for alle 
husholdninger samt madaffald ved villa og rækkehuse.  
 
 
 
Indstilling 
 
Teknik og Miljø indstiller 
  
Til Teknik og Miljøudvalget: 
 
At forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes 
 
 
Tidligere beslutninger: 
 
 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 
1. Nyt regulativ for husholdningsaffald (3788716 - EMN-2020-05303) 
2. Teknik og Miljø bemærkninger til indkomne høringssvar (3853963 - EMN-2020-05303) 
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5 (Åben) Novafos' operationelle strategi 
  
Sags ID: EMN-2021-02667 
 
Resumé 
Til orientering for Teknik- og Miljøudvalget fremlægges Novafos´ oplæg til operationel strategi – På 
vej mod en bæredygtig forsyning. Den operationelle strategi tager udgangspunkt i ejerstrategien 
for Novafos og implementerer arbejdet med FN’s Verdensmål for bæredygtighed i Novafos’ 
arbejde. Strategien forventes fremlagt til godkendelse i bestyrelsen for Novafos på dennes møde i 
juni 2021.  
 
 
 
Baggrund 
Ved etableringen af Novafos Holding A/S den 1. januar 2017 aftalte ejerkommunerne en 
ejerstrategi, der udstikker retningen for Novafos’ arbejde. Denne strategi har dannet grundlag for 
Novafos’ arbejde og udvikling og vil ligeledes gøre det fremadrettet.  
 
Novafos’ bestyrelse har drøftet ønsket om at implementere FN’s Verdensmål for bæredygtig 
udvikling i selskabets arbejde, og behovet for at have en operationel strategi, der kan omsætte 
ejerstrategien i konkrete indsatsområder. 
 
Bestyrelsen har udpeget seks verdensmål, som Novafos skal arbejde med. Fire mål omhandler 
selskabets kerneområder; ”Rent vand og sanitet”, ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, 
”Klimaindsats” og ”Livet i havet”. De to sidste mål omhandler særlige opgaver; ”Industriel 
innovation og infrastruktur” samt ”Partnerskaber for handling”. 
 
Novafos’ direktion har på den baggrund udarbejdet forslag til en operationel strategi – ”På vej mod 
en bæredygtig forsyning”. Forslaget, der vedlægges, er drøftet i selskabets ledergruppe og MED-
udvalg samt i bestyrelsen.  
 
Den overordnede ambition er at være ”Et bæredygtigt forsyningsselskab, der er attraktivt for vores 
kunder”. Strategien beskriver værdierne for arbejdet i selskabet og selskabets forpligtelser overfor 
sine interessenter samt de strategiske fokusområder - robust drikkevand, klimatilpasning, 
energineutral rensning og CO2 reduktion – og strategiske indsatsområder. 
Den operationelle strategi fremlægges til orientering for Teknik- og Miljøudvalget. Strategien 
forventes forelagt til godkendelse i bestyrelsen for Novafos på dennes møde i juni.   
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At Novafos’ forslag til operationel strategi tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
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Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. B. Novafos operationelle strategi - Bestyrelsesmødet 20.11.20 (3923093 - EMN-2021-
02667) 
 
 

6 (Åben) Kvartalsrapport 1. kvartal 2021 for Teknik- og MIljøudvalgets område 
  
Sags ID: EMN-2021-01323 
 
Resumé 
Teknik og Miljøudvalget gives en kvartalsrapportering for 1. kvartal 2021 (bilag 1) og 
budgetændringer (bilag 2) samt opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3 og 4).  
 
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 1. 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: 
 
Udrulning af ny ordning med sortering og indsamling af madaffald ved etageejendomme.  
I foråret har Affald og Genbrug udarbejdet informationsmaterialer til udrulningen af den nye 
madaffaldsordning hos etageboliger. Første etape af udrulningen gennemføres i maj. For at gøre 
det mere interessant at sætte sig ind i affaldssorteringen, indeholder informationspakken, som 
noget nyt, magasinet ’vores affald’.  
Magasinet stiller skarpt på madaffaldets rejse fra køkkenspand til udnyttelse som naturgas og 
gødning, hvori næringsstofferne sendes i kredsløb i nye afgrøder. I informationspakken ligger 
foruden magasinet, en sorteringsvejledning og et ark med klistermærker til indendørs sortering. 
Pakken lægges i den lille grønne køkkenspand sammen med poser til madaffaldet. Spanden stilles 
på husstandenes dørtrin, samme dag som beholderne til madaffald bringes ud til ejendommen. 
 
Fokus på biodiversitet 
Gentofte Kommune deltager i en konkurrencen om at skabe mest mulig biodiversitet i kommunen 
Ved deltagelse i konkurrencen vil kommunen sætte fokus på at styrke sammenhængen mellem de 
mange naturområder i kommunen og skabe nye levesteder for insekter, padder, fugleliv mv. 
Deltagelse i handler ligeledes om at få så mange som muligt involveret i biodiversitets-
dagsordenen. 
 
Kampagne til mere hensynsfuld parkering 
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Kommunens nye parkeringskampagne med henblik på hensynsfuld parkering i kommunen. 
Kampagnen består af otte plakater og en flyer. Plakaterne har hver deres tema, og flyeren stiller 
spørgsmålet ”Har du parkeret med god stil?”. Afsenderen er beboerne på vejen og kommunen. 
Sidst i kvartalsrapporten gives en økonomisk status på både drift og anlæg samt en opsummering 
på bevillingsstatus. 
 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller, 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning 
 
 
Tidligere beslutninger: 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapport TMU - 1. kvartal 2021 (3826680 - EMN-2021-01323) 
2. Budgetændringer 1. kvartal 2021 - Teknik og Miljø (3906948 - EMN-2021-01323) 
3. Opfølgning på opgaveudvalget Trafik - Sikker i byen - 1. kvartal 2021 (3942223 - EMN-
2021-01323) 
4. Opfølgning på opgaveudvalget Det grønne Gentofte 2021-1 (3946192 - EMN-2021-01323) 
 
 

7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra 
medlemmerne 
  
Sags ID: EMN-2020-03826 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
 
 
Beslutninger: 
Orientering om høring vedr. Mølleåværket. 
 
Bilag 
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8 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne 
 
Sags ID: EMN-2020-03826  
 
 

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