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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
1  Åbent         Driftsaftale 2015 for Nordvand 
 
042174-2012 
 
 
Resumé 

Driftsaftale for Nordvand A/S for 2015 forelægges til godkendelse. 

Direktør for Nordvand, Carsten Nystrup, deltager i punktets behandling. 

 
Baggrund 

Ved etableringen af Nordvand A/S blev det besluttet, at driften heraf skal styres gennem årlige 
driftsaftaler, som skal godkendes af bestyrelsen for Nordvand A/S og af de to ejerkommuner. 

Nordvand A/S har i samarbejde med forvaltningerne i de to kommuner udarbejdet forslag til 
driftsaftale for 2015 som konkret udmøntning af ejerstrategi 2013-2016, som blev enstemmigt 
vedtaget af Teknik og Miljøudvalget på mødet den 6. november 2012, pkt. 9. 

Udover at udmønte ejerstrategien skal driftsaftalen endvidere sikre at mål og indsatser i 
Spildevandsplanen 2014-2018 samt Vandforsyningsplan 2011 føres ud i livet. Driftsaftalen 2015 er 
en videreudvikling af Driftsaftale 2014, dog revideret samt opdateret.  

Driftsaftalen tager udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i sektorplanerne, ejerstrategien 
m.m. , og der er nu opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for 2015. Under hvert afsnit er 
der opstillet en række konkrete ”Målsætninger”, som er enten  
etårig eller flerårig. For hver af disse målsætninger er der nu endvidere opstillet en eller flere 
”Handlinger”, som er de aktiviteter, som det er planen at gennemføre inden for den relevante 
periode. For hver ”Handling” er der desuden opstillet konkrete resultatkrav.  

I bilag 1 er der medtaget en investeringsoversigt for 2015 for de 5 selskaber.  

Teknik og Miljøudvalget vil få forelagt en halvårsopfølgning på driftsaftalen samt en opfølgning for 
hele 2015. 

Driftsaftalen for Nordvand A/S for 2015 er godkendt af Nordvand A/S´ bestyrelsesmøde den 14. 
november 2014. 

 
Vurdering 

 
Teknik og Miljø vurderer, at forslag til Driftsaftale 2015 for Nordvand AS/ er i overensstemmelse 
med ejerstrategien samt mål og indsatser i spildevandsplan og vandforsyningsplan, og det 
anbefales at driftsaftalen godkendes. 
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Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik og Miljøudvalget 

At Driftsaftale for Nordvand A/S 2015 godkendes 

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Driftsaftale 2015 ver 2 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
2  Åbent         Ny betalingsvedtægt Nordvand for 2015 
 
042174-2012 
 
 
Resumé 
Ændring af betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand (og Gladsaxe Spildevand) i forbindelse med 
nye regler for særbidrag for særligt forurenet spildevand forelægges til godkendelse. 
  
Direktøren for Nordvand, Carsten Nystrup, deltager i behandling af punktet. 
 
Baggrund 
Den 16. oktober 2014 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om særbidrag for særligt forurenet 
spildevand. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om 
betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.  
 
Bekendtgørelsen forventes at bidrage til, at opgørelsen af forureningsindhold og udgifter til 
rensning bliver mere gennemsigtig for den enkelte virksomhed, og at betalingen bliver mere 
kostægte.  
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Bekendtgørelsen giver anledning til ændring af betalingsvedtægtens kapitel 5C og Bilag 3 med 
hensyn til særbidrag for særligt foruret spildevand. Fremover vil beregningsmetode for udregning 
af særbidrag blive oplyst på Nordvands hjemmeside istedet for i betalingsvedtægten.  
 
Ifølge bekendtgørelsen skal spildevandsselskaberne senest 1. december 2014 sikre, at 
betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. 
 
Betalingsvedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Gentofte og Byrådet i Gladsaxe 
senest 31. december 2014.  
 
Betalingsvedtægten træder i kraft 1. januar 2015. 
 
Betalingsvedtægten blev godkendt af Nordvands bestyrelse på et bestyrelsesmøde den 14. 
november 2014. 
 
Vurdering 
Teknik og Miljø vurderer, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 
633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevands-forsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) og 
bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenet spildevand, og det 
anbefales at betalingsvedtægten godkendes. 
 
Indstilling 
 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At ny betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand (og Gladsaxe Spildevand) godkendes. 
 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Udkast til betalingsvedtægt 2015 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
3  Åbent         Godkendelse af Nordvands takster for 2015 
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033535-2014 
 
 
Resumé 
Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2015 på hhv. 24,45 
kr./m3 og 19,35 kr./m3, i alt kr. 43,80 kr/m3, indstilles til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsens godkendelse.  
  
Direktør for Nordvand, Carsten Nystrup, deltager i punktets behandling. 
 
Baggrund 
 
Forsyningssekretariatet har i november 2014 udmeldt prislofter for Gentofte Vand A/S og Gentofte 
Spildevand A/S for 2015. Selskaberne har på den baggrund fastsat taksterne for 2015, der blev 
godkendt af selskabernes bestyrelse den 14. november 2014. Der er vedlagt et takstblad med 
angivelse af de samlede takster og gebyrer. Taksten for vand og spildevand er samlet på 43,80 
kr./m3 for 2015, mens taksten i 2014 var på i alt kr. 50,60 /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.  
 
Til takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2015 
er den fulde indtægtsramme udnyttet. Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne 
forventer et investeringsniveau i 2015 der er højere end hvad der i indtægtsrammen er allokeret til 
investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af forskellen.   
 
Vurdering 
Taksterne vurderes at være i overensstemmelse med det udmeldte prisloft samt 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. 

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 



  Side 7 af 23 
 

 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Takster Nordvand 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
4  Åbent         Lokal afledning af regnvand (LAR) på kommunens ejendomme 
 
033201-2014 
 
 
Resumé 
Der forelægges en redegørelse for mulighederne for at etablere lokal afledning af regnvand på 
kommunens ejendomme. 

  

 
Baggrund 
I budgetaftalen for budgetåret 2014 er det anført, at muligheder for at etablere Lokal Afledning af 
Regnvand (LAR) på de kommunale ejendomme skulle undersøges.  

Gentofte Ejendomme har gennemført en indledende screening af muligheden for etablering af 
LAR-løsninger ved de kommunale ejendomme og kan give en status på undersøgelsen, herunder 
hvilke ejendomme, der er størst potentiale i at starte med samt hvordan det videre forløb kan 
tilrettelægges.  

Undersøgelsen af, hvor der er grundlag for etablering af LAR-løsninger er set ud 2 vinkler: 

·         Fra en teknisk side – altså om det anlægsmæssigt kan lade sig gøre, at lave en LAR-
løsning på arealet. 

·         Fra den økonomiske side – hvad koster det et etablere løsningen, når et eventuelt 
bidrag fra Nordvand (tilbagebetaling af tilslutningsafgiften) bliver taget i betragtning? 

  
Der vil på mødet blive givet en mundtlig redegørelse herfor. 
  
  

 
Vurdering 
Det vurderes, at undersøgelsen og screeningsprocessen danner et godt udgangspunkt for det 
videre arbejde med etablering af LAR-løsninger på kommunens ejendomme.    

 
Indstilling 
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Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget: 

 At orienteringen om undersøgelsen af muligheden for at etablere Lokal Afledning af Regnvand 
(LAR) på de kommunale ejendomme og videre proces tages til efterretning  

  

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
5  Åbent         Anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Energihandlingsplan 2015 
 
029539-2014 
 
 
Resumé 

Der søges om en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til gennemførelse af en 
række prioriterede energibesparende projekter i 2015 - jf. Energihandlingsplan for kommunens 
bygninger 2011-2016 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. april 2010 pkt. 13, Energihandlingsplan for 
kommunens bygninger 2011-2016. I energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr. 
kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element, at gennemføre 
energiinvesteringer i kommunens bygninger. Dette reducerer CO2-udledningen, nedsætter 
energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet. 

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte Teknik- og 
Miljøudvalgets mål vedr. bæredygtighed og reduktion af CO2-udledning, således at Gentofte 
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Kommune i henhold til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening reducerer sin 
udledning af CO2 med 2 % i 2015. 

 
Vurdering 

Det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 2015 er 4,6 mio. kr., 
der nu søges anlægsbevilget. 

Herudover fortsætter en række energibesparende projekter fra 2014 ind i 2015. Disse 
projekter beløber sig til ca. 13 mio. kr. 

I 2015 gennemføres således samlet set energibesparende projekter for ca. 17,6 mio. kr. 

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i bygningernes energimærker (EMO) og 
dels koordineret med både udbygningen af Gentofte Fjernvarmes forsyningsnet samt de Større 
Planlagte Vedligeholdelsesarbejder i Gentofte Ejendomme, der også foregår i 2015. Se bilaget 
"Energihandlingsplan 2015, Projektoversigt" for oversigt over prioriterede energibesparende 
projekter i 2015. 

Udførelsen af energibesparende projekter vil, de steder hvor projektet er koordineret med eller er 
en del af et projekt under Større Planlagt Vedligehold, blive udbudt sammen med 
vedligeholdelsesprojektet og for øvrige projekter, vil der blive udført særskilte udbud, der er 
tilpasset de konkrete projekter. 

I prioriteringen af energimidlerne indgår ligeledes midler til planlægning og styring af 
energihandlingsplanens aktiviteter. 

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at igangsætningen af de prioriterede energibesparende projekter 
for 2015, er en fornuftig energimæssig og økonomisk prioritering.  

De foreslåede energibesparende projekter for 2015 forventes at medvirke til, at Gentofte 
Kommune kan overholde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere 
kommunens CO2-udledning med 2 % om året. Der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid 
på ca.10 år på investeringerne. 

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der gives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens 
aktiviteter i 2015 med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 
2015. 

 
Beslutninger 
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Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Energihandlingsplan 2015, Projektoversigt 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
6  Åbent         Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til fjernvarmeudbygningsplanens fase 
2 (Vangede/Dyssegård) 
 
050799-2012 
 
 
Resumé 
Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens Fase 2 (Vangede/Dyssegård) blev vedtaget 
enstemmigt på kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2012, punkt 6.  
Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen i 
fase 2.  
 
Baggrund 
GFJ søger om anlægsbevilling jf. skema 4 til at dække omkostninger i forbindelse med udbud, 
projektering, markedsføring samt opstartsomkostninger i forbindelse med etablering af fjernvarme i 
den resterende del af fase 2. Anlægsentreprisen er et EU udbud. Rammeaftalen på entreprisen vil 
være underskrevet inden årets udgang og det forventes, at arbejdet kan startes marts 2015.  
Der vil blive søgt bevilling til udførelse i 2015, når resultatet fra licitationen er kendt. 
Fjernvarmearbejdet i fase 2 forventes at løbe frem til 2018.  
Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter fra 
salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.  
 
Vurdering 
Fjernvarmeudbygningen i området i 2014 er forløbet planmæssigt. Baseret på interessen fra 
borgerne efter de i efteråret afholdte informationsmøder i området, forventes der også stor 
tilslutning i 2015. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller  
  
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  



  Side 11 af 23 
 

1. At der gives anlægsbevilling til udbygning af fase 2 på 4,0 mio. kr. jfr. skema 4.  
  
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til 
Udbygning af fjernvarme - fase 2. 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Ad pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Skema 4 Fase 2 2014-11-04 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
7  Åbent         Fjernvarmetarif 2015 
 
029990-2014 
 
 
Resumé 
Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 
at prisen for kommunens fjernvarmevarmekunder i 2015 fastsættes til 97,10 kr./Giga Joule (GJ) for 
den variable andel og 41,10 kr./GJ for den faste andel. I alt 139,00 kr./GJ (alle priser eksklusive 
moms). 

 
 
 
Baggrund 
Gentofte Fjernvarme (GFj) fastsætter en gang om året det kommende års fjernvarmevarmepris. 
Varmekøbsprisen fra producenterne (affaldsforbrændingerne og kraftværkerne) og 
energiafgiftsniveauet er de to faktorer, der betyder mest for varmeprisen.  

Men også tidligere års driftsresultat i CTR påvirker prisen, idet driftsresultatet overføres til 
efterfølgende års regnskab efter hvile-i-sig-selv-princippet. I praksis påvirker et driftsresultat fra 
2013 således tariffen for 2015.  

 
I 2014 har Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), der leverer varme til Gentofte 
Fjernvarme, meldt ud, at puljeprisen for 2015 bliver 112,50 kr. pr. GJ. Heraf variabel afgift 87,40 
kr./GJ og fast afgift 25,10 kr./GJ. 
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Det betyder kun let justerede priser for køb af varme fra CTR i forhold til prisen fra november 2014, 
hvor prisen blev sat ned til135 kr./GJ, grundet annullering af forsyningssikkerhedsafgiften og bedre 
drift af kraftværkerne end forventet. 

Prisen på fjernvarme for Gentofte Kommunes kunder i 2015 fastsættes til 139,00 kr./GJ (variabel 
afgift 97,90 kr./GJ og fast afgift 41,10 kr.). 

Forskellen mellem købsprisen hos CTR og prisen, som Gentofte Fjernvarme fastsætter for 
kunderne, skyldes finansiering af driftsudgifterne til fjernvarme.  

  

 
Vurdering 
Prissænkningen i forhold til 2014,som var 150 kr./GJ indtil november 2014, hvor den blev sat ned 
til 135 kr./GJ, betyder, at konkurrenceforholdet mellem fjernvarme og andre forsyningsformer er på 
samme niveau som i 2013.  

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 

  

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

  

At taksten for kommunens varmekunder fastsættes til 139,00 kr. pr. GJ (eksklusive moms). 

 
  

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Tarifblad 2015 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
8  Åbent         'Affaldsplan 2014-2024' til endelig vedtagelse 
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009916-2014 
 
 
Resumé 

Teknik og Miljø indstiller, at ’Affaldsplan 2014-2024’ endeligt vedtages efter endt høringsperiode. 
Det vurderes, at høringen ikke giver anledning til at foretage ændringer i det endelige forslag til 
’Affaldsplan 2014-2024’ i forhold til høringsudgaven. 

 
Baggrund 
 
På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 2. september 2014, pkt. 1 blev det enstemmigt vedtaget at 
udsende et høringsforslag for en ny ’Affaldsplan 2014-2024’ i 8 ugers offentlig høring. Derudover 
blev det besluttet, at der skulle afholdes et borgermøde. Der er i høringsperioden indkommet to 
høringssvar. Et fra en borger og et fra Danmarks Naturfredningsforening Gentofte. De indkomne 
høringssvar og Teknik og Miljøs kommentarer til høringssvarene fremgår af høringsnotat, bilag 2. 
 
  
 
Vurdering 
Teknik og Miljø vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til at foretage ændringer 
i forhold til høringsforslaget. Overordnet er høringssvarene af positiv karakter. Høringsforslaget 
indstilles derfor til endelig vedtagelse. 
 
Den overordnede vision for 'Affaldsplan 2014-2024' er: Affald = Ressourcer. Visionen er, at 
borgere, virksomheder og kommunen håndterer affald som en værdifuld ressource for med tiden 
helt at afskaffe begrebet affald, og kun snakke om ressourcer. 
 
I arbejdet med at indfri visionen opstiller kommunen tre overordnede mål: 
 
Mål 1: Ressourcerne skal ud af affaldet. 
Mål 2: Problemstofferne skal ud af affaldet. 
Mål 3: Kommunikation som skaber handling. 
 
Den nationale ressourcestrategi indeholder nye ambitiøse mål for genanvendelse af 
husholdningsaffald: Minimum 50 % genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, 
plast- og metalaffald senest i 2022. De 50 % forventes målt som vægten af organisk affald, papir-, 
pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald indsamlet til genanvendelse.  
 
Der er efter Teknik og Miljøs vurdering stor forskel på de enkelte affaldsfraktioners vigtighed som 
ressource ud fra en vurdering af bl.a. ressourceknaphed, miljø og økonomi. Denne vurdering 
afspejles ikke direkte i ressourcestrategiens mål om minimum 50 % genanvendelse. 
 
Flere initiativer i affaldsplanen er undersøgelser, som har til formål at tilvejebringe 
beslutningsgrundlag og derved forholde sig til den nationale målsætning.  
 
I affaldsplanen fremgår en detaljeret handlings- og tidsplan for gennemførelse af planens 
indsatsområder og initiativer. 
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Teknik og Miljø vurderer, at der med en vedtagelse af 'Affaldsplan 2014-2024' iværksættes en 
ambitiøs plan på affaldsområdet i Gentofte Kommune, som vil bidrage til en opfyldelse af EU’s og 
de nationale målsætninger på området. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
  
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At 'Affaldsplan 2014-2024' endeligt vedtages. 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1: Affaldsplan 2014-2024 Gentofte Kommune 
 Bilag 2: Høringsnotat om Affaldsplan 2014-2024 

 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
9  Åbent         Forsøg med indsamling af metal og plast i kuber 
 
026917-2014 
 
 
Resumé 
Teknik og Miljø orienterer om aspekterne ved en eventuel udvidelse af forsøgsordningen med 
indsamling af plast og metal i kuber til hele kommunen. 
  
Teknik og Miljø anbefaler, at forsøg med indsamling af plast og metal i kuber i første 
omgang alene gennemføres i Vangede af hensyn til den praktiske afvikling, omfanget på 
kommunikationsindsatsen samt af hensyn til investeringer i kuber til et system, der er i testfasen.  
 
Baggrund 
På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 4. november 2014, pkt. 5 blev det enstemmigt vedtaget, at 
der skal gennemføres en forsøgsordning med indsamling af plast og metal i kuber i Vangede på 5-
7 udvalgte indsamlingssteder. På mødet blev en mulighed for at opskalere forsøget til hele 
kommunen drøftet. 
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Vurdering 
Teknik og Miljø vurderer, at et forsøgsområde på 5-7 indsamlingssteder med i alt 10 - 14 
kuber, har et tilstrækkeligt omfang til at afprøve indsamling af plast og metal i kuber med henblik 
på en vurdering af muligheden for at implementere kubeindsamling af plast og metal  i hele 
kommunen.  
 
Forsøget gennemføres som et led i den samlede vurdering af indsamling af plast og metal fra 
husstandene i Gentofte Kommune, hvoraf indsamling i kuber er én af flere potentielle 
indsamlingsmuligheder. Derudover vil det igangværende forsøg i den sydlige del af kommunen 
med indsamling af plast og metal fra 46 villaer i to-kammerbeholdere også indgå.  
 
Jf. forslaget til Affaldsplan 2014-2024 planlægger Teknik og Miljø herudover at fremlægge et 
forsøg med indsamling af plast og metal i beholdere på 240-660 liter ved en række 
etageejendomme spredt over hele kommunen. 
 
Teknik og Miljø vil med kubeforsøget vurdere indsamling af plast og metal på centralt placerede 
steder i det offentlige byrum eller i umiddelbar tilknytning til etageejendomme. Blandt andet for at 
indhente konkrete lokale erfaringer mht. borgernes brug af kuberne, renheden af det indsamlede 
plast og metal, udformning af indkastsåbning, behov for kubevolumen, mv. I forbindelse 
med fastlæggelsen af volumen på kuben kunne nedgravede affaldsløsninger med større volumen 
end de eksisterende kuber over jorden komme i spil som en mulighed. F.eks. er I/S 
Vestforbrænding ved at lancere en ny serie med nedgravede affaldsløsninger til flere 
affaldsfraktioner.    
 
 
Teknik og Miljø planlægger at evaluere forsøget juli/august 2015. Hvis det viser sig, at forsøget bør 
forlænges eller testes i andre områder kan forsøgsopstillingen f.eks. flyttes for at indsamle 
yderligere erfaringsdata. Det  bemærkes, at indkøbte kuber til plast og metal ikke efterfølgende 
vil kunne blive brugt til indsamling af glas eller papir. 
 
Derudover vil et afgrænset forsøg i Vangede muliggøre, at kommunikationsindsatsen målrettes 
mod borgerne i det specifikke område samt give bedre mulighed for at kommunikere, at der er tale 
om et forsøg af en afgrænset periode. 
 
Et forsøg med 7 indsamlingssteder af en varighed på 6 måneder har omkostninger på ca. 300.000 
kr. til indkøb og opstilling af kuberne samt ca. 50.000 kr. til tømning. 
 

Hvis forsøget skulle omfatte hele kommunen med omkring 40 indsamlingssteder og have en 
varighed på 6 måneder, ville forsøget have omkostninger på ca. 1.700.000 kr. til indkøb og 
opstilling af kuber samt ca. 150.000 kr. til tømning. 

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At forsøg med indsamling af plast og metal i kuber alene gennemføres i Vangede. 
 
Beslutninger 
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Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
10  Åbent         Gebyrblad for erhvervsaffald 2015 
 
030315-2014 
 
 
Resumé 
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne hvert år fastsætte det administrative 
affaldsgebyr for virksomheder samt gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen. 

Teknik og Miljø fremlægger gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer til godkendelse. 
Gebyrstørrelserne er ændret i forhold til 2014, idet Statsforvaltningen har underkendt 
Vestforbrændings hidtidige praksis for gebyrberegning. 

  

 
Baggrund 
Det administrative gebyr dækker kommunens samlede omkostninger til affaldsplanlægning, drift og 
administration af affaldsordninger fra virksomheder ud fra affaldsbekendtgørelsens regler. Gebyr 
for virksomheders adgang til genbrugsstationen er en del af Vestforbrændings fællesordning. 

Statsforvaltningen har ved en udtalelse den 13. marts 2014 underkendt Vestforbrændings hidtidige 
praksis for gebyrberegning, idet fordelingen af betalingen for benyttelse af 
genbrugspladser mellem husholdninger og virksomheder efter Statsforvaltningens opfattelse ikke 
var lovlig. 

På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen, har Vestbrænding udarbejdet en mere differentieret 
gebyrmodel, hvor den enkelte virksomheds betaling afhænger af dennes registrering i CVR-
registret. Samtidig bygger modellen på nye antagelser over hvor stor en andel husholdningsaffald 
de enkelte virksomhedskategorier medbringer.  

  

 
Vurdering 
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Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune, virksomheder fra øvrige kommuner samt 
udenlandske virksomheder, skal betale gebyr til Vestforbrændings fællesordning for adgang til 
genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.  

Gebyrerne for adgangen til genbrugsstationerne i 2015 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse 
den 22. oktober 2014. 

 Engangsbillet for personbiler nedsættes fra 150 til 100 kr. 

 Engangsbillet for kassebil og ladvogn er uændrede. 

 I forhold til 2014 er årskortene steget væsentligt - varierende mellem 60% og 100% 
stigning. En mindre del af stigningen skyldes større læs pr. bil. 

 

Teknik og Miljø vurderer, at de af Vestforbrænding foreslåede gebyrer kan indstilles til 
godkendelse.  
Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for 
virksomheder er uændret i forhold til 2014, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte 
Kommune skønnes uændret i 2015. 

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At gebyrblad for erhvervsaffald for 2015 vedtages. 

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2015 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
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11  Åbent         Politiske temadrøftelser i TMU - årshjul for temadrøftelser 2015 samt 
status på temadrøftelser 2014 
 
031255-2014 
 
 
Resumé 
Teknik og Miljø forelægger udkast til årshjul for politiske temadrøftelser i 2015 i Teknik- og 
Miljøudvalget samt status på temaer drøftet i 2014.  
 
Baggrund 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. januar 2013, punkt 12, vedtog Teknik- og Miljøudvalget 
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 fokuseret på i det 
enkelte år, samt hvornår på året disse drøftelser skal finde sted.  

Teknik- og Miljøudvalget skal således vedtage et årshjul for de strategiske politiske temadrøftelser 
for 2015.  

Derudover vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt status på udvalgets temadrøftelser i 2014.  

 
Vurdering 

I bilaget "Årshjul for temadrøftelser 2015" har administrationen anført et antal forslag til 
mulige temaer, som kunne være relevante for udvalget at fokusere på i 2015. 

I bilag "Status på 2 temadrøftelser fra 2014" findes en beskrivelse af status på de 2 temadrøftelser 
i 2014.  Det drejer sig om Grøn Strukturplan og Skiltepolitik.  

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget: 

1. At status på temadrøftelser 2014 tages til orientering. 

2. At forslag til mulige temadrøftelser i 2015 drøftes med henblik på vedtagelse af årshjul for 
de strategiske drøftelser for 2015. 

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Ad pkt. 1: Taget til efterretning 
 
Ad pkt. 2: Vedtaget  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Årshjul for temadrøfter 2015 TMU 
 Status på 2 temadrøftelser fra 2014 TMU 

 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
12  Åbent         Sundhedspolitikken 2015 
 
032047-2014 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog Gentofte Kommunes ’Sundhedspolitik 2013-2016’ i februar 2013. 
Sundhedspolitikkens vision og værdier sætter rammerne for sundhedsarbejdet i Gentofte 
Kommune, og har fokus på temaerne borgerrettet forebyggelse, mental sundhed og patientrettet 
sundhed. Sundhedspolitikkens understøttes økonomisk af tilknyttede puljemidler. For perioden 
2013-14 er der igangsat og gennemført handleplaner for at udmønte de politiske visioner og 
prioriteringer. Resultatet og evalueringen af disse handleplaner vil blive forelagt de politiske udvalg 
i foråret 2015. Her følger Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, som forelægges til 
godkendelse.  
 
Baggrund 

Ifølge Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2 har kommunerne ansvaret for den borgerrrettede 
forebyggelse og den del af den patientrettede forebyggelse, der finder sted, når patienten ikke er i 
behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge. 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 25. februar 2013 ’Sundhedspolitik 2013-2016’. 
Sundhedspolitikkens vision er, at: ”Sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil 
blandt borgere i Gentofte Kommune”. Der er udarbejdet handleplaner for indsatserne for 2013-14, 
som afsluttes ultimo 2014 og evalueres ultimo 2014/primo 2015.  

Handleplaner for Sundhedspolitikken 2015 
 
Her præsenteres udarbejdede handleplaner for Sundhedspolitikken i 2015, som forelægges til 
godkendelse. 
Handleplanerne for sundhedsarbejdet i 2015 er udarbejdet af opgaveområderne. Der er nedsat en 
tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn, Unge & Fritid, Social og Sundhed, Kultur 
& Bibliotek og Forebyggelse & Sundhedsfremme, der har vurderet de indkomne handleplaner. 
Arbejdsgruppens indstilling er præsenteret for og godkendt af Direktionen. Indstillingen om 
handleplaner for 2015 fremlægges nu med henblik på politisk godkendelse.  
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Handleplanerne er vurderet ud fra følgende kriterier:  

 Ligger handleplanen inden for Sundhedspolitikkens indsatsområder: Borgerrettet 
forebyggelse, mental sundhed eller patientrettet forebyggelse. 

 Ligger handleplanen inden for Gentofte Kommunes Budgetaftale 2015-18. Dette mål er 
medtaget, da det afspejler de politiske prioriteringer for de kommende år. 

 Foreligger der evidens for indsatsen. 
 Handleplanens ’volumen’. Baseret på erfaringer fra Sundhedspolitikkens handleplaner for 

2013-14, har der fra organisationen, såvel BUF som SOSU, været et ønske om, at 
Sundhedspolitikkens handle¬planer for 2015-16 udmøntes i færre og større projekter. 

 Foreligger der klare mål og succeskriterier. 
 Er der en plan for evaluering. 
 Er der en plan for forankring. 
 Understøtter handleplanen opgaveområdernes mål og opgaveportefølge. 
 Dækker handleplanerne bredt opgaveområderne inden for Sundhedspolitikkens temaer. 

Der indstilles 8 handleplaner til støtte via Sundhedspolitikkens pulje, se bilag. 

  

Organisering 

 Forebyggelse & Sundhedsfremme er tovholdere for koordineringen af Sundhedspolitikkens 
samlede indsats. 

 Tovholderne for de enkelte handleplaner har ansvaret for, at handleplanen gennemføres og 
implementeres med støtte fra Forebyggelse & Sundhedsfremme. 

 For at sikre handleplanernes bæredygtighed, vil tovholderne for de enkelte handleplaner 
blive indkaldt til en drøftelse af handleplanen i Forebyggelse & Sundhedsfremme. Formålet 
hermed er at konkretisere handleplanen og udvikle en strategiplan, der sikrer 
handleplanens gennemførelse, implementering og forankring i organisationen samt sikrer 
formidling af handleplanens resultater. 

Evaluering 

 Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan.  

Tidsplan 

 Arbejdet med handleplanerne 2015 igangsættes primo 2015 og afsluttes ultimo 2015. 
 Der opsættes milepæle for de enkelte handleplaner, og der afholdes tre koordinerede 

møder: Et primo 2015, et medio 2015 og et ultimo 2015. 

 
Vurdering 

Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 samlet bidrager til at imødekomme og 
understøtte Sundhedspolitikkens vision og de politisk udvalgte indsatsområder: Borgerrettet 
forebyggelse, mental sundhed og patientrettet sundhed. 

Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 vil bidrage til at fremme sundheden i 
Gentofte Kommune. 
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Indstilling 

Social & Sundhed, Forebyggelse & Sundhedsfremme og Børn, Unge & Fritid indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Byplansudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, herunder økonomien vedr. handleplanerne, 
godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 

Byplanudvalget den 27. november 2014 kl. 17.01 

Byplanudvalget den 27. november 2014 
 
Vedtaget. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2014 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på baggrund af, at prioriteringen af midlerne er 
problematisk. 

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-
Louise Andreassen (B) tog forbehold. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 
________________________ 
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Bilag 
 Bilag 1 - Oversigt og økonomi vedr  Sundhedspolitikkens handleplaner indstillet til støtte i 2015 
 Bilag 2 - Sundhedspolitikkens handleplaner indstillet til støtte i 2015 

 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
13  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
035304-2013 
 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 
 
Park og Vej orienterede om borgerhenvendelser vedrørende afmærkning af parkeringsareal 
på Løvspringsvej. 
 
Park og Vej orienterede om bevægelseslandskab i Vangede. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 02. december 2014 
 
14  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
035304-2013 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
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