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Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
1 Åbent Anlægsbevilling på 200.000 til udarbejdelse af støjkortlægning for
vejtrafik i Gentofte Kommune
007231-2008
Resumé
EU besluttede i 2002, at der i de større byer skal udarbejdes en støjkortlægning og
senere udarbejdes støjhandlingsplaner.
Teknik & Miljø søger om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af
støjkortlægningen.
11 kommuner i Storkøbenhavn herunder Gentofte Kommune er gået sammen om at få
udarbejdet en støjkortlægning af det samme rådgivende firma, i forventning om at få
løst opgaven til en hensigtsmæssig pris.
Opgaven har været udbudt i EU-licitation og det mest fordelagtige tilbud er valgt. For
Gentofte Kommune er der tale om en yderligere udgift på ca. 200.000 kr. til
udarbejdelse af støjkortlægningen. Gentofte Kommune har allerede over driften
bidraget med ca. 30.000 kr. til EU-udbudet mv.
Støjkortlægningen forventes afsluttet medio 2008, hvorefter der skal træffes beslutning
om det videre forløb om udarbejdelse af en støjhandlingsplan.
Baggrund
EU vedtog i 2002 direktiv 2002/49/EF om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse
af støjhandlingsplaner. Formålet er snarest at reducere antallet af støjramte i
Europa. Direktivet er omsat til dansk lov med Støjbekendtgørelsen nr. 717 af 13. juni
2006.
Efter den oprindelige tidsplan fra Miljøstyrelsen skulle støjkortlægningen være afsluttet
juli 2007, og den efterfølgende støjhandlingsplan være udarbejdet juli 2008.
Det har således været hensigten, at kommunerne har et år til udarbejdelse af
støjhandlingsplanen, der bl.a. skal i offentlig høring.
Gentofte Kommune skal ifølge Miljøstyrelsen, som har det overordnede ansvar for
opgaven i Danmark, udføre en støjkortlægning for alle veje i kommunen med en
årsdøgntrafik større end 500 køretøjer, hvilket i praksis gælder stort set alle
kommunens veje.
De 11 kommuner som indgår i samarbejdet er som følger: Albertslund, Ballerup,
Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Lyngby- Taarbæk, Rødovre og
Tårnby.
Vurdering
På baggrund af ovenstående anbefaler Plan samt Teknik & Miljø, at arbejdet om
udførelse at støjkortlægningen iværksættes, samt at det videre forløb om udarbejdelse
af en støjhandlingsplan påbegyndes med henblik på en senere beslutning i Teknisk
Udvalg medio 2008.
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Teknik & Miljø foreslår, at udgifterne, der som nævnt anslås til 200.000 kr., afholdes
over Trafik- og Miljøpuljen.
Indstilling
Plan samt Teknik & Miljø indstiller
til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At der anlægsbevilges 200.000 kr. til udarbejdelse af støjkortlægning.
2. At der anvises finansiel dækning på 200.000 kr. over det på
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2008.
_____________________
Bilag
Skema 3

Åben i Captia

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
2 Åbent Tillægsbevilling på 445.000 kr. til indgået kontrakt samt intensiveret
indsats på skadedyrsområdet
007771-2008
Resumé
Renovationssektionen har konstateret et stigende antal anmeldelser af tilstedeværelse
af rotter (ca. 15 %). Renovationen ønsker at udbygge det eksisterende webbaserede
indberetnings- og anmeldelsessystem ”rotteweb”, således at det kan anvendes som
værktøj til analysering af, hvor der med fordel bør installeres rottespærrer i
kloakledningsnettet. Det forventes at antallet af rotter herved på sigt kan nedbringes.
Udbygningen af ”rotteweb” skønnes at koste ca. 225.000 kr.
Baggrund
Renovationen indførte pr. 1. januar 2006 det webbaserede indberetnings- og
anmeldelsessystem ”rotteweb”, specielt videreudviklet til at kunne opfylde kommunens
krav til fremtidig forebyggende rottebekæmpelse. Systemet er udviklet i samarbejde
med det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro / Grontmeij. Systemet benyttes både af
kommunen og den kontrakthavende entreprenør på skadedyrsbekæmpelsen.
Systemet anvendes desuden af borgerne til direkte anmeldelse af forekomst af rotter
via hjemmeside og Genvej. Systemet muliggør at kommunen løbende kan
kvalitetssikre entreprenørens arbejde.
Ved en udbygning af systemet er det muligt at koble data til Spildevands elektroniske
kortbaserede registreringer (GIS) af ledningsnettet.
Inden for de seneste 5-6 år er kørt forsøg med installering af rottespærrer i små
afgrænsede dele af ledningsnettet. Forsøgene viser en markant nedgang i antal
anmeldelser i områder med rottespærrer. Opfølgning på effekten, målt i antal
anmeldelser, har været besværlig. Indførelsen af ”rotteweb” har nu muliggjort, at
opfølgningen kan udføres elektronisk.
En kobling af registreringssystemerne vil give et klarere overblik over, hvor man
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fremover bør installere rottespærrer.
Vurdering
Udgiften vil resultere i et budgetmæssigt underskud på 225.000 kr.
På Teknisk Udvalgs møde den 4. december 2007, pkt. 16 godkendte udvalget en
budgetudvidelse på 220.000 kr. i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt pr. 1. april
2008. I den forbindelse oplystes, at opkrævningen for skadedyrsbekæmpelse for en
ejendom vurderet til 6 mio. kr. i 2009 ville blive en samlet årlig udgift på 80 kr. Med en
yderligere budgetudvidelse på 225.000 kr. vil den årlige udgift i 2009 være 94 kr.
Teknik & Miljø vurderer, at en opgradering af ”rotteweb” vil være et vigtigt supplement
til den forebyggende rottebekæmpelse.
De samlede merudgifter på i alt 445.000 kr. søges finansieret ved en tillægsbevilling
over likvide aktiver i 2008 samtidig med, at der til budgetforslag 2009 indarbejdes en
rammekorrektion på 445.000 kr. i merindtægt.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At der tillægsbevilges 445.000 kr. med finansiel dækning over likvide aktiver i 2008
til den indgåede kontrakt samt opgradering af ’rotteweb’.
2. At der til budgetforslag 2009 indarbejdes en rammekorrektion på 445.000 kr. i
merindtægt
_____________________

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
3 Åbent Genbevillinger og overførsler fra regnskab 2007 til budget 2008 Teknik
& Miljø
006551-2008
Resumé
På Teknisk Udvalgs område søges om genbevillinger af uforbrugte anlægs- og
driftsmidler fra regnskab 2007 til budget 2008 på i alt 23,4 mio. kr.
Baggrund
Ifølge de gældende regler for kommunens regnskabsaflæggelse ansøger
opgaveområderne i marts måned om genbevilling (dvs. overførsel af over- underskud)
af midler fra det afsluttede regnskab til indeværende års budget.
Ansøgningerne skal forelægges fagudvalg hvorefter Budget & Regnskab udarbejder
en samlet indstilling for alle fagudvalg, som forelægges Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
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Vurdering
Det samlede beløb på 23,4 mio. kr. fordeler sig således:
Takstfinaniseret område - Drift

0 mio. kr.

Skattefinansieret område - Drift

4,6 mio. kr.

Takstfinansieret område - Anlæg

3,5 mio. kr.

Skattefinansieret område - Anlæg

15,3 mio. kr.

Ifølge regelsættet for de decentrale institutioner (for det skattefinansierede område)
kan der ske overførsel af opsamlet over/underskud på driften fra et budgetår til det
næste indenfor 5% af områdets bruttoudgifter (budgetteret), dog max. 2 mio. kr. pr.
budgetområde.
I vedlagte notat gives en uddybende oversigt for henholdsvis drift og anlæg.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At der søges genbevillinger til drift på 4,6 mio. kr. fra regnskab 2007 til budget 2008
på det skattefinansierede område.
2. At der søges genbevillinger til anlæg på i alt 18,8 mio. kr. fra regnskab 2007 til
budget 2008 på Teknisk Udvalgs område, heraf til det takstfinansierede område 3,5
mio. kr og til det skattefinansierede område 15,3 mio. kr.
3. At der anvises finansiel dækning over livkide aktiver i 2008 med 23,4 kr.
_____________________
Bilag Notat om genbevillinger/overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2007 Åben i
til 2008
Captia

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
4 Åbent Forskrift for udførelse af erhvervmæssige bygge- anlægsaktiviteter
000590-2008
Resumé
Støj, støv og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder reguleres for nærværende ved
meddelelse af påbud og forbud i de enkelte sager.
Af hensyn til at sikre færre gener for borgerne i forbindelse med bygge- og
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anlægsarbejder, hurtigere behandling af sagerne og en enklere administrativ praksis
har Teknik & Miljø udarbejdet en forskrift for udførelse af erhvervmæssige bygge- og
anlægsaktiviteter som forelægges til godkendelse.

Baggrund
I september 2004 trådte en bekendtgørelse om miljøregler for visse aktiviteter i kraft.
Bekendtgørelsen fastsatte regler om, at alle støjende bygge- og anlægsaktiviteter skal
anmeldes til kommunen, som har ret til at fastsætte vilkår for udførelsen af arbejdet.
Af hensyn til at sikre en effektiv og ensartet sagsbehandling af høj kvalitet,
udarbejdede Natur og Miljø standardbreve for meddelelse af påbud og forbud i
forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter i kommunen.
Gennem en 3-årig periode har det nu været kommunens praksis, at der meddeles
påbud med vilkår for udførelse af bygge- og anlægsarbejde i alle sager, som anmeldes
til kommunen.
I sager, hvor kommunen modtager klager over støj fra bygge- og anlægsarbejde, som
ikke er anmeldt til kommunen, meddeles der forbud med vilkår for det fremtidige
arbejde.
Gennem de 3 år har der været meddelt 80-100 påbud og ca. 10 forbud om året.
Af de samlede godt og vel 250 påbud, der er meddelt, er det ganske få, hvor der af
særlige årsager er afveget fra de generelle standardvilkår. Det har været af særlige
trafiksikkerhedsmæssige eller trafikafviklingsmæssige årsager, eller hvor hensynet til
borgerne har talt herfor, f.eks. i forbindelse med akut ledningsrenovering,
belægningsarbejde o.lign.
Den eksisterende praksis er velfungerende men unødigt administrativ tung, da langt de
fleste sager ender med et standardpåbud.
Inden et påbud kan meddeles, skal der således forvarsles med partshøring, hvilket
tager et par uger, medmindre – hvilket ganske ofte sker – at parterne meddeler
kommunen, at man ingen bemærkninger har til det varslede.
Vurdering
En forskrift for regulering af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter vil indebære
en administrativ forenkling for borgerne og administrationen, da der hermed fastsættes
generelle regler for udførelse af erhvervsmæssigt bygge- og anlægsarbejde i
kommunen.
Reglerne vil endvidere blive enklere at håndhæve, da forskriftens bestemmelser
umiddelbart kan indskærpes og overtrædelse umiddelbart kan politianmeldes.
Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At forskrift for udførelse af erhvervsmæssigt bygge- og anlægsarbejde vedtages.
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_____________________
Bilag forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og
anlægsaktiviteter

Åben i
Captia

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
5 Åbent Flydebroer/bølgebrydere ved Skovshoved Havn
006070-2008
Resumé
Gentofte Kommune har modtaget et tilbud fra 2 brugere af havnen om, at de vil
bekoste udskiftning af de 2 sydligste stikmoler med 2 nye, kraftige flydebroer i
Skovshoved Havn.
Sagen fremlægges til Teknisk Udvalgs stillingtagen, idet Teknik & Miljø anbefaler at
Gentofte Kommune tager imod tilbuddet.
Baggrund
Tilbuddet er kommet i stand på baggrund af at der blandt sejlerne er et ønske om at få
et roligere vandspejl i havnen, hvilket de eksisterende 2 stikmoler i havnen ikke sikrer.
De 2 sydligste stikmoler i Skovshoved Havn er samtidig i en meget dårlig stand. De er
angrebet af pæleorm, og har kun ganske ringe styrke tilbage. Der er derfor under alle
omstændigheder et stigende behov for en gennemgribende renovering af stikmolerne.
De 2 nye bølgebrydere/flydebroer vurderes i alt at ville løbe op i ca. 1 mio. kr.
Vurdering
Gentofte Kommunes juridiske afdeling har vurderet om Gentofte Kommune kan
modtage en sådan gave. Juridisk set er der ikke noget til hinder for, at kommunen kan
modtage en gave. Gavegiverne må dog ikke stille krav om en bestemt modydelse, og
gavegiverne må ikke tildeles specielle fordele, som de ikke havde fået alligevel, dvs. at
gaven ikke må indgå som et lovligt kriterium ved vurdering af gavegivernes evt. sag.
Gavegiverne må dog gerne stille betingelser til selve gaven, herunder placering i
havnen eller lignende, og det er op til kommunen at beslutte, om man ønsker at
modtage gaven på de stillede vilkår.
Det vurderes, at der ikke vil opstå miljømæssige komplikationer ved udskiftning af en
fast bro med flydebroer.
Havnebestyrelsen har på møde d. 22. januar hvor der var en positiv holdning til at
modtage en sådan gave, men hvor det blev besluttet at få afklaret Gentofte Kommunes
holdning til modtagelse af en gave af denne størrelsesorden.
Det skal bemærkes, at den ene gavegiver allerede har en havneplads, samt at den
anden står så højt på venteliste, at han uafhængig af gavetilbuddet, under alle
omstændigheder vil blive tilbudet en plads. Der er i havnebestyrelsen stor
opmærksomhed omkring, at gavetilbuddet ikke må få karakter af ydelse og
modydelser.
Side 8/18

Udgifterne til fjernelse af eksisterende moler kan rummes inden for Skovshoved Havns
driftsbudget.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Teknisk Udvalg:
At Gentofte Kommune modtager gaven på 2 nye flydebroer/bølgebrydere til
Skovshoved Havn.
_____________________
Bilag
Oversigtskort

Åben i Captia

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
6 Åbent Trafikforhold ved Dyssegårdsskolen
004445-2008
Resumé
Under behandling af pkt. 6 på Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2008 –
Dyssegårdsskolen, orientering om licitationsresultat, og anlægsbevilling til ombygning
og bevægelsessal, kom det frem, at Kommunalbestyrelsen ønskede, at sag om
trafikforhold ved Dyssegårdsskolen blev taget op til behandling i Teknisk Udvalg.
Sagen blev forelagt for Teknisk Udvalg på møde den 5. februar 2008, pkt. 11, hvor
sagen blev udsat.
Baggrund
Sagen om trafikforhold ved Dyssegårdsskolen/Dyssegårdsvej og Stenagervej blev
drøftet på møde i Teknisk Udvalg den 3. maj 2005, pkt. 5. Der vedlægges udskrift fra
mødet samt de på mødet fremlagte bilag (høringsmateriale med kortbilag). Endvidere
vedlægges brev af 30. januar 2008 fra Skolebestyrelsen ved Dyssegårdsskolen.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Teknisk Udvalg:
At sagen drøftes.
_____________________
Bilag Oversigtskort
Bilag Udskrift af referat fra møde 3. maj 2005
Bilag Høringsmateriale fra 2005 med tegninger

Åben i Captia
Åben i Captia
Åben i Captia
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Bilag

Brev fra skolebestyrelsen

Åben i Captia

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
7 Åbent Ren By Kampagnen i Gentofte Kommune, forår 2008
008232-2008
Resumé
Kampagnen tager afsæt i den kampagne, der blev gennemført i efteråret 2007, men
denne gang er kampagnens rækkevidde og intensitet øget. Kampagnen i foråret 2008,
planlagt til uge 15 og 16, vil udover borgere, grundejerforeninger og kommunen selv,
også involvere og aktivere børn og unge på skoler og institutioner.
Baggrund
I efteråret 2007 gennemførtes for første gang en Ren By kampagne i Gentofte
Kommune. Kampagnens hovedformål var med kommunen som spydspids at
gennemføre, at kommunen blev gjort ren. Særlig fokus var der på at fjerne
skidt, snavs og ukrudt fra bede, fortove, skilte, veje og offentlige pladser.
Kampagnen i foråret 2008 tager afsæt i 2007’s kampagne, men denne gang er
det intentionen, at kampagnens rækkevidde og intensitet øges. Kampagnen
gennemføres derfor i fællesskab mellem Teknik & Miljø og Skole &
Fritidsområdet.
Kampagnen skal således udover at involvere borgere, grundejerforeninger og
kommunen selv, også involvere og aktivere børn og unge på skoler og
institutioner.
Fælles for kampagneaktiviteterne er, at gøre opmærksom på kommunens
ekstra tiltag i kampagneugerne og gøre opmærksom på, hvad borgerne kan
gøre.
Vurdering
Teknik & Miljø vurderer, at kampagnen vil være med til at øge borgernes
opmærksomhed på, at Gentofte er og også fremover skal være en ren by, og at
kommunen og borgerne har en fælles opgave.
Der vedlægges notat, der beskriver de enkelte aktiviteter.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Teknisk Udvalg:
At orienteringen tages til efterretning.
_____________________
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Bilag

Notat

Åben i Captia

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
8 Åbent Orientering - Dialogmøder mellem Park og Vej og kommunens
grundejerforeninger. Tilfredshedsundersøgelse
006136-2008
Resumé
Park og Vej har gennemført en undersøgelse af de seks store grundejerforeningers
tilfredshed med niveauet for den information, der gives om planlagte og igangværende
arbejder i Gentofte Kommune.
Undersøgelsen viste, at der generelt er meget stor tilfredshed med
informationsniveauet samt form og indhold af dialogmøderne. To af
grundejerforeningerne udtrykte dog samtidig utilfredshed med opfølgning på enkelte
sager.
Baggrund
Siden 2005 har bestyrelserne for de seks store grundejerforeninger i Gentofte
Kommune enkeltvis været inviteret til et årligt møde med teknikere og tilsynsførende i
Park og Vej. Baggrunden er et ønske om at være i dialog med borgerne om konkrete
sager. Desuden skabes hermed et forum til behandling af
borgernes /grundejerforeningernes forslag til ændring af f.eks. pleje, opsætning af nye
bænke eller spørgsmål til de enkelte vejprojekter.
Møderækken startede i 2005, hvor alene de grønne områder blev drøftet, men fra
2006 er både det grønne og vejområderne blevet drøftet. Alle møderne har en
varighed på 1,5 time, og efter hvert møde skrives et referat af de emner, som har
været berørt.
Vurdering
Alle seks grundejerforeninger udtrykker stor tilfredshed med afholdelsen af
dialogmøderne, og Park og Vej planlægger derfor at fortsætte møderækken fremover.
Der har dog fra 2 af grundejerforeningerne udover tilfredshed med selve møderne
været fremført kritik dels af konkret opfølgning mellem møderne dels af at der ikke altid
opleves tilstrækkelig lydhørhed overfor ønsker fra grundejerforeningerne, fremført på
møderne. Til dette kan anføres, at der dels har været tale om enkelte forglemmelser,
eksemplevis opstilling af affaldsbeholder på et gadehjørne, dels er der i visse sager er
tale om, at Park og Vej er nødt til at følge en linie i sager, der har været behandlet på
Teknisk Udvalg, eksempelvis omkring trærække på Schimmelmannsvej, hvor Teknisk
Udvalg har besluttet ikke at genplante unge træer imellem de gamle.
Møderækken fortsættes med mulighed for drøftelse af konkrete sager, og når der i
løbet af året er behov for yderligere inddragen af grundejerforeningerne, sker det enten
ved direkte kontakt eller ved afholdelse af ekstra møder. Park og Vej ønsker at styrke
kontakten til borgerne gennem de seks store grundejerforeninger i forbindelse med
udviklingen af de grønne områder og vejarealer.
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Der vedlægges notat, indeholdende en oversigt over tilfredshedsundersøgelsen.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Teknisk Udvalg:
At orienteringen tages til efterretning.
_____________________
Bilag Notat - Oversigt over tilfredshedsundersøgelse

Åben i Captia

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
9 Åbent Natur- og Miljøplan for Gentofte Kommune
012851-2006
Resumé
Natur og Miljøplan 2008 for Gentofte Kommune
På Teknisk Udvalgs møde den 30. maj 2006, pkt. 5, besluttede udvalget at iværksætte
udarbejdelsen af en Natur og Miljøplan for Gentofte Kommune, og det blev samtidigt
besluttet at anvende 183.000 kr. af Plans driftsbudget for 2006 til konsulentbistand fra
Carl Bro.
Natur- og Miljøplan 2008 fremlægges hermed til vedtagelse.
Baggrund
I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2006 blev budgettet bygget op om en række
indsatsområder i kommunen, herunder et nyt indsatsområde kaldet Miljø og Agenda21. I budget 2006 blev der samtidigt fastsat mål om, at der skulle udarbejdes en ny
miljøplan for Gentofte Kommune.
Det er ikke et lovkrav, at der skal udarbejdes en miljøplan, men der var behov for at
udarbejde en ny miljøplan, da den gamle, som var fra 1988, var utidssvarende og ikke
kunne bruges som grundlag for nye prioriteringer indenfor natur- og miljøområdet.
Behovet blev særligt aktuelt som følge af kommunalreformen, som betød, at en række
opgaver på natur- og miljøområdet overgik til kommunerne.
Formålet med natur- og miljøplanen er at skabe et samlet overblik over
kommunens mange indsatser på miljøområdet, både den lovpligtige,
driftsmæssige, myndighedsmæssige og frivillige.
Natur- og Miljøplanen beskriver status for alle væsentlige områder og indeholder
endvidere oversigter over fremtidige aktiviteter og indsatser både lovpligtige og mulige
frivillige. Planen tilvejebringer således et grundlag for de politiske prioriteringer
af kommunens fremtidige indsats.
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Vurdering
Kommunalbestyrelsen afholdt den 29. oktober 2007 debatmøde om de fremtidige
prioriteringer på natur- og miljøområdet, og et udkast til Natur- og Miljøplan 2008 indgik
i det debatoplæg, som forvaltningen havde udarbejdet som oplæg til debatmødet.
Kommunalbestyrelsen prioriterede, at der skal arbejes videre med følgende
fokusområder:









Grøn indkøbspolitik
Nedsættelse af forbrug af el, varme og vand i kommunens ejendomme
Borgerrettet energisparekampagne
Borgerrettet vandsparekampagne
Borgerrettet spildevandskampagne
Borgerrettet affaldskampagne
Grøn plan for Gentofte Kommune
Miljøvenlige drivmidler på kommunens køretøjer.

Natur- og Miljøplanen er opdateret på grundlag af debatmødet, og planen er desuden
opdateret i henhold til ny lovgivning. Det fastlægges i Agenda21-handleplanen for
2008, hvilke konkrete initiativer der skal gennemføres under hvert af de 8
fokusområder. Agenda21-handleplanen for 2008 forelægges for BY på mødet den 6.
marts 2008.
Natur- og Miljøplanen fremlægges hermed til vedtagelse.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Teknisk Udvalg:
At Natur- og Miljøplan 2008 vedtages.
Bilag
Natur og Miljøplan 2008
_____________________
Bilag Natur- og Miljøplan for Gentofte Kommune december 2007

Åben i Captia

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
10 Åbent Gebyr til indsatsplanlægning mv. på grundvandsområdet
016197-2007
Resumé
Gentofte Kommune opkræver gebyrer til dækning af statslige og kommunale udgifter til
kortlægning og indsatsplanlægning forbundet med grundvandsbeskyttelsen i
kommunen.
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Da den kommunale opgave forventes at være beskeden i 2008, foreslås det, at der
ikke opkræves noget kommunalt gebyr i 2008.

Baggrund
Gentofte Kommune opkræver gebyr for den statslige grundvandskortlægning og den
kommunale indsatsplanlægning for at beskytte grundvandet. Gebyret betales af
vandindvinderne og fastlægges på baggrund af de indvundne vandmængder.
Miljøstyrelsen har i 2007 fastsat den statslige gebyrsats til 20,6 øre/m3 vand i 2008,
eksklusiv moms. By- og Landskabstyrelsen har nu overtaget opgaven og har den 4.
januar 2008 anmodet kommunerne om at stille opkrævningen af gebyr i bero, indtil
styrelsen har foretaget en nærmere afklaring af grundlaget for opkrævningen.
I 2007 har Gentofte Kommune indkrævet 1 øre/m3 vand til den kommunale indsats,
som i 2007 var oprettelse af Koordinationsforum og forberedelse af
indsatsplanlægningen, jf. Teknisk Udvalgs møde den 12. juni 2007, pkt. 6.
Koordinationsforum med deltagelse af en række interesseorganisationer er etableret,
men der er ikke afholdt møde endnu. Dette skyldes, at den statslige kortlægning, som
er grundlag for indsatsplanlægningen, ikke er nået så langt som forventet.
Miljøcenter Roskilde forventer, at kortlægningen først færdigøres i 2009.
Den kommunale indsatsplanlægning vil derfor først kunne starte i 2009. Dermed vil
den kommunale indsats være beskeden i 2008, hvorfor der ikke er behov for
at opkræve gebyr i 2008. Gebyret, som blev opkrævet i 2007, overstiger de udgifter,
som kommunen har haft til opgaven i 2007. Der er således et ubrugt beløb på ca.
25.000 kr, som kan anvendes i 2008.
Vurdering
Da den kommunale opgave forventes at have et beskedent omfang i 2008, og da der
er et ubrugt beløb fra gebyropkrævningen i 2007, som i al væsentlighed forventes at
dække omkostningerne i 2008, foreslås det, at der ikke opkræves kommunalt gebyr i
2008. By- og Landsskabstyrelsens afklaring forventes ikke at ændre på dette forhold.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Teknisk Udvalg:
At der ikke opkræves et kommunalt gebyr til indsatsplanlægning på
grundvandsområdet i 2008.
_____________________

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
11 Åbent Højresvingsulykker mellem cyklister og lastbiler
008439-2008
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Resumé
På baggrund af spørgsmål fra Brigitta Volsted Rick (F) omkring højresvingsulykker
mellem lastbiler og cyklister orienterer Teknik & Miljø på mødet omkring erfaringer i
Gentofte Kommune.
Baggrund
Brigtta Volsted Rick har stillet følgende spørgsmål, som vil blive søgt belyst:
•
•
•

•
•

særlig lysregulering i kryds, hvor cyklister får lov at svinge til højre før bilerne
særlig afmærkning i vognbanerne med lys
særlig afmærkning i vejen, hvor cyklister holder længere fremme ved lyset,
end bilerne, således at de kan nå at komme godt ud i krydset, inden bilerne
får lov at svinge til højre
særlige spejle i kryds, hvor lastbilerne kan se cykler på siden (det er der et
firma, der har udviklet)
særlig indretning af vognbanerne på de større veje, hvor biler og cyklister 50
m. før krydset krydser hinanden, så cyklister via en blå cykelbane bliver ført
til venstre og biler, der skal dreje til højre, føres til højre inden krydset (som
ved Vibenshus runddel).

•

Hvor mange ulykker har Gentofte Kommune haft med højresvingsulykker?

•

Hvor mange steder vil det være relevant at indrette krydset, således at
ulykker undgås?

•

Er der tekniske detaljer, der gør, at det aldrig er en bus, der er involveret i
højresvingsulykker? Kan chaufføren i bussen se bedre, har de et andet
udstyr i bussen eller?

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Teknisk Udvalg:
At sagen drøftes.

_____________________

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
12 Åbent Handicappolitik - Handleplan 2008
003247-2007
Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2008, dagsordenens pkt.
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16, Handicappolitik for Gentofte Kommune. Politikken, der er 4-årig, er blevet til på
grundlag af en omfattende proces, der har indbefattet dialog med borgere, brugere,
pårørende og andre involverede parter på området. Med henblik på at understøtte
Handicappolitikkens vision, værdier og mål skal der udarbejdes en årlig handleplan.
Forslaget til Handleplan 2008 forelægges til drøftelse og godkendelse.
Baggrund
På Socialudvalgets møde den 7. august 2006, dagsordenens pkt.1, Økonomiudvalgets
møde den 21. august 2006 dagsordenens pkt. 23 og Kommunalbestyrelsens møde
den 28. august 2006 dagsordenens pkt. 23 blev forslag til ramme og model, tids- og
aktivitetsplan, samt bevilling på 675.000 kr. til igangsætning af handicappolitisk proces,
vedtaget. Samtidig blev der nedsat en administrativ styregruppe til at forestå
processen.
Processen for handicappolitikken har blandt andet omfattet en række dialogmøder
med borgere, brugere, pårørende, interesseorganisationer og medarbejdere på
handicapområdet. Møderækken har fundet sted i perioden maj - august 2007, afrundet
med et borgermøde i Rådhushallen den 30. august 2007. Efterfølgende har
Kommunalbestyrelsen holdt et temamøde om handicappolitik den 8. november 2007,
hvor de deltagende medlemmer drøftede projektgruppens oplæg til vision, værdier og
mål i handicappolitikken.
Forslag til Handicappolitikken er udarbejdet på baggrund af idéer, forslag og
kommentarer fra dialogmøderne, og målene er afstemt med kommunens øvrige
politikker.
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. november 2007, dagsordenens
pkt. 17, at sende et udkast af handicappolitikken i offentlig høring i perioden 4.
december 2007 til 18. januar 2008. På grundlag af de indkomne 20 høringssvar og
drøftelse i Handicaprådet, er der foretaget en række justeringer i forslaget til
Handicappolitik. Det reviderede forslag blev behandlet på Socialudvalgets møde den 6.
februar 2008, dagsordenens punkt 1, hvor forslaget blev anbefalet til Økonomiudvalg
og Kommunalbestyrelse med bemærkning om, at de på mødet aftalte justeringer
indarbejdes. Efterfølgende har Økonomiudvalget på mødet den 18. februar 2008,
dagsordenens pkt. 15 og Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. februar 2008,
dagsordenens pkt. 16 vedtaget Handicappolitik for Gentofte Kommune.
Politikken er fireårig. Vision, værdier og mål skal give retning for den tværgående
handicappolitiske indsats i de kommende år frem til 2012.
Handicappolitikken skal suppleres af et-årige handleplaner, som understøtter
politikkens vision, værdier og mål med konkrete tiltag og aktiviteter. Med udgangspunkt
i de mange input, der kom fra deltagerne i de gennemførte dialogmøder i foråret 2007
er der udarbejdet et forslag til Handleplanen 2008. Dette forslag har været forelagt for
Handicaprådet på rådets møde den 18. februar. Det blev aftalt på Handicaprådets
møde, at repræsentanterne for handicaporganisationerne skulle fremsende ønsker til
justeringer af de foreslåede aktiviteter og tiltag, samt evt. forslag til yderligere
aktiviteter. På grundlag heraf er foretaget en tilretning af forslaget til Handleplan 2008,
som vedlægges til drøftelse og vedtagelse.
Forslaget til Handleplan 2008 rummer en lang række aktiviteter og tiltag, som på
grundlag af sektoransvarsprincippet iværksættes på de forskellige opgaveområder
indenfor rammerne af det eksisterende budget. Herforuden rummer Handleplanen en
række forslag til aktiviteter og tiltag, hvortil der søges midler fra de 1,5 mio. kr. der
afsat til understøttelse af Handicappolitikken fra Puljen til svage borgere. Med henblik
på at diskutere ønsker til Handleplan 2009 vil der allerede medio 2008 blive inviteret til
dialog med borgere, brugere, pårørende og andre involverede parter på området.
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Handleplanen besluttes i 2008 først efter at Gentofte Plan 2008 og Niveau I
kontrakterne er vedtaget. Handleplanerne vil defor i 2008 ikke være en fuldt integreret
del af Gentofte Plan og kontrakterne. Fra 2009 vil det være muligt at sikre den
nødvendige sammenhæng mellem handleplanen, Gentofte Plan og de interne
kontrakter.

Vurdering
Forslaget til Handleplan 2008 rummer en lang række initiativer, som skal medvirke til at
omsætte Handicappolitikken til konkrete handlinger og resultater. Handleplan 2008
bærer nødvendigvis præg af, at den er den første handleplan på området. Det
er forventningen, at handleplanerne finder deres endelige form i takt med, at der
indhøstes erfaringer med værktøjet. Handleplan 2008 vurderes imidlertid at være en
god start på realiseringen Handicappolitikken for Gentofte Kommune.

Indstilling
Administrationen indstiller
Til Teknisk Udvalg, Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Kultur- og
Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At forslag til Handleplan 2008 til udmøntning af Handicappolitik for Gentofte Kommune
vedtages.
_____________________

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
13 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
002115-2008

_____________________

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
14 Lukket
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_____________________

Møde i Teknisk udvalg den 04. marts 2008
15 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne

_____________________

Side 18/18

