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1 (Åben) Temadrøftelse om ny affaldsplan for Gentofte Kommune
Sags ID: EMN-2020-01348

Resumé
Der afholdes temadrøftelse om emner til den kommende affaldsplan 2020-2032. Som grundlag for
drøftelsen gives en orientering med oplæg til mulige mål, hovedtemaer og indsatsområder i
affaldsplanen med afsæt i bl.a. den netop afsluttede borgerinddragelse.

Baggrund
Kommunen er ifølge affaldsbekendtgørelsen forpligtet til hvert sjette år at lave en kommunal plan
for håndtering af affald. Den skal være detaljeret for de første seks år og overordnet for de sidste 6
år af den 12-årige planperiode.
Formålet med den seksårige planlægning er at sætte en langsigtet retning og vision for
kommunens arbejde på affaldsområdet. I Affaldsplan 2020-2032 kommer det til udtryk i
prioriterede mål, temaer og indsatsområder.
Der er gennemført en proces med borgerinddragelse i perioden marts til maj 2021. På mødet
orienteres om indhold og resultater af borgerinddragelsen.
Temadrøftelsen tilrettelægges med udgangspunkt i følgende:
1. Orientering om den gennemførte borgerinddragelse samt oplæg til mulige mål,
hovedtemaer og indsatsområder i den nye affaldsplan.
2. Drøftelse af mål, hovedtemaer og indsatsområder i den nye affaldsplan.
3. Orientering om den videre proces for affaldsplanens udarbejdelse.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller,
Til Teknik- og Miljøudvalget:
At punktet drøftes

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Fremrykning af indførelsen af sortering af madaffald ved villa og rækkehuse, samt
forlængelse af den nuværende renovationskontrakt
Sags ID: EMN-2021-03532

Resumé
Som følge af ny affaldsbekendtgørelse skal der ske separat indsamling af madaffald ved samtlige
husstande i Gentofte Kommune inden udgangen af 2022. Det indebærer en fremrykning af
sortering af madaffald ved villa- og rækkehuse fra 2023 til 2022. Fremrykningen nødvendiggør, at
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den nuværende renovationskontrakt med City Container forlænges med et år frem til udgangen af
februar 2024.
Der søges om anlægsbevilling på 6 mio. kr. til indkøb af beholdere til ordningen med indsamling af
madaffald ved villa- og rækkehuse. Udgifter finansieres over renovationstaksten.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2020, pkt. 6 at begynde en grøn omstilling af
affaldsindsamlingen fra private husstande ved, som en overgangsperiode, at indgå en kort 2-årig
kontrakt med fortsat indsamling med dieseldrevne renovationsbiler, herefter indgås en
længerevarende kontrakt fra 2023 med krav om eldrevne renovationsbiler. I overgangsperioden
indkøbes og afprøves 2 eldrevne renovationsbiler. Indsamling af madaffald ved etageejendomme
implementeres i løbet af 2021, mens indsamling af madaffald ved villa- og rækkehuse iværksættes
i forbindelse med indgåelse af den længerevarende renovatørkontrakt fra marts 2023.
På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 9. februar 2021, punkt 1, blev der orienteret om ny
affaldsbekendtgørelse, der var trådt i kraft den 1. januar 2021. Affaldsbekendtgørelsen stiller krav
om ”husstandsnær” indsamling af 10 affaldstyper, herunder madaffald. I henhold til
bekendtgørelsen skal 9 affaldstyper, herunder madaffald, indsamles senest fra den 1. juli 2021.
Gentofte Kommune har søgt og fået dispensation fra bekendtgørelsens frist for separat indsamling
af madaffald ved villa- og rækkehuse, således at dette senest skal være implementeret ved
udgangen af 2022.
Som følge heraf er det nødvendigt at fremrykke sortering af madaffald ved villa- og rækkehuse fra
det tidligere besluttede tidspunkt, marts 2023 til 2022.
Det forventes, at udrulningen kan ske i løbet af første halvår 2022. Den endelige plan kan først
fastlægges, når renovatøren ved, hvor hurtigt han kan få omstillet sin vognpark til at kunne tømme
beholdere med to kamre (madaffald og restaffald). I dag afhentes og tømmes et-kammerbeholder
med restaffald ved villa- og rækkehuse.
Ændring og forlængelse af den eksisterende renovationskontrakt
Den nuværende renovationskontrakt udløber ved udgangen af februar 2023 med mulighed for
forlængelse frem til udgangen af februar 2024. Renovatøren, City Container er indforstået med at
ændre den eksisterende kontrakt, således at der hentes og tømmes rumopdelte beholdere med
henholdsvis madaffald og restaffald ved villa- og rækkehuse. Det kræver andre renovationsbiler
end dem, der i dag bruges til at tømme beholdere til restaffald. For at holde
tømningsomkostningerne til den nye ordning for madaffald så lave som muligt er det
hensigtsmæssigt at perioden med anvendelse af nye renovationsbiler ikke bliver for kortvarig. Det
sikres ved at opstarte ordningen så hurtigt som muligt og udnytte optionen på forlængelse af
kontrakten med City Container på 2 x 6 måneder, således at kontrakten udløber ved udgangen af
februar 2024.
En forlængelse af renovationskontrakten vil betyde, at indgåelse af en ny længerevarende kontrakt
med krav om affaldsindsamling med eldrevne renovationsbiler udskydes fra 2023 til 2024.
Ønsket om at kunne udnytte et mere modnet marked i forbindelse med indgåelse af den
længerevarende kontrakt med krav om 100 % anvendelse af el-renovationsbiler vil i større omfang
kunne opnås ved indgåelse af ny kontrakt i 2024 end i 2023.
Corona har haft en negativ indflydelse på markedet for el-renovationsbiler. De 2 eldrevne
renovationsbiler, som Gentofte Kommune skulle modtage i foråret 2021, er forsinket og leveres
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først ultimo oktober 2021. Den forventede fremkomst af nye leverandører og modeller af elrenovationsbiler er ligeledes blevet forsinket.
Beholdere m.v. til indsamling af madaffald og restaffald ved villa- og rækkehuse
Det anbefales, at villa- og rækkehuse som standard får en 240 liters rumopdelt to-kammer
beholder med sidehængslede låg til restaffald og til madaffald. Sidehængslede låg er mere
brugervenlige end de traditionelle låg-i-låg, der i dag benyttes til de rumopdelte beholdere til plast
& metal samt glas & papir. Låget er nemt at åbne fra alle sider og det er muligt kun at åbne låget til
et rum ad gangen. Samtidig forbedrer låget arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderen, der ikke
behøver at åbne låget manuelt ved tømning, hvilket letter arbejdsdagen og sikrer, at der ikke sker
emission fra beholderne ved tømning. Bilag 1 viser billeder af henholdsvis beholdere med låg-i-låg
og sidehængslede-låg.
Den rumopdelte beholder til madaffald og restaffald erstatter de nuværende 140-190 l beholdere til
restaffald. Beholderen tømmes som i dag hver uge. De nye beholdere er lidt bredere end de
nuværende beholdere. Beholderen afhentes inde på grunden på samme vilkår som beholderne til
restaffald afhentes i dag. Ved adresser der ikke opfylder adgangskrav, skal husstanden på
tømmedagen selv sætte beholderen frem til fortov. Denne fremgangsmåde anvendes allerede i
dag for ordningerne for plast & metal og glas & papir samt restaffald. Madaffald skal sorteres i
dedikerede poser, som leveres til borgerne af Affald og Genbrug. Poserne bestilles af borgerne
ved at binde en tom pose på håndtaget på beholderen, hvorefter der leveres nye poser i
postkassen i forbindelse med tømningen af beholderen.
Økonomi
Der søges om en anlægsbevilling til indkøb af 12.000 rumopdelte beholdere til implementering af
madaffaldsordningen hos villa- og rækkehuse. Omkostningen hertil forventes at være 6 mio. kr. der
finansieres over likvide aktiver med finansiel dækning over Renovationens formue. (takstfinansieret
område)
De øgede driftsudgifter i 2022 som følge af fremrykningen af implementering af
madaffaldsordningen ved villa- og rækkehuse kan afholdes inden for renovationens formue. I 2023
og frem vil der ud over udgifter til madaffaldsordningen ved villa- og rækkehuse, være udgifter til
implementering af øvrige fraktioner (pap, mad- og drikkekartoner samt tekstiler) En samlet
opgørelse herover vil indgå i forslag til renovationstakst for 2023 og frem.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At der løbende i 2022 indføres indsamling af madaffald ved villa- og rækkehuse.
2. At den nuværende renovationskontrakt ved udnyttelse af de gældende optioner
forlænges til udgangen af februar 2024.
3. At der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til indkøb af 12.000 rumopdelte
beholdere, der finansieres over Renovationens formue.
4. At der ikke foretages ændringer i taksten for 2022 som følge af den fremrykkede
implementering af madaffaldsordning ved villa- og rækkehuse, idet der foretages en
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samlet opgørelse over takstgrundlaget i forbindelse med renovationstaksten for
2023.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - 240 liter sidehængslede låg (4032294 - EMN-2021-03532)

3 (Åben) Kvartalsrapportering 2. kvartal 2021 - Teknik- og Miljøudvalgets område
Sags ID: EMN-2021-03674

Resumé
Teknik og Miljøudvalget gives en kvartalsrapportering for 2. kvartal 2021 (bilag 1) og
budgetændringer (bilag 2) samt opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3 - 5).
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 2. 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:
Vi arbejder for biodiversiteten
Et vigtigt trin i at få borgerne engageret i at skabe haver med mere biodiversitet er, at man kan få
kyndig hjælp og vejledning i nærområdet, samt at der skabes et fællesskab om den fælles vigtige
dagsorden. Grøn Guide har i juni/juli måned afholdt 4 kurser, 4 forskellige steder i kommunen, hvor
foreløbigt 23 borgere er blevet uddannet til ’Vild have-ambassadør’ repræsenterende alle områder
af Gentofte Kommune. Deltagerne lærer om muligheder for at indrette haver med ’vild have
elementer’, så haven bliver en natur oase med plads til pindsvin, fugle, padder og insekter, og om
hvordan man videreformidler det gode budskab.
Mere effektivt trafikknudepunkt på Hellerup Station
I ”Fremtidens Transport” er bl.a. pejlemærket ”Skab sammenhæng”, der skal bidrage til en
nemmere fremtid med mindre trængsel. I den forbindelse testes p.t., om mere effektive
trafikknudepunkter kan få flere gentofteborgere til at vælge kollektiv transport, kombinationsrejser
og delemuligheder som alternativ til bilen.
En række tiltag er nu implementeret og skal fremadrettet gøre Hellerup Station til et mere effektivt
trafikknudepunkt.
Informationskampagne igangsat vedr. kommende fjernvarmeudbygning
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I forbindelse med første etape af den kommende udbygning af fjernvarmenettet, er Gentofte
Fjernvarme i gang med en informationskampagne i to områder med i alt 538 husstande.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller,
Til Teknik- og Miljøudvalget:
At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapport TMU - 2. kvartal 2021 (3990750 - EMN-2021-03674)
2. Budgetændringer 2. kvartal 2021- Teknik og Miljø (4081995 - EMN-2021-03674)
3. Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2021-2 (4077482 - EMN-2021-03674)
4. Opfølgning på opgaveudvalget Fremtidens Transport - 2. kvartal 2021 (4086927 - EMN2021-03674)
5. Opfølgning på opgaveudvalget Trafik - Sikker i byen - 2. kvartal 2021 (4087025 - EMN2021-03674)
6. Opfølgning på opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte 2021-2 (4085351 - EMN-2021-03674)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2020-03826

Resumé
Skriv et resumé af sagen

Baggrund
Skriv baggrund for sagen

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen ssamt spørgsmål fra medlemmerne

6 (Åben) Underskrift
Sags ID: EMN-2021-00630

Resumé
Skriv et resumé af sagen

Baggrund
Skriv baggrund for sagen

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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Det sidehængslede låg forbedrer desuden arbejdsmiljøet for
renovationsmedarbejderen, idet låget åbner automatisk ved
tømning (ved korrekt indstilling af tømningsbil, vil lågene åbne automatisk
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Er i overensstemmelse med EN 840
Skillevæggens udformning sikrer, at
beholderen er helt vandtæt.
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ET KLIMAANSVARLIGT OG BÆREDYGTIGT GENTOFTE
BÆREDYGTIGHEDSNETVÆRKETS ARRANGEMENTER
Kultur- og Festdage d. 10.-13. juni satte startskuddet for
Bæredygtighedsnetværkets
fysiske
arrangementer.
Skolegården ved Byens hus var spækket med aktiviteter, og
Bæredygtighedsnetværket inviterede til dialog med de
besøgende om klimaudfordringer og den kommende
klimaplan. Vi fik bl.a. nogle unge i tale om, hvordan de kan
og vil bidrage til den grønne omstilling, og buddene var bl.a.:
Mere genbrug af tøj, mere cyklisme samt det gode råd om,
at når man har lyst til at købe noget nyt, skal man sove på
det – og måske lysten er aftaget over natten.
Vi tager igen fat på temamøder, og disse vil i år handle om
klimaplanens temaer, hvor det første møde afholdes den 31.
august og handler om energirenovering i private boliger. Her
kan borgerne få ekspertråd om, hvordan man kan
energirenovere sit hjem og søge tilskud til renoveringen via
Foto: Fra den 10.-13. juni var der Kultur-og Festdage bl.a. her ved Byens statens bygningspulje. På temamødet vil der også blive
Hus, hvor der blev talt om klimaudfordringer med byens unge i forbindelse
informeret om udbygningen af fjernvarmenettet og hvordan
med Gentoftes kommende klimaplan.
man kan blive tilsluttet.

VI ARBEJDER FOR BIODIVERSITETEN
Uddannelse af biodiversitets-ambassadører
Et vigtigt step i at få borgerne engageret i at skabe haver med mere biodiversitet er, at man kan få kyndig hjælp og
vejledning i nærområdet samt at der skabes et fællesskab om den fælles vigtige dagsorden.
Grøn Guide Karen Stevnbak har i juni/juli måned afholdt 4 kurser, 4 forskellige steder i kommunen, hvor foreløbigt 23
borgere er blevet uddannet til ’Vild
have-ambassadør’ repræsenterende
Kommunen deltager i konkurrencen ’Danmarks vildeste kommune’
alle områder af Gentofte Kommune.
Gentofte Kommune har sammen med 91 andre kommuner tilmeldt sig
Deltagerne lærer om muligheder for at
konkurrencen ’ Danmarks vildeste kommune’, hvor det gælder om at skabe
indrette haver med ’vild have
mest mulig biodiversitet inden udgangen af 2022. Kommunen vil arbejde
elementer’, så haven bliver en natur
med følgende elementer:
oase med plads til pindsvin, fugle,
padder og insekter og om hvordan man
•
Uddannelse af borgere til ’Vild have’-ambassadører
videreformidler det gode budskab.
•
Kampagner, projekter, havevandringer, facebookgrupper målrettet
Biodiversitet kan øges på mange
haveejere - med inspiration og vejledning til konkrete naturforbedrende
forskellige måder, og det er vigtigt at
og biodiversitetsfremmende tiltag i haver
tage afsæt i folks ønsker til ’vildskab’ i
•
Fremvisning og formidling af intentioner og effekter af store og små
deres have, da en øget biodiversitet
natur-projekter som kommunen (eller andre aktører) udfører. Det kan
også sagtens kan udvikles uden et for
være klimatilpasningsprojekter, træplantning, kvæg- og fåregræsning
vildt udtryk. Så man skal møde de
•
Inddragelse af grønne foreninger, virksomheder og borgere i arbejdet.
enkelte, hvor de er, og selv en lille start
•
Partnerskaber og samarbejder med andre interessenter, fx statslige
styrelser, virksomheder, grundejerforeninger.
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eller lille ændring har betydning og kan give folk blod på tanden.

Fotos: Billeder fra to kurser i biodiversitetsuddannelse i juni måned med underviser Grøn Guide Karens Stevnbak (siddende)

Som en af Gentoftes 'Vild have' ambassadører bliver man en del af et netværk af haveambassadører, der udveksler og
formidler erfaringer og viden om dyrkning af biodiversitetsfremmende haver med hinanden og i deres omgangskreds og
nabolag. Der vil blive afholdt yderligere et kursus den 14. september.
Også en grundejerforening Ny Søndergård i Dyssegård ønsker mere biodiversitet, og vi er nu i dialog med
grundejerforeningen om flere bæredygtighedsfremmende tiltag
samt fremme af biodiversitet i medlemmernes private haver og
fællesarealer.
Bæredygtighedsnetværket har indkøbt frøblandinger med vilde og
hjemmehørende engblomster til såning på græsarealer. Frøene er
pakket i små
papirposer med DKvildlogo på og uddeles til
borgerne bl.a. ved
Kultur- og Festdagene.
Desuden vil ’Vild have’ambassadørerne
uddele frøblandinger i
de respektive nabolag.
Man kan følge projektet på bæredygtigtgentofte.dk ligesom
facebookgruppen ’Gentoftes vildeste haver’ bruges til deling af erfaringer og
formidling af viden til interesserede borgere. Gruppen har pt. 225
medlemmer.
Partnerskaber og samarbejde med virksomheder
Bæredygtighedsnetværket har skabt kontakt til IKEA og Ørsted, som er interesserede i at indgå et samarbejde om øget
biodiversitet i Vangede. Begge har allerede gennemført biodiversitetsfremmende tiltag og der er igangsat en dialog mhp.
idé- og erfaringsudveksling om både klima og bæredygtighed. Der er planlagt formidling af disse cases på
bæredygtigtgentofte.dk mhp. at skabe interesse hos andre virksomheder. Der er også igangsat dialog med Gentofte
Hospital om klima og bæredygtige tiltag på hospitalet, herunder biodiversitetsfremmende tiltag og om muligheder for
samarbejder mellem hospitalet og Gentofte Kommune.
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SAMARBEJDE MED KONGELIG DANSK YACHTKLUB OM AFHOLDELSE AF J 70 EUROPAMESTERSKABER
Bæredygtighedsnetværket er i starten af året blevet kontaktet af Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) med ønske om sparring
og idéudveksling ift. en bæredygtig afvikling af J 70 Europemesterskaberne, som afholdes 27. august til 4. september i
Skovshoved Havn. KDY har en ambitiøs bæredygtighedsstrategi og et ønske om som forening at gå foran i den grønne
omstilling. I forberedelserne til regattaen har vi drøftet reduktion af engangs-vandflasker, affaldsforebyggelse og –
sortering, bæredygtig forplejning og undgåelse af madspild m.m.
Der vil blive uddelt genbrugsflasker til deltagerne og installeret tappestationer til drikkevand, så brugen af engangsflasker
bliver reduceret. Deltagerne får også udleveret sorteringsposer til at sortere og opsamle affald, mens bådene er ude at sejle
for at reducere affald i havet. Affald & Genbrug opstiller sorteringsbeholdere til affald og KDY organiserer
affaldsindsamlinger i havnen umiddelbart før og efter mesterskaberne. Affaldsindsamlinger gennemføres med frivillige fra
KDY og Nordic Ocean Watch.
Bæredygtighedsnetværket, Grøn Guide Gentofte og Skovshoved Havhave vil være til stede under arrangementet med
naturformidlingsaktiviteter og information om, hvordan Gentofte Kommune arbejder med at støtte borger- og
foreningsinitiativer, der fremmer grøn omstilling.

REN BY – HVER DAG
NY REN BY SOMMER PLAKAT
Gentofte har fået en ny ren by sommerplakat tegnet af illustratoren Mads Berg. Plakaten tager udgangspunkt i Bellevue
Strandpark med, sol og sommer og med et budskab om at bruge drikkedunken og undgå engangsflasker. For når
drikkedunken bruges igen og igen forebygges, at engangsprodukter som for eksempel plastikflasker ikke ender som
henkastet affald i naturen. En anden gevinst er, at der spares på ressourcerne, når der ikke skal produceres nye flasker, der
kun bruges én enkelt gang.

Foto: Plakaten kan ses sidst i juni og hele juli måned på busskurene rundt omkring i kommunen.
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UNDGÅ AFFALD I HAVN OG HAV - SOMMERKAMPAGNE
Skovshoved Havn oplever, at cigaretskod, papirservietter, isbægre, kaffekrus og pizzabakker lidt for ofte ikke rammer
skraldespanden. Juni måned er derfor brugt til at forberede en kampagne med titlen ’Undgå affald i havn og hav’ til brug
over sommermånederne, hvor havnefogeden opfordrer havnens sejlere og gæster til at hjælpe med at samle affald på
havnen med en plakat og indsamlingsudstyr, som Skovshoved Havn har indkøbt til formålet. Affaldet indsamles med
gribetænger og affaldet puttes i spande i stedet for plastikposer, så det undgås, at poser blæser i havet og medvirker til
plastikforurening. Viser kampagnen sig at være en succes, kan den også udvides til Hellerup havn.
Til kampagnen er der lavet en quiz, hvor sejlere og gæster kan teste deres viden om affald i naturen. Quizzen tager
udgangspunkt i det affald, som findes på havnen og i havet. Quizzen kan tilgås via en qr-kode på plakaten.

’

AFFALDSINDSAMLING 2021
Affaldsindsamling blev i år afholdt under nye former på grund af corona og forsamlingsforbud, der ikke gjorde det muligt
at mødes. Modsat tidligere år var affaldsindsamlingen i år individuel, og DN Gentofte lånte kommunens gribetænger ud til
store og små affaldshelte, som gerne ville gøre en forskel for naturen og vores smukke by.
Borgerne kunne låne ’skraldekittet’ bestående af gribetænger, pose og handsker til indsamlingen fra den 10.-18. april 2021.
Posen kunne stilles ved en af de offentlige skraldespande, som Park og Vej herefter tog med. DN Gentofte stod for
arrangementet, og med udlån af 172 gribetænger var der stor interesse for affaldsindsamlingen og mange borgere ønskede
at bidrage til en ’Ren by – Hver dag’.
Herudover har flere børnehaver i april måned lånt en trækvogn af Affald og Genbrug i forbindelse med Danmarks
Naturfredningsforening affaldsindsamling, som der er tradition for.
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Foto: DN Gentofte udleverede coronasikre ’skraldekits’ til borgere, der gerne ville samle affald.
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TILGÆNGELIGHED
FORBEDRET TILGÆNGELIGHED I KRYDSET BERNSTORFFSVEJ, L.E. BRUUNSVEJ OG MALTEGÅRDSVEJ
Mange borgere færdes med jævne mellemrum i krydset
Bernstorffsvej, L.E. Bruunsvej og Maltegårdsvej, fordi de har en
aftale eller et ærinde på rådhuset. Efter ønske fra
Tilgængelighedsforum er der derfor igangsat et projekt, som skal
resultere i en forbedret tilgængelighed på netop dette sted.
Projektet afsluttes med udlægning af ny asfaltslidlag aftenerne /
nætterne den 21.-23. august 2021 samt opsætning af lydfyr i
efteråret 2021.
Projektet forbedrer tilgængeligheden på flere punkter:

Felt for blinde / svagtseende (øverst) samt
felt for dårligt gående / kørestolsbrugere
(nederst).

Midterhellerne i nord og
syd på Bernstorffsvej
udvides, så de bliver
Tilgængeligheden er forbedret i krydset Bernstorffsvej, L.E.
Bruunsvej og Maltegårdsvej – der udestår kun udlægning af
bredere og dermed
ny asfalt.
tryggere at stå på. Samtidig
opsættes lydfyr med
lavfrekvente bankelyde for de blinde / svagtseende, dog kun i den sydlige
fodgængerovergang, herunder med natslukning klokken 22:00-07:00.
Signalmasterne rykkes fri af ganglinjerne på fortovene, og fortovene rettes
generelt op. I fodgængerfeltet etableres et felt for de blinde / svagtseende, så de
kan komme på tværs af fodgængerfeltet ved at mærke på de taktile fliser og den
kant på kantstenen, som etableres i deres del af fodgængerfeltet. Den anden del
af fodgængerfeltet udføres niveaufrit for de dårligt gående / kørestolsbrugerne.
Der fjernes beplantning for at forbedre oversigtsforholdene og dermed
trafiksikkerheden for cyklister specielt i nord. Busstoppestedet på den østlige
side af Bernstorffsvej er i foråret 2021 rykket tættere på krydset, så der nu bliver
en nemmere og kortere tur over krydset til rådhuset. Endelig rettes kantsten og
vejbrønde op, så afvandingen af krydset optimeres.

TRAFIK
SIDSTE AFRAPPORTERING TIL OPGAVEUDVALGET ”TRAFIK – SIKKER I BYEN”
Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 udarbejdet af opgaveudvalget ”Trafik – Sikker i byen” er blevet erstattet af en ny og
opdateret plan. Sidste afrapportering til opgaveudvalget ”Trafik – Sikker i byen” er vedlagt denne kvartalsrapportering
som bilag og omhandler Trafiksikkerhedsplan 2021, som kan findes på følgende link:
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=130
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MERE EFFEKTIVT TRAFIKKNUDEPUNKT PÅ HELLERUP STATION
Opgaveudvalget ”Fremtidens Transport” afleverede sidste år
sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen, som vedtog dem
den 22. juni 2020. Med sigte på pejlemærket ”Skab
sammenhæng”, der skal bidrage til en nemmere fremtid med
mindre trængsel, testes p.t., om mere effektive
trafikknudepunkter kan få flere gentofteborgere til at vælge
kollektiv transport, kombinationsrejser og delemuligheder
som alternativ til bilen.
En række tiltag er nu implementeret
og skal fremadrettet gøre Hellerup
Station til et mere effektivt trafikknudepunkt: Nyt
trafikknudepunktskilt, ny
samkørselsbænk, ny cykelparkering,
Hellerup Station: Ny samkørselsbænk og ny cykelparkering, som
ny belægning, ny belysning og
også er mere tryg og sikker. Trafikknudepunktskiltet ses i baggrunden til venstre.
muligheden for at leje et elløbehjul
fra VOI fra udgangen af august 2021.
Hertil kommer delebilparkeringspladser, ladestandere og forbedret vejvisning fra
trafikknudepunkt til offentlig transport (bus og tog). I samarbejde med Byen Hus planlægges en
event, som skal gøre borgerne opmærksom på mulighederne. Testen er realiseret med tilskud fra
Cykelpuljen 2020.

Trafikknudepunktskilt
signalerer blandt andet
samlingssted
for
kollektiv trafik og
anden samkørsel.
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FORSYNING
UDBYGNING AF FJERNVARMENETTET

Kort over de to aktuelle informationskampagneområder

I forbindelse med første etape af udbygningen af fjernvarme er Gentofte Fjernvarme i gang med en
informationskampagne i to områder med i alt 538 husstande.
Der er afholdt seks digitale informationsmøder med 154 tilmeldte borgere fra områderne. Udover tilbud om digitale
informationsmøder får borgerne også tilsendt informationsmateriale. Nogle borgere har givet udtryk for, at de digitale
møder giver fleksibilitet, mens andre borgere gerne vil have fysiske informationsmøder og der holdes derfor møder med
en kombination af de to muligheder.
Vi er i fuld gang med at lave installationsaftaler med de borgere, der allerede har takket ja til fjernvarme i den kommende
udbygning. Tilmeldingsfrist for gratis tilslutning i de 2 områder er 1. september 2021.

RENOVERING AF SAMLINGER PÅ FJERNVARMENETTET
Der er konstateret revner i samlingerne på de største af fjernvarmerørene etableret før 1990. Derfor er det nødvendigt, at
alle samlinger på større rør renoveres for at opretholde en lang levetid på fjernvarmerørene. Fjernvarmenettet har en
lang levetid på forventet 50-80 år, under forudsætning af, at det løbende bliver vedligeholdt.
I juni godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet på 2,5 mio. kr. i
2021. Desuden indarbejdes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i hvert af årerne 2022-2026. Anlægningsbevillingen
lånefinansieres og betales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten.

TILSLUTNING TIL FJERNVARME I EKSISTERENDE FJERNVARMEOMRÅDER
I 2. kvartal 2021 arbejdes der fortsat videre med kampagnen for gratis eftertilslutning til fjernvarme. Det samlede antal
underskrevne leveringsaftaler pr. 30. juni er 153 ud af 346 husstande.
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Der er tilsluttet 16 kunder med en egenbetaling på 30.000 kr. i andet kvartal 2021. Derudover er der kommet fem nye
Model A+ kunder. Her er fire eksisterende fjernvarmekunder, som nu har overdraget ejerskab, drift og vedligehold af
deres anlæg til Gentofte Fjernvarme. Den femte er en ny kunde, der har haft en egenbetaling på 30.000 kr.
Gentofte Fjernvarme har fået en samlet kundetilgang på 174 nye fjernvarmekunder i 2. kvartal 2021.
STATUS PÅ RETURTEMPERATUR I FJERNVARMENETTET
Som et resultat af at GGF siden 2019 har arbejdet aktivt med forbedring af kundernes anlæg, har det været muligt at
sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet, uden at det har påvirket komforten hos kunderne. Nedenstående graf
viser udviklingen i returtemperaturen fra 2018 til nu.

Grafen viser månedsgennemsnittet for returtemperaturen i Gentofte fra 2018 til nu. Den gule streg viser returtemperaturen i 2021, mens den
vandrette blå streg angiver CTR-grænsen for strafbetaling.

I april og maj 2021 falder returtemperaturen og ligger en grad under CTRs grænse for strafbetaling og to grader under
niveauet i 2020. Årsagen til dette skyldes forskellige tiltag, som fx effekten af Model A+ installationer, hvor de gamle
varmecentraler bliver konverteret til nye anlæg med forbedret afkøling, som nu kan ses på returtemperaturen.
I juni 2021 stiger returtemperaturen tre grader i forhold til maj 2021 og to grader over CTRs grænse for strafbetaling, men
en grad under niveauet i de andre år. Dette skyldes den sædvanlige stigning for årstiden, hvor returtemperaturen fra
varmtvandsbeholdere og brugsvandscirkulation stiger hen over sommeren.

SKADEDYRSBEKÆMPELSE
Projektet med at montere rottespærrer på de private institutioner er fuldendt og det er nu overgået til almindelig drift
som betyder at der udføres 2 årlige services på de rottespærrer der er monteret. En række institutioner har fået krav om
at få repareret de defekter der blev konstateret under undersøgelsesarbejdet.
Rottebekæmperne er fortsat glade for at bruge de elektroniske smækfælder-Ratmo, men det er stadig for tidligt at
konkludere på effekt mv.
Der er udarbejdet en ny informationsfolder, som skadedyrsbekæmperne udleverer til borgerne ved 1. besøg efter en
anmeldelse af rotter.
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Kvartalsvis fordeling af antallet af anmeldelser af rotter for de seneste år.
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GENBRUGSSTATIONEN
Besøg og mængder:
Besøgstallene og affaldsmængderne på genbrugsstationen i 2020 og 2021 ses i tabellen efterfølgende.
Besøgstal
Mængde (tons)
2020
2021
2020
2021
Januar
18.644
17.037 (515)
2.786
2.598
Februar
17.225
16.208 (506)
2.836
2.717
Marts
14.423
22.307 (871)
3.145
4.243
April
19.194
23.414
4.831
4.108
Maj
21.159
23.661
4.375
4.368
Juni
24.306 (515)
22.757
3.887
4.013
Juli
22.761 (772)
3.746
August
20.555 (993)
3.537
September
20.720 (802)
3.642
Oktober
21.311 (787)
3.796
November
20.388 (632)
3.703
December
16.657 (402)
2.324
Sum
237.343
102.627
42.608
Tallene i parentes er data for antal besøg i den ubemandede åbningstid. Antallet er en delmængde af månedens samlede
besøgstal.
De ubemandede åbningstider er:
Mandag-fredag kl. 7.00 - 8.00 og kl. 18.00 - 21.00.
Lørdag, søndag og helligdage kl. 7.00 - 10.00 og kl. 18.00 - 21.00 .

BYGGEAFFALD
Affald og Genbrug har i forbindelse med den nye hjemmeside samtidig strømlinet og forbedret informationen om
kortlægning og anmeldelse af byggeaffald i forbindelse med renovering og nedrivning. De forskellige skemaer er samlet i
ét og der er nu et selvstændigt hjælpeskema, hvor man guides igennem de steder i bygninger, hvor de problematiske
stoffer typisk gemmer sig. Samtidig er der et øget fokus på direkte genbrug af byggematerialer. Se mere her:
https://gentofte.dk/erhverv/erhvervsaffald-og-miljoe/byggeaffald/
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AFFALDSPLAN 2021-2032

Tidlig borgerinddragelse
I marts-juni gennemførtes en tidlig borgerinddragelse for at få indsigt i
borgernes behov og ideer til fremtidens affaldsløsninger. Formålet var at
tage de bedste ideer med videre i affaldsplanen. I alt 102 borgere deltog,
og konsulentfirmaet Naboskab har nu lavet en slutrapport med analyse og
anbefalinger.
Undersøgelsen viste generelt, at borgerne er meget tilfredse med de
affaldsordninger og den service, der tilbydes i Gentofte. Nedenfor
præsenteres et udpluk af de anbefalingerborgerne gav:

Foto: Ninna fra Naboskab præsenterer rapporten
om borgerinddragelse for Affald og Genbrug

Generelt om affaldsordningerne
❖ Borgerne ønsker mere inddragelse fremover, både ”før, under og efter”.
❖ Mere fleksibilitet - borgerne ønsker i højere grad selv at kunne vælge beholderstørrelse.
❖ Fokusér kommunikationen på det affald, som borgerne er usikre på, hvordan de skal sortere.
❖ Fortæl om årsagen til manglende afhentning, f.eks. hvorfor nogle typer storskrald ikke medtages.
❖ Mere fokus på farligt affald - i etageboliger ved beboerne sjældent, hvor miljøboksene står.
Storskraldsordningen og mere genbrug
❖ Klunsning (”natholdet”) giver utryghed og borgerne ønsker, at kommunen tager hånd om det.
❖ Borgerne ønsker flere genbrugstiltag. Kommunen bør skabe rammer for bytte- og deleordninger.
❖ Opsæt papcontainere ved villaer eller i nabolaget - langt de fleste bruger storskraldsordningen til pap.
❖ Test todelt indsamling af storskrald og genbrug, så effekter, der kan genbruges, holdes adskilt.
Borgernes anbefalinger til, hvor vi kan optimere og skabe nye relevante løsninger vil nu indgå i det videre arbejde med
affaldsplanen.

NY RENOVATØR FRA 1.MARTS 2021
Den 1. marts 2021 overtog City Container A/S indsamlingen af affald i kommunen. Det gælder samtlige
affaldsordninger,undtaget indsamling af Miljøbokse og tømning af Miljøskabe. Overgangen til den nye renovatør er forløbet
gnidningsfrit uden nævneværdige udfordringer for den daglige drift – hvilket er en god start for det fremtidge samarbejde
mellem City Container og Affald og Genbrug.

ETAGEEJENDOMME – UDRULNING AF SORTERINGSMATERIEL
COVID-19 har sat sit præg på 2. kvartal i 2021. Helt konkret har det betydet, at de fortløbende besøg på etageejendomme
mhp. opstilling af sorteringsmateriel har været indstillet også i denne periode. Antallet af besøgte ejendomme er der derfor
været uændret i forhold til de to forrige kvartaler, hvor ca. 545 etageejendomme har haft besøg.
Maj og juni har først og fremmest stået i madaffaldets tegn. 17. maj tog Affald og Genbrug sammen med kommunens
renovatør, City Container, hul på opstillingen af beholdere til madaffald hos etageejendommene. Opstillingen er fordelt
over to nogenlunde lige store områder, hvorfor ’område 1’, som består at kommunens sydligste og vestligste del, nu er
tilendebragt. ’Område 1’ indbefatter ca. 270 ejendomme eller hvad der svarer til ca. 8.400 lejligheder.
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Hver husstand i ’område 1’ har nu modtaget en køkkenspand, en rulle med 100 poser, et Magasin og et informationskit
foran den enkelte lejlighedsdør. Samtidig er der i gården (i terræn) opstillet en eller flere beholdere til madaffald. Med
opstillingen er der også fulgt et sorteringsskilt til bagmuren i lighed med ordningens øvrige skilte samt en depotkasse med
yderligere poser til fortsat forsyning. Der er endvidere indkøbt særlige dispensere, ligeledes til ekstra ruller med poser, til
(større) ejendomme, der måtte have behov herfor.
Opstillingen i ’område 1’ er forløbet tilfredsstillede og i godt samarbejde med mandskabet fra City Container. Både de
affaldsansvarlige og de enkelte beboere (over 18 år) er blevet orienteret om ordningen via digital post.
Det forhold, at både nuværende og kommende ordninger er blevet obligatoriske at have opstillet ved husstanden, har
været kommunikeret ud gennem førnævnte breve. Dét, og den forøgede korrespondance med ejendommene, har medført
en ualmindelig høj aktivitet i dialogen med ejendommene. Drøftelserne har primært drejet sig om forståelsen af omfanget
af både nuværende og kommende fraktioner samt indvirkningen på eksisterende pladsforhold. Af denne grund har
udvidelser af standpladser været en fast bestanddel i dialogen gennem se sidste to kvartaler og forventeligt også fremover.
Trods den ihærdige dialogindsats eksisterer der i 2. kvartal 2021 fortsat en mindre gruppe ejendomme, som ikke tidligere
har været besøgt og som ikke reagerer på Affald og Genbrugs mange henvendelser. Denne gruppe bestod ved indgangen
af 2. kvartal af ca. 35 ejendomme. Disse ejendomme er nu alle sammen blevet lokaliseret og efterfølgende kontaktet. Der
har således været drøftelser med den respektive ejendom mindst to gange og mens flere ejendomme faktisk er blevet
implementeret, kræver andre en fortsat og vedholdende dialog mhp. at sikre opstillingen af obligatoriske 10 fraktioner.
Der er nu opnået fuld implementering (lovliggørelse) på ejendomme, der kun manglede en eller to fraktioner for at nå op
på nuværende niveau (7/8 fraktioner).
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Foto: Parti fra Tuborg Havn 17. maj 2021, som var den første opstillingsdag i ’område 1’. På billedet ses 4 stk. 140 liters beholdere linet op med
depotkasser samt papkasser med ekstra poser. De to store 660 liters beholdere (restaffald) i baggrunden indgår ikke i opstillingen af madaffald.

FORMIDLINGSTJENESTEN – OM AFFALD, GENBRUG OG MILJØ
Corona har i andet kvartal af 2021 lukket ned for den fysiske undervisning på Gentofte Genbrugsstation.
Formidlingstjenesten forventer at åbne op for besøg efter sommerferien.

KOMMUNIKATIONSINDSATS PÅ AFFALDSOMRÅDET
Nyt banner til skraldebilerne med fokus på ”guldet” i affaldet
Vigtigt for det nye banner er, at det skal stille skarpt på materialerne i affaldet. Vi hører tit, at genbrug er guld, og helt
bogstaveligt er der faktisk guld i noget affald, nemlig vores elektronikaffald. Der er i det hele taget rigtig mange råstoffer,
som vi ikke behøver at hive ud af jordkloden, hvis bare vi får dem genanvendt. Med banneret er håbet, at man ikke bare
ser sit affald som affald, men fx også ser den klump aluminium som conservesdåsen består af, og som det giver mening at
få sorteret til metal.

Banneret skal pryde bilerne resten af 2021 og sandsynligvis et godt stykke tid ind i 2022. Vi håber, at det vil bidrage til
endnu mere og bedre sortering hos Gentoftes husstande.
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UDVIKLING AF INDSAMLEDE MÆNGDER I KOMMUNENS AFFALDSORDNINGER

17

STØRRE ANLÆGSARBEJDER I KOMMUNEN
IGANGVÆRENDE ARBEJDER
Trafikforsøg på Vilvordevej
Formål: At undersøge, hvordan en yderligere trafikdæmpende foranstaltning i form af heller / indsnævring vil påvirke de
trafikale forhold, herunder hastigheden.
Igangværende arbejder: Heller, som indsnævrer kørebanen ved Vilvordevej 51 og 70, er opsat primo juli og vil stå året ud.
Herefter evalueres trafikforsøget med henblik på vurdering af, om hellerne skal etableres permanent. Trafikforsøget skal
ses i sammenhæng med den eksisterende indsnævring ved Smutvej / Mosehøjvej.
Tiltag på Adolphsvej mellem Bernstorffsvej og Høeghsmindevej
Formål: Bedre regulering af trafik og parkering.
Igangværende arbejder: Tiltag til regulering af trafik og parkering etableres ultimo september-primo oktober. Der er
afholdt møde med beboerne på Adolphsvej i juni og på baggrund heraf udarbejdes løsningsforslag, som forelægges
politiet med henblik på godkendelse.
Trafiksikkerhedsprojekt i krydset Bernstorffsvej / Niels Andersens Vej
Formål: Forbedret trafiksikkerhed.
Igangværende arbejder: Krydset Bernstorffsvej/Niels Andersens Vej ombygges til og med medio august, herunder udføres
p.t. brolægningsarbejder ved midterhellerne og sidearealerne, hvorefter de udlægger ny asfalt. Der etableres bandt andet
en selvstændig fase for de venstresvingende på Bernstorffsvej, så de får grøn pil i signalet og kan køre i en fase, hvor der
ikke samtidigt er grønt lys for modkørende trafik.
Rosenhaven
Formål: Løbende vedligeholdelse.
Igangværende arbejder: Træværket males medio august-ultimo september.
Rundkørsel på Jægersborg Allé / Ermelundsvej
Formål: Forbedret trafiksikkerhed med bedre oversigtsforhold.
Igangværende arbejder: Planterne er fjernet, og der retableres belægning i randzonen af midterøen uge 47-49.
Legeplads på Ordrupvej 79 (bag Irma)
Formål: Løbende vedligeholdelse.
Igangværende arbejder: Legepladsen fornyes med nye lege- og balanceredskaber medio august-ultimo september.
Skråning på Fuglegårdsvej
Formål: Løbende vedligeholdelse.
Igangværende arbejder: Skråningen sikres mod erosion ved hjælp af egetræstammer på tværs ultimo august-primo
september. Desuden lægges der jord på. Legepladsen afspærres delvist under anlægsarbejdet af sikkerhedshensyn.
Udskiftning af vejbelysning til LED
Formål: Modernisering.
Igangværende arbejder: SEAS-NVE eller deres underentreprenør Bravida udskifter vejbelysning til LED på stier samt på
Ordrupvej (den sidste del mod Hvidørevej) i juli-august.
Belægningsarbejder, vejbrønde og bygværker
Fortovs- og brolægningsarbejder
Der pågår fortovsrenoveringsarbejder på Gruts Allé og Strandhøjsvej.

18

Kørebane- og cykelstirenoveringer
Slidlag udføres uge 34-36 på kørebanen på Vespersvej, Dagvej, Morgenvej, Hvilevej, Lundely, Aftenbakken, Ravnekærsvej,
Munkegårdsvej, Ammentorpsvej, Svejagervej, Indelukket, Øresundshøj og Strandhøjsvej. Slidlag udføres uge 34-36 på
kørebanen og cykelstien på Ermelundsvej fra Jægersborg Allé til Brogårdsvej.
Eftertilslutning af fjernvarme
I forbindelse med eftertilslutning af fjernvarme i allerede udbyggede fjernvarmeområder, arbejder Gentofte Fjernvarme
på Vangede Bygade, Mosegårdsvej og Stolpegårdsvej i uge 32 til uge 34. I uge 35 og 36 flytter eftertilslutningen over til
Smakkegårdsvej og Jægervangen.
Etablering af ny spildevands trykledning ved Tuborg
Foranlediget af forlængelsen af Nordhavnstunnellen i Københavns Kommune omlægger Novafos Lynetteledningen ved
Nordhavnsvej i Københavns Kommune. I den forbindelse etableres også en ny permanent Ø500 trykledning fra Novafos’
pumpestation ved Tuborg Nord til Hofor’s pumpestation ved
Scherfigsvej i Københavns Kommune (se figur).
Anlægningsarbejdet med trykledningen er afsluttet medio juli, og
der udestår nu prøvepumpninger for at tjekke ledningens
kapacitet, hvilket vil ske i august.
Med den færdigetablerede ledning har Novafos nu en
ekstra ’sikkerhedsledning’, som kan anvendes i tilfælde af
fremtidige reparationer eller omlægning af Lynetteledningen, så
man fremadrettet i disse tilfælde kan undgå udledning af
spildevand.
Arbejdet med omlægning af Lynetteledningen ved Nordhavnsvej
er fortsat i fuld gang og følger tidsplanen. Arbejdet forventes
afsluttet i december, så Vejdirektoratet kan starte arbejdet med
Nordhavnstunnelen primo 2022.

Tv: Trykledningens forløb fra Tuborg Nord pumpestation (nord), under Tuborg Havn, gennem Tuborg Syd grunden og langs
Bakkedraget for at ende ved pumpestationen ved Scherfigsvej i Københavns Kommune
Hellerup Separering
Novafos er i gang med separeringsprojektet i
Hellerup, og etableringen af regnvandsledninger er
opdelt i 4 områder jf. figur. Anlægsarbejdet i SV, NØ
og NV er nu afsluttet, og nu resterer kun området SØ,
som snarest igangsættes.

Etaperne i separeringsprojektet.
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ØKONOMI
ØKONOMISK STATUS
Udgifter og tillægsbevillinger som følge af COVID-19 indgår i tallene.

PARK OG VEJ, KLIMA, NATUR OG MILJØ
Driftsudgifter – Skattefinansieret
Park og Vej, Klima, Natur og Miljø
4
Oprindeligt budget

Serviceudgifter

153,8

1010

6
Korrigeret budget

7

155,7

9
Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

58,8

0,2

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Forventet regnskab

156,9

1,0

Det korrigerede budget udgør 155,7 mio. kr., og der forventes et regnskab på 156,9 mio. kr. Det omfatter et merforbrug på
1,0 mio. kr., der skyldes øgede udgifter til vintertjenesten og en ansøgt tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Natur, klima og
miljø. Tillægsbevillingen vedrører DUT-midler til BNBO-indsats (boringsnære beskyttelsesområder) for 2020 og 2021.

ANLÆG – SKATTEFINANSIERET
Anlæg – Skattefinansieret
Park og Vej, Klima, Natur og Miljø
Oprindeligt budget

Samlede anlægsudgifter

anlægsudgifter

63,6

Korrigeret budget

Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

77,7

8,0

-5,5

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Forventet regnskab

67,2

-4,9

De samlede anlægsudgifter forventes at blive 67,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget inkl. ansøgte tillægsbevillinger.

FORSYNING
Driftsudgifter – Brugerfinansieret
Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret - driftsudgifterne
Oprindeligt budget

Forsyningsudgifter

2080

-29,8

Korrigeret budget

-29,0

Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

-1,3

0,0

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Forventet regnskab

-27,7

1,3

Det korrigerede budget til drift af forsyningsvirksomhederne (Fjernvarmen og Affald og Genbrug) udgør -29,0 mio. kr., og
der forventes et regnskab på -27 ,7 mio. kr.
Der forventes en afvigelse på varmeforsyningsområdet på 1,3 mio. kr., som skyldes færre udgifter til fjernvarmeunits og
merudgifter til udbygningen af Gentofte Fjernvarme.
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Der er i budget 2021 indregnet udgifter vedr. GGF (løn, administration og drift) med en fordeling på 70% til Gentofte
Fjernvarme og 30% til Gladsaxe Fjernvarme. Endelig fordeling af udgifterne sker ved årets afslutning efter ”Principper for
opgørelse og fordeling af udgifter mellem GGF I/S og Interessentkommunerne”, vedtaget december 2019. Den forventede
fordeling udgør efter 1. kvartal 80,59% til Gentofte Fjernvarme og 19,41% til Gladsaxe Fjernvarme.

Anlæg - Brugerfinansieret
Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret - anlægsudgifterne
Oprindeligt budget

Samlede anlægsudgifter

anlægsudgifter

41,5

Korrigeret budget

68,4

Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

14,7

0,0

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Forventet regnskab

63,1

-5,3

De samlede anlægsudgifter forventes at blive 68,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget.
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Oversigt over større igangværende anlægsprojekter 2021:

Forbrug
30/6-2021
Teknik og Miljø, Brugerfinansieret
Elmålerskabe
Fortsat udbygning fjernvarme

Korr. budget

14.332

67.136

642

1.236

13.501

53.400

Renovering fjernvarmesamlinger

0

2.500

Indkøb af 2 el-renovationsbiler

0

10.000

Teknik og Miljø, skattefinansieret

9.093

67.529

Energihandlingsplan

2.537

9.365

361

2.551

Supercykelsti Helsingørruten

6

1.635

Supercykelsti Helsingørruten

0

-693

Bydelscentre - rådigh.

0

733

1.600

3.179

Parker og grønne områder

Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder
Renovering af bygværker

134

1.523

Renovering af veje, fortove, cykelstier

3.149

31.259

Trafiksikkerhedsplan

1.226

5.565

79

6.490

Udskiftning LED vejbelysning
Vejbrønde

0

0

Badezone Skovshoved Havn

0

550

Hellerup Havn

0

2.100

Kystsikring langs Øresund

0

3.272

23.425

134.665

Teknik og Miljø i alt
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Teknik og Miljø

7. juli 2021

Beløb angivet i millioner ‐ Negative tal forbedrer økonomien ‐ positive forværrer den.

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte
bevillingsområde. Datoangivelsen for tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer er fastsat efter den dag de er godkendt eller forventes
godkendt i Kommunalbestyrelsen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.
Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

Oprindeligt budget

153,8

Dato

Ændringstype

Udgiftstype

28‐09‐2020
29‐03‐2021
26‐04‐2021

Teknisk omplacering
Genbevilling
Teknisk omplacering

Overførsler
Service
Service

Emne

Beløbsændring

‐0,7
3,3
‐0,6

Effektiviseringer ‐ Rengøring
Genbevilling overført fra 2020
Udmøntning af effektiviseringer

Korrigeret budget

155,7

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato

Ændringstype

30‐08‐2021
30‐08‐2021

Teknisk omplacering
Teknisk omplacering

Udgiftstype

Service
Service

Emne

Beløbsændring

Udmøntning af effektiviseringer
BNBO Klima, natur og miljø (lovændring)

‐0,1
0,2

Forventede afvigelser
Dato

30‐06‐2021

Ændringstype

Afvigelse

Udgiftstype

Service

Emne

Beløbsændring

1,0

Øvrigt mer‐ eller mindreforbrug

Forventet regnskab

156,9

Forsyning

Oprindeligt budget
Dato

24‐12‐2020

Ændringstype

Tillægsbevilling

‐29,8
Udgiftstype

Overførsler

Emne

Beløbsændring

KB 14.12.2020 pkt. 20

Korrigeret budget

0,8
‐29,0

Forventede afvigelser
Dato

30‐06‐2021

Ændringstype

Afvigelse

Forventet regnskab

Udgiftstype

Service

Emne

Øvrigt mer‐ eller mindreforbrug

Beløbsændring

1,3
‐27,7
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Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2021-2
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:
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Reference til stående udvalg:

Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Opgaveudvalgets opgave:

Udarbejde forslag til en ny arkitekturpolitik

Opfølgning pr. august 2021
Kommuneplan 2021
Kommuneplanen er et overordnet strategisk planredskab for arealanvendelsen og udviklingen af
de fysiske rammer. Der er i år foretaget en fuld revision af kommuneplanen på baggrund af
kommuneplanstrategien. Det er en proces, der sker hvert fjerde år. Forslaget til kommuneplan var
i høring til 19. juli og forelægges til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i august.
Med udgangspunkt i arkitekturpolitikken er der implementeret en række tiltag i kommuneplanen.
Både i kommuneplanstrategien og i forslaget til kommuneplan er arkitektur og kulturarv nævnt
som et fokusområde. Der er fx foretaget en geografisk afgrænsning af kulturmiljøerne og
yderligere kulturmiljøer er udpeget. Der er udpeget i alt 46 kulturmiljøer i kommuneplanen.
Afgrænsningen af kulturmiljøerne skal i samspil med kommuneplanens retningslinjer anvendes
som et redskab i planlægning og sagsbehandling for at sikre de bærende bevaringsværdier i de
udpegede områder. Eventuelle ændringer skal ske, så de bærende værdier styrkes og
understøttes. Læs mere herom i Kommuneplan 2021 under kulturarv
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42030
Derudover er der indføjet en retningslinje, som skal sikre, at ny- og ombygning af bygninger og
anlæg udformes med blik for arkitektonisk kvalitet. Udformningen skal tage hensyn til helheden i
lokalområdet, herunder landskabelige og kulturarvsmæssige kvaliteter.
Borgergruppen for bedre byrum
Under Covid 19, hvor det ikke var muligt at samles til fysiske arrangementer, fandt borgergruppen,
der arbejder med arkitektur, på et alternativ i forhold hertil. De arrangerede og gennemførte tre
arrangementer i maj måned, som blev livestreamet fra Jægersborg Bibliotek.
•
•
•

Det historiske og det moderne Jægersborg – foredrag og udstilling
Menneskene mellem husene v. Jan Gehl
Hvordan kan du bidrage til Gentofte Lokalarkivs samling?

Ombygning- og renoveringsprojekter
I den løbende byggesagsbehandling indgår der fortsat særligt i forbindelse med sager på
bevaringsværdige bygninger en arkitektonisk og kulturhistorisk vurdering af, om de ønskede tiltag
enten bevarer eller måske endda forbedrer bygningernes bevaringsværdi.

Af opgaver ifm. med kommunale bygninger, der har været arkitektonisk vurderet/bearbejdet, kan
fx nævnes:
•

Poul Gernes udsmykning af Gentofte Skole - Gentofte Skole fik i perioden 1996-2007 en
omfattende udsmykning af billedkunstneren Poul Gernes. Farvesætningen af skolen og
særligt af hovedtrappen betragtes som et hovedværk. I forbindelse med behov for
maleristandsættelse og efter samarbejde med en konservator fremstår værket på skolens
hovedtrappe nu som oprindeligt.
I Gentofte kommune kan Poul Gernes i øvrigt opleves i Gentofte Skoles biblioteksrum, samt
på bl.a. Ordrup Gymnasium, og daginstitutionen Hyldegården.

•

Øregård Museum, bygningsarkæologisk rapport - Rapporten ”Øregaards konturer,
materialer og farver” er udarbejdet i forbindelse med 100 års jubilæet for museumsdrift.
Rapporten kan blandt andet indgå ved fremtidige renoveringer af bygningens ydre.

•

Bebyggelse til affald – Der er fastsat nye nationale krav om indsamling af affald, hvilket
medfører, at der skal være plads til yderligere beholdere til sortering af affald. For at få det
organiseret på hensigtsmæssig vis, er der udarbejdet et koncept med en let konstruktion i
træ, hvor der efterlades et ordentligt designmæssigt udtryk, som kan passe ind i
sammenhæng med kommunens mange forskellige bygninger.
De første er lavet til Gentofte Sportspark, Charlottenlund fritidsklub, Skovgårdsskolen,
Hellerup Kajakklub.

Udsmykning af Gentofte skole, Poul Gernes.
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Reference til stående udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Opgaveudvalgets opgave:

Afdække muligheder, opstille pejlemærker og foreslå tests

Opfølgning per 17. august 2021
Opgaveudvalget har bidraget med at skabe rammer og retning for udviklingen af fremtidens transport, der
fremmer nem, hurtig og fleksibel transport med en høj grad af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge. Pejlemærkerne er:

Der er siden 2020 arbejdet med de foreslåede tests. Blandt de senest gennemførte tiltag kan nævnes:

Bedre ladeforhold ved flere etageejendomme
Med sigte på
pejlemærket ”Frem
elbilisme”, der skal
bidrage til en grønnere
fremtid, testes p.t., om
gode ladeforhold kan få
flere gentofteborgere til
at investere i en elbil.

Lokationer
Parkeringsplads på / ved
Hellerup Station
Frederikkevej
Onsgårdsvej
Gentofte Hovedbibliotek
Charlottenlund Station
Tranehaven
Jægersborg Bibliotek
Ibstrup Torv
Egebjerg
Vangede Bygade

Antal ladestandere
med hver to udtag
4
4
4
4
4
4
2
3
4
2

Clever har fået tilladelse
til at opsætte 35 ladestandere, som alle forventes at være i drift fra
udgangen af september 2021. Ladestanderne bliver fordelt på ti lokationer og supplerer de otte offentligt
tilgængelige ladestandere, som kommunen tidligere har fået opsat. Derudover er kommunen i dialog med
E.ON og Spirii, som også har vist interesse for at opsætte offentligt tilgængelige ladestandere.
Ladestandere ved Jægersborg Bibliotek.

Mere effektivt trafikknudepunkt på Hellerup Station
Med sigte på pejlemærket ”Skab sammenhæng”, der skal bidrage til en nemmere
fremtid med mindre trængsel, testes p.t., om mere effektive trafikknudepunkter
kan få flere gentofteborgere til at vælge kollektiv transport, kombinationsrejser og
delemuligheder som alternativ til bilen.
En række tiltag er nu implementeret og skal fremadrettet gøre Hellerup Station til
et mere effektivt trafikknudepunkt: Nyt trafikknudepunktskilt, ny samkørselsbænk,
ny cykelparkering, ny belægning, ny belysning og muligheden for at leje et elløbeTrafikknudepunktskilt.
hjul fra VOI fra udgangen af august 2021. Hertil kommer delebilparkeringspladser,
ladestandere og forbedret vejvisning fra trafikknudepunkt til offentlig transport (bus og tog). I samarbejde
med Byen Hus planlægges en event, som skal gøre borgerne opmærksom på mulighederne.
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Opgaveudvalgets opgave:

Udarbejde et forslag til trafiksikkerhedsplan 2017-2020

Opfølgning pr. 17. august 2021
Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 har fokus på at understøtte udviklingen af trafikanternes adfærd, gensidig
respekt og hensyn til medtrafikanter med særligt fokus på følgende temaer:

De i forbindelse med arbejdet i opgaveudvalget Trafik – sikker i byen i 2015 – 2016 fastlagte fem temaer
har dannet fokus for arbejdet med trafiksikkerhed i Gentofte Kommune.

Trafiksikkerhedsplan 2021 vedtaget og offentliggjort
De fem temaer – 1) Trafikadfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik og 5)
Tilgængelighed – er stadig aktuelle og relevante. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget vedtaget, at de videreføres i Trafiksikkerhedsplan 2021, hvor de suppleres med yderligere et tema. Tema 6) Fremtidens transport
handler især om at gribe de muligheder og imødekomme de behov, der opstår grundet en transportsektor i
hastig teknologisk udvikling. Omdrejningspunktet er blandt andet gode
trafikknudepunkter i forbindelse med den kollektive transport, styrkede muligheder for delebilisme og god ladeinfrastruktur, der kan
hjælpe overgangen til elbilisme.
Trafiksikkerhedsplan 2021 implementeres løbende i de kommende år i
lyset af de mål og indsatser, der er fastsat i forbindelse med hvert
tema. Hvert år udpeges lokaliteter og strækninger, hvor der har vist sig
behov for nye fysiske tiltag, ligesom der i mange tilfælde også arbejdes
med kampagner og adfærdspåvirkende indsatser.
Trafiksikkerhedsplan 2021 kan findes på følgende link:
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=130

Trafikknudepunktskilt. En række tiltag
er nu implementeret i lyset af blandt
andet tema 6 og skal fremadrettet
gøre Hellerup Station til et mere effektivt trafikknudepunkt.

Tak for samarbejdet og hjælpen
Med Trafiksikkerhedsplan 2021 vedtaget og offentliggjort bliver dette den sidste afrapportering til deltagerne i opgaveudvalget om trafiksikkerhed 2017 – 2020. Fremadrettet vil vi opfordre jer til at følge med i
arbejdet med trafiksikkerhed i relevante medier etc. Afslutningsvis vil vi gerne benytte lejligheden til endnu
engang at sige tak for samarbejdet og ikke mindst tak for hjælpen. Som det fremgår ovenfor, har Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 vist sig at være så robust en plan, at arbejdet med trafiksikkerhed også kan bygge
på den de kommende år.
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Udarbejde et forslag til en ny bæredygtighedsstrategi

Opfølgning pr. 30. juni 2021
Bæredygtigt Gentofte og www.bæredygtigtgentofte.dk
I efteråret 2017 blev netværket Bæredygtigt Gentofte etableret. Netværket består af medarbejdere fra kommunen
samt interesserede og engagerede borgere, organisationer og virksomheder. Netværkets formål er at initiere,
understøtte og koordinere samskabende initiativer på bæredygtighedsområdet. Der har været en jævn stigning i
antallet af medlemmer og netværket har pt. ca. 175 medlemmer.
Netværket kommunikerer primært via sin facebook-side og bæredygtigtgentofte.dk, som er en samskabelsesplatform
for bæredygtige initiativer, der blev udviklet sammen med borgere i forlængelse af opgaveudvalgets strategi ’Sammen
om et bæredygtigt Gentofte’. Siden etableringen er der gjort en indsats for at tilføje nye og aktualiserede beskrivelser
af borgerdrevne og samskabte initiativer og for at have en engagerende og involverende formidling af bæredygtige
ideer, initiativer, hverdagstips osv. på facebook-siden. Facebook-siden har pt. knap 900 følgere.

Grøn omstilling kræver adfærdsændringer i hverdagen
Et af de bærende principper i bæredygtighedsstrategien er, at det skal være nemt at bidrage til den bæredygtige
udvikling. Bæredygtighedsnetværket har således haft fokus på at hjælpe til og understøtte den krævede
adfærdsændring for en bæredygtige omstilling i hverdagen. I 2019 gennemførte vi livstilsprojektet ’ Grøn Hverdag’,
hvor 10 familier fik vejledning og støtte til at ændre deres vaner og deres livsstil i en mere bæredygtig retning. Vi har
samlet familiernes erfaringer fra projektforløbet i udstillingen ’Hop ud i det – Bæredygtighed er fremtiden’, som gerne
skal inspirere og give konkrete råd til den bæredygtige omstilling hos mange andre familier. Udstillingen har i efteråret
2020 har været forbi Hovedbiblioteket og Vangede Bibliotek og fortsætter sin rejse i 2021. Aktuelt kan udstillingen ses
på Jægersborg bibliotek indtil 1. september, hvorefter den kan opleves på Dyssegård Bibliotek i september og oktober
måned.

Nul gift og mere biodiversitet i private haver
Bæredygtighedsstrategiens målsætning om at fremme naturkvaliteten og at arbejde med ’vild med vilje’ har
yderligere fået liv her i 2021. Gentofte Kommune har tilmeldt sig ’Giftfri Have’ og dermed forpligtet sig til at dyrke de
kommunale arealer uden brug af sprøjtegifte. Det har længe været praksis i kommunen, men med tilmeldingen vil vi
vise, at vi går foran og samtidigt opfordre haveejerne at gøre det samme. Vi har også tilmeldt kommunen til
Miljøministeriets landsdækkende konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Med dette projekt vil vi
gerne – i samarbejde med borgere og virksomheder – skabe gode forhold for vilde dyr og planter og dermed øge
biodiversiteten i kommunen. Vi har i foråret uddannet 23 borgere til at blive biodiversitets-ambassadører og vi er i
dialog med virksomheder om i fællesskab at skabe flere vilde områder i kommunen.

Samarbejder med borgere, foreninger og virksomheder
Bæredygtighedsnetværket har siden 2017 haft mange samarbejder med aktive borgere om den grønne omstilling.
Flere af projekterne har medført dannelse af nye foreninger. Der er også etableret samarbejder med eksisterende
foreninger og virksomheder. Et seneste eksempel er at Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) har henvendt sig med ønske
om sparring og idéudveksling ift. en bæredygtig afvikling af J 70 Europamesterskaberne, som i år afholdes i
Skovshoved Havn i sensommeren. KDY har en ambitiøs bæredygtighedsstrategi og et ønske om som forening at gå
foran i den grønne omstilling. Arrangement vil blive afholdt med fokus på affaldsforebyggelse og -sortering,
bæredygtig forplejning og undgåelse af madspild.

Bæredygtighedsnetværket, Grøn Guide Gentofte og Skovshoved Havhave vil være til stede under arrangementet med
naturformidlingsaktiviteter og information om, hvordan Gentofte Kommune arbejder med at støtte borger- og foreningsinitiativer, der fremmer grøn omstilling.

Strategien sætter retning for kommunens nye ambitiøse klimaplan
Som led i Gentofte Kommunes fremtidige arbejde med en ny ambitiøs klimaplan, hvor vi deltager i Realdanias projekt
’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’, er der behov for yderligere at sætte fokus på CO2-reducerende indsatser
for at nå de ambitiøse nationale klimamål. Også her er borgernes, virksomhedernes og foreningernes indsatser helt
afgørende for at opnå målsætningerne, og første halvår 2021 har været brugt til at tilrettelægge inddragelsen af
civilsamfundets aktører i tilblivelsen af klimaplanen. Således vil der i efteråret blive afholdt møder med væsentlige
interessentgrupper og vi vil være til stede ved arrangementer som fx Gentofte mødes og Gentoftenatten for at
invitere til input og dialog. Derudover er der mulighed for at bidrage til klimaplanen ved at gå ind på
bæredygtigtgentofte.dk og udfylde formular med input til klimaplanen.

