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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014 
 
1  Åbent         Introduktion til Teknik- og Miljøudvalgets område 
 
005266-2014 
 
 
Resumé 
Der vil på mødet gives en introduktion til Teknik og Miljøudvalgets område, herunder en uddybning 
af området vedr. klima og klimatilpasning.  
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014 
 
2  Åbent         Spildevandsplan 2015-2018 - mål og strategier 
 
023795-2013 
 
 
Resumé 

Gentofte Kommunes spildevandsplan skal revideres. Spildevandsplanen udarbejdes i tæt 
samarbejde mellem Teknik og Miljø og Nordvand. Der forelægges forslag til mål og strategier for 
den kommende spildevandsplan. Et forslag til spildevandsplan forventes forelagt i august 2014. 

 
Baggrund 

Den gældende spildevandsplan 2011-2014 blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen 
den 31. oktober 2011, pkt. 5. Da planen udløber med udgangen af 2014, skal der udarbejdes 
en revideret plan for den kommende 4-årige periode. Teknik og Miljø er derfor sammen med 
Nordvand i gang med revision af den gældende plan. Der er udarbejdet en status for den 
gældende spildevandsplan samt et forslag til mål og strategier for den nye plan. Begge er vedlagt 
som bilag til sagen. 

Forslag til mål og strategier tager udgangspunkt i den gældende plan. Klimatilpasning vil 
få en fremtrædende rolle, idet Kommuneplantillægget om klimatilpasning, som pt. er i høring, vil 
danne ramme for indholdet i spildevandsplanen.  

Med udgangspunkt i formålet "Bæredygtig håndtering af regn- og spildevand" er der formuleret 4 
mål:  

 Fastholde sikker og effektiv bortledning af spildevand  
 Opfylde målene i den statslige vandplan  
 Bidrage til klimatilpasning  
 Opnå "udmærket badevandskvalitet" 
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De 4 mål skal sikre, at spildevandet bortledes og udledes på en miljømæssig og hygiejnisk 
forsvarlig måde og at der sker en tilpasning til ændrede klimaforhold. 

 
Vurdering 

Teknik og Miljø vurderer, at de angivne mål er centrale for en grøn og udviklingsorienteret 
kommune som Gentofte, og at de angivne strategier vil være en nødvendig og effektiv måde at nå 
målene på. De foreslåede strategier vil endvidere ligge i direkte forlængelse af den nuværende 
spildevandsplan, så "det lange seje træk" med udbygning og renovering af spildevandssystemet 
kan fortsætte.  

Teknik og Miljø vil sammen med Nordvand fortsætte arbejdet med at få en spildevandsplan klar i 
2014. Det er planen, at der fremlægges et forslag til plan i august 2014. Herefter skal planen i 
offentlig høring, og der vil tillige blive arrangeret borgermøde om emnet. 

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget 

At de udarbejdede mål og strategier danner udgangspunkt for det videre arbejde med 
Spildevandsplan 2015-2018 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Status for projekter spildevandsplan 2011 
 Mål og strategier. tekst 30.1 
 Illustration GK_Spildevand 18.2. 

 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014 
 
3  Åbent         Bæredygtigt Gentofte 2013 
 
046826-2013 
 
 
Resumé 

Bæredygtigt Gentofte 2013 beskriver borger- og virksomhedsrettede indsatser vedrørende klima, 
miljø og bæredygtig udvikling i 2013. 
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Baggrund 

Bæredygtigt Gentofte 2013 er en videreudvikling af kommunens grønne regnskab. Formålet er at 
beskrive de gode initiativer og indsatser og dermed inspirere borgerne til mere bæredygtig adfærd. 
Gentofte Kommunens forbrugstal vil fortsat være at finde i det grønne regnskab, som forelægges 
Teknik- og Miljøudvalget i august. 

Bæredygtigt Gentofte 2013 giver overblik over kommunens og borgernes mange aktiviteter 
vedr. klima, miljø og bæredygtighed.  

Grønt Regnskab 2013 og CO2-opgørelse 2013, som udkommer i september 2014, vil være en 
opgørelse over kommunens forbrug af el, vand og varme samt CO2-udledning.   

 
Vurdering 

Den borger- og virksomhedsrettede indsats på klima- og bæredygtighedsområdet er bredt 
forankret i kommunen, og der har i 2013 været tiltag på en lang række områder.  

Gentofte Kommune har bl.a. deltaget i det borgerrettede elbilsprojekt, Test-en-elbil, hvor en række 
familier i 3 måneder ad gangen fik stillet en elbil gratis til rådighed. Projektet blev afsluttet i maj 
2013, hvor over 60 gentoftefamilier havde kørt i alt 113.184 kilometer. 

I forbindelse med byfornyelsesinitiativer i 2013 var en vigtig del at plante træer for at fremme 
oplevelsen af grønne og levende byrum. 

Gentofte Kommune og Børneulykkesfondens arrangement, "Sej, sund og sikker", løb af stablen 
den 15. juni i Øregårdsparken. Her deltog bl.a. Nordisk Naturligvis, som formidlede deres store 
viden om klimavenlig mad til de mange børnefamilier, der var mødt op.   

Disse og mange andre historier fra klima- og bæredygtighedsarbejdet i 2013 er at finde i 
Bæredygtigt Gentofte 2013.  

 
Indstilling 

Natur og Miljø indstiller 

til Teknik- og Miljøudvalget 

At Bæredygtigt Gentofte 2013 tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 3K_165473_Bæredygtigt Gentofte 2013 
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014 
 
4  Åbent         Indsats for bæredygtig udvikling 2014 
 
037131-2013 
 
 
Resumé 

Indsats for Bæredygtig Udvikling 2014 giver et overblik over kommunens planlagte klima- og 
bæredygtighedsindsatser for 2014 og forelægges hermed Teknik- og Miljøudvalget til orientering 

 
Baggrund 

Indsats for bæredygtig udvikling 2014 er en udmøntning af de dele af Strategi for bæredygtig 
udvikling 2012-2015, der fokuserer på at styrke borger- og virksomhedsrettede tiltag på klima- og 
bæredygtighedsområdet. Strategien blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet 
den 14. december 2011, pkt. 7, og for perioden 2012-2015 har Kommunalbestyrelsen afsat 1 mio. 
kr. årligt til en styrkelse af indsatsen. Dette sker bl.a. gennem detaljeret information om 
energirenovering, afholdelse af Energy Day, borgermøder om klimatilpasning, afprøvning af 
elbiler samt oprettelse af en pulje til frivillige bæredygtighedsprojekter mv. 

 
Vurdering 
Indsats for bæredygtig udvikling 2014 beskriver, hvordan kommunen bidrager til udviklingen af et 
mere bæredygtigt Gentofte. Et centralt fokus for indsatserne i 2014 er samarbejde med de mange 
aktive borgere, medarbejdere, lokale foreninger og virksomheder, der ønsker at tage aktiv del i 
arbejdet for en bæredygtig udvikling af kommunen. Et andet gennemgående fokusområde er en 
styrkelse af den "ambassadørtankegang", som allerede er igangsat på skole- og 
børneinstitutionsområdet for at udbrede og forankre bæredygtighedstankegangen yderligere.  

Indsatsområderne i 2014 omfatter både nye tiltag samt en videreførelse af projekter, der allerede 
er igangsat. Indsatserne fordeler sig inden for følgende temaer:  

Klimaambassadører: 
Projektet skal styrkes og udbredes i flere af kommunens opgaveområder, bl.a. Pleje og Sundhed.  

Grøn Transport 
Der udarbejdes en flådeanalyse og foretages en vurdering af rentabiliteten ved at implementere 
elbiler i kommunens bilpark. 

I samarbejde med Gate 21, 8 hospitaler og 7 andre kommuner gennemføres et elcykelprojekt for 
kommunens borgere.  

Energiforbrug 
Samarbejde med Energitjenesten om energibesparelser gennem energibesøg hos virksomheder 
og i private husstande.  
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Bæredygtigt forbrug 
En bred indsats for mere bæredygtige indkøb og genanvendelse af ressourcer i Gentofte 
Kommune 

Bæredygtighed i undervisningen 
En indsats for at tænke undervisning og bæredygtighed sammen. Indsatsen vil bl.a. omfatte 
arbejde med skolehaver og deltagelse i tværkommunale samarbejder.  

Klimatilpasning 
Indsatsen for at inddrage borgere og erhvervsliv i lokale klimatilpasningstiltag fortsætter gennem 
afholdelse af borgermøder om håndtering af regnvand på egen grund. Hertil kommer en række 
interne projekter forankret i Klimatilpasningsplanen. 

Pulje til aktive klima- og bæredygtigheds tiltag 
Puljen giver mulighed for at støtte aktive borgere, som via frivillige projekter bidrager til arbejdet for 
et mere bæredygtigt Gentofte. 

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget: 

At orienteringen om Indsats for bæredygtig udvikling 2014 tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Indsats for bæredygtig udvikling 2014 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014 
 
5  Åbent         Nordvand - godkendelse af takster 2014 
 
003064-2014 
 
 
Resumé 
Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2014 på hhv. 23,95 
kr./m3 og 26,65 kr./m3 indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.  

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2014 takster for 
Nordvands levering af vand og afledning af spildevand på hhv. 23 kr./m3 og 26,25 kr./m3, idet det i 
takstoversigten var anført, at taksterne manglede udmelding af prisloft fra staten og endelig 
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godkendelse i Gentofte Kommune. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede 
takster og gebyrer. Taksten for vand og spildevand var i 2013 på hhv. 22,00 kr./m3 og 28,20 
kr./m3.   
  
Forsyningssekretariatet har i januar 2014 udmeldt prislofter for Gentofte Vand A/S og Gentofte 
Spildevand A/S.  
 
Princippet for takstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de forventede 
mængder for det aktuelle år. Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, 
beregnet ud fra årets forventede mængder samt det aktuelle års takster. Reglerne for fastsættelse 
af forbrugstakst ud fra den fra Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsramme, er at rammen 
ikke må overskrides.  
 
Til takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2014 
er den fulde indtægtsramme udnyttet. Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne 
forventer et investeringsniveau i 2014 der er højere end hvad der i indtægtsrammen er allokeret til 
investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af mankoen.   

 
Vurdering 
Taksterne vurderes at være i overensstemmelse med det udmeldte prisloft samt planerne for 
forsyningsområdet, så investeringerne i henhold til de godkendte vandforsynings- og 
spildevandsplaner kan gennemføres.  

 
Indstilling 
Teknik og Miljø samt JURA indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Nordvands takster godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Takstblad 2014_Gentofte Kommune 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
035283-2013 
 
 
 
 
_________________________ 
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2014 
 
7  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
035283-2013 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


