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Side 3 

1 (Åben) Temadrøftelse om grøn energi og energibesparelser  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04727 

 

Resumé 
Som en del af den løbende temabaserede opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område 
afholdes en temadrøftelse vedrørende omstilling til grøn energi og reduktion af energiforbruget. På 
mødet gives et indledende oplæg om den strategiske ramme med udgangspunkt i det regionale 
projekt ’Energi på Tværs’. Derfra fokuseres på 3 temaer, hvorunder der gives orientering og oplæg 
til drøftelse inden for en række tiltag med indflydelse på energiområdet i Gentofte. 

 
Baggrund 
Projektet ’Energi på Tværs’ er et bredt og tværgående regionalt projekt og samarbejde, hvor 33 
kommuner inkl. Gentofte Kommune, 10 forsyningsselskaber og Region Hovedstaden har deltaget. 
De deltagende parter dækker et område, som tilsammen repræsenterer næsten 2 mio. mennesker. 
 
Projektet har leveret et strategisk plangrundlag – en ’Fælles strategisk Energiplan’. Heri indgår et 
’Roadmap 2025’, som er en vifte af 34 relevante tiltag for den kommende årrække inden for 6 
indsatsområder med indflydelse på den grønne omstilling af energisystemet. Tiltagene skal læses 
som en række anbefalinger, som kommuner og forsyningsselskaber kan anvende i sin egen 
indsats eller gennemføres via fællesinitiativer. 
 
Temadrøftelsen vil fokusere på 3 temaer på energiområdet og nogle udvalgte tiltag her indenfor.  
 
TEMA 1: Fjernvarme – produktion og transmission  
CTR I/S (Centralkommunernes Transmissionsselskab) vil orientere om selskabets mål og udvalgte 
tiltag i den grønne omstilling. CTR indkøber og leverer fjernvarme til fem interessentkommuner 
herunder Gentofte Kommune. 
 
TEMA 2: Fjernvarme – distribution 
Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S vil orientere og lægge op til drøftelse om selskabets planlagte 
kampagneindsats for at opnå øget tilslutning i de allerede udbyggede fjernvarmeområder, 
benyttelse af shunts til temperatursænkning på fjernvarmenettet samt et oplæg vedrørende 
fjernkøling. 
 
TEMA 3: Energibesparelser 
Oplæg til drøftelse om tiltag, der har fokus på oplysning, data og adfærd om energibesparelser i 
private boliger i Gentofte. 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2018/05/EPT_Fælles-Strategisk-Energiplan_WEB.pdf
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2018/05/EPT_Roadmap-2025_WEB.pdf
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2 (Åben) Initiativplan 2019 -2020 for Affald og Genbrug  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04568 

 

Resumé 
Affald og Genbrug fremlægger Initiativplan 2019 – 2020 for affald og genbrugsområdet. Planen vil 
danne ramme for arbejdet på affaldsområdet i de næste to år.  

 
Baggrund 

 
I maj 2018 afholdt Teknik- og Miljøudvalget en temadrøftelse om affald. Temadrøftelsen havde til 
formål at give retning og mål inden for det kommunale affaldsområde med fremtidige initiativer. 
Med afsæt i temadrøftelsen er der udarbejdet en initiativplan for 2019-2020, som vil danne ramme 
for arbejdet på affaldsområdet i årerne 2019 og 2020.  
 
Initiativplanen 2019-20 rummer 13 konkrete initiativer, kategoriseret under følgende 5 temaer: 

 
1) Genanvendelse fra husholdninger 
2) Kommunikation og digitalisering 
3) Genanvendelse fra erhverv 
4) Direkte genbrug 
5) Forebyggelse 

 
Initiativerne har fortrinsvis forberedende og forsøgsmæssig karakter, således at erfaringer med nye 
ordninger, fx. separat indsamling af madaffald og videreudvikling af storskraldordningen med 
henblik på øget genanvendelse og direkte genbrug, kan blive indarbejdet i et kommende udbud for 
renovation. 
 
Den nuværende affaldsplan 2014 – 2024 og initiativplanen vil blive afløst af en ny kommunal 
affaldsplan i 2020, der vil tage udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan, som 
regeringen forventes at sætte i høring i 2019. 
 

 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller  
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At tage orienteringen om Initiativplan 2019-2020 til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Initiativplan 2019-2020 - Affald og Genbrug (2492497 - EMN-2018-04568) 

 



 

Side 5 

3 (Åben) Godkendelse af investeringsaftale med Novafos for 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04780 

 

Resumé 
Der fremlægges forslag til investeringsaftale for 2019 med tilhørende indsatser, mål og resultatkrav 
på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Gentofte Kommune for 2019 til godkendelse.  

 
Baggrund 
I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen er det aftalt, at ejerkommunerne hvert år indgår 
en investeringsaftale med Novafos’ lokale vand og/eller spildevandselskab. Investeringsaftalen 
svarer til den årlige driftsaftale, som Gentofte tidligere har indgået med Nordvand. 
 
Novafos har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til investeringsaftale for 2019. 
Investeringsaftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i 
Gentofte Kommunes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre mål og 
resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. 
 
Forslag til investeringsaftale med Novafos 2019 er i overensstemmelse med ejerstrategien samt 
mål og indsatser i spildevandsplan 2015-2018 samt kommunens vandforsyningsplan. 
Investeringsaftalen er i vidt omfang en videreførelse af tiltagene i investeringsaftalen for 2018.  
 
Mål, indsatser og tidsplan for plan- og perspektivperioden i den eksisterende spildevandsplan 
gælder fortsat for 2019. Der forberedes en revision af spildevandsplanen i 2020.   
 
Efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af investeringsaftalen, bliver investeringsaftalen forelagt 
Novafos bestyrelse i januar 2019. 
 

 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller, 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At forslag til investeringsaftale med Novafos for 2019 godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Gentofte, Investeringsaftale 2019 (2518086 - EMN-2018-04780) 

2. Gentofte Investeringsaftale 2019, bilag 1a (2518090 - EMN-2018-04780) 

3. Sjælsø Vand AS Investeringsaftale 2019, bilag 1b (2518087 - EMN-2018-04780) 

4. Gentofte Investeringaftale 2019,  bilag 2a (2518089 - EMN-2018-04780) 

5. Sjælsø Vand AS Investeringsaftale 2019, bilag2b (2518088 - EMN-2018-04780) 

 

4 (Åben) Godkendelse af driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04889 



 

Side 6 

 

Resumé 
Der fremlægges forslag til driftsaftale for 2019 med tilhørende handlinger, mål og resultatkrav på 
fjernvarmeområdet i Gentofte Kommune for 2019 til godkendelse.  
 

 
Baggrund 
I forbindelse med etablering af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, er det indarbejdet i 
samordningsaftalen, at ejerkommunerne hvert år indgår en driftsaftale med selskabet om indsatser 
på området for den kommende periode.  
 
Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslag til driftsaftale 
for 2019. Driftsaftalen skal bidrage til at synliggøre mål og resultatkrav samt investeringer og 
serviceniveau. 
 
Forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for 2019 er i overensstemmelse med 
Gentofte Kommunes gældende varmeplan.   
 
Driftsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme på mødet den 23. oktober 
2018.  
 

 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller, 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At forslag til driftsaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for 2019 godkendes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. GGF Driftsaftale 2019 (2516889 - EMN-2018-04889) 

 

5 (Åben) Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 - Teknik- og Miljøudvalgets område  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04314 

 

Resumé 
Som en del af den politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal skal 
have en rapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering.  
 
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 



 

Side 7 

I kvartalsrapporten gennemgås den samlede økonomistatus for Teknik- og Miljøudvalgets område 
for 3. kvartal 2018.  
 
Der gives en status på området Park og Vej, Klima, Natur og Miljø, som ligger inden for det 
skattefinansierede område, samt Forsyning, som ligger inden for det takstfinansierede område. 
 
Samtidig nævnes relevante fokusområder inden for de enkelte områder. 

 
Sidst i rapporten gives en status på anlægsområdet samt en opsummering af 
bevillingsstatus. 
 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport TMU - 3. kvartal 2018 (2518075 - EMN-2018-04314) 

2. Budgetændringer TMU 30.9 (2517634 - EMN-2018-04314) 

 

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-03696 

 

Resumé 
      

 
Baggrund 
      
 

Indstilling 
      

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

Sags ID: EMN-2017-03696 

 

Resumé 
      

 
Baggrund 
      
 

Indstilling 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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