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1 (Åben) Kvartalsrapportering 2. kvartal 2016 - Teknik og Miljøudvalget
 
Sags ID: EMN-2016-03319

Resumé
Som en del af den nye 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
I kvartalsrapporten gennemgås den samlede økonomistatus for Teknik- og Miljøudvalgets område 
for 2. kvartal 2016. 

Der gives en status for udvalgets samlede økonomi samt en særskilt status på de 3 
bevillingsområder 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 bevillingsområder.

Sidst i rapporten gives en status på anlæg for alle bevillingsområder samt en 
opsummering af bevillingsstatus. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget: 

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning

 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning, idet bemærkningerne til anlægsudskydelser, som indgik i genbevillingssagen 
til Kommunalbestyrelsesmødet den 30. maj 2016, pkt. 9, sendes til udvalget.

Bilag
1. Kvartalsrapportering TMU - 2. kvartal 2016 (1203670 - EMN-2016-03319)
2. 2016 - 08 - Kvartalsrapportering TM - Bilag Budgetændring (1266775 - EMN-2016-03319)
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2 (Åben) Opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område - klima og 
fjernvarmeområdet
 
Sags ID: EMN-2016-03327

Resumé
Som en del af den løbende temabaserede opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område gives 
på dette møde en orientering om indsatsen på klimaområdet samt en orientering om udviklingen 
på fjernvarmeområdet. 

Baggrund
På Teknik og Miljøudvalgets møde den 10. maj 2016 var Park- og Vejområdet på dagsordenen 
som tema til drøftelse. På dette møde præsenteres status på klimaindsatsen i kommunen samt 
orientering om fjernvarmeområdet.  

Vedr. klimaområdet gives på mødet en generel status på de igangværende og kommende 
klimatilpasningsprojekter samt udviklingen vedr. LAR (Lokal Afledning af Regnvand).

På Fjernvarmeområdet gives en orientering om kommende effektiviseringskrav til 
fjernvarmeområdet og om samarbejdet mellem Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme 
samt en status på fjernvarmeudbygningen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At orienteringen tages til efterretning, herunder orienteringen om:

 behovet for at tilpasse vilkårene for lokal afledning af regnvand i forhold til øvrige 
klimatilpasningsprojekter

 det igangværende samarbejde mellem Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme samt 
at der udarbejdes en beskrivelse af rammerne for en analyse af yderligere 
samarbejdsmuligheder på fjernvarmeområdet 

 status på udbygningsplanen for fjernvarme

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Bilag

3 (Åben) Forelæggelse af vision og mål for Teknik- og Miljøudvalget 
 
Sags ID: EMN-2016-03824

Resumé
Som en del af forslag til Gentofte-Plan 2017, som forelægges Økonomiudvalget den 6. 
september 2016 indgår mål på de enkelte målområder. Der forelægges nu forslag til 
vision og mål inden for udvalgets målområde.

Baggrund
Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2016 procesplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 
2017, herunder at formen for planen fastholdes uændret med bl.a. vision og mål på de 
enkelte målområder. Endvidere indgik, at målene på målområderne som udgangspunkt vil 
blive foreslået fastholdt uændret fra 2016 til 2017, dog med evt. tilpasninger til den 
løbende politikudvikling i opgaveudvalgene mv. og øvrige beslutninger.
For målområdet ”Teknik og Miljø” foreslås at visionen og målene videreføres uændret 
til 2017. Både den gældende vision og de hidtidige mål på området kan ses af det 
vedlagte uddrag af afsnittet Mål og økonomi, som vil indgå i forslaget til Gentofte-Plan 
2017.  Afsnittet beskriver rammen for målene med bl.a. baggrund og perspektiv for 
målene. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller 
Til Teknik- og Miljøudvalget:
1. At de uændrede mål indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2017, som forelægges for 

Økonomiudvalget den 6. september 2016

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Vedtaget med enkelte redaktionelle tilpasninger i teksten.

Bilag
1. GP2017 TEKNIK OG MILJØ endelig version 120716 (1266198 - EMN-2016-03824)

4 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte
 
Sags ID: EMN-2015-18038
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Resumé
På 2. møde i opgaveudvalget den 19. april 2016 var der fokus på de eksisterende 
bæredygtighedsindsatser i Gentofte Kommune, og der blev gennemført en workshop, hvor 
medlemmerne gav input til 4 temadrøftelser, der afholdes over sommeren. Næste møde er den 20. 
september 2016, hvor medlemmerne vil få mulighed for at kommentere på anbefalingerne fra 
temadrøftelserne.

Det er ønsket, at fristen for opgaveudvalgets aflevering til Teknik- og Miljøudvalget rykkes fra 
februar til maj 2017 med henblik på, at der forud kan gennemføres høring af interessenter over 
forslaget til bæredygtighedsstrategi. 

Baggrund
Kommunens nuværende strategi: ”Strategi for Bæredygtig Udvikling 2012-2015” udløb med 
udgangen af 2015, og der skal udarbejdes en ny strategi, der beskriver kommunens bidrag til en 
bæredygtig udvikling.

Andet møde i opgaveudvalget havde fokus på de eksisterende bæredygtighedsindsatser i Gentofte 
Kommune, og der blev gennemført en workshop, hvor medlemmerne gav input til de fremtidige 
temamøder. 

Det blev besluttet at afholde temamøder på baggrund af kommissoriets temaer og 
opgaveudvalgets input fra første møde, med følgende hoved- og undertemaer:
 

 Byens rum og Infrastruktur (afholdt 24/5)
◦ Miljøvenlige trafikformer – elcykler, delebiler, kollektiv trafik, parkering, skift 

ml. trafikformer. 
◦ Bæredygtige bydele – indikatorer og energiforbedringer 
◦ Multifunktionalitet i byens rum – møder i byens rum, læring, udnyttelse af 

tomme m2 mv. 

  Bæredygtig by og Ressourcer (afholdt 9/6)
◦ Cirkulær Økonomi - upcycling i samarbejde med virksomheder og 

genbrugsstationer. 
◦ Urban farming – byøkologi, byhaver, lokal fødevareproduktion, markeder 

mv. 
◦ Deleøkonomi – nye samarbejder og fællesskaber, alternative ejerformer, 

bytteordninger, fælles indkøb, mv. 

 Natur og Klimatilpasning (afholdt 16/6)
◦ Udvikling og bevaring af kultur- og naturområder - landskaber til 

bevægelse og fordybelse, intensiv og ekstensiv udnyttelse. 
◦ Klimatilpasning og byens rum – tekniske løsninger, der giver merværdi, 

natur og rekreative løsninger for borgerne. 
◦ Læring og inddragelse – generation Y som drivkraft og ambassadører, 

grønne smart city-løsninger, medansvar for pleje og drift. 
  
 Kommunikation og Inddragelse (afholdes 16/8)

◦ Sammenfattende indsats i fht. igangværende og kommende indsatser 
baseret på læring fra de øvrige temadrøftelser og opgaveudvagsmøder.
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Fra hver temadrøftelse samles en række anbefalinger som udgør grundlaget for indstilling og 
drøftelse på opgaveudvalgsmødet til september.

I henhold til kommissoriet er udvalgets arbejde planlagt til at afsluttes i februar 2017  med en 
aflevering til Teknik- og Miljøudvalget. Det vil være hensigtsmæssigt, at høring af interessenter i 
bæredygtighedsstrategien kan gennemføres som en del af processen med opgaveudvalget, hvilket 
forudsætter en forlængelse af opgaveudvalgets tidsplan, således at aflevering til Teknik- og 
Miljøudvalget sker i maj 2017.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

 At orienteringen tages til efterretning

 At fristen for opgaveudvalgets aflevering af forslag til strategi rykkes fra februar til maj 2017 
med henblik på, at der forud kan gennemføres høring af interessenter over forslaget til 
bæredygtighedsstrategi

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Vedtaget.

Bilag

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00072

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Ingen meddelelser.

Bilag
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6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2016-00072 
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