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Side 2

1 [Åben] Fastlæggelse af flerårige mål og målepunkter for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Sags ID: EMN-2022-03612

Resumé
De stående udvalg skal jf. styrelsesvedtægten fastlægge flerårige mål for deres områder. Klima-,
Miljø- og Teknikudvalget valgte fem mål på mødet den 8. februar 2022, som forvaltningen på
baggrund af udvalget drøftelser har arbejdet videre med og tilføjet forslag til målepunkter til
udvalgets endelige beslutning.

Baggrund
Med virkning fra 1. januar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at ændre
styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune på Kommunalbestyrelsens møder den 29. november
2021, dagsordenens punkt 8, og 6. december 2021, dagsordenens punkt 2. En af ændringerne
var, at Økonomiudvalget og de stående udvalg (bortset fra Byplanudvalget), som led i at de på
Kommunalbestyrelsens vegne skal sikre en tværgående helhedsorienteret og langsigtet udvikling
af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker, skal
fastsætte flerårige mål for deres ressortområder.
I kommunens politikker, strategier og planer findes en lang række mål, som er vedtaget af
Kommunalbestyrelsen, og som administrationen arbejder efter. Med henblik på at prioritere, hvilke
mål, der skal udgøre den primære dagsorden for Klima, Miljø- og Teknikudvalget, valgte udvalget
fem mål på sit møde den 8. februar 2022, dagsordenens punkt 2 til forvaltningens videre
bearbejdning.
De fem mål:
•
•
•
•
•

Vi vil basere varmeforsyningen på grøn fjernvarme og fremme CO2-fangst og lagring på
affaldsforbrænding.
Vi vil gøre det nemt for borgerne at tage de bæredygtige transportvalg.
Vi vil gøre det trygt for alle at færdes i trafikken.
Vi vil reducere støj fra trafikken, så færre borgere er belastet af trafikstøj.
Vi vil styrke naturindholdet i de grønne og blå områder samt udvikle naturpotentialet.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelse foretaget sproglig justering af mål om
trafikstøj samt tilføjet ’blå områder’ til mål om styrket naturindhold som drøftet på udvalgsmødet i
februar måned.
Forvaltningen har også tilføjet forslag til målepunkter (hvilke indikatorer, der løbende skal måles
på, for at vurdere, om vi bevæger os i retning af målet). Hvis ikke andet er anført, er tidshorisonten
for opfyldelse af målepunktet 2025. For hvert målepunkt er beskrevet forslag til målemetode, samt
hvad det vil kræve at gennemføre metoden, hvis det ikke er noget, vi allerede måler i dag. Hvis
ikke andet er anført i målemetoden, vil der blive fulgt op på målepunktet mindst en gang årligt i
kvartalsrapporterne. Forslagene findes i vedlagte bilag.
Det foreslås, at udvalget drøfter og endeligt beslutter sine mål og målepunkter.
Budget 2022 og budgetterne for de kommende år er en bindende ramme for de mål, der kan
fastsættes, men udvalget kan drøfte budgetønsker på et temamøde i forbindelse med det ordinære
møde.
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Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller
Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:
At drøfte og beslutte flerårige mål og målepunkter.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Flerårige mål_KMT (4558024 - EMN-2022-03612)

2 [Åben] Gentofte-Plan 2023
Sags ID: EMN-2022-03961

Resumé
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2022, punkt 14 processen og tidsplanen for
udarbejdelse af Gentofte-Plan 2023, herunder behandling af Gentofte-Plan 2023 i de stående
udvalg og Økonomiudvalget. På den baggrund lægges op til, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
godkender, at vedlagte forslag til mål- og økonomiafsnit på udvalgets målområde indarbejdes i
forslag til Gentofte-Plan 2023.

Baggrund
Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Kommunalbestyrelsen vedtog proces for arbejdet med
Gentofte-Plan 2023 den 28. marts 2022.
Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder. For hvert målområde indgår en vision for området
samt en beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. Forslag til tekstdelen af mål
og økonomi forelægges nu til godkendelse. I forslaget indgår de flerårige mål, som udvalget
foreløbigt har valgt på mødet i februar. Teksten vil efterfølgende eventuelt blive konsekvensrettet i
forhold til udvalgets endelige valg af mål og målepunkter, se dagsordenspunkt 1.
Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2023 primo september
indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende
tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.
Forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde forelægges til drøftelse og
godkendelse.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller
Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:
At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte–Plan 2023 med de eventuelle
konsekvensrettelser, der følger af udvalgets beslutning om flerårige mål og målepunkter.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. GentoftePlan 2023_KMT (4557622 - EMN-2022-03961)

3 [Åben] Hastighedsnedsættelse på Kystvejen
Sags ID: EMN-2022-04145

Resumé
Den tilladte hastighed på Kystvejen ønskes nedsat til 50 km/t på hele strækningen og 30 km/t i
sommermånederne på delstrækningerne ud for Skovshoved Havn og Bellevue Strand. Dette til
gavn for den rekreative anvendelse af strækningen og for trafiksikkerheden. Der må i dag køres 60
km/t på hele strækningen. Det foreslås, at der rettes henvendelse til Nordsjællands Politi med
anmodning om samtykke til de foreslåede hastighedsnedsættelser.

Baggrund
Den tilladte hastighed på Kystvejen ønskes nedsat til:
•
•

50 km/t på hele strækningen (rød på bilag 1 og blå uden for sommermånederne) og
30 km/t i sommermånederne ud for Skovshoved Havn og Bellevue Strand (blå på bilag 1).

Se bilag 1.
Strækningens længe er ca. 3,5 km. 50 km/t er den generelle hastighedsgrænse for området, da
det betegnes som ’tættere bebygget område’ (også kaldet byzone). Den er historisk hævet til 60
km/t på Kystvejen.
Den nyeste hastighedsbekendtgørelse åbner mulighed for yderligere nedsættelse til 30 eller 40
km/t på strækninger med meget sæsonbetonet færdsel. Denne hastighedsgrænse foreslås kun at
gælde i juni, juli og august.
Hastighedsnedsættelsen gennemføres ved at nedtage 60 km/t-tavlerne og lade den generelle
hastighed på 50 km/t gælde, som senest gennemført på Tuborgvej. Der vil tilsvarende på
Kystvejen blive opsat ’HUSK 50’ kampagneskilte midlertidigt. Gennemførelse af afhængig af
Nordsjællands Politis samtykke.

Kystvejen er for ganske nylig på en del af strækningen blevet indsnævret til et kørespor i
hver retning, strækningen ved Jorden Rundt er trafiksaneret med nye
krydsningsmuligheder, og omkring havnen er et nyt signalanlæg etableret i 2020.
Hastighedsnedsættelserne vil være til gavn for de mange, der benytter strækningen rekreativt,
herunder det anlagt aktivitetsbånd. Det vil skabe mere tryghed og sende et signal til bilisterne om,
at der ønskes en rolig vej. 30 km/t på de to delstrækninger vil skabe større tryghed og sikkerhed
for de mange bløde trafikanter, der krydser vejen. På varme sommerdage er fodgængertrafikken
på tværs af Kystvejen intens samtidig med en høj mængde biltrafik langs kysten. Trafikken til og
fra Skovshoved Havn forventes at stige yderligere i takt med udbygningen af restaurantionslivet .

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller
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Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At godkende at der rettes henvendelse til Nordsjællands Politi med anmodning om
hastighedsnedsættelse på Kystvejen til hhv. 50 og 30 km/t.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 (4555428 - EMN-2022-04145)

4 [Åben] Ladeinfrastrukturudbud
Sags ID: EMN-2022-04143

Resumé
”Lov om infrastruktur for alternative drivmidler” (også kaldet AFI-loven) er trådt i kraft 6. april 2022.
Fremover skal opstilling af ladestandere på offentlige arealer ske på markedsvilkår, og aftaler med
ladeoperatører skal foregå efter udbud og med mulighed for at opkræve leje. 34 lokaliteter sendes i
udbud i maj.

Baggrund
De 34 lokaliteter er udpeget af administrationen på baggrund af ønsker fra borgere, analyser af
behovet, set i relation til borgeres mulighed for at etablere opladning på egen grund, og
mulighedsstudier med udgangspunkt i eksempelvis kommunale parkeringspladser.
I udbuddet bundtes lokaliteterne i grupper á tre lokaliteter. Operatørerne forpligter sig til at opstille
på elle tre lokaliteter i en gruppe.
Af udbuddet fremgår både AC ladere (destinationsladere) og DC ladere (hurtigladere).
Sidstnævnte primært i bydelscentre, hvor udskiftningen af parkanter er hyppigere. Der defineres i
udbudsmaterialet et maksimalt antal standere pr. lokalitet. Antallet aftales i dialog med udbyder.
Lokaliteterne fremgår af bilag 1 kort og bilag 2 liste.
På baggrund af erfaringer med den nye lovgivning, dette udbud og markedet vil der blive fulgt op
med yderligere udbud.
Aktuel status på ladestandere april 2022:
Opstillet på kommunalt areal : 32 destinationsladere med hver to udtag
Tilladelse givet, afventer elselskab

: 36 destinationsladere med hver to udtag

Lokalitet på plads, tilladelse på vej

: 22 destinationsladere med hver to udtag og 1 hurtiglader

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller
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Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:
At planen for elladestanderudbud tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

1. Bilag a kort (4550061 - EMN-2022-04143)
2. Bilag b liste (4550086 - EMN-2022-04143)

5 [Åben] Orientering om borgerinvolverende proces om parkering
Sags ID: EMN-2022-04235

Resumé
Gentofte Kommune modtager mange klager over ulovlige parkeringer. De ulovlige parkeringer er
også et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Derfor igangsættes en borgerinvolverende proces, som
skal føre til et forslag til politisk beslutning om en eventuel udvidet parkeringsordning. Første skridt
i processen er en spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække borgernes oplevelse af problemet
og deres ønsker til håndtering af udfordringerne.

Baggrund
Den nuværende parkeringsordning blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2011.
Parkeringsordningen definerer, hvilke områder og hvilke parkeringsovertrædelser kommunen
kontrollerer for. Politiet varetager overtrædelser af færdselsloven.
Et stort antal borgere henvender sig til Gentofte Kommune om ulovligt parkerede biler, der er til
gene eller skaber farlige situationer. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at der er mange
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer som følge af ulovlige parkeringer mange steder i
kommunen. Endvidere medfører manglende overholdelse af tidsbegrænset parkering et
utilstrækkeligt flow i udnyttelsen af parkeringskapaciteten i bydelscentrene.
Derfor gennemføres nu en borgerinvolverende proces, som skal munde ud i et oplæg til politisk
beslutning af en evt. udvidelse af parkeringsordningen inden årets udgang.
Første skridt i processen er at tilvejebringe et solidt vidensgrundlag for at kunne vurdere, om og
hvordan en udvidelse af kommunens parkeringsordning kan ske. Derfor iværksættes en
undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af kommunens borgere, for at undersøge, hvordan
borgerne oplever problemet, og hvilke holdninger borgerne har, når det gælder parkering.
Spørgeskemaet udsendes i juni til ca. 5000 borgere via e-boks. Derudover bliver det tilgængeligt
på gentofte.dk, så alle borgere har mulighed for at deltage.
Spørgeskemaet vil berøre følgende emner:
•
•
•

Baggrund, bilrådighed, parkeringsadfærd og behov
Vurdering af problemomfang
Udpegning af problemområder og -typer
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•
•
•

Enighed i udvalgte udsagn omkring parkering med henblik på afdækning af holdninger
Ønsker til, hvad parkeringsordningen skal fokusere på
Øvrige løsningsforslag

I efteråret vil der være digitale såvel som fysiske borgerdialoger om forskellige løsningsscenarier,
herunder eventuelt på Gentofte Mødes den 2. september 2022.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller
Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:
At orienteringen om den borgerinvolverende proces om parkering tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

6 [Åben] Høring af Statens Vandområdeplan Sjælland 2021-2027
Sags ID: EMN-2022-00243

Resumé
Statens Vandområdeplan 2021-2027 er i høring hos kommunerne frem til 22. juni 2022. Forslag til
Vandområdeplan 2021-2027 indeholder mål og krav til udvalgte vandområder. Statens
vandområdeplaner omfatter Gentofte Sø, Gentofterenden, Søborghusrenden/Nordkanalen,
Øresund samt grundvandet.
Klima, Miljø og Teknik foreslår, at kommunen beder om fristforlængelse for målopfyldelsen for
Gentofterenden og Søborghusrenden/Nordkanalen.
Klima, Miljø og Teknik har udarbejdet forslag til høringssvar til godkendelse.

Baggrund
Staten har udarbejdet forslag til 3. generations vandområdeplaner for perioden 2021-2027.
Vandområdeplanerne er sendt i offentlig høring den 22. december 2021 frem til og med 22. juni
2022.
Gentofte Kommune er omfattet af Vandområdeplan for vandområdedistrikt Sjælland,
Hovedvandopland 2.3 Øresund. Forslag til planen kan ses på dette link: Høring af
vandområdeplaner (mim.dk)

Vandområdeplanen fastlægger målsætninger og indsatser for vandområder og grundvand.
Udover grundvandet er vandområderne Gentofte Sø, Gentofterenden,
Søborghusrenden/Nordkanalen samt Øresund omfattet af planen.
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Forud for Vandområdeplan 2021-2027 har staten foretaget en basisanalyse af de pågældende
vandområder, hvilket betyder at der i et vist omfang er udtaget prøver til analyse, som danner
baggrund for tilstandsvurderinger af vandområderne.
I forhold til den tidligere Vandområdeplan 2015-2021 er der sket følgende ændringer:
Gentofte Sø
Gentofte Sø er som tidligere målsat som god økologisk tilstand. Den samlede økologiske
tilstandsvurdering af søen er ændret fra god økologisk tilstand til dårlig økologisk tilstand, og den
kemiske tilstandsvurdering er gået fra ukendt til ikke god. Ændringen skyldes, at der nu indgår flere
parametre i vurderingen, og at der er fundet indhold af kviksølv i fisk i søen.
Nærmere information om kilden til det forhøjede indhold af kviksølv i fiskene er ikke omtalt.
Sandsynligvis har Gentofte Sø været belastet af kviksølv gennem en længere årrække fra
nærtliggende ældre forurenede grunde som fx Gentofte Losseplads, men det er først med
basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027, at man har målt for dette. Indholdet af kviksølv
overskrider miljøkvalitetskravet og understøtter ikke klassifikationen god økologisk tilstand.
Fødevarestyrelsen har været kontaktet vedrørende fundet af kviksølv i fiskene, og de vurderer, at
den fundne mængde kviksølv ligger under grænseværdien for tilladeligt indhold i fisk og dermed
ikke er problematisk ift. at spise fiskene i søen.
På trods af at hovedparten af de øvrige kvalitetsparametre kvalificerer til at have god eller høj
økologisk tilstand, har staten vurderet den samlede økologiske tilstand for Gentofte Sø som dårlig
økologisk tilstand. Gentofte Sø opfylder således ikke længere målsætningen om god økologisk
tilstand. Da det er vurderet, at naturlige forhold i Gentofte Sø ikke muliggør målopfyldelse inden
udgangen af 2027, har staten forlænget fristen for målopfyldelse til næste planperiode efter 2027.
I Forslag til Vandområdeplan 2021-2027 er der for Gentofte Sø fastsat et indsatsbehov for en årlig
fosforreduktion på 8 kg. Der foreligger dog på nuværende tidspunkt ikke et datagrundlag til
beregning af den fremtidige indsats for søen, og staten har ikke fastsat indsatskrav for Gentofte
Sø.
Gentofterenden
Gentofterenden er som tidligere målsat som god økologisk tilstand. Den samlede
tilstandsvurdering af Gentofterenden er ændret fra moderat økologisk tilstand til ringe økologisk
tilstand. Tilstanden er ændret baseret på indholdet af bundlevende smådyr i renden. Det vurderes
muligt, at de bundlevende smådyr i Gentofterenden har været påvirket af de igangværende
anlægsarbejder under klimatilpasningsprojektet af Gentofterenden, idet målinger er foretaget i
denne periode. Den kemiske tilstand er fortsat ukendt, idet der ikke er foretaget målinger.

Med klimatilpasningen af Gentofterenden i perioden 2017-2019 er der sket betragtelige
ændringer i vandløbets fysiske forhold, og først nu skal vandløbets tilstand indfinde sig ift.
flora og fauna, og dette forventes at tage tid.
Der er i Forslag til Vandområdeplan 2021-2027 ikke fastsat indsatskrav til vandløbet
Gentofte Kommune anmoder om fristforlængelse for målopfyldelse til næste planperiode.
Søborghusrenden/Nordkanalen
Søborghusrenden/Nordkanalen er som tidligere målsat med god økologisk tilstand. For
Søborghusrenden/Nordkanalen er der ikke sket ændringer i den samlede økologiske
tilstandsvurdering, der fortsat er dårlig. For Nordkanalen er 4 ud af seks parametre for måling af
økologisk tilstand ukendt og den kemiske tilstand er fortsat ukendt.
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I Vandområdeplan 2015-2021 var der fastsat indsatskrav for i alt seks overløbsbygværker til
Søborghusrenden/Nordkanalen i Gentofte Kommune. Tre af overløbsbygværkerne er blevet
nedlagt i planperioden.
I Forslag til Vandområdeplan 2021-2027 er der indsatskrav for de tre resterende
overløbsbygværker. I forbindelse med etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel vil overløbene
fra de tre resterende overløbsbygværker ikke længere ske til Søborghusrenden/Nordkanalen, men
til den nye tunnel. Idet tunnelen først forventes ibrugtaget i 2030 foreslås det, at kommunen
anmoder om fristforlængelse for målopfyldelse til næste planperiode.
Øresund
Øresund er fortsat målsat med god økologisk tilstand og god kemisk kvalitet. Den samlede
økologiske tilstandsvurdering af Øresund er ændret fra ringe økologisk tilstand til moderat
økologisk tilstand. Dette skyldes bl.a., at tilstandsvurderingen for kvalitetsparametrene rodfæstede
bundplanter (herunder ålegræs) er ændret fra ringe til god økologisk tilstand. Den kemiske tilstand
er fortsat vurderet til værende ikke god. Tidsfristen for målopfyldelse er grundet naturlige forhold
udskudt til næste planperiode, og der er ikke indsatskrav i Gentofte Kommune.
Grundvand
Grundvandet er målsat med god kemisk og god kvantitativ tilstand. Grundvandet dækker over et
større område end kun Gentofte Kommune, og er vurderet til en ringe kemisk tilstand. Tidsfristen
for målopfyldelse er udskudt til næste planperiode, og der er ikke indsatskrav for grundvandet i
Gentofte Kommune. Gentofte Kommune forventer, at der må komme nye nationale retningslinjer
ift. indsatser til målopfyldelse for grundvand set i lyset af den generelt forringede
grundvandskvalitet med fx pesticider og andre miljøfremmede stoffer på landsplan.

Vurdering
Klima, Miljø og Teknik har ikke bemærkninger til målsætningerne for Gentofte Sø,
Søborghusrenden/Nordkanalen, Øresund og grundvandet.

Klimatilpasningen af Gentofterenden har forbedret de fysiske forhold i vandløbet, men det
vil tage tid, førend der potentielt kan opnås god økologisk tilstand. Kommunen vil anmode
om fristforlængelse for målopfyldelse til næste planperiode.
De indsatskrav der er fastsat i Vandområdeplan 2021-2027 opfyldes gennem etablering af
Svanemøllen Skybrudstunnel, og der er herudover ikke fastsat nogen udgiftskrævende indsatskrav
til Gentofte Kommune i Vandområdeplanen. Idet Svanemøllen Skybrudstunnel først forventes
ibrugtaget i 2030 foreslås, at kommunen anmoder om fristforlængelse for målopnåelse for
Søborghusrenden/Nordkanalen.
Klima, Miljø og Teknik foreslår, at Gentofte Kommune svarer på høringen i overensstemmelse med
bilagte notat.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller:
Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:
At udkast til høringssvar godkendes
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

1. Forslag til høringssvar til Vandområdeplan 2021-2027 (4532311 - EMN-2022-00243)

7 [Åben] Kvartalsrapport 1. kvartal 2022 Klima,- Miljø- og Teknikudvalget
Sags ID: EMN-2022-01741

Resumé
Klima, Miljø og Teknik gives en kvartalsrapportering for 1. kvartal 2022 (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 Klima, Miljø og Teknik område for
1. kvartal 2022. 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:
Status på det tværkommunale klimatilpasningsprojekt vedr. etablering af Svanemøllens
skybrudstunnel. Der gives en orientering om den igangværende VVM og høringsproces samt den
overordnede tidsplan for projektet.
En række af de bæredygtighedsaktiviteter der har fundet sted i 1. kvartal 2022, herunder opstart af
de 2 ’klimaspots’ ren tegnekonkurrencen, affaldsindsamlingsdagen 3. april samt mange andre
aktiviteter.
Status på udrulning af madaffaldssorteringen til villa og rækkehuse samt en orientering om de
kommunikationstiltag der foretages på affaldsområdet for at sikre mere og bedre sortering.
Til sidst i rapporten gives et overblik over økonomien inden for området.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller,
Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:
At orienteringen tages til efterretning
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Klima, Miljø og Teknik
VISION
Kommunens fysiske rammer bidrager til borgernes trivsel og muligheder for udfoldelse; er klima- og
miljøvenlige, bæredygtige og opleves af borgerne som varierede, æstetiske og sikre at færdes i.

FLERÅRIGE MÅL
Alle stående udvalg i Gentofte Kommune skal fastlægge flerårige mål for deres område. Klima-, Miljø- og
Teknikudvalget har foreløbigt valgt følgende mål:
•
•
•
•
•

Vi vil basere varmeforsyningen på grøn fjernvarme og fremme CO2-fangst og lagring på
affaldsforbrænding.
Vi vil gøre det nemt for borgerne at tage de bæredygtige transportvalg.
Vi vil gøre det trygt for alle at færdes i trafikken.
Vi vil reducere støj fra trafikken, så færre borgere er belastet af trafikstøj.
Vi vil styrke naturindholdet i de grønne og blå områder samt udvikle naturpotentialet.

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER
Klima, Miljø og Teknik tager ansvar for klima og bæredygtighed samt arbejdet med FN’s verdensmål og
dermed både miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. Vi ønsker at skabe et bæredygtigt og
fremtidssikret Gentofte til glæde for nuværende og kommende generationer, ved at borgere,
virksomheder, foreninger og Gentofte Kommune gør en fælles indsats.
Vi har længe arbejdet bredt med bæredygtighed. I 2019-2020 satte to nye opgaveudvalg – ”FN’s
verdensmål i Gentofte” og ”Fremtidens Transport” yderligere retning for arbejdet med bæredygtighed og
den grønne omstilling, mens den nye ”Klimaplan 2050 – hele Gentofte på vej mod klimaneutralitet og
klimarobusthed” styrker både ambition og handling.
I arbejdet med at udvikle byens rum, bygninger og grønne områder sætter vi fokus på varierede
udfoldelsesmuligheder og mulighed for fællesskaber. Samtidig arbejder vi med at fremme klimaansvarlig
adfærd, gensidig respekt og hensyn til medborgere, herunder i forbindelse med trafikafviklingen.
Der arbejdes med følgende overordnede strategiske indsatser inden for rammen af den samlende
Klimaplan 2050:
•
•
•
•
•
•

Borgerdrevet bæredygtighed
Omstilling til grøn fjernvarme og øget fjernvarmetilslutning
Energibesparelser i private og offentlige bygninger
Bæredygtig mobilitet (øget cyklisme, elbilisme, sammenhæng mellem transportformer samt deling)
Øget genanvendelse og forebyggelse af affald
Klimatilpasningsprojekter og fuld separering af regnvand og spildevand for at hindre
oversvømmelser og overløb

En række politikker, strategier, planer m.v. sætter ord på retningen for arbejdet og prioriteringer i forhold
til bæredygtighed samt byens rum og infrastruktur – herunder bl.a.:
•
•
•

Anbefalinger fra opgaveudvalget ”FN’s verdensmål i Gentofte”
Anbefalinger fra opgaveudvalget “Fremtidens Transport”
Bæredygtighedsstrategien ”Sammen om et bæredygtigt Gentofte”
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•
•
•
•
•
•
•
•

Spildevandsplan
Klimatilpasningsplan
Energihandlingsplan
Grøn strukturplan
Affaldsplan
Trafikpolitikken
Trafiksikkerhedsplan
Belægningsstrategi

Der indtænkes digitale løsninger, hvor det giver værdi for borgerne og optimerer driften. Innovative
løsninger afprøves på udvalgte områder, herunder klimatilpasning, affald, bygninger og bæredygtig
mobilitet.

BÆREDYGTIGHED – DEN GRØNNE OMSTILLING
Et bæredygtigt Gentofte
Det er en del af Gentofte Kommunes vision, at vi tager ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling lokalt og
konkret og går sammen om at forbruge ansvarligt, så vi minimerer vores forbrug af naturressourcer. Vi har
høje ambitioner for den grønne omstilling og ønsker at bidrage aktivt til, at vi som samfund kan nå de mål,
der er sat både internationalt og nationalt. Derfor har vi med Klimaplan 2050 sat et lokalt delmål om 90%
CO2-reduktion allerede i 2030 i forhold til 2019 og et mål om klimaneutralitet senest i 2050.
Gentofte Kommune er en fremsynet og klimabevidst kommune, hvor den grønne profil bidrager til at gøre
kommunen attraktiv at bo, leve og arbejde i. Ansvarlighed og fælles handlinger er de bærende værdier for
arbejdet med bæredygtighed, og arbejdet tager afsæt i tre principper, der kan fremme en fælles indsats på
bæredygtighedsområdet: Vi skal se hinanden som partnere, kommunikation skal motivere, informere og
forbinde; det skal være nemt at bidrage til bæredygtig udvikling.
I 2023 vil anbefalingerne fra opgaveudvalget FN’s verdensmål og Klimaplan 2050 blive brugt som løftestang
for nye partnerskaber, samarbejder og initiativer og som en fælles referenceramme for bæredygtig
udvikling i Gentofte. Vi skal værne om klimaet, miljøet og om hinanden – og gøre en ekstra indsats for at
skabe rammerne for et aktivt og sundt liv med høj livskvalitet for alle.
Der vil fortsat i 2023 arrangeres en række temamøder, arrangementer og aktiviteter, der annonceres på
den digitale platform bæredygtigtgentofte.dk. Her kan alle se og blive inspireret af de bæredygtige tiltag,
der er i gang i Gentofte. Samtidigt kan Gentofteborgere få sparring til at gøre en bæredygtig idé til
virkelighed.

Grøn energi
Kommunen er i fuld gang med at udbygge fjernvarmetilslutningen i eksisterende fjernvarmeområder.
Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune startede i 2010. Fjernvarmeudbygningen er en
væsentlig brik i Klimaplan 2050, da den igangværende udbygning af fjernvarmen vil medføre 24.200 tons
sparet CO2 årligt.
Udrulningen af fjernvarmen er en stor succes. På de veje, hvor fjernvarmen udbygges, ligger
tilslutningsprocenten omkring 85 pct. Det er en meget høj tilslutningsprocent, som viser, at borgerne er
interesserede i at få fjernvarme og dermed være med til at mindske CO2-udledningen.
Allerede i 2010 vedtog Gentofte Kommune en ambitiøs plan for at udrulle fjernvarmen. Kun de første faser
blev imidlertid gennemført, fordi statens samfundsøkonomiske beregningsmodel satte en stopper for den
videre udbygning. Folketinget gjorde det i 2021 muligt at genoptage fjernvarmeudbygningen, hvorefter
Gentofte Kommune straks genoptog udbygningen, som forventes at løbe frem til 2027.
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Energibesparelser i private og kommunens egne bygninger bidrager også til både at reducere CO2udledningen og styrke indeklimaet. I forhold til de kommunale bygninger er der fokus på både at undgå
energispild, have veldrevne tekniske anlæg samt øge bevidstheden om energi hos brugere og ansatte i de
enkelte institutioner og skabe et medansvar hos disse for energirigtig adfærd.

Cirkulær økonomi
Gentofte Kommunes ”Affaldsplan 2021-2032” har fire overordnede hovedtemaer: Mindre affald / Mere og
bedre genanvendelse / Smartere affaldsløsninger / Kommunikation, samskabelse og læring. Med denne
affaldsplan tager vi de næste skridt mod en cirkulær omstilling, hvor især forebyggelse af affald og genbrug
vil være i fokus.
Genanvendelse af affaldets ressourcer, så de indgår som råvarer i nye produkter, byggerier, mv., har været i
fokus i mange år. I 2022 er der i Gentofte indført sortering af madaffald, og der vil i de kommende år
yderligere blive indført sortering af tekstiler, drikkevarekartoner og pap i beholdere tæt ved husstandene.
Den udvidede sortering skal sammen med en udvikling af storskraldsordningen være nogle af de initiativer,
der vil kunne øge Gentoftes genanvendelsesprocent.
På genbrugsstationen bliver der årligt afleveret over ca. 40.000 tons affald. Heraf bliver 82 % genanvendt.
Foruden genanvendelse vil direkte genbrug få mere fokus for affaldsområdet. På genbrugsstationen med
øget frasortering af indbo og byggeaffald, der kan genbruges, som det er, eller istandsættes og repareres. I
storskraldsordningen skal de ting og sager, der er brugbare og kan kanaliseres videre til nye hjem,
indsamles til direkte genbrug. Der arbejder for yderligere sortering og genanvendelse i 2023.
Et højt serviceniveau og digitalisering tænkes fortsat ind i udviklingen af nye affaldsløsninger. Det gælder
brug af sensorer i affaldsspande, selvbetjeningsløsninger, og hurtigt svar om sortering og hvornår affaldet
hentes.
At klæde borgerne på til at tage de rigtige valg for affaldet vil som tidligere blive bakket op med en
omfattende informations- og formidlingsindsats gennem faste og nye mere visuelle
kommunikationskanaler og i vores læringsmiljø på genbrugsstationen.
Klimatilpasning
Der vil i de kommende mange år være behov for at tilpasse kommunen mod klimaforandringerne og til at
kunne modstå de øgede regnmængder, stigende havvand, stigende grundvand samt ændringer i
temperaturer. I første omgang er den væsentligste klimarisiko for kommunen de øgede regnmængder og
skybrud, som kan skabe oversvømmelser i hele kommunen. Med Spildevandsplan 2022-2032 er der sat en
ny ambitiøs målsætning om, at der frem mod 2050 skal etableres et klimarobust afløbssystem i hele
kommunen, som kan håndtere regnvand og spildevand i hvert sit system. Målet er at skabe mere kapacitet
til fremtidens nedbør og at sikre, at der ikke sker overbelastning af spildevandssystemet ved kraftige
regnhændelser og derved undgå oversvømmelser med spildevandsopblandet regnvand på terræn og til
søer, vandløb og havet.
Når regn- og spildevand håndteres i separate systemer, er der mulighed for at håndtere regnvand på
overfladen. I klimatilpasningen indtænkes således grønne overfladeløsninger, som samtidig kan
understøtte udviklingen af natur og biodiversitet i kommunen. Klimatilpasningen indtænkes i kommunens
planer og projekter (grønne områder, vejprojekter og byudvikling), og der lægges i planlægningen vægt på
at finde arealer, som kan bruges til forsinkelse og rensning af regnvand, og helst så der samtidig opnås
multifunktionelle grønne løsninger i byrummet, som samtidig kan bruges rekreativt.
I 2023 vil der blive udført planlægning af klimatilpasningsprojekter i Hellerup oplandet (det område som
ikke allerede er separat kloakeret) samt Kildeskovsrendens opland. Herudover fortsætter arbejdet med
planlægning af Svanemøllen Skybrudstunnel, som forventes opstartet i 2024.
Kyststrækningen i Gentofte skal ligeledes løbende sikres mod stormflod og stigende havvandsstand som
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følge af klimaforandringerne. Gentofte Kommune fortsætter således i 2023 dialogen med de berørte
grundejere om at tilpasse og udbygge kystsikringen til at modstå de øgede stormflodskoter.

BYENS RUM OG INFRASTRUKTUR
Et sikkert og trygt Gentofte
Det skal være sikkert og trygt at færdes i trafikken i Gentofte Kommune – samtidig med at der er god
fremkommelighed.
Med visionen ’Gentofte Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde’ arbejder vi for, at det skal
være trygt og sikkert at færdes i trafikken samtidig med, at det skal være let at komme frem.
Trafiksikkerhed er ikke kun et spørgsmål om uheld i trafikken. Trafiksikkerhed drejer sig også om tryghed –
altså vores oplevelse af at færdes i trafikken.
Grundlaget for arbejdet med trafiksikkerhed er Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsplan. Med
Trafiksikkerhedsplanen arbejder vi for at gøre det lettere for alle at leve klimaansvarligt, for en grøn by i
form af en by med mere bæredygtig transport og for muligheden for gode liv for alle. Vi styrker indsatsen
for aktive og sunde liv ved blandt andet at sætte ambitiøse mål for sikkerhed, tryghed og cyklisme. Vi
arbejder for at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken, vi styrker indsatsen for den kollektive
transport og muligheden for kombinationsrejser, og vi arbejder for den grønne omstilling i en tid, hvor
transportsektoren forandrer sig med stor hast.
Planen har særligt fokus på følgende emner:
•
•
•
•
•
•

Trafikadfærd og hastighed
Fremtidens trafikant
Parkering
Cykeltrafik
Tilgængelighed
Fremtidens Transport

Planen går på "to ben" og fokuserer på både værktøjer til ændring af trafikadfærd og fysiske tiltag til at
understøtte denne. Der arbejdes med at skabe trafiksikkerhed ud fra principper om: Fokus på adfærd,
samarbejde, kommunikation, viden, test af løsninger og prioritering. Det sker med et fokus på at
gennemføre innovative forsøg med digitale trafik- og adfærdsløsninger.
En god adfærd er grundlaget for at skabe trafiksikkerhed og tryghed. Udgangspunktet for den fremtidige
indsats er derfor, at alle skal tage mere ansvar og vise mere hensyn i trafikken. Der arbejdes med fleksibelt
adfærdsdesign, hvor det er muligt - bl.a. i forbindelse med skoletrafik. Det vil sige tiltag, der påvirker
trafikanterne til at udvise den ønskede adfærd, og som understøttes af den fysiske vejudformning og
afmærkning samt eventuelle relevante kampagner. Nye digitale løsninger afprøves, hvor det kan
understøtte trafiksikkerheden og fremkommeligheden.
Der lægges vægt på at udvikle lokalt ejerskab, før der igangsættes konkrete initiativer. Derfor prioriteres
samarbejde med skoler, grundejerforeninger, butiksejere m.fl. højt. Det betyder f.eks., at der i forhold til
hver enkelt skole i kommunen er løbende dialog med skolebestyrelse/skoleledelse om de konkrete
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og mulige løsninger herpå.
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Vedligeholdte veje, cykelstier og fortove
Et led i god trafiksikkerhed, fremkommelighed og bæredygtig mobilitet på kommunens vejnet er
velvedligeholdte veje, cykelstier, pladser og fortove. Den løbende vedligeholdelse sker med afsæt i
Belægningsstrategien. Belægningsstrategien har til formål at sikre, at vejkapitalen opretholdes, og at der er
god og sikker fremkommelighed. Vedligeholdelsen sker ud fra principper om optimal økonomi, holdbare
materialer, god æstetik og koordinering med øvrige infrastrukturarbejder. Samtidig indtænkes
klimaløsninger, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Fra 2023 arbejdes der efter en opdateret
belægningsstrategi.

Trafikstøj
Trafiktallene har været stigende gennem de senere år, hvilket har betydning for trafikstøj. Trafikstøj fra de
kommunale veje og muligheder for støjreduktion er behandlet i Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan
2021-2026.

Kollektiv trafik
Gentofte Kommune har et veludbygget lokalt busnet, der har god sammenhæng med det overordnede
busnet, S-togsnettet og Metrocityringen. Det er Movia, der står for buskørslen i hovedstadsområdet,
herunder i Gentofte Kommune. Trafikbestillingen hos Movia sker med inddragelse af borgerne med henblik
på at imødekomme ønsker om linjer og frekvenser i det omfang, det er muligt under hensyntagen til det
samlede busnet og den samlede økonomi, herunder analyse og vurdering af konkrete tiltag.
Gentofte Kommune er i gang med at omstille til mere klimavenlig busdrift. Målet er, at alle Movias busser i
fossilfri, og her af er halvdelen elbusser, i 2030. Omstillingen sker via Movia og de øvrige kommuner
efterhånden som de forskellige buslinjer kommer i udbud.
Med henblik på at understøtte kombinationsrejser med cykel og kollektiv transport etableres løbende
trafikknudepunkter på stationer og andre steder med høj koncentration i tilbuddene. På Hellerup Station
blev det første Trafikknudepunkt indviet i 2021. På Vangede Station indvies det næste i 2022.
Trafikknudepunkterne består af p pladser med elladestandere, p pladser til delebiler og samkørsel,
samkørselsbænk, ny og sikker cykelparkering, tryghedsskabende belysning, delecykler og elløbehjul til first
mile/last mile transport.

Rammer for rekreativ udfoldelse i Gentofte
Gentofte Kommune er en grøn kommune, som lægger vægt på adgang til natur og grønne områder i form
af parker, naturområder, haveanlæg, kirkegårde, legepladser, strande og kystnære områder.
De grønne ressourcer og rammerne for den overordnede planlægning og de potentielle
udviklingsmuligheder er beskrevet i Grøn Strukturplan. Udvikling og bevaring af de grønne områder
prioriteres højt, og der er fokus på det rekreative og æstetiske med mulighed for at motionere, nyde
naturen og med plads til leg og oplevelser.
Klimaplan 2050 sætter yderligere fokus på at styrke naturindholdet i de grønne og blå områder og at
udvikle naturpotentialet og biodiversiteten, så der skabes flere levesteder for dyr og planter. Den biologiske
mangfoldighed skal således bevares eller udvikles som er en del af grundlaget for spændende
naturoplevelser. Idet en stor del af kommunens areal udgør private villahaver, er disse også vigtige for
udvikling af biodiversiteten, hvis de indrettes med gode levesteder for dyr og planter og derved fungerer
som grønne korridorer for spredning af dyr og planter. Udviklingen af naturpotentialet skal således ske i
samarbejde med borgerne, virksomheder, grundejerforeninger m.fl.
Vedligeholdelse og udvikling af kommunens grønne områder sker på en skånsom, hensigtsmæssig og
bæredygtig måde med respekt for de forskellige funktioner og ønsker til anvendelsen. Udvikling af flere
grønne elementer i byrummet kan endvidere bidrage til at balancere klimaforandringernes effekter bl.a.
ved at lagre CO2, modvirke ’varme-ø effekt’ og optage/forsinke regnvand.
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På kommunens kirkegårde arbejdes der med at sikre de besøgende gode oplevelser af kirkegården som et
fredfyldt sted. Kirkegårdene skal kunne bruges som lokale åndehuller med grønne rekreative områder, der
kan fremme biodiversitet, under hensyntagen til den primære funktion.
Byrum i Gentofte Kommune bærer præg af æstetisk kvalitet og en rig kulturhistorie. Samtidig dukker der
nye ønsker og behov op – fx nye kulturelle strømninger og integrering af klimatilpasning. Brugen af byrum
tænkes multifunktionelt, og derfor er der fokus på at give plads til det nye samtidig med, at Gentoftes
kulturhistorie medtænkes. Der skal både findes steder til ro og fordybelse og steder rettet mod aktivitet,
motion og leg, samt steder, der ikke på forhånd er lagt fast til en bestemt anvendelse.
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Faktaboks

FJERNVARME
Serviceselskabet Gentofte Gladsaxe Fjernvarme blev etableret 1. april 2018.
Serviceselskabet skal betjene kunder og borgere på vegne af de to kommuner, i forhold til
levering af fjernvarme og udbygge fjernvarmen i de to kommuner.
De to kommuner ejer fortsat deres fjernvarmenet. I Gentofte Kommune består nettet af:
•
•
•
•

Mere end 100 km fjernvarmeledninger
Tre vekslerstationer
Tre spidslaststationer
De seks stationer har en samlet effekt på ca. 200 MW.

Faktaboks

PARK OG VEJ
Park og Vej varetager udvikling, vedligeholdelse og drift af:
•
•
•
•

Grønne områder og kirkegårde
Veje, fortove og cykelstier
Skovshoved og Hellerup Havn
Charlottenlund Strandpark, Bellevue Strandpark I/S og Charlottenlund Camping.

Endvidere varetager Park og Vej følgende centrale opgaver i kommunen:
•
•
•
•

Udmøntning af Trafiksikkerhedsplaner
Koordinering af kollektiv trafik
Vintervedligeholdelse
Begravelser (drift af kapeller på Gentofte og Mariebjerg kirkegårde).
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Faktaboks

AFFALD OG GENBRUG
Affald og Genbrug driver og udvikler affalds- og genbrugsordninger med ansvaret for:
•

1 genbrugsstation med over 220.000 årlige besøgende

•

130 standpladser til glas- og aviskuber, heraf en med nedgravet kube til glas og
papir. 60 af standpladserne har batterikuber, 5 har kuber til plast og metal

•

Afhentning af dagrenovation, genbrugsbeholder til madaffald, papir og glas, plast,
metal, miljøboks, storskrald og haveaffald fra ca. 13.000 énfamiliesboliger samt
lignende ordninger fra ca.20.000 etageboliger.

•

Kompostbeholdere til grønt affald til rådighed for husstande i villaer og
rækkehuse.

Herudover varetager Affald og Genbrug følgende opgaver:
•

Myndighed og vejleder inden for erhvervsaffald.

•

Tovholder på kommunens 'Ren by - Hver dag' indsats.

•

Bekæmpelse af skadedyr.

•

Drift af en lokal formidlingstjeneste, hvor bl.a. skolebørn kan lære om affald, miljø
og ressourcer

Faktaboks

NATUR OG MILJØ
Natur og Miljø er miljømyndighed for borgere, virksomheder og kommunens egne
opgaveområder. Natur og Miljø bidrager til kommunens bæredygtighedsarbejde og står
bl.a. for koordinering af den borgerdrevne indsats med udvikling af mere biodiversitet:
•

Koordinering og understøttelse af borger- og virksomhedsrettede initiativer som
understøtter en bæredygtig adfærd; herunder udvikling af mere biodiversitet

•

En tværgående indsats for at tilpasse kommunen til de klimaforandringer, der vil
komme i form af mere og kraftigere regn, øget havvandstand, øget grundvandsstand samt højere temperatur

•

Naturbeskyttelse, beskyttelse af grundvandsressourcen, forebyggelse af
jordforurening samt miljøtilsyn.
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Park og Vej

Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.

Udbudsgruppe A
Id nr.

Status

Placering

Lokalitet

2022-001

Planlagt
Udbud 22

1

2022-022

Planlagt
Udbud 22

2022-026

Planlagt
Udbud 22

Foto

Type

Antal

Forslagsstiller

Målgrupper

Bellevuevej 7A

AC

2/4

Park og Vej

Beboere,
Teater-,
Strand- og
Skovgæster

2

Tranegårdsvej 73

AC
DC

3/6
1/2

Park og Vej

Beboere,
Brugere af
Stationen

P-plads mellem nr. 73 og 77

3

Rosenstandsvej 12

AC

2/4

Park og Vej

Beboere,

Ekstra anlægsbehov:
• Etablering af øer (heller) i
vejarealet til ladestandere

Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.

Bemærkninger

Udbudsgruppe B
Id nr.

Status

Placering

Lokalitet

2022-003

Planlagt
Udbud 22

1

2022-037

Planlagt
Udbud 22

2022-023

Planlagt
Udbud 22

Foto

Type

Antal

Forslagsstiller

Målgrupper

Kystvejen 26

AC
DC

3/6
1/2

Park og Vej

Beboere,
Havnegæster

2

Vangedevej 135

AC
DC

2/4
1/2

Park og Vej

Beboere,
Brugere af
Station

3

Tranegårdsvej 59

AC

2/4

Park og Vej

Beboere,
Brugere af
Stationen

Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.

Bemærkninger

Ekstra anlægsbehov:
• Etablering af øer (heller) i
vejarealet til ladestandere

Udbudsgruppe C
Id nr.

Status

Placering

Lokalitet

2022-009

Planlagt
Udbud 22

1

2022-028

Planlagt
Udbud 22

2022-034

Planlagt
Udbud 22

Foto

Type

Antal

Forslagsstiller

Målgrupper

Bengtasvej 2

AC

2/4

Borger

Beboere

2

Ejgårdsvej 11

AC
DC

3/6
1/2

Park og Vej

Beboere,
Brugere af hal
og bibliotek

P-plads ved Ordruphallen

3

Vangede Bygade 45

AC

2/4

Park og Vej

Beboere,
Brugere af
biblioteket,
Bydelscenter

P-plads bag ved biblioteket

Udbudsgruppe D
Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.

Bemærkninger

Id nr.

Status

Placering

Lokalitet

2022-010

Planlagt
Udbud 22

1

2022-029

Planlagt
Udbud 22

2022-027

Planlagt
Udbud 22

Foto

Type

Antal

Forslagsstiller

Målgrupper

Annasvej 2

AC

2/4

Park og Vej

Beboere

2

Adolphsvej 25

AC
DC

2/4
1/2

Park og Vej

Beboere,
Brugere af hal
og svømmehal

P-plads ved Kildeskovshallen

3

Bregnegårdsvej 25

AC

2/4

Park og Vej

Beboere,
Brugere af hal
og
idrætsanlæg

P-plads ved Maglegårdshallen

Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.

Bemærkninger

Udbudsgruppe E
Id nr.

Status

Placering

Lokalitet

2022-011

Planlagt
Udbud 22

1

2022-002

Planlagt
Udbud 22

2022-025

Planlagt
Udbud 22

Foto

Type

Antal

Forslagsstiller

Målgrupper

Tranevænget 8

AC

2/4

Park og Vej

Beboere

2

Strandvejen 453

AC
DC

3/6
1/2

Park og vej

Teater-,
Strand- og
Skovgæster

P-plads bag Bellevue Teater

3

Kollegievej 6

AC

2/4

Park og Vej

Beboere

Ekstra anlægsbehov:
• Etablering af øer (heller) i
vejarealet til ladestandere

Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.

Bemærkninger

Udbudsgruppe F
Id nr.

Status

Placering

Lokalitet

2022-017

Planlagt
Udbud 22

1

2022-040

Planlagt
Udbud 22

2022-004

Planlagt
Udbud 22

Foto

Type

Antal

Forslagsstiller

Målgrupper

Bemærkninger

Sankt Peders Vej 5

AC
DC

3/6
1/2

Park og Vej

Beboere,
Bydelscenter

P-plads på hjørnet af Sankt
Peders Vej og Svanemøllevej

2

Thulevej 6

AC

3/6

Park og Vej

Beboere,
Brugere af
Station
Brugere af
Skolen

Ekstra anlægsbehov:
• Etablering af øer (heller) i
vejarealet til ladestandere

3

Strandvejen 347

AC

2/4

Park og Vej

Beboere,
Restaurentgæster

Ekstra anlægsbehov:
• Etablering af øer (heller) i
vejarealet til ladestandere

Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.

Udbudsgruppe G
Id nr.

Status

Placering

Lokalitet

2022-019

Planlagt
Udbud 22

1

2022-008

Planlagt
Udbud 22

2022-041

Planlagt
Udbud 22

Foto

Type

Antal

Forslagsstiller

Målgrupper

Bemærkninger

Ryvangs Alle 92

AC
DC

3/6
1/2

Park og Vej

Beboere,
Brugere af
Stationen,
Bydelscenter

P-plads ved Hellerup Station

2

Strandvejen 144A

AC
DC

2/4
1/2

Park og Vej

Strand-,
Skov- og
Restaurentgæster

3

Ellegårdsvej 35

AC

1/2

Park og Vej

Beboere

Udbudsgruppe H
Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.

Id nr.

Status

Placering

Lokalitet

2022-020

Planlagt
Udbud 22

1

2022-042

Planlagt
Udbud 22

2022-032

Planlagt
Udbud 22

Foto

Type

Antal

Forslagsstiller

Målgrupper

Bemærkninger

Rygårds Alle 25

AC
DC

4/8
1/2

Park og Vej

Beboere,
Brugere af
Stationen

P-plads på hjørnet af Rygårds
Alle og Rygårdsvænget

2

Lyngbyvej 315A

AC

2/4

Park og Vej

Beboere

Tæt på Kildegårdsplads

3

Jægersborg Alle 185

AC

2/4

Park og Vej

Beboere

Ekstra anlægsbehov:
• Etablering af øer (heller) i
vejarealet til ladestandere

Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.

Udbudsgruppe I
Id nr.

Status

Placering

Lokalitet

2022-030

Planlagt
Udbud 22

1

2022-007

Planlagt
Udbud 22

2022-038

Planlagt
Udbud 22

Foto

Type

Antal

Forslagsstiller

Målgrupper

Bemærkninger

Kirketorvet 9

AC
DC

2/4
1/2

Park og Vej

Beboere,
Brugere af
Kirke, Station
og
Bydelscenter

P-pladsen, den nordlige del

2

Strandvejen 152

AC
DC

2/4
1/2

Park og Vej

Cafégæster,
Gæster til
strandpark og
søbad

3

Dalstrøget 64

AC

3/6

Park og Vej

Beboere

Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.

Udbudsgruppe J
Id nr.

Status

Placering

Lokalitet

2022-039

Planlagt
Udbud 22

1

2022-024

Planlagt
Udbud 22

2022-031

Planlagt
Udbud 22

Foto

Type

Antal

Forslagsstiller

Målgrupper

Plantevej 43

AC
DC

2/4
1/2

Park og Vej

Beboere,
Brugere af
Bydelscenter

2

Bernstorffsvej 161

AC
DC

3/6
1/2

Park og Vej

Beboere,
Ansatte og
Brugere af
Rådhuset

P-plads overfor Rådhuset

4

Ermelundsvej 46

AC

2/4

Park og Vej

Beboere,
Brugere af
plejecenter

Ekstra anlægsbehov:
• Etablering af øer (heller) i
vejarealet til ladestandere

Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.

Bemærkninger

Udbudsgruppe REST
Id nr.

Status

Prioritet

Lokalitet

2022-033

Forslag

4

2022-035

Forslag

2022-036

Forslag

2022-043

Forslag

Foto

Type

Antal

Forslagsstiller

Målgrupper

Bemærkninger

Ørnegårdsvej 36

AC

2/4

Park og Vej

Beboere

Ekstra anlægsbehov:
• Etablering af øer (heller) i
vejarealet til ladestandere

4

Vangedevej 8

AC

2/4

Park og Vej

Beboere

Ekstra anlægsbehov:
• Etablering af øer (heller) i
vejarealet til ladestandere

4

Sognegrænsen 6

AC

2/4

Park og Vej

Beboere

Strandlund?

AC

Park og Vej

Beboere

Note: I kolonnen ”Antal” er anført antal ladestandere og antal p-pladser. Eks vis. 3/6 = 3 standere og 6 pladser.
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Gentofte Kommunes høringssvar til Vandområdeplan 2021-2027
Gentofte Kommune har gennemgået Forslag til Vandområdeplan 2021-2027. Gentofte
Kommune har udover grundvandet følgende vandområder, der er omfattet af planen: Gentofte
Sø, Gentofterenden, Søborghusrenden/Nordkanalen samt Øresund.
Gentofte Kommune har følgende bemærkninger:
Målsætninger
I Forslag til Vandområdeplan 2021-2027 er alle vandområder målsat som ’God økologisk
tilstand’.
Gentofterenden er i perioden 2017-2019 blevet klimatilpasset, og der er sket betragtelige
ændringer i vandløbets fysiske forhold. Vandløbets profil er blevet bredere og uden fliser langs
bredder og i bunden, og der er lagt op til et nyt vandløbsregulativ med mere skånsom
vedligeholdelse af vandløbet. Der er således potentiel mulighed for at skabe bedre vilkår for flora
og fauna; om end det forventes at tage lang tid, førend flora og fauna indfinder sig. Kommunen
vurderer således, at det kan være svært på kort tid at opnå ’God økologisk tilstand’.
Det er uklart, om Gentofterenden er omfattet af de generelle fristforlængelser for vandområder
(uden indsatskrav). Gentofte Kommune anmoder om fristforlængelse for målopfyldelse for
Gentofterenden til næste planperiode.
Indsatskrav
I Vandområdeplan 2021-2027 er der fastsat indsatskrav til 9 regnbetingede udløb til
Søborghusrenden/Nordkanalen, og heraf er de 3 udløb placeret i Gentofte Kommune, mens de
resterende 6 udløb er placeret i tilstødende kommuner. I Gentofte Kommune er der indsatskrav
til de 3 regn betingede udløb med ID U21, U21a og U25.
I den tidligere Vandområdeplan 2015-2021 var der fastsat indsatskrav for i alt seks
overløbsbygværker til Søborghusrenden/Nordkanalen. Kommunen har som led i
Spildevandsplan 2011-2014 etableret en bassinledning langs Søborghusrenden og i den
forbindelse blev 3 overløbsbygværker nedlagt.
I Forslag til Vandområdeplan 2021-2027 er videreført indsatskrav for de tre resterende
overløbsbygværker. Indsatskravene til Søborghusrenden/Nordkanalen forventes opfyldt med
Natur og Miljø
Telefon: 39988579
Afd.tlf.:39988575

Bernstorffsvej 161, 2920
Charlottenlund
Hovedtlf.nr.: 3998 0000
www.gentofte.dk

Mandag-Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-14.00
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etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel, som beskrevet nedenfor, men idet denne først
forventes ibrugtaget i år 2030, anmoder Gentofte Kommune om fristudsættelse for
Søborghusrenden/Nordkanalen.
Der er ikke - udover for Søborghusrenden/Nordkanalen - fastsat indsatskrav til øvrige
vandområder eller grundvand i kommunen.
Arbejdet mod målopfyldelse
Gentofte kommune har i april 2022 sendt forslag til spildevandsplan for 2022-2032 i høring.
Med denne spildevandsplan sætter Gentofte Kommune rammerne inden for regn- og
spildevandsområdet. Særligt for Spildevandsplan 2022-2032 er, at afløbssystemet i Gentofte
fremadrettet bliver anlagt som et fuldt separat system, hvor spildevand og regnvand fra tage, veje
og andre befæstede overflader bliver håndteret i to adskilte systemer. Ved at adskille regnvand
fra spildevand vil der, når strategien er fuldt implementeret, ikke længere ske overløb med
spildevandsopblandet regnvand til natur- og vandområder, og der vil ikke ske oversvømmelse af
kældre med opblandet spildevand.
Som led i separeringen etableres som noget af det første Svanemøllen Skybrudstunnel, som
planlægges udført af Novafos og Hofor på tværs af de tre kommuner København, Gentofte og
Gladsaxe. Projektet er p.t. under VVM-vurdering, og anlægsarbejdet forventes opstartet i 2024
og færdiggjort til ibrugtagning i 2030. Med etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel vil
overløbene fra overløbsbygværker til Søborghusrenden/Nordkanalen i stedet ledes til den nye
skybrudstunnel, som vil fungere som bassinledning for efterfølgende at ledes til rensning. Med
dette projekt er der iværksat den nødvendige indsats for at imødekomme vandområdeplanens
indsatskrav for Søborghusrenden/Nordkanalen, om end det forventeligt ikke kan nås indenfor
tidsfristen 2027.
Med en vedtaget spildevandsplan vil separeringen ske opland for opland i hele kommunen frem
mod 2050, hvor alle overløb forventes fjernet. Der vil frem mod 2050 opnås effekter af
separeringen i form af gradvis reduktion af overløb til vandområderne. Separeringen forventes
således at udgøre et afgørende bidrag mod målopfyldelsen om ’God økologisk tilstand’ for de
øvrige vandområder Øresund, Gentofte Sø og Gentofterenden. Arbejdet mod målopfyldelsen for
Øresund vil ligeledes være afhængigt af andre kommuners indsatser. Samlet er Gentofte
Kommune tilfredse med, at fristen for målopfyldelse er blevet udskudt til næste planperiode.
Den ændrede tilstandsvurdering af Gentofte Sø fra ’God økologisk tilstand’ til ’Dårlig økologisk
tilstand’ er primært begrundet i fund af kviksølv i fisk, gør, at søen ikke - som hidtil - lever op til
målsætningen. Da det er vurderet, at naturlige forhold i Gentofte Sø ikke muliggør målopfyldelse
inden udgangen af 2027, er Gentofte Kommune tilfredse med, at fristen for målopfyldelse er
blevet forlænget til efter 2027.
Indsatsbehov for Gentofte Sø er endvidere angivet til en reduktion på 8 kg fosfor pr år. Det
fremgår ikke, hvordan tallene er fremkommet, herunder hvilke data, der er brugt og hvilke
beregninger, der er gennemført. Selvom der ikke er konkrete indsatskrav til Gentofte Sø, ønsker
Gentofte Kommune at få tilsendt de relevante bagvedliggende data og beregninger.
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Gentofte Kommune vil i den kommende planperiode gerne i dialog med Miljøstyrelsen om
vurdering af realistiske og hensigtsmæssige indsatser ift. kviksølv i Gentofte Sø, og hvad vi skal
forvente af indsatskrav for Gentofterenden.

Med venlig hilsen
Lea Brinkkjær Estø
Natur og Miljø
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Side 3 af 3

Dokument Navn:

Kvartalsrapport KMT 1. kvartal 2022.docx

Dokument Titel:

Kvartalsrapport KMT 1. kvartal 2022

Dokument ID:

4557937

Placering:

Emnesager/Kvartalsrapport 1. kvartal 2022
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget /Dokumenter

Dagsordens titel

Kvartalsrapport 1. kvartal 2022 Klima,- Miljøog Teknikudvalget

Dagsordenspunkt nr

7

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

3

Dette dokument blev genereret af

Gentofte Kommune

Kvartalsrapportering
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
maj 2022

INDHOLD
Et Klimaansvarligt og Bæredygtigt Gentofte...................................................................................................................... 3
Ren By – Hver dag.............................................................................................................................................................. 5
Klimatilpasning .................................................................................................................................................................. 9
Begrønning ...................................................................................................................................................................... 11
Trafik ............................................................................................................................................................................... 12
Forsyning ......................................................................................................................................................................... 13
Større anlægsarbejder i kommunen ................................................................................................................................ 26
ØKONOMI........................................................................................................................................................................... 27

2

ET KLIMAANSVARLIGT OG BÆREDYGTIGT GENTOFTE
KLIMASPOTS I DYSSEGÅRD OG GENTOFTE
Fra 1. marts har medarbejdere fra
Bæredygtigt Gentofte stået klar på
bydelsbibliotekerne i Dyssegård og
Gentofte med viden og ideer til en
bæredygtig hverdag. Klimaspot er
resultatet af kommunalbestyrelsens ønske
om give borgerne har mulighed for at
henvende sig med spørgsmål om grøn
omstilling og bæredygtig livsstil. Det kan fx
være om bæredygtige transportløsninger,
energibesparelser i hjemmet, biodiversitet i
egen have, håndtering af regnvand m.m.
De to klimaspots i Dyssegård og Gentofte er
blevet til i tæt samarbejde med
Foto: Klimaspot ved Gentoftegade Bibliotek, hvor borgere kan få viden og idéer til en bibliotekerne i Gentofte Kommune og er et
klimavenlig hverdag.
forsøg, som bliver evalueret efter
sommerferien. Hvis det viser sig, at konceptet er brugbart og at der er efterspørgsel hos borgerne, kan det nemt udvides til
at omfatte de resterende bydelsbiblioteker. Man kan møde medarbejdere fra Bæredygtigt Gentofte hver tirsdag kl. 16-18
på Dyssegård Bibliotek og hver onsdag kl. 10-12 på Gentoftegade Bibliotek.

DANMARKS VILDESTE KOMMUNE – FRØFEST OG FLERE ’VILD-HAVE-AMBASSADØRER’
Det er over et år siden, at Gentofte Kommune tilmeldte sig biodiversitetskonkurrencen – Danmarks Vildeste Kommune,
hvor alle landets 98 kommuner deltager. Konkurrencen slutter i juni måned, så derfor er det nu, slutspurten skal sættes ind,
hvis vi skal gøre os forhåbninger om at være med i kampen om titlen som Danmarks Vildeste Kommune og den medfølgende
million kroner til naturen.
Brunt, bart og vissent er måske de ord, der passer
bedst på villahaven i vinterperioden. Men februar og
marts er et rigtigt godt tidspunkt at gå en tur rundt i
haven og lægge planer for året i haven – og meget
gerne vilde planer. Som led i at klæde borgerne godt
på rent fagligt ift. hvad biodiverstiet er og hvorfor det
er vigtigt at vende udviklingen, har indsatsen været
fokuseret på uddannelse af borgerne som ’Vild Haveambassadører’. Disse ambassadører skal bidrage til at
få mere biodiversitet i bl.a. kommunens mange villa
haver og at formidle budskabet videre til venner og
naboer. Grøn Guide og Bæredygtigt Gentofte har
således over flere omgange udbudt kurser i
biodiversitet samt afholdt Frøfest på Ordrup
Bibliotek.
Foto: Borgere på besøg i en ’Vild Have-ambassadørs’ egen have.
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Gentofte Kommunes mange villahaver fungerer som ’puslespilsbrikker’, der sammen forbinder kommunens naturområder
og øger muligheden for spredning af insekter og smådyr. Ved at skabe plads til lidt mere af den vilde natur i haven, får
planter, insekter og smådyr mere plads at leve på.

DK2020 KLIMAPLAN
I det forgange kvartal er dialogen med interessenterne fortsat som led i
bl.a. at skabe et kvalificeret vidensgrundlag ift. borgere, erhvervsliv og
foreningers interesse og engagement i klimadagsordenen.
Administrationen har været i dialog med netværket af de største
grundejerforeninger, det nyetablerede netværk af ungdomsuddannelser
samt et netværk af virksomheder i Tuborg Havn og Kongelig Dansk
Yactklub, der er under opstart.
Desuden indgik administrationen i februar måned et klimapartnerskab med
Gentofte Hospital/Region Hovedstaden. I 2022 vil vi samarbejde om bl.a.
trafikale tiltag, der kan gøre det lettere for Gentoftes Hospitals
medarbejdere at transportere sig bæredygtigt, biodivers beplantning på
hospitalets
arealer og undersøge muligheder for at bruge overskudvarme fra hospitalet til anvendelse i fjernvarmen i Gentofte
Kommune.
Kommunalpolitisk Topmøde dannede den 18. marts 2022 ramme om uddelingen af KL’s nye grønne pris, Kommunernes
KLimapris. KL havde modtaget hele 64 indstillinger til prisen hvoraf fire indstillinger blev nominet og Middelfart Kommunes
Grønne energifællesskaber kåret som vinder.
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REN BY – HVER DAG
REN BY TEGNEKONKURRENCE OG UDSTILLING
En svane med plastik i maven, en skraldespand, der gerne vil spise affaldet, og Rip, Rap og Rup på skraldejagt. Det var
bare nogle af de mange små kunstværker, kommunen modtog i forbindelse med Ren Bys tegnekonkurrence, der blev sat i
gang i januar. Tilslutningen til konkurrencen var stor og 200 tegneglade børn (og voksne) har tegnet deres bud på en ren
by, hvor man kunne vinde at få sin tegning på nogle af byens skraldespande.
Et dommerudvalg bestående af to børn, der er aktive i kampen mod affald i Gentofte, borgmesteren, en spejderleder for
pigespejderne i Gentofte/Vangede samt medarbejder fra Park og Vej, mødtes i februar for at kåre vindertegningerne. 18
vindertegninger blev udvalgt, og de kan nu ses på 30 af byens skraldespande opsat med folier i Gentofte-design.
Skraldespandene skal minde alle om at medvirke til at holde byen ren.
Helt fra start havde vi også planlagt at lave en udstilling med tegningerne i samarbejde med Dyssegård Bibliotek.
Udstillingen har fået titlen ’Ren by streger i børnehøjde’, og den viser alle de flotte, farverige og indlevende tegninger,
som vi har fået. Udstillingen blev åbnet den 17. marts, hvor børnehuset Stolpehøj var med til ferniseringen. Udstillingen
kan ses frem til den 24. april på biblioteket, hvorefter udstillingen rykker videre til Tjørnegårdsskolen.

Foto: Her ses skraldespandene udsmykket med vindertegningerne fra ’Ren bys tegnekonkurrence’. Vi håber, at
skraldespandene med deres flotte og indlevende tegninger kan inspirere til at holde byen ren.
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Foto: Farveblyanter er blevet spidset og tuscher er flittigt blevet brugt i Ren bys tegnekonkurrence. Tegningerne viser, at
børnene har en stor indlevelse og forståelse for problematikken om en ren by.

NY REN BY FORÅRSPLAKAT
Den nye ren by forårsplakat tager udgangspunkt i Gentofte Sø, hvor fire unge mennesker nyder morgensolen på
hængebroen, måske på vej hjem efter en sen bytur. Plakaten har været under udarbejdelse i februar og marts måned og er
lavet i et samarbejde med illustratoren Mads Berg.
Plakaten er den i sidste i rækken af fire ren by plakater, hvor den første blev tegnet i sommeren 2021. De fire plakater vil
blive genbrugt i indeværende og kommende år, hvor de med deres retrostreg og Gentofte stemning vil minde borgerne om,
at byen er smukkest, når der ikke ligger henkastet affald.
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Foto: Forårsplakaten kan ses rundt om i kommunen fra slutningen af marts og hele april måned.

AFFALDSINDSAMLINGEN 2022
Det tidlige forår er gået med at arrangere Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling den 3. april i et samarbejde
med DN Gentofte. En plakat er udarbejdet til at gøre opmærksom på indsamlingen, og der er lavet presse for indsamlingen
på kommunens sociale medier og i Villabyerne. Herudover er dagtilbud og skoler blevet inviteret til at deltage i indsamlingen.
Flere børnehaver har op til affaldsindsamlingen lånt en trækvogn med gribetænger til at samle skrald.
Maglegårdsskolen tyvstartede affaldsindsamlingen i marts måned, hvor de seje elever fra 0.-5. årgang fik samlet 114 kg
affald. Skolen har tradition for at samarbejde med Affald og Genbrug om affaldsindsamlingen. I år havde vi arrangeret, at
de ca. 300 elever skulle møde vores skraldemænd og se en skraldebil tæt på.
De to skraldemænd kom på lidt af en opgave, for der var mange nysgerrige og relevante spørgsmål fra eleverne.
Skraldemændene viste også eleverne, hvordan en skraldebil fungerer og fortalte, hvad der sker med affaldet bagefter.
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Foto: Skraldemanden Casper viser og fortæller her, hvorfor affaldet ikke bliver blandet sammen i skraldebilen, når 2-rums
beholderne tømmes. Det var også en stor oplevelse for eleverne at komme ind i skraldebilen.

Foto: Der blev reklameret for affaldsindsamlingen på kommunens kultursøjler. DN Gentofte havde været forbi i alle
bystrøg og sætte plakater op i butikkerne.
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KLIMATILPASNING
SVANEMØLLEN SKYBRUDSTUNNEL – STATUS FOR PROJEKTET
Svanemøllen Skybrudstunnel (SST) er et stort tværkommunalt klimatilpasningsprojekt med Novafos og Hofor som bygherre,
og projektet skal sikre mod oversvømmelser i den sydlige del af Gentofte, den nordøstlige del af København samt den
østlige del af Gladsaxe. For Gentofte Kommune vil SST i den sydvestlige del af kommunen udgøre ’rygraden’ i de
klimatilpasningstiltag, der samlet skal imødegå og mindske gener ved oversvømmelser fra skybrud samt væsentligt
reducere de overløb, der i dag sker til Søborghusrenden og Nordkanalen ved kommunegrænsen til Gladsaxe og Københavns
Kommune. Herudover vil tunnelen ligeledes reducere overløb til Øresund ved Vilhelmdalsløbet på grænsen til Københavns
Kommune. Etablering af SST er således et afgørende tiltag for at imødekomme krav i statens vandområdeplaner om at
reducere de såkaldte ’regnbetingede udløb’.
Skybrudstunnelen skal ligge i en dybde på mellem 10 meter og 30 meter under jorden. Tunnelen er planlagt med en sydligt
beliggende tunnelgren i København og en anden tunnelgren beliggende med start i Nordkanalen (NOK) ved grænsen til
Gladsaxe Kommune og videre under Dyssegårdsparken (DYS) og Søholmslund (SOL), hvor en sidegren fra Studiebyen kobles
på. De to tunnelgrene mødes ved Svanemøllens Kaserne (SVK) og ledes derfra underjordisk ud i Svanemøllebugten, hvor
udløbspunktet
bliver
ved
Fiskerihavnen (FSK) ved spidsen af
Nordhavn, se nedenstående figur.
For at kunne føre vand ned i tunnelen
og for at kunne udføre selve
tunnelkonstruktionen,
er
det
nødvendigt med et antal skakte langs
tunnelen. Etableringen af skaktene vil
betyde, at der skal være byggepladser
ved skaktene i anlægsfasen. I Gentofte
skal der etableres skakte ved
Nordkanalen
(NOK),
i
Dyssegårdsparken (DYS), Rygårds Alle
(RYA),
Studiebyen
(STU)
og
Lundeskovsvej (LUN).

Foto: Forløb af Svanemølleskybrudstunnel med skaktene NOK, DYS, LUN, STU og RYA, der placeres i Gentofte Kommune.
Udløbspunkt ligger ved Fiskerihavnen (FSK) i Københavns Kommune.

VVM og høringsproces
Etablering af et stort skybrudstunnel projekt forventes at kunne påvirke miljøet, og kan derfor kun
realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet og en efterfølgende VVM-tilladelse efter
miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for denne miljøvurdering. Hofor og
Novafos har således som bygherrer for projektet siden 2019 arbejdet på den miljøkonsekvensrapport, som skal beskrive
projektet i detaljer, projektets miljømæssige påvirkninger samt hvad der gøres for at undgå eller mindske eventuelle
væsentlige skadelige virkninger, der skal ligge til grund for myndighedens vurdering om VVM-tilladelse.
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Den første offentlige høring ifm VVM processen i starten af 2019 gav anledning til 76 høringssvar, som bl.a. gav input til det
videre arbejde med projektet. På baggrund af høringen foretog Miljøstyrelsen en afgrænsning af de miljøemner, der er
relevante for projektet, og besluttede hvilke alternativer der skulle indgå i miljøkonsekvensvurderingen. Forslaget om udløb
ved Tuborg Syd, som i første omgang var en af tre forslåede placeringer, blev fravalgt, og det blev besluttet, at der skulle
arbejdes videre med 3 placeringer af udløbspunktet ved hhv. Svaneknoppen (v. Svanemøllehavnen), Færgehavn Nord
(nordvestlige del af Nordhavn) samt Fiskerihavnen (FSK, nordvestlige spids af Nordhavn, se figur).
Den 1. supplerende høring blev gennemført i februar 2020 begrundet i nye placeringer af potentielle udløbspunkter for
tunnelen og tilretninger af skaktplaceringer, herunder at der som led i at sikre Studiebyen mod oversvømmelser ved
Søholmslund skal etableres en supplerende skybrudstunnelledning, der leder regnvandet fra Studiebyen ned i skakten og
videre i Svanemøllen Skybrudstunnel. Denne supplerende ledning vil medføre byggegruber/skakte ved krydset
Lundegårdsvej/Rygårds Alle, Rygårds Alle/Lundeskovsvej og i den vestlige ende af Lundeskovsvej ud for Søholmslund.
By og Havn indgav et høringssvar, hvori de modsatte sig en placering af udløbspunktet på Færgehavn Nord, da denne
placering ville konflikte med byudviklingsinteresser. Vejdirektoratet oplyste endvidere, at det ikke er muligt at placere en
arbejdsplads til udløbspunktet ved Færgehavn Nord før tidligst 2026, da det konflikter med det igangværende anlæg af
Nordhavnstunnelen.
Efterfølgende besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Københavns
Kommune i september 2020, at projektet skal gå videre med
udløbspunktet Fiskerihavnen (FSK) som den miljømæssigt mest
hensigtsmæssige og realiserbare placering for udløbspunktet.
Den 2. supplerende høring blev gennemført i februar-marts 2021
begrundet i det ændrede udløbspunkt ved Fiskerihavnen samt at der
skal etableres ny tømmeledning mellem udløbspunktet ved
Fiskerihavnen og det eksisterende kloaksystem i Nordhavn samt
ændres ledningsføring i København.

Forventet tidsplan for SST-projektet
Juli-september
miljøkonsekvens
borgermøde

2022:
Offentlig
høring
rapporten inkl. afholdelse

af
af

Ultimo 2022: Miljøstyrelsens endelige VVM tilladelse
Ultimo 2022: SST-projektet inkl. arealreservationer
indskrives som et tillæg til Gentofte Kommunes
spildevandsplan 2022-2032, som kommer i 8 ugers
høring
2024: Opstart af anlægsarbejdet

Hofor og Novafos har herefter arbejdet videre med
2030: Tunnelen forventes taget i brug
miljøkonsekvensrapporten, som planlagt skal i offentlig høring i august til oktober 2022.
Den endelige VVM-tilladelse forventes at foreligge ultimo oktober 2022, mens opstart af anlægsarbejdet forventes i 2024.
Tunnelen er tidligst klar til brug i skybrudssæsonen 2030.
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BEGRØNNING
ET ENDNU GRØNNERE GENTOFTE
Er der belæg for at plante
træer på for eksempel
Bernstorffsvej? Og hvad
har det i så fald af fordele
og ulemper?
Det skal en analyse udført
af konsulentfirmaet NIRAS
blandt andet svare på.

Begrønning af Bernstorffsvej mellem Femvejen og Ellevadsvej. Illustration
udarbejdet af NIRAS. Der er alene tale en modellering af en mulighed, ikke
et projektforslag.

Anbefalinger
opgaveudvalg

fra

Opgaveudvalget Det grønne Gentofte
har anbefalet følgende i forbindelse
med træer på offentlige arealer:
• ”Ordningen med borgerdreven
etablering af vejtræer skal søges
fremmet gennem øget
kommunikation.”
• ”Der står rundt omkring i
kommunen på vejarealer mange
træer, som Gentofte Kommune
har plantet og nu plejer. Nogle
steder er der tale om klassiske
vejstrækninger som fx Jægersborg
Allé, andre steder er fx plantet
træer på små grønne arealer ved
vejkryds.”
• ”Vejtræer skal søges indpasset i
klimaprojekter i videst muligt
omfang.”
• ”Det skal generelt overvejes, hvor
der hensigtsmæssigt kan
etableres begrønning på
kommunale vejarealer.”

Analysen
skal
give
Kommunalbestyrelsen et
overblik og hjælpe med at
planlægge og prioritere et
endnu grønnere Gentofte,
herunder
afklare
eventuelle budgetbehov.

Proces
28. september 2020
Kommunalbestyrelsen
vedtog enstemmigt
anbefalingerne fra
opgaveudvalget Det grønne
Gentofte.
30. august 2021
Kommunalbestyrelsen
vedtog enstemmigt at
bevilge 500.000 kr. til en
analyse af videreudvikling af
Det grønne Gentofte.
Februar 2022
NIRAS igangsatte analysen.
10. marts 2022
Workshop for borgere blev
afholdt som led i analysen.

Ideer og input fra
borgerne er afgørende,
også for en robust analyse. Derfor blev der den 10. marts
Maj 2022
2022 afholdt en workshop, hvor borgerne blandt andet
NIRAS afleverer analysen.
blev spurgt om, hvilke lokaliteter de synes, at kommunen bør prioritere, og hvad de
generelt synes, at kommunen bør lægge vægt på i en begrønningsindsats. Veje som
Bernstorffsvej og Vangedevej blev blandt andet nævnt sammen med ord
som ”helårsgrønt”, ”historiefortælling” og ”kvalitet frem for kvantitet”.
P.t. færdiggør NIRAS analysen. Ved brug af et såkaldt bynaturværktøj og en såkaldt
bynaturfaktor kvalificeres og kvantificeres ”det grønne”, som det fremstår i dag. Og
ved at besvare 11 spørgsmål for hver udvalgt lokalitet i en matrix, kortlægges
mulighederne for at skabe nyt.

Indhold i analyse

22 personer deltog i workshoppen den 10. marts 2022:
Borgere, medlemmer af kommunalbestyrelsen, rådgivere
fra NIRAS og medarbejdere fra kommunen.

• Afdække det uudnyttede
potentiale for yderligere
begrønning af offentlige
vejarealer i kommunen.
• Undersøge, hvordan der kan
skabes mest værdi i forhold
til mulige indsatser. Værdi
omfatter både livskvalitet,
biodiversitet og klima.
• Belyse borgernes ønsker og
behov i forhold til yderligere
begrønning af offentlige
vejarealer i kommunen.
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TRAFIK
FORSØG MED TIDSBEGRÆNSET INDKØRSELSFORBUD FRA HYLDEGÅRDSVEJ IND PÅ KIRKEVEJ
Dialog med Børnehuset Elverhøj, Ordrup Gymnasium, Ordrup Kirke og beboere på Kirkevej har resulteret i, at der nu
gennemføres et forsøg med tidsbegrænset indkørselsforbud fra Hyldegårdsvej ind på Kirkevej. De daglige brugere af vejen
oplever især trafikale problemer i morgentimerne, når de bløde trafikanter skal til vuggestue, børnehave og gymnasium.
De trafikale problemer relaterer sig primært til
parkering og fremkommelighed. Retningen af det
tidsbegrænsede indkørselsforbud er valgt for at lette
parkeringspresset og trængslen ved institutionen,
således at bilister til gymnasiet søger parkering, før de
kommer til institutionen.
Formålet med forsøget er at forbedre trafikafviklingen
og trafiksikkerheden på Kirkevej. Trafikafviklingen lettes,
når trafikken kun føres i én retning, og trafiksikkerheden
øges, når de bløde trafikanter primært skal orientere sig
i én retning.

Ny skiltning er opsat i forbindelse med forsøg med tidsbegrænset
indkørselsforbud fra Hyldegårdsvej ind på Kirkevej.

Forsøget indebærer et tidsbegrænset indkørselsforbud
fra Hyldegårdsvej ind på Kirkevej på hverdage i
tidsrummet klokken 07:30 - 09:30. Forsøget løber i cirka
seks måneder fra marts 2022, hvorpå det evalueres,
herunder tages der stilling til, om et tidsbegrænset
indkørselsforbud i morgentimerne skal gøres

permanent.
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FORSYNING
STOR STIGNING I ØNSKET OM AT FÅ FJERNVARME

Kortet viser, hvor vi har udbygget, og hvornår vi vil gennemføre kampagner i de forskellige områder. Desuden kan man se, hvor vi
allerede har gennemført kampagner.

I øjeblikket har vi kontakt med utrolig mange interesserede borgere, som ønsker at skifte til fjernvarme hurtigst muligt.
Årsagen er de stigende gaspriser, klimalovens påbud om at udfase olie og gas til opvarmning samt ændringer i
internationale politiske forhold. Vi har igennem marts modtaget mere end 10 gange så mange henvendelser som normalt.
Borgere, der bor i allerede udbyggede fjernvarmeområder og ønsker at blive tilsluttet mod en egenbetaling på 35.000 kr.,
bliver løbende tilsluttet. Den øgede interesse for fjernvarme har resulteret i langt flere tilslutninger end forventet, hvilket
påvirker ventetiden på tilslutning til eksisterende fjernvarmenet. I første kvartal 2022 skrev 108 borgere under på en
leveringsaftale med en egenbetaling på 35.000 kr. Til sammenligning skrev kun fire borgere under i samme periode i
2021, svarende til en stigning på 1800 %. Ventetiden for tilslutning er p.t. på mere end seks måneder og forventes fortsat
at stige.
Det har hidtil været den samme entreprenør, der har udført arbejdet med eftertilslutning – både mod egenbetaling og
kampagner uden betaling af tilslutningsbidrag. Mængden af eftertilslutninger er større end entreprenøren har mulighed
for at udføre med den nuværende kapacitet. Den generelle efterspørgsel på arbejdskraft og materiel gør det vanskeligt at
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udvide kapaciteten hos entreprenøren p.t., da en tilslutning kræver specialuddannet arbejdskraft samt anskaffelse af
materialer med lang leveringstid. Der arbejdes på et nyt rammeudbud, hvor vi tager højde for det øgede kapacitetsbehov.

UDBYGNING AF FJERNVARMENETTET
Gentofte Fjernvarme er ved at afslutte udbygningen af de første områder, 4.1 og 5.1. Der blev åbnet for varmt vand i
fjernvarmerørene på Baldrianvej og Merianvej i marts måned, og montering af fjernvarmeanlæg hos beboerne på
Baldrianvej er i gang. Tilslutningsprocenten er steget lidt i begge områder, så de nu er hhv. 75 % og 88 %.
Gentofte Fjernvarme holdt fire online informationsmøder for beboerne i område 4.2 og 5.2 i hhv. januar og februar. Der
var i alt ca. 140 tilmeldinger med endnu flere deltagere for hvert område. Der var stort fremmøde over skærmen,
spørgelysten var stor, og efterfølgende modtog Gentofte Fjernvarme positive tilbagemeldinger om arrangementet og en
hel del underskrevne leveringsaftaler. Der er løbende kommet flere til. Tilslutningsprocenten er således steget til 86 % i
begge områder. De sidste detaljer for gravearbejdet er ved at falde på plads, og der er forventet gravestart i april.

STATUS PÅ RETURTEMPERATUR I FJERNVARMENETTET

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.

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. Ovenstående graf
viser udviklingen i returtemperaturen fra 2018 til nu.
I januar og februar er returtemperaturen lavere end de foregående år og to grader lavere end i 2021. I marts er det kun
returtemperaturen i 2021, der er lavere end returtemperaturen for 2022.
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RENOVERING AF SAMLINGER PÅ FJERNVARMENETTET ER I FULD GANG
På grund af revner i samlingerne på de største af fjernvarmerørene etableret før 1990 er et renoveringsprojekt i gang. Der
er afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i hvert af årerne 2022-2026. Anlægningsbevillingen lånefinansieres og betales
efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten.
Målet for 2022 er at gennemgå hele Vangedevej for defekte samlinger. I første kvartal 2022 er der udskiftet 32 samlinger i
16 huller. Arbejdet med gennemgang af samlinger er midlertidig sat på pause for at sikre ressourcer til at efterkomme
den store efterspørgsel for at blive tilsluttet fjernvarmen. Renovering af samlinger forventes genoptaget i 2. kvartal 2022
med henblik på at nå målet om gennemgang af hele Vangedevej i 2022.

SKADEDYRSBEKÆMPELSE
Skadedyrsteamet har i samarbejde med Plan & Byg fået inkorporeret tekst i nedrivnings- og byggetilladelser om rottesikring
af kloakken. Dette for at undgå at der opstår rottesager, fordi kloaksystemet ikke bliver rottesikret, når et hus rives ned og
indtil der bygges nyt hus.
Den lovpligtige årlige indberetning af rottesager til Danmarks Miljøportal er gennemført.
Kvartalsvis fordeling af antallet af anmeldelser af rotter for de seneste år.

GENBRUGSSTATIONEN
Besøg og mængder:
Besøgstallene og affaldsmængderne på genbrugsstationen i 2021 og 2022 ses i tabellen efterfølgende.
Besøgstal
Mængde (tons)
2021
2022
2021
2022
Januar
17.037 (495)
18.810 (630)
2.598
2.637
Februar
16.208 (490)
17.249 (647)
2.717
2.962
Marts
22.307 (832)
21.127 (883)
4.243
4.066
April
23.414 (1.218)
4.108
Maj
23.661 (1.275)
4.368
Juni
22.757 (1.254)
4.013
15

Juli
August
September
Oktober
November
December
Sum

22.785 (1.107)
22.580 (1.242)
20.232 (1.072)
20.418 (909)
18.851 (660)
16.119 (561)
246.369 (11.115)

57.186

3.456
3.688
3.413
3.561
3.236
2.235
41.658

9.666

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/

SORTERING AF MADAFFALD VED VILLA- OG RÆKKEHUSE
Veludført implentering af sortering af madaffald ved Villa og Rækkehuse
Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2021 at fremrykke indførelsen af sortering af madaffald ved villa og rækkehuse
til foråret 2022, for at imødekomme krav i den nye affaldsbekendtgørelse om at der skal ske separat indsamling af madaffald
ved alle husstande i Gentofte Kommune inden udgangen af 2022.
Teknik og Miljø har i marts og april måned 2022 udskiftet ca. 13.500 beholdere til restaffald med samme antal rumopdelte
to-kammer beholdere med sidehængslede låg til restaffald og madaffald. Samtidigt er der opstilet ca. 900 stk. dedikerede
enkeltkammer beholdere til indsamling af madaffald ved ejendomme, der består af 3-6 husstande – typisk villalejligheder
og lignende.
Den sidste beholder er opstillet den 6. maj 2022. Udskiftningen af beholderne har kørt gnidningsfrit og beholderne er blevet
taget godt imod af kommunens borgere.
Udbringningen af beholderne er udført i et tæt og godt samarbejde med beholderleverandøren JOCA og kommunens
renovatør CityContainer. Renovationsmedarbejderne fra CityContainer har været med til at udskifte beholderne på de
adresser, hvor de normalt tømmer affald. På trods af nogle længere arbejdsdage er opgaven blevet udført rigtig flot.

16

Første leveringsdag en smuk martsmorgen på Lemchesvej i Hellerup
Udfordringer på ca. 250 adresser
I alt berører udrulningen ca. 15.000 husstande. Enkelte af disse husstande har besværlige adgangsforhold, hvilket har
bevirket at vi her har udskudt levering af de nye beholdere, da det kræver en individuel sagsbehandling. Det drejer sig om
ejendomme, der ligger i områder og på steder hvor der er fysiske udfordringer med at skulle anbringe og tømme
rumopdelte beholdere til rest- og madaffald. I alt er der tale om ca. 250 ejendomme, som efter afslutningen af den generelle
udrulning den 6. maj 2022, løbende vil blive kontaktet for at finde den bedste løsning for afhentingen af både rest- og
madaffald på ejendommen.
Genbrug af eksisterende restaffaldsbeholdere
Alle husstande har fået tilbudt at beholde deres gamle restaffaldsbeholder og fremadrettet bruge den som ekstra beholder
til haveaffald. Dette har været en stor succes og det vurderes at ca. 60 % har benyttet sig af tilbuddet.
Det har være frivilligt at tage imod tilbuddet, og det medfører ikke merudgift til den efterfølgende drift.
De resterende restaffaldsbeholdere, der er blevet hjemtaget efter udrulningen af madaffald hos villa- og rækkehuse, er
blevet sendt til genanvendelse ved granulering gennem vores beholderleverandør.
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DRIFTSSTATUS PÅ INDSAMLING AF AFFALD VED HUSSTANDENE
Drift generelt
Første kvartal af 2022 har været præget af mere planlægning end sædvanlig. De første måneder har en del chauffører været
ramt af Covid-19. Dette har medført større pres på de øvrige chauffører med længere arbejdsdage mv. Det har trods
udfordringerne lykkedes at komme i mål med rettidig tømning.
En mindre rute ændring trådte i kraft i februar, og som alt nyt skal der en tilvænning til. Ruteændringen var et led i
optimeringen af bl.a. vores to-kammerbiler, der benyttes til indsamling af dobbeltkammerbeholderne. Ruteændringen har
ikke påvirket den enkelte husstand, da det først og fremmest har drejet sig om ændring af antal afhentninger på den enkelte
indsamlingsbil og ikke om den planlagte tømmedag. Enkelte etageejendomme har fået ny tømmedag og har fået
information herom.
Sommertømning
Sommertømning for koloni- og nyttehaver o.a. er gået i gang. Sommertømningen foregår i perioden mandag i uge 12 til
fredag i uge 43.
Indsamling af madaffald er startet
Efter udrulningen af madaffald i villaer og rækkehuse har vi nu tre typer dobbeltkammerbeholdere fordelt som følger.
•
•
•

Mad og rest – som tømmes hver uge
Plast og metal – som tømmes hver 4. uge
Papir og glas – som tømmes hver 4. uge

Den 14. marts var første indsamlingsdag for madaffald i villa og rækkehuse. 2.500 husstande, hovedsagelig
dobbeltkammerbeholdere, er blevet delt ud ugen før, og allerede ugen efter begynder tømning efter rute, af de nye
beholdere. Siden hen, er der kommet flere husstande til, som driftes med en ugentlig tømmedag. Indsamling af mad- og
restaffald i dobbeltkammer forløber godt og efter hensigten.

Haveaffald
Sæsonen for haveaffald er skudt i gang, og de indsamlede mængder er allerede mere en
fordoblet.
I marts blev der indsamlet ca. 400 tons og vi forventer at nå op over 600 tons i april,
sammenlignet med vintermånederne som ligger på ca. 100-200 tons pr. måned.
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ETAGEEJENDOMME – UDRULNING AF SORTERINGSMATERIEL
Etageejendomme – udrulning af sorteringsmateriel
Etageejendommene, som på nuværende tidspunkt er fuldt implementeret, har taget rigtig godt imod affaldssortering og
overgår nu til drift, som fx indmeldinger af eventuelle afvigelser i tømningerne, bestilling af madaffaldsposer, køkkenkurve
til nye beboere samt sorteringsmateriale.
Flere ejendomme ønsker også at nedlægge affaldsskaktene, og for så vidt muligt samle affaldssorteringen på en fælles
standplads. Men nogen steder er pladsen meget trang og adgangsvej ikke helt egnet til de nye affaldsordninger. Gennem
dialog og fleksibilitet lykkes det langt hen ad vejen.
Mad og drikkevarer kartoner sorteres sammen med plast i etageejendomme
Mad og drikkevarer kartoner sorteres siden 1. januar 2022, sammen med plastaffald ved etageejendomme, hvilket
medfører at skilte og informationsmaterialet skal ændres og deles ud. Dette øger også behovet for kapaciteten i
plastbeholderne og flere ejendomme har bedt om ekstra beholdere.
Forsøg med indsamling af tekstiler i etageejendomme
Gentofte bidrager med viden og erfaring gennem tekstilpartnerskab, hvor Miljøstyrelsen og andre
relevante aktører deltager.
Indsamling af tekstiler er under forsøg i etageejendommene. Der er pt. opstillet 37 mindre
beholdere på udvalgte etageejendomme.
De indsamlede mængder, som indgår i forsøget er ved en analyse blevet undersøgt i forhold til
kvaliteten af de tekstiler borgerne har smidt ud, indsamlingsmetoden og genanvendelse.
Den første analyse har gjort det klart, at rust og fugt i en vis grad, kan kontaminere de indsamlede
tekstiler. Desuden er der 60-70% af de indsamlede tekstiler, der principielt kan genbruges og som
dermed ikke betragtes som affald. Afsætningsmarkedet er dog ikke afklaret.

FORMIDLINGSTJENESTEN – OM AFFALD, GENBRUG OG MILJØ
Besøg på genbrugsstationen
I første kvartal af 2022 har 14 dagtilbud og skoleklasser besøgt genbrugsstationen, og 298 børn og unge er blevet
skarpere på genbrug, affaldssortering og råstoffer i mobiltelefoner. Der er allerede mange bookinger i kalenderen for
andet kvartal.
Formidlerdag på Vestforbrænding
Den 31. marts var der formidlerdag for genbrugsstationernes pladsformidlere på Vestforbrænding. Vestforbrænding
fortalte blandt andet om deres visioner for formidling i perioden 2021-2030. Vestforbrænding har et mål om at danne
100.000 affaldsborgere, hvor målet for alle genbrugsstationer tilsammen er 15.000 besøg om året.
Affald og Genbrugs formidlingstjeneste ligger i top tre med flest årlige besøg, og sammen med de nye initiativer
i ’Affaldsplanen 2021-2030 – Sammen om mindre affald og mere genbrug’, hvor mere formidling skal sættes i spil for nye
målgrupper, blandt andet på genbrugsstationen, er vi med til at understøtte Vestforbrændings mål.

Foto: På formidlerdagen var der indsat tid i programmet til at reflektere over egen undervisningspraksis og videndele.
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KOMMUNIKATIONSINDSATS PÅ AFFALDSOMRÅDET
Kommunikation i forbindelse med udrulningen af madaffald til villaer og rækkehuse
I udrulningen af nye beholdere til mad- og restaffald blev villaer og rækkehuse varskoet i to digitale breve med detaljer
for udskiftningen af beholdere og et tilbud om fremadrettet at bruge den eksisterende restaffaldsbeholder til haveaffald. I
postkassen blev der lagt et kuffertskilt, der skulle sættes på restaffaldsbeholderen, i fald husstanden ønskede at
konvertere deres restaffaldsbeholder til en haveaffaldsbeholder. Ca. 60 % valgte at tage imod tilbuddet.
På leveringsdagen for den nye todelte beholder til mad- og restaffald (standardløsning), blev der på den pågældende
adresse sat en grøn køkkenspand med en informationspakke ved hoveddøren. Pakken indeholdt magasinet Vores affald
og et ark med klistermærker med fotografier af de forskellige affaldstyper til opmærkning af skraldespande og lign., der
bruges til sortering af affald indendøre, fx i køkkenet. I magasinet, der også kan læses på www.gentofte.dk/madaffald,
bliver husstanden klædt på til den nye sortering af madaffald, og kan læse om, hvordan madaffaldet udnyttes i
fremstilling af biogas til fjernvarme og drivmiddel, og hvordan resterne fra processen bliver til gødning og dermed
næringsstoffer i nye afgrøder. Som det også var tilfældet i den tidligere udgave af magasinet rettet etageboliger, er der to
interviews med husstande, der siden 2019 har sorteret madaffald på forsøgsbasis.
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Til venstre: forsiden af magasinet Vores affald målrettet villaer og rækkehuse. Til højre: det kuffertskilt, der blev uddelt ca.
to uger inden udskiftningen af beholdere. Skiltet skulle sættes på beholderen til restaffald, hvis husstanden gerne ville
genbruge den til haveaffald.
I de to interviews med forsøgsdeltagerne i villa beskriver Cristina og Anders, hvordan sorteringen hurtigt blev en vane, og
hvordan de nu nødigt vil undvære den daglige sortering af deres madaffald, fordi det er både bæredygtigt og et spild af
ressourcer, når madaffald går tabt i forbrændingen. Deres indsigter og gode citater går igen i flere elementer af
kampagnen om madaffald, blandt andet på bannerne på skraldebilerne.

Motiverende citater på skraldebilerne fra forsøgsdeltagerne Cristina og Anders om at komme i gang med mere sortering.
Sjov film med interviews om madaffald
Som optakt til udrulningen blev der lavet en film til deling på Facebook. Her blev tilfældige borgere spurgt, om de kendte
den grønne køkkenspand, der uddeles med beholderne til madaffald og om deres holdning til sortering af madaffald. Det
var hensigten, at lave en film, der var mindre formel end gængse film om det praktiske for en affaldsordning. Filmen, der
med borgernes uforbeholdne holdninger og flere humoristiske elementer, blev da også både set, delt og liket en del og
måske mere end, hvad der er gennemsnitligt for film og opslag på Facebook. En film med et lignende interview-format,
der skal handle om genanvendelse af madaffaldet, er planlagt til deling i foråret 2022.
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Stillbilleder fra videoen med interviews af tilfældige borgere i Gentofte. Spørgsmålet gik på, om de kendte den grønne
køkkenspand og hvis ja, hvad de synes om den og sorteringen af madaffald.
Nyt skilt om fejlsorteringer m.m.
I forbindelse med indførelse af madaffald i todelte beholdere til villaer/rækkehuse er der lavet et nyt meddelelsesskilt til
information om typiske fejlsorteringer, skraldemandens arbejdsforhold m.m. Rækken af skilte for indsamling af de
forskellige typer affald småjusteres løbende efter behov.
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Kompostkampagne
Vestforbrændings årlige kompostkampagne på genbrugsstationen blev delt i et opslag på Facebook om afhentning af
gratis kompostjord, og der er blevet lavet grafik til de digitale pyloner ved indgangen til genbrugsstationen.
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Til venstre: deling af den årlige kompostkampagne på Facebook. Til højre Affald og genbrugs egen illustrationen til
genbrugsstationens digitale pyloner.
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UDVIKLING AF INDSAMLEDE MÆNGDER I KOMMUNENS AFFALDSORDNINGER VED PRIVATE HUSSTANDE
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STØRRE ANLÆGSARBEJDER I KOMMUNEN
IGANGVÆRENDE ARBEJDER
Indledningsvis bemærkes, at en del projekter p.t. forsinkes betydeligt på grund af forlængede leveringstider.
Øregårdsparken
Arbejde ultimo maj: Opstilling af lille legehus og balanceelementer på legeplads.
Formål: At forny redskaberne på legepladsen.
Søborg Hovedgade/Vangedevej/Gladsaxevej/Frederiksborgvej
Arbejde ultimo april: Opsætning af supplerende cykelsignaler.
Formål: At gøre signalbilledet mere tydeligt for især cyklister, der krydser Søborg Hovedgade.
Lyngbyvej Lokalgade/Søbredden
Arbejde ultimo maj: Opsætning af to digitale tavler, der advarer bilister om krydsende cyklister. Tavlerne tændes gennem
detektering af cyklister.
Formål: At forbedre trafiksikkerheden ved at forebygge uheld mellem på den ene side nordkørende cyklister og på den
anden siden højresvingende bilister fra Søbredden mod Lyngbyvej Lokalgade og højresvingende bilister fra Lyngbyvej
Lokalgade mod Søbredden.
Lyngbyvej Lokalgade/Dyssegårdsvej
Arbejde ultimo maj: Udvidet trafikstyring, så bilister fra Dyssegårdsvej og venstresvingende bilister mod Lyngbyvej
Lokalgades nordlige del gennem detektering kan gives forlænget grøn. Desuden opsættes cykelsignaler.
Formål: At forbedre trafikafviklingen for bilister og forbedre signalbilledet for cyklister.
Kystvejen/Strandvejen/Jægersborg Allé
Arbejde i maj: Fodgængere, der skal krydse Kystvejen/Strandvejen, gives automatisk grønt gennem termisk detektering.
Formål: At forbedre tilgængeligheden og trygheden for fodgængere.
Belægningsarbejder og vejbrønde
Kørebane- og cykelstirenoveringer
Slidlaget på Strandvejen mellem Skovshovedvej og Teglgårdsvej udskiftes. Ny afmærkning og skiltning forventes udført
maj/juni.
Eftertilslutning og udbygning af fjernvarme
I 2022 er Gentofte Fjernvarme i gang med udbygning af fjernvarmenettet i fire udbygningsområder. Derudover tilsluttes
fortsat nye kunder i forbindelse med eftertilslutningsplanen. Se kortet herunder, der viser begge igangværende arbejder.
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ØKONOMI
GENTOFTE-BERETNING 2021
Gentofte-Beretning 2021 blev behandlet i kommunalbestyrelsen d. 25. april 2022. Driftsresultatet for Teknik og Miljø
gennemgås i hæfte 1 fra side 9 til 20. Se i øvrigt nedenstående link:
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/GentofteBeretning%202021%20%20hæfte%201.pdf
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ØKONOMISK STATUS

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

Serviceudgifter

156,6

1010

6
Korrigeret budget

7

160,9

9
Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

34,9

Forventet regnskab

0,0

160,9

0,0

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Det korrigerede budget udgør 160,9 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt også er det forventede regnskab.
For vintertjenesten er det usikkert om budgettet kan holdes for 2022. Det skyldes, at det registrerede forbrug på nuværende
tidspunkt ligger på et relativt højt niveau.

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

Samlede anlægsudgifter

anlægsudgifter

58,8

Korrigeret budget

Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

72,1

3,4

0,0

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Forventet regnskab

57,5

-14,6

Det korrigerede budget udgør 72,1 mio. kr., og der forventes et regnskab på 57,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på
14,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Forsyningsudgifter

2080

-30,9

Korrigeret budget

-24,1

Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

-51,5

0,0

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Forventet regnskab

-24,1

0,0

Det korrigerede budget til drift af forsyningsvirksomhederne (Fjernvarmen samt Affald og Genbrug) udgør -24,1 mio. kr. På
nuværende tidspunkt forventes dette også at være årets resultat.
Det bemærkes dog, at CTR, som er varmeleverandør til fjernvarmen, har antydet mulige prisstigninger på varme i løbet af
2022. Som udgangspunkt holdes taksten 2022 i ro, men de budgetmæssige konsekvenser af en eventuel prisstigning indarbejdes i fjernvarmens budget.
Der er i budget 2022 indregnet udgifter vedrørende Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (løn, administration og drift) med en
for-deling på 70 pct. til Gentofte Fjernvarme og 30 pct. til Gladsaxe Fjernvarme. Endelig fordeling af udgifterne sker ved
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årets afslutning efter ”Principper for opgørelse og fordeling af udgifter mellem GGF I/S og Interessentkommunerne”,
vedtaget december 2019. Det bemærkes, at den endelige andel på nuværende tidspunkt forventes at blive højere for
Gentofte end de 70 pct.

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

Samlede anlægsudgifter

anlægsudgifter

188,5

Korrigeret budget

Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

282,5

6,3

0,0

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Forventet regnskab

271,2

-11,3

Det korrigerede budget udgør 282,5 mio. kr., og der forventes et regnskab på 271,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug
på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig til tidsforskydninger i
anlægsprojekterne.
Oversigt over større igangværende anlægsprojekter 2021:
Forbrug
31/3-2022
Projektnavn

Korr. budget

1.000 kr

1.000 kr

6.332

281.721

0

457

-2.487

24.891

249

17.486

Fjernvarmevekslere fortsat

3.664

27.500

Fortsat udbygning fjernvarme etape 4.1 og 5.1

1.125

75.635

Fortsat udbygning fjernvarme etape 4.2 og 5.2

888

112.200

Teknik og Miljø, Brugerfinansieret
Elmålerskabe
Etablering af stikledninger
Fjernvarmevekslere

Herredsvej/Folkevej undersøgelse
Renovering fjernvarmesamlinger
Indkøb af 2 el-renovationsbiler
Indkøb af affaldsbeholdere

0

300

2.426

7.252

0

10.000

467

6.000

Teknik og Miljø, skattefinansieret

3.399

59.058

Energihandlingsplan

1.626

9.531

Bellevue Strandpark - rådigh.

0

4.155

Bellevue Strandpark - rådigh.

0

-4.158

Parker og grønne områder

125

2.141

Supercykelsti Helsingørruten

9

1.356

Supercykelsti Helsingørruten

0

-590

Bydelscentre - rådigh.

0

2.733

Renovering af bygværker

0

3.617

Renovering af veje, fortove, cykelstier

259

30.066

Trafiksikkerhedsplan

251

5.534

1.129

1.345

Hellerup Havn
Kystsikring langs Øresund
Teknik og Miljø i alt

0

3.328

9.731

340.779
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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
Dato

28-03-2022
31-01-2022
01-01-2022

Ændringstype

Genbevilling
Tillægsbevilling
Tillægsbevilling

156,6
Udgiftstype

Service
Service
Service

Emne

Beløbsændring

4,1
-0,2
0,3

Genbevilling overført fra 2021
Nettoindtægtsbevilling vedr. jordgebyrer
Merudgifter vedr. Forstbotanisk Have besluttet i 2021

Korrigeret budget

160,9

Forventet regnskab

160,9

Forsyning

Oprindeligt budget
Dato

01-01-2022

Ændringstype

Tillægsbevilling

-30,9
Udgiftstype

Overførsler

Emne

KB 13-12-2021, pkt. 16 Godkendelse af takster

Beløbsændring

6,8

Korrigeret budget

-24,1

Forventet regnskab

-24,1
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Reference til stående udvalg:

Teknik‐ og Miljøudvalget (nu Klima‐, Miljø‐ og Teknikudvalget)

Opgaveudvalgets opgave:

Afdække muligheder, opstille pejlemærker og foreslå tests

Opfølgning per 10. maj 2022
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 bæredygtig‐
hed til følge. Pejlemærkerne er:

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

Mere effektivt trafikknudepunkt på Vangede 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.

Mere effektivt trafikknudepunkt på Vangede Sta‐
tion – med bogbytteskab i forgrunden.

En række tiltag er nu implementeret og skal fremadrettet
gøre Vangede Station til et mere effektivt trafikknudepunkt:
Ny og belyst cykeloverdækning med nye ekstra tyverisikrede
cykelstativer, hvor der også er plads til ladcykler, er etable‐
ret. Nyt trafikknudepunktskilt og ny skiltning om deleparke‐
ringspladser er på vej. Ladestander blev opsat i 2019.

Aftale med VOI om elløbehjul udvidet
Muligheden for at leje ét af 35 elløbehjul ved trafikknude‐
punktet på Hellerup Station eller i nærområdet har eksisteret
siden udgangen af august 2021. Nu viser en evaluering af
forsøget, at ordningen benyttes flittigt, og der er potentiale
for mange flere elløbehjul. Med andre ord har elløbehjulene
skabt den ønskede sammenhæng. For eksempel er over 1/3
af de 4.000 ture, som er kørt de første seks måneder, gået til
eller fra en S‐togsstation. Samtidig er cirka 96 % af de 4.000
ture endt med korrekt parkering. Så elløbehjulene flyder ikke
i gaderne. På baggrund af successen, herunder bidraget til
den grønne omstilling, er aftalen med VOI blevet udvidet, så
der ved udgangen af maj 2022 er 200 elløbehjul i omløb.

Fem elløbehjul i stativ opsat til formålet – parat til
næste bruger på Hellerup Station.

