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Side 3

1 (Åben) Temadrøftelse om emner til ny spildevandsplan - næste skridt i klimatilpasningen

 
Sags ID: EMN-2020-02378

Resumé
Som en del af den løbende temabaserede opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område 
afholdes en temadrøftelse om emner til den kommende spildevandsplan.

I drøftelsen gives også en status på arbejdet med den eksisterende spildevandsplan. 

Baggrund
Den nye spildevandsplan skal danne rammen for de kommende års indsats på 
spildevandsområdet, herunder med hensyn til at separere vej- og tagvand fra spildevand og 
derigennem minimere risikoen for oversvømmelser og overløb.

Spildevandsplanen skal bl.a. sætte retning for kommunens indsats på klimatilpasningsområdet.

Temadrøftelsen tilrettelægges med udgangspunkt i følgende: 

1. Orientering om rammer og proces for ny spildevandsplan
2. Fremlæggelse af erfaringer med nuværende strategi for håndtering af spildevand og 

anbefaling til fremtidens håndtering af spildevand i et nyt afløbssystem.
3. Drøftelse af næste skridt i klimatilpasningen.  

Direktør for Novafos, Carsten Nystrup, vil deltage i mødet.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At punktet drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Kvartalsrapportering 1. kvartal 2020 - Teknik- og Miljøudvalgets område
 
Sags ID: EMN-2020-02141

Resumé



Side 4

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

Rapporteringen for Teknik- og Miljøudvalgets område indeholder økonomital, grafer, 
nøgletal og en status på aktuelle aktiviteter, der er centrale i arbejdet med visioner og 
politiske mål inden for området. 

Baggrund
I kvartalsrapporten gennemgås den samlede økonomistatus for Teknik- og Miljøudvalgets 
område for 1. kvartal 2020. 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:

Affaldssortering
Med afslutningen af 1. kvartal 2020 har ca. 530 etageejendomme haft besøg af en 
affaldskonsulent fra Gentofte Kommune med henblik på opstilling af sorteringsmateriel til 
de genanvendelige fraktioner. I forhold til tidligere kvartaler kan der spores et mindre fald 
henvendelser fra ejendomme, der ønsker at implementerer affaldssortering.
Der er udsendt opfølgende breve til de etageejendomme, som stadig ikke sorterer. 

Der har ligeledes været fokus på virksomheders affaldssortering, og i 1. kvartal 2020 har 
det været på ejendomme med flere kontorvirksomheder med fælles affaldsløsninger. 
Mange af disse har bæredygtighed med i deres strategier eller gør sig tanker om få det og 
de er meget motiveret for at blive hjulpet videre.   

Klimatilpasning 
Sammen med Gentofte Kommune har Novafos siden 2016 arbejdet på et projekt, som 
skal separere vandet i Hellerup, så regnvand og spildevand fremover vil løbe i hver deres 
ledninger under jorden. Arbejdet forventes afsluttet i 2023. Separeringsprojektet vil betyde, 
at regnvandet bedre kan ledes væk i forbindelse med blandt andet skybrud, og at antallet 
og omfanget af oversvømmelser i Hellerup derfor vil blive reduceret. Det vil også betyde, 
at kvaliteten af badevandet vil blive bedre, fordi man sjældnere vil have brug for at lede 
spildevand blandet med regnvand ud i Øresund.

Endvidere er der i denne kvartalsrapport indarbejdet et afsnit, der kort beskriver de større 
igangværende anlægsarbejder, som er synlige på kommunens veje.

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

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapport TMU - 1. kvartal 2020 (3405150 - EMN-2020-02141)
2. Budgetændringer 1. kvt. 2020 - TM (3423277 - EMN-2020-02141)
3. Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2020-1 (3423659 - EMN-2020-02141)

3 (Åben) Orientering om Corona-situationen
 
Sags ID: EMN-2020-02320

Resumé
I forbindelse med hjemsendelse af medarbejdere som konsekvens af nedlukningen af al ikke-
kritisk aktivitet i landets kommuner fra den 12. marts 2020 og den følgende gradvise kontrollerede 
genåbning fra den 15. april gives en orientering om den aktuelle Corona-situation på Teknik- og 
Miljøs område.

Baggrund
Regeringen igangsatte onsdag den 12. marts 2020 vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse 
udbredelsen af Covid-19 i Danmark. Gentofte Kommune fulgte anbefalingerne nøje og sendte 
herunder mange medarbejdere hjem.

I vedlagte notat beskrives de iværksatte tiltag på Teknik- og Miljøs område.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At tage orienteringen om den aktuelle Corona-situation til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Orientering om Corona situationen (3423931 - EMN-2020-02320)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2019-03651
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne
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ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE

TEMAMØDE ’BÆREDYGTIGHED OG BEDSTEFORÆLDRE’

I januar blev afholdt et temamøde om ’Bæredygtighed og bedsteforældre’. Bæredygtighed og klimakamp er ikke kun for 

Greta Thunberg-generationen, men trækker tråde langt tilbage i historien.

Etnolog og ældreforsker Anne Leonora Blaakilde fortalte om krigsoldeforældrene og halvfjerdsernes anti-forurenings-na-

turflippergenerationer, og om hvordan nøjsomhed og ”gamle dyder” kan inspirere den grønne omstilling i dag og komme i 

spil i generationsmødet mellem bedsteforældre og børnebørn.

Efter Anne Leonora Blaakildes oplæg var der livlig debat blandt de frem-

mødte, om hvad bedsteforældre kan give videre til de yngre generationer

ift. bæredygtige vaner og færdigheder. Arrangementet var initieret af Op-

gaveudvalget for FN’s verdensmål i Gentofte og blev afholdt i samarbejde 

med Gentofte Hovedbibliotek.

Foto: Anne Leonora Blaakilde er etnolog og ældreforsker og talte om hvad ældre 

kan give videre til deres børnebørn til arrangementet på Hovedbiblioteket 16. ja-

nuar.

BESØG FRA UGANDAS PARLAMENT

Den 26. februar havde Gentofte Kommune besøg af repræsentanter fra Ugandas parlament. Det var Bæredygtighedsnet-

værket, der var vært for en diskussion af Gentofte Kommunes bestræbelser på at skabe en bæredygtig udvikling og grøn 

omstilling. Affaldshåndtering, børns uddannelse og 'Gentofte-modellen' med borgeres deltagelse i opgaveudvalgudvalg, 

innovative borgermøder og webbaserede platforme til samskabelse var blot nogle af emnerne på dagsorden.



Vi diskuterede også, hvordan FN’s ver-

densmål for bæredygtig udvikling bruges 

strategisk i dette arbejde, og at verdens-

målene - på trods af forskelle i udfordrin-

ger og muligheder - er meningsfulde i alle 

dele af verden. Det var meget inspire-

rende at opleve parlamentarikernes dedi-

kation for bæredygtighed og deres inte-

resse i vores samskabende og inklude-

rende tilgang til at opnå et mere bæredyg-

tigt Gentofte. 

Foto: Ugandas parlament på besøg hos Bære-

dygtighedsnetværket. Fra venstre til højre: Ini-

tiativtager Erik Buch Prociada, MP Elias Elly 

Asiku, MP Gerald K. Karuhanga, MP Genensio 

Tumuramye, Ambassadør Elly Kamahungye 

Kafeero, Budgetudvalgets sekretær Denis Jal-

meo Opoti, Bæredygtighedskoordinator Ge-

rald Maureschat og MP Winnie Kiiza.

BIODIVERSITET: NYT, VIRTUELT PROJEKT ’MIN BÆREDYGTIGE HAVE’ PÅ VEJ

Hvad der startede som en løs idé og et sprint i forbindelsee med ’Gentofte sprinter for verdensmålene’, mundede hurtigt 

ud i formuleringen af et konkret projekt; 'Min bæredygtige have'. En projektgruppe bestående af foreningen Grøn Guide, 

en engageret borger samt repræsentanter fra Bæredygtighedsnetværket brugte foråret på at tilrettelægge et forløb for 

haveejere, der gerne vil være med til at gøre Gentofte Kommunes villahaver mere bæredygtige og biodiversitetsfrem-

mende. Forløbet indeholder masser af hands-on oplevelser, formidling af inspirerende ny viden og mulighed for at sparre 

med ligesindede.

Projektet skulle starte i april 2020, men måtte aflyses på grund af corona-virus. Det betød dog ikke, at projektgruppen gav 

op – tværtimod! Så snart det stod klart, at projektet ikke ville kunne startes før sommerferien, begyndte gruppen, bistået 

at kommunens kommunikationsfolk, at udvikle et virtuelt forløb hvor alle dem, der har interesse for biodiversitet og bæ-

redygtig havebrug er inviteret med. Det virtuelle forløb inviterer til streamede havevandringer, en dedikeret facebook-

gruppe, fotokonkurrence på Instagram m.m. 



I takt med, at det igen bliver muligt at mødes 

fysisk i større forsamlinger, vil vi invitere til 

nogle af de oprindeligt planlagte møder, have-

vandringer, foredrag og workshops.

Foto: ’Havenørd’ og Gentofte-borger Majbrit 

Kragh, Bæredygtighedskoordinator Gerald Mau-

reschat, Landskabsarkitekt fra Park og Vej Mads 

Sorento, Leder af Natur og Miljø Liselotte Ludvig-

sen, Grøn Guide Karen Stevnbak Andersen

STATUS FOR DEN DIGITALE PLATFORM BÆREDYGTIGTGENTOFTE.DK

Gentofte Kommunes bæredygtighedsportal ’Bæredygtigtgentofte.dk’ gik i luften for godt 2 år siden. Siden har der været 

mange borgere forbi og læse om de mange initiativer, der foregår blandt borgere, foreninger og virksomheder. Statistikken 

viser, at der har været 7.135 besøgende på hjemmesiden i 2019, med et gennemsnit på ca. 500 besøgende hver måned.

Det antal er mere end vi havde turde håbe på og viser, at den generelle stigende interesse for klima og bæredygtighed i 

befolkningen også gælder for Gentofte. Formålet med portalen var at inspirere borgere til, hvordan de selv kan bidrage til 

en bæredygtig udvikling, samt at være showcase for de initiativer, der allerede er i gang blandt borgere, foreninger og 

virksomheder. Portalen tilbyder også sparring for dem med gode idéer til nye bæredygtige initiativer, så idéerne nemt kan 

blive til virkelighed.

Foto: Hjemmesiden bæredygtigtgentofte.dk gør det enklere at føre den gode idé hurtigt ud i livet og bruges af både private, foreninger og virksomheder, 

der vil gøre en forskel.

https://baeredygtigtgentofte.dk/


REN BY – HVER DAG

REN BY – HVER DAG NYTÅRSPLAKAT

I januar måned ønskede vi borgerne ’et godt rent nytår’ fra plakater i buslæskurene rundt om i kommunen. Plakaten signa-

lerer en ny start, og at vi sammen har et ansvar for at holde byen ren – hver dag. 

          

Fotos: Plakaterne kunne ses på busskurene rundt omkring i kommunen.

AFFALDSINDSAMLINGER

Miljøorganisationen LINK Environmental Ambassadors har to gange i vintermånederne samlet affald i området omkring 
Charlottenlund Stationsplads og Charlottenlund Skov. Ca. 70 kg affald er blevet indsamlet, og kommunen har hjulpet med 
at bortskaffe affaldet. 

     



’NYE’ TRÆKVOGNE OG NYT LÆRINGSMATERIALE ’AFFALDSHELTE PÅ TUR’

Ren By trækvognene, som dagtilbud og skoler har mulighed for at låne, har fået en make-over. Vognene er blevet pyntet 

med billedfriser, der forbereder på børnene på det affald, som de kan finde henkastet i byen eller naturen. På trækvogne-

nens låg er sat visuelle klistermærker med forskellige affaldstyper, der skal hjælpe børnene med at sortere affaldet rigtigt. 

Med vognen følger et nyt udarbejdet læringsmateriale kaldet ’Affaldshelte på tur’, der kombinerer indsamlingen med sjove 

og lærerige affaldslege og aktiviteter på turen eller hjemme i børnehaven eller skoleklassen samt input til at snakke med 

børnene om, hvorfor affald ikke hører hjemme i naturen. Med følger også en oversigt, der fortæller, hvor længe det tager 

for affaldet at nedbrydes, og hvordan affaldet skal sorteres. Målgruppen for læringsmaterialet er dagtilbud og de mindste 

klasser i folkeskolen, og materialet kan downloades på læringsportalen Skoletjenesten.dk  

     

Fotos: Peter  fra Virksomhedscentret har hjulpet med at sætte billedfriser og klistermærker på trækvognene. På det ene billede ses 

trækvognene før og efter make-over. 

     

Fotos: Udsnit af læringsmaterialet, der følger med i trækvognene. 



DIVERSE BÆREDYGTIGHEDSINITIATIVER

PESTICIDKAMPAGNE

Novafos har i marts måned lanceret deres pesticidkampagne ”Rent vand til møgungerne” på TV, som sponsoreret indslag, 

og på de sociale medier Facebook og YouTube. Kampagnen er udarbejdet sammen med Hovedstadsområdets Forsynings-

selskab HOFOR for i fællesskab at sætte fokus på vigtigheden af at stoppe brugen af sprøjtegifte – specielt efter en periode,

hvor der er fundet en del nye sprøjterester i drikkevandet i Hovedstadsområdet såvel som i resten af Danmark. Kampagnen 

har fået en del kommentarer – de fleste positive – og har også skabt debat blandt folk på kampagnens Facebookside. Kam-

pagnen har således engageret folk og har formået at skabe interesse i en tid, hvor meget opmærksomhed ellers er gået til 

Corona. Næste step er kampagnens ’offline del’ med plakater, postkort, foldere osv, der vil kunne anvendes til kommende 

kommunale arrangementer, hvor fx bæredygtig havebrug er tema. 

Kampagnen deles på Gentofte Kommunes facebookside og understøtter generelt kommunens kampagneindsats omkring 

at undgå brug af sprøjtemidler og kemikalier i haven, fordi ’du bor på dit drikkevand’. 

https://novafos.dk/rent-vand-til-moegungerne-drop-sproejtegiften-haven
https://novafos.dk/rent-vand-til-moegungerne-drop-sproejtegiften-haven


KLIMATILPASNING OG GRØNNE OMRÅDER

SEPARERINGSPROJEKT I HELLERUP: FÆRRE OG MINDRE OVERSVØMMELSER OG BEDRE BADEVAND

Sammen med Gentofte Kommune har Novafos siden 2016 arbejdet på et projekt, som skal separere vandet i Hellerup, så 

regnvand og spildevand fremover vil løbe i hver deres ledninger under jorden. Arbejdet forventes afsluttet i 2023.

Separeringsprojektet vil betyde, at regnvandet bedre 

kan ledes væk i forbindelse med blandt andet skybrud, 

og at antallet og omfanget af oversvømmelser i Hellerup derfor vil blive 

reduceret. Det vil også betyde, at kvaliteten af badevandet vil blive bedre, 

fordi man sjældnere vil have brug for at lede spildevand blandet med 

regnvand ud i Øresund.

Grundejere og boligselskaber har mulighed for at tilslutte sig systemet, 

så regnvand fra deres grunde og tage også vil blive ledt uden om spilde-

vandssystemet og i stedet via regnvandssystemet ud i Øresund.

Fokus på smukke allétræer og større enkeltstående træer

Allétræerne i blandt andet den østlige del af Hellerup er et karakteristisk element, som alle naturligvis ønsker at beskytte og 

bevare både under og efter arbejdet. Det samme gælder de større enkeltstående træer, som står på private eller offentlige 

arealer. I takt med at separeringsprojektet skrider frem, vurderer Novafos derfor i samarbejde med Park og Vej på hver enkelt 

allé mulighederne for, hvordan man bedst muligt kan sikre mindst mulig skade på træerne det pågældende sted. Eller sagt 

med andre ord: Om man kan grave eller må underbore sig frem eller finde en helt tredje løsning, når ledningerne skal lægges.

Etaperne i separeringsprojektet. Den røde linje er en 1,4 km lang underjor-

disk tunnel, der skal fungere som hovedåre i systemet. Det vil sige, at tun-

nellen, der har en diameter på 2 m, skal opsamle regnvand fra et net af led-
ninger i hele det centrale Hellerup og lede regnvandet ud i Øresund.

Større enkeltstående træ på hjørnet af Gersonsvej og 

Ahlmanns Allé, som der passes på i forbindelse med se-

pareringsprojektet.



TRAFIK

SIGNALFORBEDRINGER PÅ BERNSTORFFSVEJ OG STRANDVEJEN I FULD GANG

Optimering og samordning af lyskryds er én af flere måder at 

opnå større trafiksikkerhed og bedre trafikafvikling og frem-

kommelighed på. Som led i temaet Trafikadfærd og hastighed 

i Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 er der derfor udarbejdet en 

rapport om, hvordan 30 lyskryds på større veje i Gentofte 

Kommune kan forbedres. På baggrund af rapporten er signal-

forbedringerne på Bernstorffsvej og Strandvejen i fuld gang 

og forventes afsluttet sommeren 2020.

Arbejdet betyder blandt andet, at lyskrydsene indstilles til den 

aktuelle trafikfordeling og de aktuelle sikkerheds- og mellem-

tider. Samtidig har signalscreeningen fanget andre forhold, 

der også bliver afklaret, for eksempel tilgængelighedsforhold

og nedslidt afmærkning.

Lydfyr i to lys-

kryds på Strand-

vejen

Arbejdet med sig-

nalforbedrin-

gerne koordine-

res tæt med an-

dre projekter. Til-

gængelighedsfo-

rum har fået la-

vet en analyse om lydfyr i Gentofte Kommune, som er mundet ud i en række 

anbefalinger. Samtidig viser en ny kortlægning, at der er en stor koncentration 

af ældre borgere over 65 år og personer med registrerede hjælpemidler, som 

er bosat i Hellerup. Derfor afprøves der efter ønske fra Tilgængelighedsforum 

to typer lydfyr på Strandvejen i Hellerup. I den forbindelse vurderes det også, 

om der kan skabes mere grøn tid på tværs af Strandvejen, uden det går ud over 

trafikafviklingen og fremkommeligheden.

Fakta om afprøvning af lydfyr

… Opsættes i lyskrydsene Strandvejen/

    Hellerupvej og Strandvejen/Onsgårdsvej.

… Tilpasses behovene i hvert lyskryds.

Lydfyr på Strandvejen/Hellerupvej

… Har konstant bankelyd.

… Er opsat højt oppe i selve trafiklyset, så lyd

    forplanter sig ned.

Lydfyr på Strandvejen/Onsgårdsvej

… Har lav bankelyd, der fungerer som orien-

    teringslyd på gadeniveau og leder til knap,

    der udløser fuld bankelyd ved tryk.

… Er opsat højt oppe i selve trafiklyset, så lyd

    forplanter sig ned.

Tidsstyret signalanlæg

Trafikstyret signalanlæg – i mere eller mindre grad

Fuldt trafikstyret signalanlæg med al rød hvile-funktion

Signalanlæg under Vejdirektoratet

30 lyskryds – også kaldet signalanlæg – indgår i signalscreeningen: 

Otte lyskryds på Strandvejen (blå markering), otte lyskryds på Bern-

storffsvej (gul markering), 10 lyskryds på Vangedevej (grøn marke-

ring) og tre lyskryds på Ordrupvej (rød markering). Desuden indgår 

lyskrydset Gersonsvej/Tranegårdsvej i signalscreeningen.



FORSYNING

KAMPAGNER OG NYE KUNDER

Gentofte Kommune har i Driftsaftalen med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme fastsat et mål for 2020 om at tilslutte 165 nye 

husstande gennem opfølgningskampagner i eksisterende fjernvarmeområder. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme forventer at 

indfri det mål og potentielt at tilslutte op mod 250 nye kunder i disse områder.

I 1. kvartal i år er 11 kunder blevet tilsluttet fjernvarmen med en egenbetaling på 30.000 kr.  

NETTAB OG RETURTEMPERATURER

Som et resultat af at Gentofte Gladsaxe Fjernvarme siden 2019 har arbejdet aktivt med forbedring af kundernes 

anlæg, har det været muligt at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet, uden at det har påvirket kom-

forten hos kunderne. På velfungerende anlæg vil returtemperaturen automatisk falde, når man sænker frem-

løbstemperaturen i fjernvarmenettet. Det betyder, at varmentabet bliver mindre og fjernvarmeprisen påvirkes 

positivt de kommende år. Nedenstående graf viser udviklingen i returtemperaturen.  

Grafen viser månedsgennemsnittet for returtemperaturen fra 2016 til og med 1. kvartal 2020. Den vandrette blå streg angiver CTR 

grænsen for strafbetaling, mens den røde stiplede linje er en prognose for, hvordan månedsgennemsnittet for returtemperaturen for-

ventes at ligge i resten af 2020.

SKADEDYRSBEKÆMPELSE

Skadedyrsbekæmpelsen er udliciteret og nuværende kontrakt udløber 1. december 2020.



Der arbejdes derfor med udarbejdelse af nyt udbudsmateriale, som skal udsendes i maj 2020.

Der er et Lovkrav om at kommunen skal tilbyde de private institutioner at der monteres rottespærrer i skelbrønd ind til 
institutionen. Gentofte kommune skal finansiere disse rottespærrer. Der er ca. 40 private institutioner, hvor det kunne 
være hensigtsmæssigt at etablere rottespærrer. Der er taget kontakt til halvdelen af disse private institutioner om tilbu-
det. Pt. har kun et fåtal svaret positivt til at de ønsker rottespærrer. Der vil foretaget en opfølgning på de manglende til-
bagemeldinger.

Årets første kampagne er blevet til i samarbejde med de sjællandske kommuner og temaet er kæledyr og hønsehold i ha-
ven. Kampagnen vil blive formidlet gennem Villabyerne og på hjemmesiden. Det er målet at de fremtidige kampagner 
bliver skabt i fællesskab i kommunenerne og at teksterne til de forskellige medier bliver offentliggjort, så alle frit kan 
bruge det. 

Statistik
I tabellen nedenfor er antallet af registrerede anmeldelser fra 2015 – 2020 angivet kvartalsvis.
Fra 2017 er kontrollen med data skærpet, således at der ikke længere findes dobbeltanmeldelser og data er derfor mere 
retvisende.

GENBRUGSSTATIONEN

Besøg og mængder:

Besøgstallene og affaldsmængderne på genbrugsstationen i 2019 og 2020 ses i tabellen efterfølgende.

Besøgstal Mængde (tons)

2019 2020 2019 2020
Januar 16.392 18.644 2.361 2.786
Februar 16.634 17.225 2.553 2.836
Marts 21.082 14.423 3.753 3.145
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April 24.205 4.019
Maj 23.086 4.109

Juni 24.138 3.811

Juli 21.803 3.688

August 21.049 3.705

September 21.504 3.679

Oktober 20.982 3.712

November 18.426 3.078

December 16.836 2.252

Sum 246.137 50.292 40.720 8.767

Elektroniske skilte ved affaldscontaniere:

I marts blev der installeret yderligere 5 skilte, så der nu er elektroniske skilte ved PVC, Inden- og udendørs træ, pap, plast-

folie, metal, hård plast, papir/aviser, Rest efter sortering, deponi, Polstrede møbler og linoleum samt ved kemibygningen.

Teksten på skiltene er meget tydelige at se og personalet kan nemt styre skiltene (åben/lukket) fra deres mobiler. Affald 

& Genbrug har fået udviklet nogle funktionaliteter, så skiltene fremadrettet kan bruges til kampagner mm. 

ETAGEEJENDOMME – UDRULNING AF SORTERINGSMATERIEL

Med afslutningen af 1. kvartal 2020 har ca. 530 etageejendomme haft besøg af en affaldskonsulent fra Gentofte Kom-
mune med henblik på opstilling af sorteringsmateriel til de genanvendelige fraktioner. I forhold til tidligere kvartaler kan 
der spores et mindre fald henvendelser fra ejendomme, der ønsker at implementerer affaldssortering. Antallet af etage-
ejendomme udgør ca. 600 (defineret som 7 boligenheder og derover). 

Sideløbende med disse nye besøg kommer affaldskonsulenten også ud til ejendomme, der har været besøgt tidligere. 
Oftest handler disse genbesøg om at indføre yderligere fraktioner, f.eks. plast og metal, og om at finde plads, ændre eller 
optimere på eksisterende forhold omkring affaldshåndteringen.   



Frem mod sommerferien 2020 og i perioden efter vil Affald og Genbrug igen udsende breve til de ejendomme, som kom-
munen endnu ikke har hørt fra. Brevet er en tydelig opfordring til ejendommen om at komme i gang med affaldssorterin-
gen og i brevet understreges borgernes pligt til at sortere. 

Det tidligere forsøg med indsamling af madaffald, tekstil og elektronik i beholdere (marts 2019) på 20 etageejendomme 
(530 lejligheder) er overgået til normal drift frem til og efter overgangen til ny renovatør i april 2021.  

Eksempel på etablering af nyt overdække til affaldshåndtering og optimering af p-forhold på mindre ejendom (januar 2020). 

NEDGRAVEDE BEHOLDERE

Der blev i slutningen af marts etableret nedgravede beholdere ved Ny Munkegård på Vangedevej 156-162. Der er plads til 
sortering af glas, papir, plast og metal. Der er yderligere klargjort til sortering af madaffald. Ejendommens beborere skal 
også aflevere deres restaffald i en af de nedgravede beholdere.



Der er stadig mange ejendomme, der viser interesse for muligheden for at få etableret nedgravede beholdere. Stolpehøj i 
Vangde og Ibstrupparken ved Ibstruptorv er nogle af de ejendomme som har vist stor interesse og som er langt i proces-
sen. Der er dog mange forhold som skal tages i betragtning inden beholderne kommer i jorden. Der skal blandt andet un-
dersøges om der ligger rør og ledninger i jorden, hvordan er tømnings- og tilkørselsforholdene og er det muligt at opnå 
byggetilladelse. Ved Stolpehøj har det f.eks. vist sig udfordrende at opnå en byggetilladelse på grund af beskyttelseslin-
jerne mod Vangede Batteri og fredningen af Stolpegård.  Ibstrupparken er tegnet ad Arne Jacobsen og er fredet, - samti-
digt skal der tages grundigt højde for tilkørsels- og tømningsforholdene på stedet. 

FORMIDLINGSTJENESTEN – OM AFFALD, GENBRUG OG MILJØ

FORMIDLINGSTJENSTEN – BESØG PÅ GENBRUGSSTATIONEN

Affald og Genbrugs formidlingstjeneste på genbrugsstationen havde i januar og februar 8 besøg fra børnehaver og skole-

klasser (169 børn og unge). 8 besøg blev aflyst i marts måned grundet COVID-19 og forventes afholdt senere på året.   

FORMIDLERPRIS 2019

Formidlingstjenesten fik for sjette år i træk tildelt Vestforbrændings Formidlerpris for højeste besøgstal blandt Vestfor-

brændings genbrugsstationer i 2019. I år var pladsen delt med Hillerød Forsyning, som havde 91 besøg I 2019, hvor Formid-

lingstjenesten havde 89 besøg, men derimod havde 300 flere børn og unge igennem til undervisning på Gentofte Genbrugs-

station. 



Foto: Glade formidlere foran Vestforanbrænding med årets formidlerpris, der symbolsk bestod af lidt mundgodt. 

    AFFALDSVEJLEDNING AF VIRKSOMHEDER

Erhvervsteamet har indtil nu besøgt 125 virksomheder. Fortrinvis virksomheder fra service- og oplevelsesøkonomien men 

det spænder bredt fra dagligvarebutikker, restauranter, hoteller, håndværkere, plejehjem, distributionsvirksomheder, 

kontorer til restauranter.  Det er vidt forskelligt hvor meget de enkelte virksomheder forebygger og genanvender affald.  

Mange har bæredygtighed med i deres strategi eller gør sig tanker om få det og de er meget motiveret for at blive hjulpet 

videre. 

Ejendomme med flere kontorvirksomheder og fælles 

affaldsløsninger har på det seneste været i fokus. Her er det ofte 

regøringsmedarbejderne der står for at håndtere affaldet. Som 

billedet viser, er det husholdningslignende affald i sorte sække som 

ofte havner i en container til brændbart affald.

De enkelte ejendom har typisk en administrator, som står for den 

fælles affaldshåndtering. Erhvervteamet forsøger derfor at etablere 

et samarbejde med disse omkring at udbygge og opgradere affalds-

ordningerne i den enkelte ejendom. Opgaven indeholder flere ud-

fordringer omkring økonomi, pladsforhold og indragelse af regørin-

gen i opgaven. 
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Virsomhedsbesøgene er i starten af marts sat på stand by pga. COVID-19. 

KOMMUNIKATIONSINDSATS FOR AFFALDSOMRÅDET

Farvel til Småt brændbart
’Småt brændbart’ fik i november 2019 nyt navn. ’Rest efter sortering’, som fraktionen nu hedder, er vel modtaget blandt 
borgerne på genbrugsstationen og der blev i januar slået et slag for navneskiftet med en artikel i Gentofte lige nu og i et 
Facebookopslag samt på de digitale infoskærme på genbrugsstationen. I den forbindelse blev tilfældige borgere inter-
viewet i en vokspop om navneskiftet og der blev i samme artikel slået et slag for at huske at sortere hjemmefra og pakke 
bilen, så det er nemt at komme af med affaldet og ikke mindst gå til pladspersonalet, hvis man er i tvivl.
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Forundersøgelse til kampagne om forebyggelse af affald

I samarbejde med konsulentvirksomheden Naboskab blev der i januar/februar gennemført ca. 100 mini-inter-

views fordelt på to grupper, unge borgere og forældre til skolebørn. Interviews blev foretages udvalgte steder i 

byen ved GFO’er, for at få forældregruppen i tale og ved gymnasier for at udspørge den unge generation. Der 

blev spurgt ind til daglige vaner omkring engangsemballage, herunder typiske typer af engangsemballage, fx to-

go-kopper og mængder.
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I februar blev der med udgangspunkt i konklusioner fra mini-interviewsene foretaget en workshop i en 3. g 

klasse på Øregård Gymnasie. Her blev der gennemført en proces til generering af ideer til kampagneinitiativer, 

indsatsområder og vinkler og givet bud på kommunikationskanaler til bedst at nå den unge målgruppe og moti-

vere dem til at forebygge deres daglige emballageaffald.

I april 2020 gennemføres flere telefoninterviews med forældre til skolebørn. Denne gruppe af borgere er ud-

valgt på baggrund af det daglige affald der blandt andet er forbundet med madpakker og lignende affald, der er 

typisk for børnefamilier. Det var planen at indsamle oplysninger, kampagneforslag m.m. i en fokusgruppe med 

forældre. Corona-krisen har imidlertid besværliggjort et fysisk møde, derfor gennemføres inddragelsen af 

denne målgruppe med telefoninterviews. 

Resultater fra mini-interviews, gymnasie-workshoppen og telefoninterviews med forældre samles i en rapport, 

der skal sætte rammer for forebyggelseskampagnens aktiviteter og også gerne sætte os i kontakt med mulige 

ambassadører blandt borgere, der kan deltage i udfordringer til minimering af engangsemballage og dele fif til 

en hverdag med mindre affald. Kampagnens opstart er på grund af COVID-19 udsat på ubestemt tid.

Kommunikation under Corona-beredskabet

Til venstre: Facebook opslag med efterlys-

ning af interesserede borgere, der vil stille op 

til et telefoninterview. Opslaget skal også 

fungere som optakt til kampagnen og løfte 

sløret for, hvad kampagnen blandt andet 

kommer til at handle om.

Nedenfor: En kvindelig borger har i samme 

opslag i kommentarfeltet delt sin indsats i  fo-

rebyggelsen af engangsemballage.
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UDVIKLING AF INDSAMLEDE MÆNGDER I KOMMUNENS AFFALDSORDNINGER

Der foreligger ikke data om indsamlede mængder i kommunens affaldsordninger for 1. kvartal 2020 på nuværende tids-

punkt.



21

STØRRE ANLÆGSARBEJDER I KOMMUNEN

IGANGVÆRENDE ARBEJDER

Hellerup Separering 

Novafos er i gang med separeringsprojekt i Hellerup, og etableringen af regnvandsledninger er opdelt i 4 områder eller 

etaper. Jf. figur. Novafos er ved at være færdig med område SV og nu i gang med område NV og NØ i Hellerup. Disse etaper 

kører videre i 2020, og det samlede projekt forventes at blive afsluttet i 2023.

Ud for Skovshoved Havn

Der arbejdes med færdiggørelse af belægninger på fortov og aktivitetssti (nogen afventer renovering af signalanlæggene 
og master, der skal sættes). Der anlægges sideheller ud for havnen i p-banen, samt et grønt vejbed, som netop er sået.

Snart starter renoveringen af glacis, bølgebryder og stenkastning på det sidst manglende stykke nord for havnen, og de 
sidste finarbejder med fugning (ud mod Øresund) syd for havnen samt renovering/opdatering af de to eksisterende sig-
nalanlæg, hvor materiel er begyndt at komme til pladsen.

Der etableres nyt signalanlæg ved den sydligste indkørsel til havnen.

Sikker krydsning af Ordrupvej

Etaperne i separeringsprojektet. 
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Den midlertidige krydsningshelle på Ordrupvej, som sikrer, at ældre fodgængere kan krydse vejen ad to omgange, når de 

skal til og fra busstoppestedet, er netop blevet udskiftet til en permanent helle. Afstribningsarbejde udestår og udføres 

snarest.

Bro på Jægersborg Allé ved Charlottenlund St.

Der arbejdes med at færdiggøre renoveringen af bl.a. de rosa balustre på kommunens del af broen.

Belægningsarbejder lige nu

Der bliver kørt TV-inspektion og efterfølgende repareret stik og vejafvandingsbrønde på alle kørebanestrækninger, som er 
planlagt renoveret i år.
Hvad angår fortovsrenovering pågår færdiggørelse af området omkring ved Vespersvej m.fl., ligesom der renoveres for-
tove på Ermelundsvej fra Jægersborg Allé og nord på.

Prøveboringer i Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej

Novafos er gået i gang med de indledende forundersøgelser til et muligt kommende klimatilpasningsprojekt på Smakke-

gårdsvej og Høeghsmindevej. Der foretages i øjeblikket geotekniske boringer, som er med til at sikre, at de anlægstekniske 

udfordringer vedrørende fundering, håndtering af jord og grundvand afklares på et tidligt tidspunkt og kan indgå i projek-

teringen. Der skal udføres ca. 40 boringer på den 3 km. lange strækning. Boringerne har en diameter på under 20 cm, og 

udføres af en borerig.
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ØKONOMI

ØKONOMISK STATUS

Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det betyder også, at øko-

nomien for kommunen er forbundet med stor usikkerhed i 2020. I opgørelsen af det forventede regnskab for 2020 ultimo 

marts indgår således ikke skøn over ekstraudgifter relatereret til covid-19, hvorfor den må tages med et vist forbehold 

særligt på de kritiske områder.

PARK OG VEJ, KLIMA OG MILJØ

Driftsudgifter - Skattefinansieret

Det oprindelige budget udgør 164,1 mio. kr. og det korrigerede budget 156,5 mio. kr. Forskellen består dels af overførsel 

af driftsudgifter på 7,9 mio. kr. som vedrører anlæg vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 2019, og dels 

genbevilling fra 2019 til 2020 på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt.

ANLÆG – SKATTEFINANSIERET

Anlæg – Skattefinansieret

De samlede anlægsudgifter forventes at blive 77,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 17,9 mio. kr., som det forventes 

at søge genbevilget til 2021. 

DRIFTSUDGIFTER – BRUGERFINANSIERET

 Park og Vej, Klima, Natur og Miljø
4 6 9

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab

Serviceudgifter 2100 164,1 156,5 27,8 156,5

Samlede driftsudgifter 164,1 156,5 27,8 156,5

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

0,0

0,0%

 Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

Oprindeligt budget Korrigeret budget
Forbrug

Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 46,8 87,9 0,8 77,0
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Driftsudgifter – Brugerfinansieret

Årets regnskab for Forsyning forventes at blive -47,9 mio. kr. svarerende til det korrigerede budget.

ANLÆG – BRUGERFINANSIERET

Anlæg - Brugerfinansieret

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 47,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. som forventes 

at blive tilført likvide aktiver.

  Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret - driftsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab

Forsyningsudgifter 213005 -47,9 -47,9 -18,7 -47,9

Samlede driftsudgifter -47,9 -47,9 -18,7 -47,9

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

0,0

0,0%

  Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret - anlægsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 41,5 59,9 0,7 47,5
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Oversigt over større igangværende anlægsprojekter 2020:

                          

                                   

Forbrug pr.

31/03-2020

Korr. budget

Projektnavn 1.000 kr 1.000 kr

Teknik og Miljø, Brugerfinansieret 1.515 55.700

Etablering af stikledninger 2020 1.515 45.700

Indkøb af 2 el-renovationsbiler 0 10.000

Teknik og Miljø, skattefinansieret 2.219 82.644

Energihandlingsplan 2020 1.327 9.210

Parker og grønne områder 2020 0 2.443

Supercykelsti Helsingørruten 48 1.840

Supercykelsti Helsingørruten 0 -1.905

Bydelscentre - rådigh. 0 333

Renovering af bygværker 2020 387 3.033

Renovering af veje, fortove, cykelstier 2020 -3 32.123

LED vejbelysning 115 10.217

Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder -225 18.522

Trafiksikkerhedsplan 2020 571 3.828

Kystsikring langs Øresund 2020 0 3.000

Teknik og Miljø i alt 3.734 138.344
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Teknik og Miljø
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

Oprindeligt budget 164,1

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

16-12-2019 Tillægsbevilling Service -5,9

16-12-2019 Tillægsbevilling Service -2,0

27-04-2020 Genbevilling Service 0,3

Korrigeret budget 156,5

Forventet regnskab 156,5

Forsyning

Oprindeligt budget -47,9

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Korrigeret budget -47,9

Forventet regnskab -47,9

Ansøgt genbevilling fra 2019 til 2020

Parker og Grønne områder oveført til anlæg

28. april 2020

Budgetudvikling

Pulje til vejvedligeholdelse overført til anlæg

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte bevillingsområde. 

Datoangivelsen for tillægsbevillinger er fastsat efter den kvartalsrapportering, som ændringen er behandlet i, mens datoerne for 

genbevillinger, pris- og lønregulering og tekniske omplaceringer er fastsat efter behandlingsdatoen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 

mio. kr.
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Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2020-1  
 
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  29. oktober 2018 

 
Reference til stående udvalg:  Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 

Opgaveudvalgets opgave: Udarbejde forslag til en ny arkitekturpolitik 
 
Opfølgning pr. januar 2020 
 
Foldere vedrørende arkitektur 
Den udarbejdede folder, som handler om arkitektur i Gentofte Kommune, er nu omdelt til 
ejendomsmæglere og biblioteker i kommunen, samt Ordupgaard og Øregaard Museum. Hermed 
kan tilflyttere og andre få en indføring i arkitektur i Gentofte. Folderen er også tilgængelig i 
borgerservice på rådhuset og vil desuden blive uddelt til grundejerforeningernes bestyrelser. 
 
Arkitekturens dag  
Arkitekturens Dag er en landsdækkende begivenhed, som finder sted hvert år den første mandag i 
oktober måned. I år var temaet arkitekturpolitik og kulturmiljøer.  
 
Dagen blev også markeret i Gentofte Kommune, hvor kommunen var vært ved en rundvisning på 
Skovshoved Havn og ved Bellevue Strandbad. Turen til Skovshoved Havn havde fokus på 
fortællingen om udviklingen fra fiskersamfund til modernismens indtog, med anlæggelse af 
kystvejen, tankstationen og en ny havn, samt nyere tids arbejde med et kulturmiljø tilpasset 
nutidens krav og behov. 
 
Turen til Bellevue havde fokus på strandbadets karakteristiske bebyggelser tegnet af Arne 
Jacobsen, samt arbejdet med en visionsplan og renoveringen af det bevaringsværdige strandbad. 
Klampenborg Kajak- og Kanoklub viste i dagens anledning deres klubhus frem for de besøgende. 
 
Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 
Hvert fjerde år skal kommunerne udarbejde en kommuneplanstrategi som forarbejde til den 
forestående revision af kommuneplanen.  Kommuneplanstrategien udstikker den overordnede 
retning for de kommende års udvikling af kommunen i forhold til de fysiske rammer.  
 
”Arkitektur og kulturarv” er – afledt af arkitekturpolitikken – et af fokusområderne i 
kommuneplanstrategien, men også de øvrige fem fokusområder i strategien – ”Grønne og blå 
strukturer”, ”Attraktive og levende bydelscentre”, ”Bæredygtighed”, ”Klimaforandringer” og 
”Arealressourcer” – har en reference til arkitekturpolitikken.  
 
Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 er i høring frem til den 6. marts 2020 og kan tilgås via linket 
her: www.gentofte.dk/kommuneplanstrategi2021 

http://www.gentofte.dk/kommuneplanstrategi2021


 

Implementering af arkitekturpolitikken i lokalplaner 
I retningslinjerne for udarbejdelse af lokalplaner er det implementeret, at lokalplanerne skal 
forholde sig til arkitekturpolitikken. Dermed følges der i relevante lokalplaner op på ”Arkitektur i 
Gentofte” ved, at der udformes lokalplanbestemmelser med afsæt i arkitekturpolitikken, samt 
redegøres for hvordan planen forholder sig til hertil. 
 
Ombygning- og renoveringsprojekter  
Godt 100 opgaver har været arkitektonisk vurderet/bearbejdet siden maj, hvoraf kan nævnes:  
 

• Revitalisering og restaurering af ”Slottet”, Børnehuset Bank Mikkelsens Vej - med 
nybyggeriets enkle hvidpudsede arkitektur og varierede facadespil er der sammen med de 
2 eksisterende bevaringsværdige bygninger, Slottet og sidebygningen, skabt et 2 etagers 
bygningsanlæg omkring gårdanlægget, der danner base for leg og træning på ramper, i 
grus og med vand. 

• Restaurering af bevaringsværdige vinduer, Skovshoved Skole.  
• En naturlegeplads ved Hellerup Skole - naturlegepladsen er et landskabsarkitektonisk 

element i strandengs området, som skal appellere til børnenes sanser. 
• Ny arkitektur ved Dyssegårdsskolen - i tilknytning til skolen er der opført et nyt natur- og 

teknikhus til undervisningsbrug. 
• Restaurering af skulpturer på forpladsen ved Gentofte Rådhus.  
 

  
”Slottet” – Børnehuset Bank Mikkelsens Vej 
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Notat

Orientering Corona-situationen på Teknik og Miljøs område

Forsyning

Affald og Genbrug
Genbrugsstationen har siden 31. marts været åben for private med en række forholdsregler, for at 
overholde Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, herunder max. 15 kunder ad gangen og kun 
adgang via indkørslen ad Ørnegårdsvej. For at lette presset på genbrugsstationen er der oprettet 
en midlertidig plads udelukkende til aflevering af haveaffald på parkeringspladsen over for 
Gentofte Sportspark. Fra uge 19 er etableret mulighed for at hente kompostjord på den 
midlertidige plads for aflevering af haveaffald. 

Alle skolebesøg m.m. på genbrugsstationen er aflyst. 

Der er stort pres på alle kommunens affaldsordninger og betydeligt større mængder affald i 
forhold til normalen. Det har derfor været nødvendigt at kompensere renovatøren for 
ekstrakørsler dagligt, på grund af de større affaldsmængder. 

Desuden er der trykt nye plakater til renovationsbilerne med budskab om at slå knude på 

skraldeposen og på den måde skærme skraldemænd og standse smitte med Corona-virus.

Alle unødvendige tilsyn og besøg ved etageboliger er aflyst. Dette gælder også for 
virksomhedsbesøg i forbindelse med affaldskampagnen for virksomheder.

Skadedyrsbekæmpelse

6. maj 2020



Kommunens entreprenør har håndterer indendørs sager ved brug af heldragter, maske og 
handsker. Det er ikke muligt for kommunens egne tilsynsførende at føre tilsyn ved problematiske 
rottesager.

Park og Vej
På kirkegårdene er administrationen bemandet, og der er fortsat mulighed for at afholde 
begravelser, bisættelser og urnenedsættelser og forestå jordfæstelser. 

Der har i hele perioden været medarbejdere parat til at tage hånd om væltede træer og skilte, 
fejlmeldte lyskryds etc.

På strande og havne er der flere besøgende, især på hverdage, og tilsvarende større bevågenhed 
omkring oprydning og hygiejne, blandt andet ekstra rengøring af de offentlige toiletter. 

Der er opsat gule og blå informationsskilte på kirkegårde, strande, havne, større grønne områder, 
alle offentlige legepladser mv. for at minde borgerne om, at myndighedernes påbud også gælder 
udendørs.

Åbningen af campingpladsen er udskudt til foreløbig den 10. maj.

Tilsynsførende, gartnere, brolæggere og specialarbejdere har været fysisk på arbejde siden den 26. 
marts – med afstand til hinanden og hyppig afspritning af hænder, maskiner, redskaber etc. Alle 
normale driftsopgaver løses p.t. og afhængig af behov, arbejdes i toholdsskift.

Natur og Miljø
På myndighedsområdet foregår arbejdet fra hjemmearbejdspladser. Dog har det været 
nødvendigt at neddrosle tilsyn på fx virksomhedsområdet. Disse vil forløbe henover 
sommer/efterår i takt med genåbning til mere normal aktivitet. 

Den lavere aktivitet på virksomhederne har til en vis grad præget aktiviteterne i projektet 
Bæredygtig Bundlinje II, som kører på lidt lavere blus. Projekt er berammet til at afslutte i 2022, og 
planlagte aktiviteter for kommunens virksomheder kan således udskydes.

Den mere borgerrettede del af klima- og bæredygtighedsområdet er ramt af Corona situationen. 
Bæredygtighedsnetværket har været nødt til at aflyse eller udskyde planlagte arrangementer i 
foråret: Samtalesaloner, Vandets Dag, Grøn Dag, Bæredygtighedsmøde 2020, Den bæredygtige by 
ifm. Kultur- og Festdage er nogle eksempler her på. Vandreudstillingen om resultaterne fra sidste 
års projekt ’Grøn Hverdag’ var planlagt til at starte i maj, men åbningen er nu blevet flyttet til efter 
sommerferien. Endvidere var der planlagt et nyt borgerrettet projekt ’Min bæredygtige have’ med 
fokus på bl.a. biodiversitet, som skulle starte med de første workshops i april og maj. Også dette 
projekt er blevet udskudt, hvad angår fysiske møder og workshops. Det er dog tilrettelagt et 
virtuelt forløb, så projektet kan komme i gang i maj.

Fjernvarme



Gentofte Gladsaxe Fjernvarme følger Sundhedsstyrelses anbefalinger for at beskytte kunder og 
medarbejdere mod smitte. Det har været muligt, at udfører alle nødvendige opgaver. 
Henvendelser bliver besvaret og alle opgaver udført med de sikkerhedsforanstaltninger, der er 
nødvendige. 

En stor del af medarbejderne arbejder hjemmefra og besvarer kundernes spørgsmål på e-mail. 
Kunderne kan kontakte fjernvarmen telefonisk med akutte henvendelser.

Teknikere og tekniske konsulenter udfører opgaver hos kunderne i det omfang, det vurderes 
nødvendigt for at opretholde forsyning og rimelig komfort hos kunderne. Opgaver som 
serviceeftersyn og målerskifte påvirker dog ikke hverken komfort eller forsyningssikkerhed og er 
derfor som udgangspunkt udsat.
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