
GLADSAXE KOMMUNE 
By- og Miljøforvaltningen 
 

        Dagsorden 
for 

Det Grønne Råd 
 

       Tirsdag 12.01.2021 kl. 17.00-19.00 
  

Holdes via Microsoft Teams 
 

                
 

Medlemmer          Medlemmer udpeget af Byrådet
    
Trine Henriksen – MB 
Tom Vang Knudsen – MB 
Jakob  Skovgaard  Koed -   MB  
Dorthe Wichmand Müller - MB 
Astrid Søborg – MB 
Lone Yalcinkaya – MB 
Claus Wachmann – MB 
 
Boligselskabernes Sammenslutning 
Tomm Olsen og Poul Schønbeck 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
Kurt Loftkjær (afbud) og Uffe Rørbech 
(afbud) 
 
Dansk Ornitologisk Forening 
Knud Flensted og Jens Mortensen  
 
Dansk Cyklist Forbund 
Benedicte Leyssac 
 
Friluftsrådet 
Anne Merete Palmgren 
 
Sammenslutningen af 
Grundejerforeningerne i Gladsaxe 
Nina Hanberg og Hans-Christian Gelf-
Larsen  
 
Lokal Agenda 21 
Kim Christiansen og Kirsten Ilkjær 
 
 
 
 

Me Sophie Christensen 

Jens Holm Madsen 

 
 

Tilforordnede 
 

Pia Vendelholt Christensen – 
BMF 
 
Malene Matthison-Hansen - 
BMF 
 
Britt Vorgod Pedersen – BMF 
 
Karen Brosbøll Wulf 
 
Ayla Nurkan Gretoft – BMF 

Steen Himmer – BMF 

Carl Ejnar Nielsen – LA21 

Gitte Normann – BMF 

 

 

 

 



Nr. 1 
 

Velkommen og godkendelse af referat fra 17.11.2020 (17.00-17.05) 

v/Trine Henriksen 
 
 
Nr. 2 
 
Status på affaldsområdet - drøftelse (17.05-17.35) 

v/ Malene Matthison-Hansen 
 
Der sker meget på affaldsområdet både nationalt og i Gladsaxe. På mødet 
giver vi en status på konsekvenserne i Gladsaxe Kommune af den politiske 
aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Herunder 
status på kapacitetstilpasning for forbrændingssektoren (reduktion af 
forbrændingskapacitet) og kommende indsamling af de 10 fraktioner. 
 
Indsamling af affald i kommunen har været udfordret af ustabil drift i 
længere tid. På den baggrund og på grund af udfordringer med at få 
kvalificerede tilbud ved seneste udbudsrunde har Miljøudvalget bedt 
forvaltningen se på muligheder for at hjemtage indsamlingsopgaven. På 
mødet giver vi en status på dette arbejde. Efter planen skal Byrådet træffe 
beslutning i april 2021. 
 
 
Nr. 3 
 
Bygcirkulært.dk – orientering (17.35-17.40) 

v/ Karen Brosbøl Wulf, leder af Gladsaxe Erhvervsby 
 
Karen præsenterer http://www.bygcirkulaert.dk, som er en national 
platform, der kan hjælpe med at reducere byggespild og dermed CO2. Det 
er Byggespildsgruppen i Gladsaxe Erhvervsby, som har udviklet og 
lanceret platformen.   
 
 
Nr. 4 
 
Træfælding i Regatta kvarteret (17.40-17.55) 
v/Britt Vorgod Pedersen 
 
Planklagenævnet har afgjort, at bestemmelserne i Lokalplan 74 om at 
fastholde skovkarakteren i Aldershvile Slotspark og området vest herfor i 
Aldershvile ikke er tilstrækkelige til at håndhæve.  
Britt fremlægger afgørelsen og de foreløbige overvejelser om opfølgning 



på denne. 
Rådet kan komme med input til det videre arbejde. 
 
 
Pause (17.55-18.05) 
 
 
Nr. 5 
 
Grøn strategi og Byens Arena - orientering (18.05-18.20) 
v/ Steen Himmer 
 
Steen giver en orientering om tiltag under Grøn strategi i 2020 og fortæller 
om projektet på Byens Arena, hvor en del af asfalten omdannes til grønt 
område med mange nye planter, oplevelser og opholdsmuligheder. 
 
 
Nr. 6 
 
Bredsikring af Lyngby Sø - orientering (18.20-18.35) 
v/ Ayla Nurkan Gretoft 
 
Der er i efteråret 2020 lavet bredsikring af et stykke af kanalen i Aldershvile 
Slotspark og Nybro Åmose. Bredsikringen er opsat uden 
naturmyndighedens godkendelse. 
Sagens forløb gennemgås på mødet. 
 
 
Nr. 7 
 
Verdensmålsberegner – orientering (18.35-18.50) 
v/ Carl Ejnar Nielsen 
 
Verdensmålberegneren er en app på nettet, som hjælper brugeren til at 
forstå hvordan vedkommendes daglige adfærd påvirker vore mulighed for 
at opfylde de 17 verdensmål. Se link https://ggglx.dk/gor-en-indsats-for-
verdensmalene/ 
App´en gennemgås på mødet med en konkret handling. 
 
Eksempel: 
”Bruger du offentlig og/eller CO2-neutral transport?", og fortæller hvor tit 
det sker i forhold til muligheden for at gøre det. I eksemplet kan svaret 
være 50% fordi vedkommende bruger den miljøvenlige transport halvdelen 
af de gange hvor det faktisk er muligt. 
Beregneren baserer sig på en kortlægning af hvor vores adfærd 
(handlinger) påvirker verdensmålene i en positiv retning, f.eks. påvirker 



ovennævnte mål 3 (færre trafikulykker), 7, 8, 11, 12 og 14 (mindre energi- 
og ressourceforbrug), 9 (reduceret belastning). 
 
Bemærk: beregneren måler ikke klimavenlighed - det hører hjemme under 
Paris-aftalen - men vores forhold til verdensmålene. 
 
 
Nr. 8  
 
Meddelelser (18.50-18.55) 
v/ Trine Henriksen 
 

 Aldershvile Slotspark (skrab af jord) 
 Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om Bagsværd sø  

 
 
Nr. 9 
 
Kommende punkter 2021(18.55-19.00) 
v/ Trine Henriksen 
 

 Forventede kommende høringer i 2021:  
Plejeplan 2. el. 3. kvartal 2021 
Kommuneplan  
Handleplan Grøn omstilling 2. halvår 2021 
Pulje til Grøn omstilling 2. halvår 2021 
 

 Ønske om andre punkter 
 

 
Nr. 9 
 
Eventuelt 
 
 
 
 


