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Nr. 1 
 

Velkommen og godkendelse af referat fra 17.11.2020  

v/Trine Henriksen 
 
Godkendt. 
 
Nr. 2 
 
Status på affaldsområdet - drøftelse  

v/ Malene Matthison-Hansen 
 
Se vedhæftede præsentation. 
 
Det blev kommenteret, at det er korrekt, at målene fra regeringen er meget 
ambitiøse, men det er nødvendigt, fordi man har været for længe om at 
komme i gang. I tillæg hertil blev der spurgt til om sorteringen af affald og 
dermed reduktionen af affald til forbrænding betyder problemer med at 
dække varmeforbruget.  
 
Vestforbrænding vil fortsat modtage affald, så de kan levere fjernvarme. 
Både i Vestforbrænding og i CTR, som leverer den øvrige 
fjernvarme  arbejder man med omstilling til grøn fjernvarme, herunder brug 
af biomasse. Det forventes derfor, at fjernvarme fortsat er en central del af 
den grønne omstilling. 
 
Brug af biomasse i fjernvarmeproduktionen er dog også en problematik, vi 
skal forholde os til. Her er det vigtigt, at vi sikre, at den biomasse, der 
anvendes, er dokumenteret bæredygtig, og at biomasse kun bliver en 
overgangsløsning. 
 
Der blev spurgt til hvorfor fx Søgården, ikke er kommet med i 
madaffaldsordningen. Søgården og flere andre områder med 
rækkehusbebyggelse, som i dag benytter sække, har smalle adgangsveje, 
der giver problemer for skraldebiler. I de områder skal der findes nye 
måder at indsamle affaldet. Det kræver samarbejde og dialog, derfor er 
disse områder først med i udrulning sammen med etageejendommene. 
Kommunen er delt op i 10 distrikter. To af disse fik madaffald i 2020, tredje 
distrikt får madaffald i marts 2021 og alle bliver udrullet inden udgangen af 
2022. Tidsplanen findes her: https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/affald-
og-genbrug/indsamling-af-madaffald-i-boligforeninger 
 
Der blev spurgt til konsekvensen ved producentansvar, som kun gælder for 
emballage affaldefastlagt.t. De endelige rammer for producentansvaret er 
endnu ikke fastlagt. 



 
Der blev spurgt om naboer må dele affaldsbeholdere. Det må man godt, 
men begge naboer skal sige ja til det. Madaffald er dog undtaget. Der var 
ønske om, at mulighed for at dele affaldsbeholdere bliver gjort mere synlig, 
bl.a. fordi det er mere iljøvenligt. Det skal vurderes, hvordan man kan sikre 
mulighed for at dele affaldsmateriel mellem naboer i forhold til den nye 
lovgivning med krav om 10 fraktioner til alle husstande. 
 
Nr. 3 
 
Bygcirkulært.dk – orientering  

v/ Karen Brosbøl Wulf, leder af Gladsaxe Erhvervsby 
 
Se vedhæftede præsentation om partnerskabet om at bygge cirkulært. Se 
også http://www.Bygcirkulært.dk. 
 
Bygcirkulært.dk portalen er udviklet af Byggespildsgruppen i Gladsaxe 
Erhvervsby sammen med Gladsaxe Kommune. Målet er, at nedbringe 
byggespildet og dermed CO2 udslippet ved at give professionelle 
bygherrer mulighed for at tilbyde og efterspørge brugte og overskydende 
byggematerialer.  
 
Portalen er udviklet med få omkostninger til opstart af hjemmeside samt 
løbende drift. Disse udgifter deles mellem partnerne.  
 
Partnerskabet hjælper udelukkende med formidlingen og påtager sig ikke 
ansvar for kvaliteten af materialer og de aftaler som indgås. Det aftales 
mellem køber og sælger.  
 
Der blev spurgt om Gladsaxe Kommune kan påbyde byggerier i 
kommunen at anvende bygcirkulært portalen. Det kan man ikke, men 
Gladsaxe Kommune kan stille krav til egne byggerier, hvilket også sker. 
Kommunens Ejendomscenter har senest genbrugt byggematerialer fra 
Gladsaxe Skole til en ny daginstitution. Den type arbejde fortsættes der 
med. 
 
 
Nr. 4 
 
Træfælding i Regatta kvarteret  
v/Britt Vorgod Pedersen 
 
Se vedhæftet præsentation og Planklagenævnets afgørelse. 
 
Planklagenævnet har i november 2020 givet ejeren af Slotsparken 44 
medhold i, at han havde ret til at fælde træerne på hans grund.  



 
Afgørelsen betyder, at Lokalplanen ikke er tilstrækkelig til at bevare øvrige 
træer i lokalplanområdet, hvorfor der til mødet blev spurgt til mulighed for 
at udvide det fredede område ved Bagsværd Sø eller tinglyse de enkelte 
træer ved en fredning. Svaret er, at der i øjeblikket arbejdes på hvilke 
muligheder der er for at bevare træerne i Regatta kvarteret.  
 
Dette betyder også at kommunen ikke kan kræve at de plantede 
erstatningstræer skal blive stående. De eneste træer der er sikret mod 
fældning i den nuværende lokalplan, er dem der er omfattet af §-3 sagen 
på ejendommen, som endnu ikke er afgjort i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 
 
Der er blevet fyldt meget grus på grunden og ud i skellet. Dette grus 
ødelægger træerne i skellet. Dette skal der kigges på ved færdiggørelse af 
byggeriet. 
 
Ekstra under punkt 4 
 
Fældning af træer mellem Alfa Laval og Ærtemarken 
 
Se vedhæftede præsentation. 
 
Der blev anbefalet en ny dialog med naboerne og fremsat et ønske om at 
kommunen bør være mere på forkant med sådanne hændelser, så der 
støttes mere op om, at der passes på træerne.  
 
 
Nr. 5 
 
Grøn strategi og Byens Arena - orientering  
v/ Steen Himmer 
 
Se vedhæftet præsentation. 
 
På grund af tidsmangel til mødet blev der kun orienteret om projektet på 
Byens Arena. Der blev taget godt imod projektet og stedet kan med tiden 
være egnet til en besigtigelsestur for Det Grønne Råd. 
 
Nr. 6 
 
Bredsikring af Lyngby Sø - orientering  
v/ Ayla Nurkan Gretoft 
 
Se vedhæftet præsentation. 
 



Nr. 7 
 
Verdensmålsberegner – orientering  
v/ Carl Ejnar Nielsen 
 
Se vedhæftet præsentation. 
 
Verdensmålberegneren findes på dette link https://ggglx.dk/stotter-du-
verdensmalene/ - held og lykke med din egen beregning. 
 
 
Nr. 8  
 
Meddelelser  
v/ Trine Henriksen 
 
Se vedhæftede præsentation og Miljø- og Fødevareklagenævntets 
afgørelse. 
  

 Aldershvile Slotspark (skrab af jord) – denne blev der ikke 
orienteret om på grund af tidsmangel til mødet. 

 Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist Fredningsnævnets 
dispensation til udvidelse af Rostadion på Bagsværd sø. Fonden 
for Rostadion overvejer nu, hvad de vil gøre fremadrettet. 

 
 
Nr. 9 
 
Kommende punkter 2021 – blev ikke nævnt til mødet 
v/ Trine Henriksen 
 

 Plejeplan for Radiomarken 19.04.2021 
 Forventede kommende høringer i 2021:  

Kommuneplan  
Handleplan Grøn omstilling 2. halvår 2021 
Pulje til Grøn omstilling 2. halvår 2021 
 

 


