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Velkommen og godkendelse af referat fra 19.04.2021  

v/Trine Henriksen 
 
Godkendt. 
 
 
Handleplan for grøn omstilling – orientering  

 
Jesper Revald D. Jensen orienterede om de tre hovedtemaer som grøn 
omstilling omhandler - transport, energi og cirkulær økonomi, herunder de 
14 delmål som handleplanen skal understøtte. Der blev også orienteret 
om 100Grønne (Idéer fra medarbejdere i kommunen), workshops og 
selve processen omkring udarbejdelsen af handleplanen. I udvælgelsen 
af de indsatser der prioriteres i 2022-2023, bliver det vægtet meget højt, 
at indsatserne har et væsentligt potentiale for CO2-reduktion.  
 
På mødet var der ros for at kommunens interne aktiviteter skal gælde alle 
forvaltninger, men aktiviteter i blandt borger og virksomheder, er også 
væsentlige.Det blev blandt andet nævnt af rådet, at der kunne være 
mulighed for byttecentraler i boligselskaber, hvilket er efterlyst af 
beboerne. Yderligere blev det nævnt at lagring af CO2 både lokalt såvel 
som andre steder, er en mulighed man ikke bør udelukke og som bør 
foregå sideløbende med reduktioner i CO2-udledningen. 
 
Det blev også omtalt, at det er vigtigt at kommunen er meget konkrete med 
hvor, hvordan og hvornår man vil opnå reduktion af CO2. Det skal være 
muligt at måle om vi opnår det vi sætter os for at reducere.  
 
Man skal i øvrigt være opmærksom på, at forskellige indsatser kan tage 
forskellig tid og have forskellig effekt på CO2-reduktion. 
Fjernvarmeprojekter giver en målbar CO2 reduktion når de er udrullet, 
mens en samkørselsordning kræver en stor vaneændring over tid, før vi 
kan se et resultat.  
 
På Det Grønne Råds møde 06.12.2021 får rådet mulighed for at give input 
til udmøntning af pulje til grøn omstilling.  
 
Se vedhæftede power point som blev vist under punktet. 
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Legeplads i Aldershvile – drøftelse  

 
Katrine Andersen fortalte om forslag til en ny og mindre legeplads placeret 
det oprindelige sted i slotsparken hvor der i dag er små hoppedyr. For at 
fortælle historien om Grevinden og hendes hunde vil ”Legeredskaberne” 
fremstilles af stubbe og stammer og udformes som hunde og grevinden.  
 
Fremstillingen skal ske i samarbejde med en skulptør. Skulpturene skal 
være i kravlehøjde på 50 cm så faldunderlag ikke er nødvendigt og et areal 
på 50 m2. Projektet har en størrelse, som ikke kræver 
myndighedsbehandling. Det er ikke en traditionel legeplads, men noget der 
er muligt i området.  
 
Rådet blev spurgt om der er opbakning til, at vi kører videre med denne 
lille legeplads? 
 
Bemærkninger: 
Den er mere acceptabel end legepladsen der blev afvist, men tror ikke at 
forventningerne fra forældre og børn indfries.  
 
Forslag om en legeplads på cirkuspladsen, hvor der er flere muligheder, og 
man kan parkere bilen, det er tæt på en station, og tæt på beboelse.  
 
Forslag om legeplads på arealet ved siden af planteskolen Bagsværdvej 
202, det kan blive hele Bagsværds legeplads. Forvaltningen har kigget på 
arealet for enden af Bindeledet som ejes af DAB og vedligeholdes af 
kommunen. 
 
Naturstyrelsen er positiv overfor en legeplads bag rostadion i skoven. 
 
Flere mente ikke, at skulpturerne kan udgøre det for en legeplads. De kan 
være en god idé, men skal ikke kaldes en legeplads. Elementer på 50 cm 
kan ikke bruges af mange. 
 
Det er en fin kulturfortælling, men mere relevant med en rigtig legeplads 
nær Aldershvile og søen, der kommer mange mennesker. Dem der har 
deltaget i den tidligere workshop vil blive meget skuffede over forslaget. 
 
I rostadion projektet var der lagt aktiviteter ved stadion, så det vil være 
relevant at kigge på Bindeledet. 
 
 
 
 



Klik på linket og se filmen: 
 
https://www.facebook.com/gladsaxekommune/videos/976144519821958 
 
Se vedhæftede power point der blev vist under punktet. 
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Pause  
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Øge affaldsmængde og ny genbrugsstation – orientering/drøftelse  
 
Ny genbrugsstation 
Lenette Møller Jensen orienterede om funktionen og processen omkring 
den nye genbrugsstation, som forventes færdig sidst i 2023. 
Genanvendelsen på kommunens genbrugsstation er i øjeblikket på 80,4%, 
og det forventes at genanvendelsesprocenten stiger væsentligt med en ny 
genbrugsstation. 
 
Bemærkninger: 
Der findes et firma der indsamler hårde hvidevarer for derefter at reparere, 
så de bedste kan genbruges.  
 
Der var efterspørgsel på et reparationsværksted på Genbrugsstationen i 
bygningen i stedet for et formidlingsrum, da tingene afleveres her.  
Der er en Repair Café oppe ved siden af Genbrugslopperne på 
Telefonfabrikken, hvor man kan undersøge om mulighed for et 
reparationsværksted. Link til Repair Caféens hjemmeside: 
https://telefonfabrikken.dk/repair-cafe-gladsaxe/ .  
 
Hegningen omkring gravhøjen blev kommenteret. 
 
Repræsentant fra Genbrugslopperne fortalte, at der er mange gode ting, 
som de ikke kan sælge og de kan heller ikke komme af med dem, ved at 
forærer dem væk. Noget tyder på, at der er visse ting, som borgerne 
hellere vil købe som nye.  
 
Med opmærksomhed på cirkulær økonomi mv. er der brug for nytænkning 
for at styrke genbrug. Bedre formidling af Storskrald.dk eller lignende, hvor 
man oploader et foto af genstand inden den ender på genbrugspladsen.  
 



Husk at genbrug og reparation også kan være med til at skubbe den lokale 
økonomi i gang, måske skal kommunen blot stille lokaler til rådighed. 
 
Affaldssortering hos borgerne 
Vi skal øge affaldssorteringen i Gladsaxe Kommune og sikre, at mere 
affald kan genanvendes. Derfor skal det være nemmere at komme af med 
det sorterede affald. Lenette orienterede om ændringerne for parcel- og 
rækkehuse samt ændringer for boliger med fælles genbrugsøer og 
besvarede spørgsmål om muligheden for at dele en affaldsordning. 
 
Se vedhæftede power point som blev vist under punktet. 
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Renere Bagsværd Sø – orientering  
 
Anders Adams gav en kort status på den aktuelle miljøtilstand i Bagsværd 
Sø og en kort redegørelse for kommende projekter og undersøgelser.   
 
Bagsværd Sø har en stor mængde næringsstoffer i sedimentet. Disse 
hvirvles op (som følge af vind, fisk, sejlads m.v.) og skaber søens dårlige 
miljøtilstand. Tidligere undersøgelser har vist, at der ikke findes 
enkeltstående eller hurtige løsninger på problemet med den store 
næringspulje i sedimentet.  
 
Et lille positivt bidrag til forbedret vandkvalitet, er at tilføre Bagsværd Sø 
afværgevand (grundvand). Afværgevandet håndteres på en fornuftig og 
billig måde, og samtidigt vil det gavne Bagsværd Sø, fordi vandtilførslen vil 
øge gennemstrømningen i søen, og derved øge udvaskningen af 
næringsstoffer.  
 
I samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) planlægges yderligere 
undersøgelser med fokus på sediment og ophvirvling.  
 
I øjeblikket undersøges det om nabokommunerne Furesø, Rudersdal og 
Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner kan opstarte et samarbejde om 
en Ph.d.-studerende i perioden 2022-2024. Ph.d projektet omfatter 
undersøgelser i både Furesø og Bagsværd Sø. Syddansk Universitet 
(SDU) kan bidrage med en medfinansiering i form af omkostninger til 
analyser og prøvetagning. Planen er en årlig afrapportering af projektets 
resultater samt en afsluttende rapport i 2024. Hvis Ph.d projektet ikke 
opstartes, igangsættes egne undersøgelser i årene 2022-2023 også i 
samarbejde med Syddansk Universitet (SDU).  
 
 
 



Bemærkninger: 
 
Kan man iværksætte et eksperiment med biomanipulation, der er en 
tendens til at søens vand er klarere efter hårde vintre. Eller bare fast lave 
en opfiskning af skidtfisk hvert 10. år. Mange i rådet mente at man burde 
gå i gang med biomanipulation. Med hensyn til biomanipulation er 
problemet, at Bagsværd Sø hænger sammen med Lyngby Sø og det er 
noget man skal gøre ofte. 
 
 
Se vedhæftede power point som blev vist under punktet. 
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Status for Rostadion-projektet – orientering og tilkendegivelser   
 
Ayla Nurkan Gretoft orienterede om de to afgørelser fra Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.  
 
Fredningsnævnets afgørelser for startområdet og målområdet er ophævet, 
hvilket kræver en helt ny proces omkring projektet.  
 
Tilkendegivelser fra Det Grønne Råd: 
 
En meget stor og svær sag også for Fredningsnævnet. 
Meldinger fra Rostadion om at der skal startes et helt nyt projekt.  
Der bør være et dialog forum for alle, ikke kun roere.  
 
Hvis man skal starte forfra, så bør processen styres i kommunen, så man 
har mere indflydelse og gennemsigtighed.  
 
Det er et stort indgreb at grave i brinkerne. Burde arbejde videre med 
modernisering indenfor eksisterende terræn eller kun små ændringer. 
Undgå at fælde og grave noget væk.  
 
Fredningen er restriktiv, det kan være med til at gøre projektet godt. 
 
Hvad er kommunens refleksion som part i dette projekt?  Der bør tages en 
snak om kommunes fremtidige rolle med relevante interessenter. Det er 
ikke kun nogles, men alles projekt. Vi skal lære af det forløb der har været. 
 
Der har været flere møder undervejs, hvor Agenda foreningen er mødt op, 
men sidder med en oplevelse af, at bemærkninger er ikke blevet hørt. Der 
er meget læring i det her forløb.  
 



Politisk ønske om en afklaring af, hvad der kan lade sig gøre i det 
kommende projekt. 
 
Kommunen bør sætte sig for bordenden. Spørge brugerne, etablere et 
brugerråd. Hvorfor er rosporten ikke her i Det Grønne Råd?  
 
Det er vigtigt med en debat om disse afgørelser, så vi kan tage højde for 
det i det nye projekt. 
 
 
Se vedlagte power point som blev vist under punktet. 
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Forslag til rådets mødeplan 2022  
v/Trine Henriksen 
 
07.02.2022 
28.04.2022 
01.09.2022 
17.11.2022 
 
13.06.2022 – besigtigelsestur 
 
Møderne ligger på forskellige ugedage kl. 17.00-19.30 
Datoerne er godkendt i Miljøudvalget. 
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Eventuelt  
Knud Flensted fik en kort status på kunstgræsbanen ved Klub 144. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommende punkter 2021 
v/ Trine Henriksen 
 

Forventede kommende høringer i 2021:  
 Arkitekturpolitik, høring i oktober 2021 
 Plejeplan Radiomarken, høring i november 2021 

 
Ønske om andre punkter 06.12.2021: 

 Kommuneplan 06.12.2021 
 Handleplan for grøn omstilling, herunder plan for udbygning af 

fjernvarme og udfasning af olie og gas, og plan for indsatsen 
for at få flere til at cykle    

 
 
Møder og besigtigelsesture resten af 2021: 
 
06.12 DGR – Møde 
 
Der bliver arrangeret to byvandringer i forbindelse med Arkitekturpolitikken, 
10.10.2021, mødested på Søborg Torv kl. 15.00 og 31.10.2021, mødested 
på Bagsværd Fort kl. 15.00. 
De mere præcise ruter annonceres på hjemmesiden og i Gladsaxe Bladet. 


