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Velkommen og godkendelse af referat fra 13.09.2021  

 
Ingen bemærkninger til referatet. 
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Handleplan for Grøn Omstilling 2022-2023 - drøftelse  

 
Kort oplæg fra Anne Stourgaard om processen for handleplanen og 
planens emner for de kommende år samt drøftelse af prioritering af puljen 
til Grøn Omstilling. 
 
 
Oplægget sendes ud sammen med referatet. 
 
Herefter dialog i tre grupper, hvor følgende tilbagemeldinger kom: 

 Godt med inddragelse i processen med handleplanen. 
 Trafikreduktion på 25%, hvad betyder det i det samlede CO2-

regnskab?  
 Relevant at blive oplyst om hvad de enkelte indsatser betyder i reelle 

tal for CO2-reduktion.  
 Projektideer – gerne med skøn over hvad det betyder i CO2- 

reduktion, præcist tal eller: højt, mellem lavt.  
 Økonomisk gulerod virker, også bedre end information.  
 Borgersamarbejde: ønske om mere præcis oversigt over hvem der 

har været inddraget. 
 Ønske om bilag hvor det fremgår, hvor de konkrete projekter er 

forankret og kontaktperson for hvert projekt.  
 Grøn varmeforsyning: formulering 100% eller vil man undersøge 

målet.  
 Madspild. Mangler lokal gruppe (findes i Lyngby), madspild batter på 

CO2. 
 Ønske om ekstra ansat til GIC. 
 Ønske om udlån af elcykler for at motivere til at bruge cyklen. 
 Sikker cykelparkering  
 Brug etablerede delebilsordninger, evt. kan agenda 21 hjælpe med 

formidling. 
 Bilfri dag på Søborg Hovedgade og promovering af alle typer cykler. 
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Pause  
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Fjernvarmeplan - orientering  
Gladsaxe Fjernvarme, der forsyner den sydlige del af kommunen med 
fjernvarme, har fremsendt to projektforslag for udbygning med fjernvarme. 
Det ene forslag er godkendt af Byrådet og det andet projekt afventer svar 
fra Energitilsynet om tilskud til projektet. Herefter vil også det andet projekt 
blive sendt til politisk behandling.  
 
Vestforbrænding, som forsyner den nordlige del af kommunen med 
fjernvarme, har udarbejdet en varmeplan for deres opland. Denne plan 
bliver behandlet af VF´s bestyrelse til marts, hvorefter VF kan udarbejde 
forslag til udbygningsprojekter i Gladsaxe. Det forventes, at der er en 
afklaring om udbygningsprojekter i VF´s opland sommeren 2022. 
 
Kommentarer fra rådet var, at det er vigtigt med fokus på, at der arbejdes 
for, at fjernvarme bliver mere grøn og på sigt CO2-neutralt.  
 
Vigtigt med god kort og informerende tekst på hjemmesiden, så borgerne 
kan følge med i udbygningsprojekterne. 
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Evaluering af Rådets arbejde – drøftelse  

 
Følgende udsagn fra Rådet i forbindelse med evalueringen: 
 

 Flere foreninger refererer fra møderne i DGR til lokale foreninger, 
især om Bagsværd Sø 

 Tilkendegiver at Rådet oplever at blive hørt tidligt i den politiske 
proces 

 Det er ærgerligt det kun er KMU, der er repræsenteret i Rådet, da 
Forretningsordenen siger at Rådet skal inddrages i flere fagområder 

 Forvaltningen arbejder på, at sager/emner fra andre fagudvalg tages 
op i DGR 

 Ønske om at efterspørge emner fra Rådets medlemmer til 
dagsordenen  

 Hellere aktuelle sager fremfor temaer 



 
 Ønske om årshjul over politiske processer, planer m.v. som skal 

behandles i DGR  
 Orienteringer kan laves skriftligt, så der er mere tid på møderne 
 Cykeldagsordenen har ikke fyldt meget i DGR 
 For lidt om mobilitet, stor interesse for borgere 
 Ønsker mere natur på dagsordenen 
 Generelt god tid til gode dialoger, dagsordenerne er mindre pakkede 

end tidligere 
 Opbakning til, at suppleanter deltager på møderne 
 Rådet oplever at deres meninger/tilkendegivelser tages med på 

udvalgsmøderne 
 Ønske om mere input fra foreningerne 
 Forslag til fem møder (pt. er der fire) og en besigtigelsestur om året 
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Eventuelt  
 
Mødedatoer for 2022 – er blevet ændret siden mødet 06.12.2021 og 
godkendt i Klima- og Miljøudvalget. 
 
10.02.2022 
08.06.2022 
13.10.2022 
17.11.2022 
 
17.08.2022 – besigtigelsestur 
 
Møderne ligger på forskellige ugedage kl. 17.00-19.30 
Der er inviteret til møderne via Outlook. 
 
Meddelelser 
 
Der er konstateret mindre koncentrationer af PFOS i Mølleåen. Mølleåen, 
Lyngby Sø og Bagsværd Sø er et sammenhængende system. 
Koncentrationer af PFOS ligger over græseværdien og anbefalinger fra 
styrelsen er, at man ikke må spise frisk fanget i vandsystemet. Der er 
derfor opsat skiltning rundt om Bagsværd Sø og Lyngby Sø, hvor der 
frarådes at spise fisk fanget i søerne. 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de kommuner, som er en del 
af vandsystemet for kildesporing og mere viden om PFOS også findes 
andre steder end i Mølleåen.  



 
Kommentar fra rådet - Hvordan skiltes der generelt, der er midlertidige 
skilte om covid, skøjter, hundeluftere mm. Pt. er der otte forskellige 
midlertidige skilte sat op ved Bagsværd. Folk bliver blinde for alle de skilte. 
Det er ikke kønt og skilte/standere bliver ikke fjernet igen.  
 
 
 
Forslag til Kommuneplan 2021 i høring 10.11.2021 – 12.01.2022: 
 
https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/nyhedsarkiv/forslag-til-
kommuneplan-2021-i-hoering 
 
 
Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2022-2031 i offentlig 
høring 07.10.2021 – 02.12.2021: 
 
https://gladsaxe.dk/kommunen/politik/hoeringer 
 
 
Status på legepladsen i Aldershvile Slotspark 
 
Renere Bagsværd Sø, ansættelse af PhD studerende besluttes i 
Miljøudvalget. 
 
 


