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Referat:

1. Fjernvarmeudbygning i Glostrup – status på projektet
Bo Nørbjerg, direktør i Glostrup Forsyning præsenterede Forsyningens projektforslag om
fjernvarmeudbygning i Glostrup Kommune. Projektet skal først politisk behandles og skal derefter i
offentlig høring.
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Projektforslaget omfatter ca. 2700 gasforsynede en-familiehuse, som ikke er tilsluttet fjernvarme.
Hvis projektet bliver godkendt, vil Forsyningen kunne gå i gang med projektet i 4. kvartal 2021.
Projektet forventes afsluttet i 2027. Rækkefølgen på udbygningsområderne er ikke planlagt endnu.
Den samlede anlægssum er på 299 mio. kr.
Der er ikke tilslutningspligt for boligejerne. De interesserede boligejere kan tilslutte sig efter to
forskellige modeller – enten via en abonnementsordning eller ved en traditionel model. Der blev
vist priseksempler for et almindeligt parcelhus på 150 kvm fra 60-70´erne ud fra de to modeller.
Lene Abro pointerede, at det er vigtigt for boligejerne, at man formidler planerne for
fjernvarmeudbygningen, da mange potentielt kan stå i en situation, hvor de skal have udskiftet
varmekilde og vil have fordel af at kende til projektforslaget. Herved undgår man at boligejerne
investerer i individuelle varmepumper umiddelbart inden.
Der blev spurgt ind til, hvor grøn fjernvarmen vil være i fremtiden i takt med, at affaldsmængden
bliver mindre pga. mere sortering. Hertil blev der svaret, at en af styrkerne ved fjernvarme er, at
man selv kan styre, hvorfra varmen kommer. Man forventer, at varmen senest i 2030 er baseret på
en 100 procent grøn varmekilde.
2. Orientering fra foreningerne
Jørgen Boelskov fra Radikale Venstre fortalte, at de afholder affaldsopsamling lørdag den 8.5
søndag kl. 10 med start fra Hvissingehallen.
Louise Moretta fra Danmarks Naturfredningsforening fortalte, at de har afholdt
affaldsopsamlingsarrangement sidste weekend. Det er en aktivitet som de afholder hvert år.
Fremadrettet ønsker de, at Kommunen involverer sig.
Christina Saadbye fra Friluftsrådet fortalte om Store Cykeldag. Arrangementet er landsdækkende
og afholdes den 13. juni forskellige steder. Desværre ikke i Glostrup.
Der blev spurgt ind til Kommunens Friluftsplan. Mette Larsen, Center for Miljø og Teknik fortalte, at
Kommunes Friluftsplan er gammel (Friluftsrådet har i sin tid været med til at udarbejde den) og at
den trænger til at blive opdateret. Kommunen har flere små planer på friluftsområdet, men ikke én
samlet plan. Christina fortalte, at Friluftsrådet gerne bidrager til at udarbejde en ny.
Christina berettede desuden, at der er tilmelding til Cyklistforbundets skolekampagne Alle Børn
Cykler (ABC) i maj. Selve kampagnen kører i september. Hun opfordrede til at flere af Kommunens
skoleafdelinger deltager.
3. Orientering fra formanden
Formand Søren Enemark fortalte om et kommende arrangement Kr. Himmelfartsdag ved hallen i
Ejby. Her vil formanden i samarbejde med Vej og Park uddele en særlig frøblanding til interesserede
borgere, som de efterfølgende kan bruge i deres haver. Arrangementet er et samarbejde med den
lokale biavlerforening, hvor formålet er at sætte fokus på at øge biodiversiteten i Kommunen.
4. Et vildere Glostrup - deltagelse i Miljøministeriets kampagne ”Sammen om et vildere Danmark”
Mette Larsen fra Center for Miljø og Teknik fortalte om Glostrup Kommunes beslutning om at
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deltage i konkurrencen, som Miljøministeren har inviteret alle landets kommuner med i.
Baggrunden for kampagnen er, at biodiversiteten generelt er faldende i hele Danmark.
På de kommunale arealer er Vej og Park allerede i fuld gang med at skabe bedre vilkår for øget
biodiversitet flere steder ved at fjerne græs og plante blomsterfrø. Men vi vil gerne have endnu
flere med eksempelvis grundejere, boligforeninger og virksomheder. Dette arbejder skal
administrationen til at gå i gang med. Bl.a. arbejdes der på en ny hjemmeside, hvor projektet
introduceres og hvor det vil fremgå, hvilke initiativer Kommunens er i gang med. Herudover skal
hjemmesiden være et sted, hvor borgere og virksomheder kan finde inspiration til, hvad de selv kan
gøre. Pt. arbejdes der på en tilmeldingsfunktion, hvor interesserede kan tilmelde sig projektet.
Dette bliver meldt ud senere.
Jørgen Boelskov ønsker præsentationen ud med referatet.
Christina Saadbye spurgte ind til om Kommunen tilbyder aktiviteter, hvor borgere og særligt de
ældste skolebørn kan få inspiration. Søren fortalte, at der arbejdes på forskellige planer ex. deling
af billeder på facebook, samt at daginstitutioner også er tænkt ind. Kommunen har en vigtig rolle i
at informere om de initiativer, som der arbejdes med i bybilledet, således at det ikke bliver
betragtet som en spareøvelse. Annelise Lysdal foreslog, at kommunen satte infotavler op på de
steder, der var udlagt med vild beplantning, evt. med henvisning til hjemmeside og QR.
Lene Abro fortalte at hun afholder ”åben have” arrangement to gange årligt, hvor andre borgere
kan få inspiration til en have, hvor øget biodiversitet er i fokus. Lene deltager også i det omtalte
arrangement ved Ejby hallen Kr. Himmelfartsdag.
5. Kort orientering om DMS i vandforsyningen
Ghita Lentz fra Center for Miljø og Teknik fortalte om fund af DMS i drikkevandsforsyningen, som
der blev fundet tilbage i 2018 over hele Danmark i forbindelse med en screening. DMS er en
pesticidrest fra stampemiddel brugt til frugter samt et tilsætningsstof i maling og træbeskyttelse.
Stoffet bliver ikke brugt mere i Danmark.
Glostrup Forsyning har fundet DMS i drikkevandet i 8 ud af 13 indvindingsboringer, men i mængder
der ligger langt under den fastsatte grænseværdi og som ikke vurderes at have sundhedsmæssige
konsekvenser. Der vedhæftes en yderligere orientering.
6. Evt.
Anne Lise Lysdal fortalte at der fremkommer gamle referater af Grønt Råd, når man bruger
søgefunktionen på Kommunens hjemmeside. Dette er en teknisk fejl, som Ghita arbejder på at få
rettet.
Fremadrettet vil dato for næste møde blive skrevet ind i mailen, når referatet sendes ud.
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