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Referat 
 

Dato: 25. november 2021 

Sted: Digitalt i Teams 

Deltagere: Anders Liltorp, Næstformand 
Jann Larsen, Vestvoldens Venner 
John Frisenvænge, Dansk Ornitologisk Forening, Hvidovre 
Jørgen Søe Westergaard, Dansk Ornitologisk Forening, 
Hvidovre 
Finn Ivo Heller, Dansk Cyklistforbund, Hvidovre (kunne følge 
mødet, men kunne ikke deltage pga. tekniske problemer) 
Thomas Otzen, Dansk Cyklistforbund, Hvidovre 
Birgit Møller Kristensen, Grf. Nymarken 
Jørgen Overgaard Leth, Grf. Strandøre 
Mette Jacobsen, Avedøre Boligselskab 
Michael Søndergaard Daugaard, Center for Trafik og 
Ejendomme 
Jakob Karlshøj, Center for Plan og Miljø 
Charlotte von Hessberg, Center for Plan og Miljø 
 

Afbud fra: Steen Ørskov Larsen, Formand 
Thomas Alhmann Jensen, Industri- og grundejerforeningen 
Avedøre Holme 
Ammi Stein Pedersen, Forbrugergruppen Vest 
Friluftsraadet 
Michael Sabroe, Grf. Lodsgaarden 
Annie Marott, Harrestrup Villakvarters Grf. 
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HVIDOVRE KOMMUNE 
 
Center for Plan og Miljø 
Miljø- og Klima 
Miljø- og klimamedarbejder:  
Charlotte von Hessberg 
 
Sagsnr.: 21/944 
Doknr.: 60552/22 
 
Dato: 10-03-2022 /cxv 

1. Velkommen og valg af mødeleder 
Charlotte von Hessberg bød velkommen og blev valgt til mødeleder 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

4. Nye punkter til behandling på dagens møde  
a) Ny affaldsplan for Hvidovre Kommune 
Center for Trafik og Ejendomme og Center for Plan og Miljø 

 
Michael Daugaard præsenterede Hvidovre Kommunes nye 
affaldsplan, præsentationen er vedhæftet.  
 
Staten har givet kommunerne til opgave, at affaldssektoren bliver 
klimaneutrale i 2030, og at 80 pct. af plasten bliver udsorteret i 2030. 
Michael vurderer, at Hvidovre Kommune er godt med; eksempelvis 
producerer hver borger i Hvidovre relativt lidt affald og genanvender 
allerede i dag godt 50 pct. af affaldet. At komme op på 60 pct. er en 
vanskelig opgave, som dog også ligger ude i fremtiden. 



 

Side 2 af 4 

Det undersøges, om der kan dispenseres fra et generelt krav om 
papbeholder. I dag er der mulighed for, at borgere kan takke nej til en 
papbeholder og aflevere pap på genbrugspladsen. 
Naboer er velkomne til at deles om en papbeholder.  
 
Det er vigtigt at kildesortere, da central sortering risikerer at 
ødelægge de sorterede fraktioners kvalitet. I forhold til glas giver det 
bedre kvalitet at indsamle glas i beholdere, da glasset bevares i 
større dele og dermed bedre kan sorteres i farver. Indsamling i 
mindre beholdere og tømningen af disse producerer glasstøv, som er 
problematisk. 
 
Der var flere spørgsmål vedrørende muligheden for at reducere 
antallet af fraktioner, men det er ikke muligt på grund af statslige 
krav, oplyste Michael. 
 
For etageboliger kommer der fremover affaldsbeholdere med et 
rumindhold på 2-4 m3, som er en fordel i forhold til pladsbesparelse 
og arbejdsmiljø og vil være billigere i drift. Ulempen er omkostningen 
på anslået 40 mio. kr. for boligforeningerne i Hvidovre Kommune. 
 
Charlotte von Hessberg præsenterede affaldsplanen for 
virksomheder samt det nyligt afholdte møde med virksomhederne 
herom. Et af virksomhedernes problemer ligger i, at de hver for sig er 
relativt små affaldsproducenter og har svært ved at opnå samme 
aftaler som eksempelvis Hvidovre Kommune. Der er hos 
virksomhederne også fokus på at undgå madspild. 
 
Der forventes høring om affaldsplanen i februar-marts 2022. 

 
5. Opfølgning på aftaler og opgaver fra tidligere møder  

a) Afslutning af denne periode 
i) Opsamling på gruppernes arbejde 

Børn i naturen: 
Arbejdet har været meget omfattende. Naturdannelse har stået 
centralt i gruppens arbejde, men projekter inden for denne 
kategori bliver let meget ressourcekrævende. Der bør sættes 
begrænsede og realistiske mål for en eventuel kommende 
arbejdsgruppe. Den nære natur foreslås som fokusområde. Det 
kan kombineres med et samarbejde med boligforeninger. 
 
Anders Lilltorp roste arbejdet og konklusionen om at fokusere 
arbejdet i Det Grønne Råd.  
 
Charlotte von Hessberg fremhævede Strandøre 
Grundejerforenings ansøgning til ”Pulje til Grøn By”, der bl.a. skal 
skabe mere natur i parcelhushaverne. Jørgen Leth oplyste, at der 
har været stor succes med både sommerblomster og lægning af 
8.000 løg til forårsblomster i vejrabatten. Planlagte aktiviteter med 
fremvisning af haver og indsatser i baghaverne kunne ikke 
gennemføres på grund af COVID-19 og er derfor udsat til 2022. 
 
Biodiversitet: 
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Der har været fokus på de to møder i Det Grønne Råd, hvor man 
har drøftet emnet. Kommunen har en særlig rolle via ”Det Grønne 
Danmarkskort” og etableringen af spredningskorridorer for at 
fremme biodiversiteten. Natur hører sammen med trafik og 
forbrug til Det Grønne Råds kerneområde. Bynaturen består også 
af ”grå” natur under eksempelvis hustage. 
 
Anders Lilltorp pegede på, at Det Grønne Råd har sat aftryk, og at 
der eksempelvis er afsat midler til at gennemføre 
naturhandleplanen. 
 
Vand - idékatalog 
Arbejdsgruppen har kun mødtes en gang pga. situationen med 
COVID-19 og opfordrer en kommende gruppe til at arbejde videre 
med opsamling af regnvand i Hvidovre.  
 
Anders Liltorp pegede på, at Hvidovre Kommunes folder om 
håndtering af skybrudsvand har været et resultat af arbejdet. 
Ligeledes oplyste Anders, at man har arbejdet på at få håndtering 
af regnvand ind i spildevandsplanen. 

 
Trafik 
Pga. tekniske problemer kunne gruppen ikke præsentere. 
 
Charlotte kvitterede for arbejdet og oplyste, at gruppernes 
skriftlige bidrag bliver videregivet til det kommende grønne råd.  
 
ii) Liste med de ting, der er gennemført 

• Grønne Hegn i lokalplanerne 
• Folder om vand til husejere: ”Klar til en våd fremtid” 
• Naturplan 
• Danmarks vildeste kommune 
• Plejeplaner, ”Slå græsset som en ko” 
• Befæstelsesgraden og styring af spildevand 
• Forhold for cyklister, cykelstier og supercykelstier 

 

b) Valg til Det Grønne Råd d. 2. december 2021 kl. 17 
Det Grønne Råd indstiller, at valget udskydes til januar for at øge 
sandsynligheden for, at det kan afvikles fysisk.  
 
 

6. Meddelelse om klima-, natur-, energi- og 
miljøspørgsmål fra og til kommunen  
Jakob Karlshøj orienterede om, at der bliver arbejdet med store 
emner som klimahandlingsplanen og skybrudsplanen. Der blev 
spurgt til projektet vedrørende stormflodssikring, som der blev givet 
en kort status for. Analyser har vist, at der er brug for et samlet 
projekt med ikke bare Københavns Kommune, men også Tårnby og 
Dragør. Der er blevet arbejdet med at belyse muligheden for 
naturbaserede løsninger. 
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Michael Daugaard svarede på, at der ikke i øjeblikket findes en 
virksomhed, som modtager plastik til genbrug i Danmark. 
Charlotte von Hessberg orienterede om, at der netop er udsendt en 
orientering til bolig- og andelsforeninger om Statens pulje til støtte til 
opsætning af ladestandere til elbiler på fælles parkeringspladser. 

 
 

7. Eventuelt  
Anders Lilltorp takkede for samarbejdet i Det Grønne Råd, som han 
har været meget glad for. 
Der var tak til Anders og Steen for arbejdet i Det Grønne Råd. 
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