
 
 

 

Vedrørende Møde i Det Grønne Råd 

 
Referat: 
 
1. Velkommen og valg af mødeleder 

Charlotte von Hessberg bød velkommen og blev valgt som mødeleder. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Punktet om Naturplan blev udsat til næste møde. 
Dagsordenen blev godkendt. 
  

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet var først udsendt samme dag, så det blev gennemgået på mødet og efterfølgende 
godkendt. 
 

4. Nye punkter til behandling på dagens møde  
a) Naturplan for Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø 

Blev udsat til næste møde. 
 

Dato: 10. marts 2022 

Sted: Multicaféen, Høvedstensvej 45 

Deltagere: Kristina E. Young, formand 
Tina Cartey Hansen, Næstformand 
Martin Amby, Medlem af Kommunalbestyrelsen 
Erling Groth, Danmarks Naturfredningsforening, Hvidovre 
John Frisenvænge, Dansk Ornitologisk Forening, Hvidovre  
Thomas Otzen, Dansk Cyklistforbund, Hvidovre  
Ammi Stein Pedersen, Hvidovre Biavlerforening 
Friluftsrådet  
Anders Aalund, Grf. Hvidovre Kirkeby og SGH 
Birgit Møller Kristensen, Grf. Nymarken  
Jørgen Overgaard Leth, Grf. Strandøre  
Maria Brandt Avnskjold, Grf. Lodsgaarden 
Susan Emcken, Grf. Baunebakken 
Jan Due Nielsen, Grf. Lodsgaarden 
Astrid Krejbjerg Zierfuß, Grf. Holmegård 
Kim Niemann, Avedøre Boligselskab 

Michael Søndergaard Daugaard, Center for Trafik og 
Ejendomme  
Charlotte Frische Münter, Center for Plan og Miljø  
Charlotte von Hessberg, Center for Plan og Miljø 
 

Afbud fra: Jann Larsen, Vestvoldens Venner 
Helge Klintorp Pedersen, Vestvoldens Venner 
Otto Sejr Larsen, Danmarks Naturfredningsforening, 
Hvidovre 
Jørgen Søe Westergaard, Dansk Ornitologisk Forening, 
Hvidovre  
Finn Ivo Heller, Dansk Cyklistforbund, Hvidovre  
Thomas Alhmann Jensen, Industri- og grundejerforeningen 
Avedøre Holme  
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b) Ny affaldsplan, Center for Trafik og Ejendomme 
Michael S Daugaard præsenterede indholdet i affaldsplanen og gjorde opmærksom på 
borgermødet d. 7/4. 
 
Skraldespandene skal placeres i skel for at holde omkostningerne nede. Der skal være 
et plant underlag, så de let kan køres ud til tømning. 
Papbeholderen er blevet obligatorisk.  Hvis man ikke vil have beholderen stående på sin 
grund, kan man dele med en nabo eller evt. lægge pappet i bundter, hvis man sikrer, at 
det ikke bliver vådt. Dette skal indmeldes til affald@hvidovre.dk 
Tekstiler bliver udsorteret i stor stil, der er indsamles allerede nu meget mere, end 
kommunen havde regnet med.  
Farligt affald er der også store mængder af. 
Glasaffald skal indsamles i kuber i stedet for beholdere til hvert hus. På den måde 
undgår vi glasstøv i luften og på vejen, som kommer ved, at glasset knuses ved tømning 
af de nuværende beholdere. Desuden er det også væsentlig billigere. Ca. 30% af glasset 
kan genbruges direkte fra kuberne i stedet for at skulle smeltes om. Der påtænkes at 
opstilles skraldespande til de poser man bærer flaskerne i. Hvis der ligger glasskår 
omkring glaskuberne, rydder kommunen op.  
Bioaffald køres hver anden uge – men mod betaling kan man få ugetømning.  
 
Hvidovre Kommune har en høj genanvendelse på 50% - men de nationale mål gør, at vi 
skal nå 60% i 2030. 
Det er ikke alle typer affald, der kan genanvendes i Danmark, så noget af affaldet sendes 
til udlandet. Men efterhånden som der er en fast forsyning af en bestemt type affald, er 
det forventningen, at der bliver etableret danske virksomheder, der kan genanvende det. 
 
Det Grønne Råd kom med følgende idéer: 
• Sortering i det offentlige rum; det er der allerede ved stranden. 
• Hvis skraldespanden lugter: Husk at lukke poserne og skyl evt. beholderen med en 

sjat eddike, når den er blevet tømt. 
• Sørg for, at der ikke er poser ved siden af, for fuglene tømmer dem ud over det hele. 
• Kunne der være en saftpresser til æblemost, som man kunne låne, f.eks. på 

biblioteket? 
• Kunne der være inspiration til, hvordan man kan beholde sit haveaffald på grunden? 
• Genbrugshal: kan der findes plads til et værksted, f.eks. så der kan repareres cykler? 
• Byttecentraler biblioteket 
• Roadshow til skolerne om affald  
• Hård og blød plast 
• Nærgenbrugspladser, så man ikke skal så langt med sit affald. 

 
5. Mødedatoer for 2022. 

Der blev vedtaget følgende datoer: 19/5, 8/9 og 24/11. 
 

6. Opfølgning på aftaler og opgaver fra tidligere møder  
a) Præsentation af Det Grønne Råds arbejde 

I den foregående periode har Det Grønne Råd haft følgende arbejdsgrupper: 
• Børn i naturen 
• Biodiversitet 
• Vand  
• Trafik 
• Opfølgning på input til politikerne  

Indlæg fra de tidligere grupper er vedlagt dette referat.  

mailto:affald@hvidovre.dk
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Møderne i Det Grønne Råd er åbne for alle borgere i Hvidovre. 
Suppleanter er velkomne til at bidrage på lige fod med repræsentanterne.  
 

b) Brainstorm på emner, der skal arbejdes med 
Der var indledningsvist lidt snak om, at det kan være svært at komme med input, før der 
er lidt mere viden om arbejdet. Nedenstående er derfor ikke en udtømmende liste, men 
et første input. 

 
• Energi, f.eks. overskudsenergi fra virksomhederne 
• Klimatilpasning 
• Vigtigt at vide hvor vandet løber hen 
• Gummistøvle-projekter med borgerinddragelse, f.eks. som det blev gjort i Strandøre i 

forbindelse med klimatilpasningsarbejdet 
• Rebæk Sø forurening 
• Biodiversitet  
• Biodiversiteten tættere på Hvidovre borgerne, det skal være let, inspiration til 

borgerne 
• Identificere grønne områder og anvendelse  
• Grønne områder – her skal ikke bygges og ikke bygges højt 
• Friluftsmuligheder – shelters, bålhytter, skab facilitetsøer i Hvidovre 
• Madkundskab mindre kødbaseret – mere vegetar 
• Selvforsynende – have 
• Kompostering af affald – god jord i den grønne pose 
• Lave nogle events som samler borgerne – hvad kan vi bruge haveaffaldet til, kan vi 

lave et høstmarked, fælles most  
• Byfestival, Rebæk Søpark. Inspiration fra Rødovre, bod til markedsdagene,  
• Info: skraldespandene 
• Nedbragt trafikstøj og forurening, men ikke forbyde biler, hvad vil der ske med flere 

hastighedsnedsættelser? Støj – et interessant emne Trafik – støj spiller ind i §17 stk. 
4 udvalg 

• Bedre infrastruktur for cyklister, parkeringsmuligheder, bredere cykelstier, 
supercykelstier - hvordan kan vi gøre det bedre at cykle for de små trafikanter? 

• Mere grøn trafiksanering, flere træer og blomsterkummer 
• Begrønning af Hvidovrevej – udvikling af grønne pladser, det handler om at plante 

træer, der går på tværs af Hvidovrevej 
• Bæredygtighed – i kommunale og private byggerier, forum hvor der er oplysninger 
• Facebookside for Det Grønne Råd - Hvor meget PR er vi interesserede i? 

 
c) Bemanding af arbejdsgrupperne 

Blev udsat til næste møde. 
 
Hvis der er ressourcepersoner, der ønsker at deltage i en arbejdsgruppe under Det 
Grønne Råd, er de velkomne. 
 
Arbejdsgrupperne forventes en gang om året at give et lille oplæg om arbejdet i gruppen. 
Da grupperne endnu ikke er bemandet, præsenterer Erling Groth projektet ”Begrønning 
af Hvidovrevej” på næste møde. 
 

7. Meddelelse om klima-, natur-, energi- og miljøspørgsmål fra og til kommunen  
Blev udsat til næste møde. 
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8. Eventuelt 
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