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Bilag 1 - Kommenterede høringssvar til Strategi for grøn omstilling         
 
I dette bilag er de konkrete forslag i høringssvarene gengivet i kort form i nedenstående skemaet.  
I skemaet indgår desuden By og Miljøforvaltningens bemærkninger til forslaget og hvorvidt forslaget giver anledning til ændring i strategi 
for grøn omstilling. 

 
Høringssvar  
(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

Gladsaxe Erhvervsby v/Karen Brosbøl Wulf 

Kvitterer for en ambitiøs, relevant og fokuseret strategi, og ser frem til fortsatte partnerskaber.  
 

Erhvervsbyen foreslår at opstille delmål på vejen 
mod 2030 fx i 2025. 

Delmål for konkrete tiltag med kortere tidshori-
sont end 2030 kommer til at indgå i de 2-årige 
handleplaner. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Erhvervsbyen opfordrer kommunen til politisk at 
arbejde for at få tilpasset den nationale og kom-
munale lovgivning, så den grønne omstilling bli-
ver nemmere. 

Gladsaxe Kommune arbejder, blandt andet via 
regionale samarbejder, for en nationale politik 
og planlægning, som fremmer den grønne om-
stilling. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Søren Høj 

Tilkendegiver, at det er rigtig godt, at Gladsaxe Kommune får en plan for grøn omstilling. 

Det er lidt uklart, hvad der menes med Grøn 
Omstilling. Det skal gøres mere tydeligt, hvad 
planen omfatter. 

I både Danmark og EU handler termen ”Grøn 
omstilling” om at reducere udledningen af driv-
husgasser/CO2. Strategien fokuserer derfor på 
de indsatser, som har størst indvirkning på den 
globale opvarmning.  

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag: 
Tilføjelse af tekstboks på side 2, der beskriver, 
hvad grøn omstilling omhandler. 
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Høringssvar  
(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

Klimasikring, natur og miljø og biodiversitet er 
også vigtige elementer for et bedre klima og 
miljø, og indgår i andre sammenhænge i kom-
munens arbejde. 

Det er lidt svært at se sammenhængen mellem 
f.eks. CO2 reduktionsmål i 2030 og Cirkulær Øko-
nomi. 

Cirkulær økonomi har fokus på at begrænse 
spild, øge genanvendelse og ændrede forbrugs-
mønstre. Dette har en stor indflydelse på CO2-
udledningen. Derfor er cirkulær økonomi et vig-
tigt tema i den grønne omstilling. 
 
Der nogle udfordringer med, hvordan fx ændrin-
ger i vareforbrug via cirkulær økonomi synliggø-
res i CO2-reduktionsmålene. Køber vi færre va-
rer, vil det afspejle sig i energiforbruget på de 
virksomheder, der producerer varerne. Det vil 
også mindske transportbehovet og dermed CO2-
udledningen fra transport mm. 
Vareforbrug afspejler sig på tværs af de forskel-
lige sektorer (energi, transport, affald, landbrug 
mm). Det, at arbejde med cirkulær økonomi, vil 
altså afspejle sig i CO2-reduktionsmålene og gi-
ver derfor rigtig god mening at have med i en 
strategi for grøn omstilling. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

"Og det er den sidste del, der bliver den svære-
ste, for de lavthængende frugter er plukket". 
Det er uklogt (pessimistisk!) at skrive, og er det 
faktuelt rigtig? 

Det er en udbredt vurdering, at det er de sidste 
procenter, der er de sværeste at indfri.  

Medfører ikke ændringsforslag. 

Det bør indgå i planen for Grøn Omstilling, at 
der i de årlige rapporter redegøres for, hvordan 

Rigtig god pointe. Milemæle og indikatorer bli-
ver en integreret del af de 2-årige handleplaner, 
så vi løbende kan måle, om vi er på rette spor. 

Medfører ikke ændringsforslag. 
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Høringssvar  
(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

det går med at opfylde planens reduktionsmål i 
forhold til fastlagte "milepæle". 

Der skal redegøres præcist for hvem (kommune, 
boligejere, boligforeninger, erhverv osv.), der 
skal reducere hvor meget og hvornår? 

Dette skal fastsættes i handleplanerne i samar-
bejde med de forskellige aktører. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Behov for ladestandere og krav til f.eks. boligfor-
eninger, private og tankstationer om etablering 
af ladestandere, bør fremgå af planen. 

Vi har estimeret behovet for ladestandere i 
Gladsaxe og udarbejdet en Strategisk plan for la-
deinfrastruktur, som forventes politisk godkendt 
i foråret 2021.  
Gladsaxe Kommune må ikke stille krav til opstil-
ling af ladestandere og må kun finansiere og 
sætte ladestandere op ved egne bygninger. Der-
udover kan vi give tilladelse til, at private lade-
operatører sætter ladestandere op på offentlige 
vejarealer/p-pladser. 
Private villaejerne kan selv sætte ladebokse op i 
deres carport. Boligafdelingen skal selv sørge for 
ladestandere til deres beboere. Gladsaxe Kom-
mune kan facilitere, at det sker. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

”Energiforbruget i eksisterende boliger i Glad-
saxe er faldet med 15 procent i 2030, målt i for-
hold til 2019”. Hvorfor kun 15 %? Hvordan bliver 
det dokumenteret? 

Potentialet for energibesparelser i eksisterende 
bygninger er ganske rigtig højere end 15 %. Men 
set i lystet af, at vi bruger stort den samme 
mængde varme i vores boliger som for 25 år si-
den, så er 15 % ambitiøst. At vi ikke har formået 
at reducere mere indtil nu, skyldes blandt andet 
at vi breder os over flere kvadratmeter.  
Hvordan vi når i mål, skal konkretiseres i de 
handleplaner, vi skal til at udarbejde og vil blive 
dokumenteret via de årlige CO2-opgørelser.  

Medfører ikke ændringsforslag. 
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Høringssvar  
(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

De gode forslag til, hvordan vi konkret kan ar-
bejde med energireduktioner, vil blive taget 
med videre i arbejdet med handleplaner mål. 

Elforbruget i kommunale institutioner og konto-
rer samt gadebelysning og tilsvarende for virk-
somheder skal og indgå med et reduktionsmål. 

Vi har en selvstændig plan for energireduktion i 
de kommunale bygninger. Hvert år laver vi en 
CO2-opgørelse alene for vores egne bygninger 
og aktiviteter, så vi følger udviklingen tæt og har 
reduceret CO2-udledningen fra egne aktiviteter 
med mere end 60 % i perioden 2007-2019.  
Elforbruget hos virksomheder indgår som et del-
element i strategien mål om, at elforbruget i 
Gladsaxe i 2030 skal være 100 % baseret på ved-
varende energi.  

Medfører ikke ændringsforslag. 

For virksomheder - industri og forretninger bør 
der stilles krav om en redegørelse for, hvordan 
virksomheden planlægger at opfylde 
70 % reduktionsmålet. 

Vi kan ikke stille krav til virksomheder, forretnin-
ger eller boligejer om en redegørelse. Indsatsen 
for at nå reduktionsmålet skal ske via samar-
bejde, dialog og partnerskaber. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

CO2-fangst via mere bynatur har formentlig ikke 
nogen stor betydning. 

God pointe. Der skal mange store træer til at 
lagre større mængder CO2. Mere bynatur er en 
vigtig dagsorden i forhold til en mere grøn by, 
men CO2-mæssigt er bidraget minimal. 

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag i afsnittet om CO2-fangst og bynatur: 
Det kræver dog store arealer med skov, før det 
for alvor batter noget CO2-mæssigt. Vi har en 
målsætning om, at Gladsaxe skal være en grøn 
og levende by. I Gladsaxe bidrager træer, byna-
tur og grønne klimatilpasningsløsninger først og 
fremmest til at løfte byrummenes kvalitet og i 
langt mindre grad til at sænke CO2-udledningen 
fra byen. 

Planerne vedr. udbygning af fjernvarme bør kon-
kretiseres. 

Lige nu sker der en del nationale ændringer på 
energiområdet, som blandt andet kan få betyd-
ning for udbygning med fjernvarme. Strategien 

Medfører ikke ændringsforslag. 
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Høringssvar  
(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

adresser den overordnede retning og ambition. 
Konkrete indsatser vil blive beskrevet i de 2-
årige handleplaner og vil løbende blive tilpasset 
ændrede rammevilkår. Derudover arbejder vi på 
en ny strategisk energiplan for Gladsaxe Kom-
mune, hvor mulighederne for udbygning af 
fjernvarme vil indgå. 

Bagsværd grundejerforening v/Hans Christian Gelf-Larsen 

Grundejerforeningen tilkendegiver, at det er meget positivt, at Gladsaxe Kommune vil gå aktivt ind i en plan for CO2-reduktion, især da det skal ske i 
samarbejde med borgerne og erhvervslivet. 
 

Grundejerforeningen gør opmærksom på, at 
mange grundejere bor i kommunens udkanter 
hvor der kan være langt til den offentlige trans-
port, og at bilen derfor bliver et nødvendigt 
transportmiddel på de fleste af årets dage. 
Grundejerforeningen mener derfor ikke, at den 
tilsigtede reduktion på 10 % i den lokale bilkør-
sel er realistisk. 

Kommunen arbejder løbende for at styrke den 
kollektive transport, bl.a. med letbanen langs 
Ring 3 som står færdig i 2025 og med udviklings-
tanker om BRT-løsninger, bl.a. på linje 400S.  

Medfører ikke ændringsforslag. 

Grundejerforeningen opfordrer til, at kommu-
nen forhindrer en yderligere udbygning af Vejdi-
rektoratets store hovedveje, og arbejder for at 
der anlægges den påtænkte M 5 udenom Balle-
rup. 

Trafik- og Teknikudvalget besluttede på deres 
møde den 1. februar 2021 at fremsende et hø-
ringssvar til Transportministeren om, at man fra 
kommunens side er uenig i statens planer for at 
udvide kapaciteten på Motorring 3, og i stedet 
ønsker mere kollektiv transport. 
Efterfølgende har Gladsaxe Kommune været i di-
alog med Transportministeren omkring den 
kommende infrastrukturplan for at gøre 

Medfører ikke ændringsforslag. 
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Høringssvar  
(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

opmærksom på behovet for et finmasket kollek-
tivt transportnet i stedet for flere motorveje. 

Grundejerforeningen ønsker at ladestandere i 
villaområder så vidt muligt opstilles diskret på 
egen grund. 

By- og Miljøforvaltningen arbejder på en Strate-
gisk plan for ladeinfrastruktur til elbiler, som for-
ventes politisk behandlet i foråret 2021. Kom-
munen har dog ikke, hverken i forbindelse med 
den strategiske plan eller på anden vis mulighed 
for at regulere udseendet af ladestandere på vil-
lagrunde, men kun på offentlig vej og på privat 
fællesvej. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Delmålene for energiforbruget vil belaste grund-
ejernes økonomi, hvis der stilles krav om yderli-
gere energirenoveringer. Kravet om udfasningen 
af olie- og naturgasfyr over de næste 10 år kan 
ramme mange ældre parcelhuse. Derfor må der 
kunne tilbydes en tilskudsordning omkring de to 
energiomlægninger i boligen. 

Det er en udfordring, vi er opmærksomme på. 
Delmålene indikerer Gladsaxe Kommunes ambi-
tion på energiområdet. De skal ikke ses som de-
ciderede krav, men skal indfries i dialog og sam-
arbejde med blandt andet grundejerforenin-
gerne. Fra nationalt hold kommer der løbende 
tilskudsordninger, der skal understøtte den 
grønne omstilling. Fx er der pt. en tilskudsord-
ning til etablering af varmepumper, og bolig-job-
ordningen giver mulighed for tilskud til energi-
forbedringer.  

Medfører ikke ændringsforslag. 

Opsætning af solceller skal gøres arkitekturmæs-
sigt forsvarligt, og husstandsvindmøller skal ind-
tænkes. 

God pointe, og kommunen har fokus på det arki-
tektoniske aspekt omkring solceller, og arbejder 
bl.a. på en arkitekturpolitik. 
I forhold til husstandsvindmøller gør afstands-
krav det vanskeligt at finde plads til  mange af 
dem i Gladsaxe. Derfor vil det kun kunne bidrage 
minimalt og er derfor ikke nævnt specifikt i stra-
tegien. 

Medfører ikke ændringsforslag. 
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Høringssvar  
(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe v/Kim Christiansen 

Foreningen roser for: 

• At der formuleres en strategi på dette vigtige område. 

• At det er en velskrevet og overskuelig strategi. 

• At indsatserne er konkretiseret i form af delmål. 

Strategien kunne med fordel henvise til kommu-
nens eget Grønt IDÉcenter som et kontaktpunkt. 
for borgerne – og udvide bemandingen af cen-
tret. 

Strategien sætter først og fremmest retningen 
og ambitionsniveauet for, hvad vi vil opnå. Kon-
krete aktiviteter, samarbejdsformer, partnerska-
ber mm. skal foldes ud i de handleplaner, vi nu 
skal i gang med. Her er Grønt IDÈcenter en vigtig 
spiller og vi ser frem til i fællesskab at folde mu-
lighederne ud. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Grøn omstilling bør omfatte mere, bl.a. reduk-
tion af mange andre typer af forurening, 
fremme af biodiversitet etc. 
Måske skulle strategien i stedet hedde Strategi 
for CO2 reduktion – eller noget tilsvarende – evt. 
med underoverskriften – En afgørende indsats 
for grøn omstilling. 

I både Danmark og EU handler termen ”Grøn 
omstilling” om at reducere udledningen af driv-
husgasser, og kommunen har derfor valgt at fo-
kusere på de indsatser, som kan have størst ind-
virkning på den globale opvarmning.  
Biodiversitet og andre typer af forurening er 
også vigtige elementer for et bedre klima og 
miljø, og indgår i andre sammenhænge i kom-
munens arbejde.  

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag: 
Tilføjelse af tekstboks på side 2, der beskriver, 
hvad grøn omstilling omhandler. 

Ønsker en tilsvarende systematisk planlægning 
og ikke mindst målinger på andre udfordringer 
fx støj, partikelforurening, biodiversitet, ændrin-
ger i brug af land både i kommunen og via vare-
forbrug, eksponering for farlige kemiske stoffer 
via luft, vand og fødevarer m.m.  

Det er vigtige fokusområder, som kommunen 
også arbejder med. 
Der vil bl.a. blive foretaget en ny støjkortlægning 
i 2021/22, som skal medføre en støjhandlings-
plan. 

Medfører ikke ændringsforslag. 
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Høringssvar  
(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

På side 2 i strategien står der ”Strategien støtter 
følgende verdensmål”. 
Forslag til ny tekst: ”Gladsaxe fokuserer på et 
udvalg af verdensmålene; strategien støtter føl-
gende:” 

Ingen bemærkninger. Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag: 
Gladsaxe fokuserer særligt på et udvalg af ver-
densmålene, hvoraf denne strategi understøtter: 

Ønsker at vide, i hvilket omfang netop Verdens-
målene har betydet, at tingene gribes anderle-
des an. Hvis der er baggrundsnotater om dette, 
vil foreningen gerne se dem. 

Kommunen arbejder med og forfølger Verdens-
målene ud fra en helhedsorienteret tankegang 
for at gøre en forskel lokalt – der gavner globalt. 
Verdensmålene er en rød tråd i arbejdet med 
den grønne omstilling, og har været med til at 
sikre et bredt perspektiv. 
Der foreligger ikke baggrundsnotater herom. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

På side 3 anføres Parisaftalen som en ambitiøs 
plan for klimaets fremtid. Foreningen foreslår, at 
ordet ”ambitiøs” slettes. 

I internationalt perspektiv bliver Parisaftalen set 
som en ganske ambitiøs plan, alene fordi så 
mange lande har samlet sig om et fælles mål. 
Det fælles mål om begrænsningen af tempera-
turstigningen kunne måske have været mere 
ambitiøst, men så er det ikke sikkert, at lige så 
mange lande var blevet enige herom. 

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag: 
nødvendig plan 

På side 3 viser figuren CO2 -udledningen i Glad-
saxe 2019, men jf. side 10, så indgår CO2 fra va-
reforbrug ikke, og det bør fremgå af teksten til 
figuren. 
 
Savner en reference til, hvordan regnskabet er 
gennemført. Hvilken beregningsmetode er 
anvendt? Er det den kommunale model med 
den nylige opdatering? 

Gladsaxe Kommune har siden 2007 hvert år be-
nyttet den samme beregningsmetode for CO2-
regnskabet for at kunne sammenligne tal fra år 
til år. Indtil nu har vi benyttet en lokal Gladsaxe 
model, der er bygget op om den internationale 
standard Greenhouse Gas Protocol, hvor man 
opgør CO2 fordelt på sektorer: energi, transport, 
affald og spildevand, kemiske processer og land-
brug. 
Vareforbrug indgår ikke som et særskilt ele-
ment, da det vil give udfordringer med 

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag: 
Figur på side 3: CO2-udledningen i Gladsaxe 2019 
(lokal beregningsmodel). 
 
Afsnit om ”Årlige CO2-opgørelser” på side 10:  
CO2-belastningen fra vareforbrug fremgår ikke 
som et særskilt element i beregningerne  
 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/GHGP_GPC_0.pdf
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Høringssvar  
(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

dobbelttælling, da CO2-aftrykket fra vareforbrug 
afspejler sig på tværs af de nævnte sektorer.  
  
Gladsaxe Kommune har igennem de seneste 
mange år bidraget til udvikling af en national 
CO2-beregner, så kommunerne fremover kan 
beregne CO2 med samme værktøj. Det vil gøre 
det muligt at sammenligne på tværs af kommu-
ner, og optimere den tid, hver enkelt kommune 
skal bruge på opgørelser, da beregneren træk-
ker data og emissionsfaktorer fra relevante kil-
der.  
I forbindelse med godkendelse af strategi for 
grøn omstilling overgår Gladsaxe Kommune til at 
benytte den nationale beregner. Dette er også 
anbefalet af Kommunernes Landsforening og 
CONCITO i forbindelse med vores arbejde med 
DK2020 Klimaplan. 

På borgermødet blev det fremhævet, at Glad-
saxe som kommune (kommunens egne instituti-
oner m.m. ekskl. vareforbrug) har reduceret 
CO2-udledningen med 40 %. Men samtidig blev 
det fremhævet, at energiforbruget til el og op-
varmning stort set er uændret. Og trafikken er 
steget. Der mangler en forklaring på reduktio-
nen?  

Tak for deltagelsen i borgermødet. 
Reduktionen af CO2 gælder for hele kommunen, 
og ikke kun kommunens egne institutioner. 
Reduktionen skyldes i høj grad, at en større an-
del af energiforbruget til el og opvarmning er le-
veret fra vedvarende energikilder samt udbyg-
ning med fjernvarme. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Ønsker et link til VIP-projekterne og en kort be-
skrivelse af, hvad de omfatter. 

De 7 klima VIP-projekter er tværkommunale ini-
tiativer på regionalt plan, som skal understøtte 
den grønne omstilling. Det handler om energi- 
og klimaplaner, håndtering af madspild og 

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag: 
de såkaldte VIP-projekter (læs mere her) 
 

https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktoejer/energi-og-co2-regnskabet
https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktoejer/energi-og-co2-regnskabet
https://www.kl.dk/media/26051/hovedstadens-klima-vip-projekter.pdf
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(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

bioaffald, 100% grønne drivmidler, cirkulære 
indkøb, grønne pendlervaner, energibesparelse i 
boliger og fælles plan for plastaffald. For hvert 
projekt er udarbejdet forslag til målsætninger og 
indsatser. 
https://www.kl.dk/media/26051/hovedstadens-
klima-vip-projekter.pdf  

I indledningen nævnes: ”CO2 -udledningen fra 
trafikken er vores største udfordring.”, det er 
sandsynligvis korrekt, men det vides ikke, da CO2 

fra vareforbrug ikke indgår i beregningerne. Det 
foreslås rettet til ”blandt vores største udfor-
dringer”. 

CO2 fra vareforbrug indgår ikke som et særskilt 
element, men afspejler sig indirekte på tværs af 
de sektorer, CO2-beregningerne er bygget op 
omkring (energi, transport, affald og spildevand, 
kemiske processer og landbrug). CO2-aftrykket 
fra vareforbrug tæller primært med, der hvor 
varerne produceres og som et delelement under 
transport.  
I den sektoropdelte måde at opgøre CO2 på 
’drukner’ CO2 fra vareforbrug. Derfor er der et 
ønske om at kunne opgøre CO2 fra vareforbrug 
særskilt fx på byniveau. Det vil være et stærkt 
værktøj i forhold til at kommunikere, hvor udfor-
dringerne er størst og dermed hvilke indsatser, 
der vil batte mest. Gladsaxe Kommune har i den 
forbindelse fokus på, om og hvordan man kan 
opgøre CO2-udledningen fra vareforbruget. 
I henhold til den internationale standard for op-
gørelse af CO2, som Gladsaxe Kommune følger, 
så er CO2-udledningen fra trafikken vores største 
udfordring. 

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag i afsnit om ”Årlige CO2-opgørelser” på side 
10: 
CO2-belastningen fra vareforbrug fremgår ikke 
som et særskilt element i beregningerne  
 
 

https://www.kl.dk/media/26051/hovedstadens-klima-vip-projekter.pdf
https://www.kl.dk/media/26051/hovedstadens-klima-vip-projekter.pdf
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Vedr. punktet ”Flere skal vælge cyklen” har for-
eningen følgende forslag: ”… flere ture på cykel 
fremfor i bil, f.eks. ved forkørselsret ved lyskryds 
og bedre parkeringsforhold for cykler.” 

Det er gode forslag, som vil blive taget med vi-
dere i de kommende handleplaner, der skal 
sikre, at vi når strategiens mål. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Et forslag er at lade cyklister få fortrinsret ved 
lysreguleringer – den såkaldte hollandske 
grønne bølge. Ved lysregulerede overgange med 
lang ventetid kan der opsættes et nedtællings-
signal. 

Forslaget vil blive taget med videre i det kom-
mende arbejde med handleplaner. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Foreningen ønsker sikker parkering af cykler ved 
togstationer og buspladser – ikke mindst til-
strækkelig plads. 
Ved opsætning af cykelstativer skal det sikres, at 
der reelt er plads til en cykel i hver holder, ikke 
kun hver anden, og særskilt plads til transport-
cykler og anhængere bør medtænkes.  

Forslaget vil blive taget med videre i det kom-
mende arbejde med handleplaner. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Vejarealet, der kan anvendes til biltrafik, både 
gennemkørende og internt i Gladsaxe, foreslås 
reduceret inden 2030, som et virkemiddel. 

Forslaget vil blive taget med videre i det kom-
mende arbejde med handleplaner. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

For at reducere støj og CO2-udledning mærkbart 
i 2025 foreslås hastigheden på både den 
gennemkørende og den interne biltrafik i Glad-
saxe sænket, hvor det ikke allerede er sket. 

Kommunen har på en række boligveje sænket 
hastigheden til 40 km/t, og det er godt både for 
trafiksikkerhed og støj.  
Der har også været dialog med staten omkring 
sænkning af hastigheden på motorvejene, men 
vi afventer bl.a. resultatet af det forsøg med ha-
stighedsnedsættelse fra 110 til 90 km/t, der har 
været gennemført på Holbækmotorvejen. 
Vi fortsætter arbejdet og gør hvad vi kan for at 
påvirke den statslige dagsorden. 
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Foreningen håber, at også CO2- og partikelre-
duktion kan blive en del af Gladsaxe og Furesø 
Kommuners samarbejde med Realdania om at 
finde metoder til at reducere støj fra motorveje. 

Projektet i samarbejde med Realdania og Furesø 
Kommune er et vidensprojekt, hvor national og 
international viden skal bidrage til nye løsninger 
for at reducere støjen. Afhængig af de løsnings-
forslag, som projektet belyser, vil der derfor i 
mere eller mindre grad også kunne indgå reduk-
tion af CO2, men det vil ikke være en selvstændig 
opgave i projektet.  

Medfører ikke ændringsforslag. 

På side 5 foreslås den afsluttende bemærkning 
om motorvejene ændret til: ”Vi arbejder for 
støjdæmpning og nedsat hastighed på de gen-
nemgående motorveje”. 

Støj er som nævnt et vigtigt fokusområde, og 
kommunen vil i 2021/22 foretage en opdateret 
støjkortlægning, som skal danne basis for en 
støjhandlingsplan. 

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag: 
Vi arbejder for at få nedsat hastigheden og for 
støjdæmpning på de gennemgående motorveje 

Foreningen savner link til de omtalte ”apps” un-
der deletransport. 

Et eksempel på en app er NaboGO https://na-
bogo.com/da/ som skulle have været lanceret i 
foråret 2020, men som desværre er blevet for-
sinket pga. Corona-situationen. 

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag: 
fx apps som NaboGO m.fl. 

Nogle trafikforskere mener at selvkørende dele-
biler vil være hverdag inden 10 år. Strategien 
bør nævne, at kommunen er opmærksom på 
denne mulige udvikling fx ved at etablere flere 
stand- og ladepladser. 

Kommunen har deltaget i EU-projektet LINC om 
selvkørende shuttles som til- og frabringer ser-
vice til letbanen, og hvordan byen bedst indret-
tes til den nye type køretøjer. Vi har i den forbin-
delse gjort os flere erfaringer selvkørende køre-
tøjer. Det har bl.a. været meget svært at få de 
nødvendige tilladelser i hus for at kunne teste 
de selvkørende shuttles, som dog nu forventes 
at blive testet på DTU i Lyngby i april. 
Der skal helt sikkert arbejdes videre med per-
spektivet i selvkørende teknologi, og på sigt skal 
der også gøres plads i byen hertil, og det vil der-
for kunne indgå i fremtidige handleplaner.  

Medfører ikke ændringsforslag. 

https://nabogo.com/da/
https://nabogo.com/da/
https://nabogo.com/da/
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Overskriften ”CO2-fangst via mere bynatur” bør 
ændres. Det er minimalt hvad mere grønt i kom-
munen kan binde af CO2, og der er kun en effekt 
så længe biomassen faktisk stiger.  

Gladsaxe som grøn og levende by er et vigtigt 
indsatsområde, og selvom der skal mange og 
store træer til, før det virkelig gør en forskel for 
CO2-udledningen, så er det på mange måder et 
vigtigt indsatsområde, som selvfølgelig skal sup-
pleres af nye teknologier til CO2-fangst. 

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag: 
CO2-fangst via ny teknologi 

Hvad er den samlede forventede netto-udvikling 
i træbestanden fra f.eks. 2015 og til 2025? 

Vi har en forventning om, at den samlede træ-
bestand kan stige med 150 træer pr. år de næste 
2-3 år. Sammentællingen er uden træer langs 
letbanen men inkl. træer plantet på skoler og in-
stitutioner. 
Derudover har vi arbejdet hen mod et mål om 
10.180 træer i 2022, og det mål er vi lykkedes 
med at indfri allerede i 2020, hvor træbestanden 
var 10.194.  

Medfører ikke ændringsforslag. 

Under omstilling af fjernvarmeproduktionen til 
udelukkende at anvende vedvarende energi 
mangler omtale af geotermi. 

Geotermisk energi anvendes til opvarmning i 
bl.a. Frankrig, Polen og Holland, men det er ikke 
udbredt i Danmark endnu på trods af de mange 
velfungerende danske fjernvarmesystemer. Der 
findes i dag kun 3 geotermiske anlæg. De få dan-
ske anlæg skyldes, at geotermisk energi er for 
dyrt at indvinde under de eksisterende danske 
regler, og pga. de høje omkostninger og geologi-
ske risici er geotermi derfor endnu ikke konkur-
rencedygtigt i forhold til andre grønne teknolo-
gier som biomasse og havvandsvarmepumper. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

CO2 fra virksomheder og boliger står for mere 
end 50  af CO2, men transporten er den største 
udleder? Eller kun den største udfordring? For-
eningen håber at dette kan tydeliggøres. 

Når udledningen for både virksomheder og boli-
ger slås sammen, bliver det den største udleder, 
men i kommunens CO2-regnskab har de to været 

Medfører ikke ændringsforslag. 
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adskilt, som det fremgår af figuren på side 3 i 
strategien.  
Transporten er klart den største udfordring, da 
det er svært at ændre transportvaner.  

Foreningen foreslår krav om solceller på kom-
munale bygninger og alt nybyggeri, både offent-
ligt og privat og både ved nybyggeri og renove-
ring hvor muligt. 

Det er et godt forslag. Lovgivningen for brugen 
af solceller vanskeliggør dog en mere udbredt 
brug af solceller end hidtil.   
Ifølge elforsyningsloven skal kommuner oprette 
selvstændige selskaber, for hvert solcelleanlæg, 
som kommunen etablerer. Kravet om at stifte et 
elproduktionsselskab er dyrt, blandt andet fordi 
kommunen skal betale skat af den el, der produ-
ceres til nettet. Derudover kan kommunerne 
ikke optage de sædvanlige lån hos Kommune-
kredit, når solcelleanlæggene bliver kategorise-
ret som elproduktion i stedet for som el-bespa-
relser. Kommunerne kan i visse tilfælde, fx ved 
nybyggeri, søge om dispensation fra kravet om 
selskabsdannelse hos Energistyrelsen. 
Kommunen vil så vidt muligt selv bruge solceller 
og stille krav om vedvarende energi ved nybyg-
geri og renovering, når det er muligt. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Strategien kan også sætte mål for at kommunen 
gennem indkøb og partnerskaber fremmer min-
dre portioner af mad i dagligvarebutikker og 
kantiner, da det også reducerer madspildet. 

Godt forslag, som vil blive taget med i arbejdet 
med handleplaner. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Strategien bør sætte konkrete delmål for ”cirku-
lære krav”. 

Med hensyn til cirkulære krav så kigger vi i før-
ste omgang primært på os selv som kommune. 
Derfor er der et delmål om ” I 2025 indarbejder 
Gladsaxe Kommune cirkulære krav i alle 

Medfører ikke ændringsforslag. 



15 
 

Høringssvar  
(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

kommunale udbud ”. Konkrete handlinger er ud-
dybet i kommunens nye Indkøbspolitik, og sam-
tidig er vi tovholder for VIP-projektet om cirku-
lære indkøb, som blandt andet arbejder med 
fælles forslag til konkrete krav i udbud.  

Foreningen savner en henvisning til den metode, 
som forventes anvendt til det årlige CO2-regn-
skab, og at regnskabet ikke kun omhandler CO2, 
men også andre miljøpåvirkninger. 

Det årlige CO2-regnskab udarbejdes efter en lo-
kal Gladsaxe metode, som har været brugt siden 
2007. Dette gøres som nævnt for at kunne sam-
menligne fra år til år. Vi overgår nu til den natio-
nale CO2-beregner. Den indeholder ikke andre 
miljøpåvirkninger og der er heller ikke planer 
om, at den kommer til det. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

I oversigten over planer, politikker og visioner 
ønsker foreningen Gladsaxestrategien tilføjet 
som den første i rækken. 

Sammenhængen til Gladsaxestrategien beskri-
ves i indledningen til strategien, men fint at 
nævne den igen. 

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag: 

• Gladsaxestrategien 

Haspegårdens grundejerforening v/Flemming Yssing Hansen 

Er der i opgørelsen af udledningen i Gladsaxe ta-
get højde for bidraget fra transittrafikken gen-
nem kommunen, som ikke bør indgå i en opgø-
relse, der ligger til grund for beslutningerne af 
omfanget af tiltagene i kommunen for at be-
grænse udledningen?  

Pendlertrafik gennem Gladsaxe Kommune ind-
går i dag i det CO2-regnskab, som bliver udarbej-
det hvert år, og trafikken bidrager også til CO2-
udledning i Gladsaxe og er derfor en brik i pusle-
spillet, som der også skal kigges på i forhold til 
transportvaner på nationalt og lokalt plan. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Kan man sige noget om hvor stor usikkerheden 
er for de rapporterede udledninger? 

Usikkerheden varierer. Fx er CO2-udledninger fra 
virksomheder og boliger baseret på oplysninger 
om faktiske forbrug fra forsyningsselskaberne, 
og de er derfor ret præcise. CO2-udledningerne 
fra transport er derimod behæftet med en del 

Medfører ikke ændringsforslag. 
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usikkerhed, at de er baseret på transportvane-
undersøgelser og nøgletal blandt andet fra Dan-
marks Statistik og ikke på faktiske målinger. 

Eksisterer der planer for, hvor 
ladestandere vil blive placeret, og hvor mange 
regner man med? 

By- og Miljøforvaltningen arbejder på en Strate-
gisk plan for ladeinfrastruktur til elbiler, som for-
ventes politisk behandlet i foråret 2021. 
Planen indeholder bedste bud på placering og 
forventet antal af ladestandere. 
Der kommer allerede i 2021/22 en række nye of-
fentligt tilgængelige ladestandere i kommunen, 
bl.a. på en række offentlige parkeringspladser og 
ved kommunale bygninger som fx Gladsaxe og 
Bagsværd Stadion. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Ønsker parkeringsmuligheder ved kollektivkol-
lektive trafikknudepunkter og sikre cykelparke-
ringspladser. 

Godt forslag, som vil blive taget med i det videre 
arbejde med handleplaner. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Grundejerforeningen foreslår at arbejde for el-
busser og særlige busbaner fremfor mere skin-
nebåren kollektiv trafik. 

Skinnebåren kollektiv trafik har mange fordele, 
bl.a. i forhold til hvor mange passagerer, en skin-
nebåren løsning kan transportere ad gangen. 
Særlige busbaner, eller deciderede BRT-løsnin-
ger med en højfrekvent bus i eget tracé, har 
også fordele og er mere fleksible. Derfor kigger 
vi i øjeblikket bl.a. på muligheden for en BRT-løs-
ning på linje 400S. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Grundejerforeningen mener ikke at fungerende 
olie- og naturgas fyr bør udfases i 2030, da det 
vil give ressourcespild. Foreningen ønsker i ste-
det en glidende overgang. 

Hvis vi skal nå i mål med en 70 procent reduk-
tion af CO2 på bare 10 år er det vigtigt at sætte 
ind her. Der vil være en overgangsperiode, men 
det er også vigtigt med en skæringsdato, som er 
sat til 2030 både i Gladsaxe og på nationalt plan. 

Medfører ikke ændringsforslag. 
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Foreningen gør opmærksom på, at der kan 
komme et sammenfald mellem udskiftningen af 
opvarmningsform og implementering af 
Spildevandsplan 2021-2030, hvilket betyder væ-
sentlige udgifter for den enkelte. Har kommu-
nen planer om at tilbyde en finansieringsordning 
for klimaudgifterne? 

Det er en udfordring, som vi er opmærksom på. 
Delmålene om udskiftning af opvarmningsform 
indikerer Gladsaxe Kommunes ambition på 
energiområdet. De skal indfries i dialog og sam-
arbejde med blandt andet grundejerforenin-
gerne. Fra nationalt hold kommer der løbende 
tilskudsordninger, der skal understøtte den 
grønne omstilling. Fx er der pt. en tilskudsord-
ning til etablering af varmepumper, og bolig-job-
ordningen giver mulighed for tilskud til energi-
forbedringer. Pt. har vi ikke lokale finansierings-
ordninger.  

Medfører ikke ændringsforslag. 

Foreningen støtter bestræbelserne på at komme 
væk fra smid-væk kulturen og satse på genbrug, 
men ønsker at vide, om det betyder flere af-
faldsbeholdere fremadrettet? 

Den nye ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og 
cirkulær økonomi”, som Folketinget indgik i 
2020, stiller krav om affaldssortering i 10 kate-
gorier. Hvorvidt det betyder flere affaldsbehol-
dere, eller om en beholder kan indeholde flere 
fraktioner, arbejder vi på. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune v/Flemming Yssing Hansen 

Er bidraget fra transittrafik gennem kommunen 
inkluderet i CO2-opgørelsen for 2019? Den bør 
ikke indgå i en opgørelse af udledningen, som 
danner grundlag for beslutningerne om 
med hvor meget vi i kommunen skal reducere 
udledningen med. 

Pendlertrafik gennem Gladsaxe Kommune ind-
går i dag i det CO2-regnskab, som bliver udarbej-
det hvert år, og trafikken bidrager også til CO2-
udledning i Gladsaxe og er derfor en brik i pusle-
spillet, som der også skal kigges på i forhold til 
transportvaner på nationalt og lokalt plan. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Ønsker parkeringsmuligheder ved trafikknude-
punkter og sikre cykelparkeringspladser. 

Godt forslag, som vil blive taget med i det videre 
arbejde med handleplaner. 

Medfører ikke ændringsforslag. 
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Sammenslutningen mener ikke at fungerende 
olie- og naturgas fyr bør udfases i 2030, da det 
vil give ressourcespild. Sammenslutningen øn-
sker i stedet en glidende overgang. 

Hvis vi skal nå i mål med en 70 procent reduk-
tion af CO2 på bare 10 år er det vigtigt at sætte 
ind her. Der vil være en overgangsperiode, men 
det er også vigtigt med en skæringsdato, som er 
sat til 2030 både i Gladsaxe og på nationalt plan. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Hvordan har man tænkt sig at kontrollere, at der 
installeres varmepumper efter skæringsåret? 

Strategiens delmål om udfasning af olie og na-
turgas er en ambition. Vi stiller ikke specifikt 
krav om varmepumper. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Ved opsætning af solceller skal det ske på en ar-
kitekturmæssig og æstetisk måde. 

God pointe, og kommunen har fokus på det arki-
tektoniske aspekt omkring solceller, og arbejder 
bl.a. på en arkitekturpolitik. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Sammenslutningen gør opmærksom på, at der 
kan komme et sammenfald mellem udskiftnin-
gen af opvarmningsform og implementering af 
Spildevandsplan 2021-2030, hvilket betyder væ-
sentlige udgifter for den enkelte. Har kommu-
nen planer om at tilbyde en finansieringsordning 
for klimaudgifterne? 

Det er en udfordring, som vi er opmærksom på. 
Delmålene om udskiftning af opvarmningsform 
indikerer Gladsaxe Kommunes ambition på 
energiområdet. De skal indfries i dialog og sam-
arbejde med blandt andet grundejerforenin-
gerne. Fra nationalt hold kommer der løbende 
tilskudsordninger, der skal understøtte den 
grønne omstilling. Fx er der pt. en tilskudsord-
ning til etablering af varmepumper, og bolig-job-
ordningen giver mulighed for tilskud til energi-
forbedringer. Pt. har vi ikke lokale finansierings-
ordninger. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Foreningen støtter bestræbelserne på at komme 
væk fra smid-væk kulturen og satse på genbrug, 
men ønsker at vide, om det betyder flere af-
faldsbeholdere fremadrettet? 

Den nye ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og 
cirkulær økonomi”, som Folketinget indgik i 
2020, stiller krav om affaldssortering i 10 kate-
gorier. Hvorvidt det betyder flere affaldsbehol-
dere, eller om en beholder kan indeholde flere 
fraktioner, arbejder vi på. 

Medfører ikke ændringsforslag. 
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Christian Bergenstof Nielsen 

For at styrke cyklismen bør fartbegrænsningen 
for motorkøretøjer sænkes fra 50 km/t til 40 el-
ler måske 30 km/t. 

Kommunen har på en række boligveje sænket 
hastigheden til 40 km/t, og det er godt både for 
trafiksikkerhed og støj.  
På de større fordelingsveje betyder fremkom-
meligheden meget, når politiet skal give tilla-
delse til, om hastigheden kan sænkes eller ej, og 
det kan være svært at komme igennem med ha-
stighedsnedsættelser. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Der bør indføres hævede cykelstier i eget tracé. God idé, og det vil blive taget med i det videre 
arbejde med handleplaner. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Der bør indføres hyppige, lokale vejindsnævrin-
ger for at reducere bilernes hastighed, og der-
med også reducere CO2 og støj. 

I løbet af 2021 vil der blive udarbejdet en trafik-
sikkerhedsplan, som skal sikre de rette tiltag, 
som kan gavne trafiksikkerheden for de bløde 
trafikanter. 
Til eksempel er der på Buddinge Hovedgade på 
strækningen mellem Buegården i Bagsværd By-
midte og Buddinge rundkørsel lavet indsnævrin-
ger og gjort plads til vejtræer i stedet. 

Medfører ikke ændringsforslag. 

Annatina Soffie Holm 

Transport – Efterspørg incitamenter i stedet for 
oplysningskampagner, når vi skal have folk til at 
ændre transportvaner. Fx flere steder, hvor cyk-
lelisten må svinge til højre, steder, hvor de må 

Incitamenter kommer til at indgå som et væ-
sentligt element i de tiltag, vi sætter i gang for at 
indfri målene i den nye strategi.  
De mange idéer til konkrete aktiviteter er gode 
input til de 2-årige handleplaner. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 
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køre overfor rødt, når der ingen biler er, sikre 
cykelstier til alle skoler mm. 

Affald i naturen, plast og madspild – Fremsætter 
en række forslag til, hvordan man kunne arbejde 
med dette, herunder inddragelse af skolerne. 

De mange forslag til konkrete indsatser er gode 
input til de 2-årige handleplaner. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Betina Thorup 

Efterspørg mulighed for overdækning af motor-
veje 

Gladsaxe Kommune samarbejder med Realdania 
og Furesø Kommune om at samle viden om de 
tekniske, juridiske og økonomiske muligheder 
for at overdække motorveje samt samle de nye-
ste ideer fra ind- og udland til, hvordan vi kan 
udvikle vores by og bruge udearealerne trods 
støjpåvirkning. Overdækning af motorvej under-
søges primært for at afhjælpe støjgener og for at 
skabe sammenhæng mellem bydele, der ellers 
er gennemskåret af motorveje. Vi kender ikke til 
eksempler på, at CO2 filtreres fra, inden luften 
lukkes ud fra eksisterende overdækninger. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

GXU-Skolebestyrelsen v/ Ole Michael Hansen Formand skolebestyrelsen GXU 

Skolebestyrelsen deler den grønne ambition og ser meget gerne Strategien konkretiseret i tiltag som fremmer miljøadfærden og mulighederne for 
brugerne af skolevæsenet.  

Forslag til konkrete tiltag: 

− At skabe sikre skoleveje og derved skabe 
grundlag til at fremme brugen af grønne 
transportmidler 

Gode input til konkrete aktiviteter, som kan bi-
drage til, at få strategien ud at leve.  
 

Medfører ikke ændringer i strategien. 
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− At der satses på Børn og Unge som gode kul-
turbærende ambassadører. 

− At Gladsaxes Skolevæsen faciliterer, at der i 
undervisningen sættes fokus på emnet grøn 
omstilling. 

Skolebestyrelser vil blive inviteret med i forbin-
delse med udarbejdelse af de 2-årige handlepla-
ner. 

Carina Botoft 

Det er positivt, at Gladsaxe Kommune har udarbejdet en strategi for Grøn omstilling, og der er mange gode elementer i strategien. 
 

Foreslår udlån af elcykler til borgere i en tre må-
neders periode. Der er mange gode eksempler 
på, at dette tiltag fremmer cyklisme. 

Det er en god idé, og et initiativ, som Gladsaxe 
Kommune har tilbudt i flere omgange senest i 
2020. Vi forventer at videreføre indsatsen i 
2021.  

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Fortsat fokus på at forbedre cykelskiltningen i 
hele regionen. 

Vi samarbejder tværkommunalt herom, og for-
bedrer løbende skiltningen. En del af samarbej-
det foregår gennem Supercykelstisekretariatet, 
som sørger for god skiltning af supercykelstierne 
i regionen. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Understøt mulighederne for at gå ved at for-
bedre stiforbindelser, og øg fokus på gang- og 
stiforbindelse når der udarbejdes lokalplaner og 
kommuneplan 

Godt forslag, som vi hele tiden prøver at blive 
bedre til, og som vil indgå i kommende handle-
planer og fortsat i kommuneplan og lokalplaner. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Gør stiforbindelser mere attraktive både for gå-
ende og cyklister: 

• Øget budget til renhold, så der ikke lig-
ger affald langs gang- og cykelstier 

Rigtig fine forslag, som vil indgå i det videre ar-
bejde med handleplaner. 
I forhold til belysning i tunneller er den nye LED-
belysning ved supercykelstien Farumruten langs 
Hillerødmotorvejen et fint eksempel på, hvor 

Medfører ikke ændringer i strategien. 
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• Fortsat prioritering af snerydning og 
glatførebekæmpelse på gang- og cykel-
stier 

• Smukkere visuelle oplevelser langs ruten 
– ved at fjerne graffiti fra fx tunneler 

• Lav tunneler mere trygge ved at øge be-
lysningen og afsæt budget til murmale-
rier 

vigtigt en god og flot belysning er for tryghed og 
attraktivitet. 

Gladsaxe Erhvervsråd v/Freja Ludvigsen 

Transport - Efterspørg incitamenter til at ændre 
vaner, både økonomiske og praktiske – det skal 
være nemt at vælge bilen fra. Fx gratis offentlig 
transport, p-huse ved offentlige trafikknude-
punkter, fortsætte med udlån af elcykler mm. 

Erhvervsrådets forslag til indsatser er gode in-
put, som vi tager med i det videre samarbejde 
omkring handleplaner. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Energi – Efterspørg at Gladsaxe Kommune un-
derstøtte, at reglerne ændres, så det kan betale 
sig for virksomheder at anvende ny og eksiste-
rende teknologi til energireduktion, fx solceller 
på tage og facader, deling af overskudsvarme, 
varmepumper mm. 

Gladsaxe Kommune arbejder, blandt andet via 
regionale samarbejder, for en nationale politik 
og planlægning, som fremmer den grønne om-
stilling. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Bagsværd Skole – Skolebestyrelsen v/Ole Michael Hansen medlem af bestyrelsen 

Skolebestyrelsen deler den grønne ambition og ser den meget gerne konkretiseret i tiltag som fremmer miljøadfærden for brugerne af skolevæsenet. 
 

Forslag til konkrete tiltag: Gode input til konkrete aktiviteter, som kan bi-
drage til, at få strategien ud at leve.  

Medfører ikke ændringer i strategien. 
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− Sikre skoleveje, som dermed fremmer bru-
gen af grønne transportmidler 

− Børn og unge som ambassadører for den 
grønne omstilling 

Skolebestyrelser vil blive inviteret med i forbin-
delse med udarbejdelse af de 2-årige handlepla-
ner. 

Anders Gerhardt, Olympia Cykel- og Vandreklub 

Der er mange gode tanker og målsætninger i "Strategi for grøn omstilling 2021-2030". 
 

At (ledige) offentlige og private parkeringsplad-
ser omdannes til læskure til cykler 

Godt forslag, som vil blive taget med videre i ar-
bejdet med handleplaner, der bl.a. skal konkreti-
sere, hvordan vi får flere til at cykle. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Er der plads til et voksende antal cykler?  
I etagebyggeri og almennyttige boligforeninger? 

Det er et vigtigt fokus, som kommunen vil se på 
fremadrettet og have med i overvejelserne ved 
større renoveringsprojekter og nybyggeri. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Udendørs læskure er en fornuftigt alternativ til 
cykelkældre. 

God pointe, som vil blive taget med i arbejdet 
med handleplanerne. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Færdselsloven bør opdateres omkring elcykler, 
som teknisk kan køre hurtigere end de gør i dag. 
Er cykler med elmotor en motorcykel? 
Hvad er planerne for cykelkørekort til eldrevne 
cykler? Vil eldrevne cykler få tilladelse til at køre 
på veje og motorveje? 

Elcykler er et vigtigt led i den grønne omstilling. 
De kører i dag på cykelstierne og betragtes på 
lige fod med almindelige cykler. Andre trafikan-
ter kan dog blive overraskede over den fart, som 
elcyklerne kommer med, og det er derfor vigtigt 
at have fokus på, hvordan elcykler bedst kan 
indpasses i trafikken – særligt hvis de skal køre 
hurtigere end i dag. 
Det er Folketinget der har mulighed for at æn-
dre Færdselsloven. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Veje og stier skal tilpasses til elcykler – herunder 
ladcykler, hvor trapper kan laves med bredere 

God pointe, som vil blive taget med i kommu-
nens arbejde med gode forhold for cyklister. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 
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render til ladcykler. Foreslår opdatering af fortov 
og cykelstier, der er parat til den øgede trafik-
mængde, særligt elcykler. 

Opfordrer til, at Gladsaxe går forrest med gen-
brug af cykler. 

Kommunen har i 2020 startet et projektsamar-
bejde med DABs Boligsociale Helhedsplan og So-
cial Balance i Gladsaxe, hvor formålet er at gøre 
cyklen til hverdagens transportvalg for flere 
mennesker.  
Projektet er et helhedsorienteret cykelprojekt 
og rummer bl.a. genbrug af efterladte, indsam-
lede cykler fra lokalområdet.  

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Ønsker puslepladser til cykler ved Hareskoven 
og Bagsværd Sø, hvor der kører mange moun-
tainbikere. Puslepladser kan evt. etableres på 
supercykelstierne eller ved S-togsstationerne. 

Gladsaxe Kommune arbejder på løbende at for-
bedre støttepunkter til forskellige typer sport og 
fritid 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Ønsker uddybning af, hvordan kommunen måler 
stigningen i antallet af cykelture. 

Kommunens data baserer sig på DTU’s trans-
portvaneundersøgelse, som bliver udarbejdet 
hvert år. Af undersøgelsen fremgår det, hvor 
mange der cykler og tallene kan sammenlignes 
fra år til år. Der er dog en del usikkerhed om-
kring tallene, som baserer sig på interviews med 
borgere i Gladsaxe. 
By- og Miljøforvaltningen er ved at afprøve en 
række Smart City teknologier – radar og kamera 
– som et værktøj til cykeltælling og dataindsam-
ling. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

På side 4 nederst bør ”Korte ture” revurderes, 
da kortere ture på en elcykel kan være mere end 
5 kilometer. 

Fint forslag at gentænke hvad en kort tur er set i 
lyset af elcykler. 

Ændringen imødekommes, og teksten rettes til: 
Vi ved fra transportundersøgelser, at rigtig 
mange tager bilen også på korte ture. 
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Seniorrådet 

Vejledning - Seniorrådet foreslår, at kommunen 
vejleder pensionister i omstilling til grønnere 
varmekilde, herunder vejleder i tilskudsmulighe-
der. 

Vejledning til pensionister er relevant, ligesom 
det er relevant at vejlede øvrige målgrupper for 
omstilling til grønnere varmekilder. Vejledning 
om omstilling til grønnere varmekilder vil indgå i 
de kommende handlingsplaner 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Vanvidskørsel - Der efterspørges tekniske mulig-
heder for at få fat på vanvidsbilister. 

Vanvidskørsel er ikke en del af emnet for Stra-
tegi for grøn omstilling, men det er på politiets 
hjemmeside muligt at bestille en færdselskon-
trol her. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Affaldssortering - Der spørges til: 

• Hvad er grøn fjernvarme?  

• Kan kommunen henstille at almennyt-
tige boliger energisikrer? 

• Kan kommunen påbyde de almennyttige 
boliger at affaldssortere? 

Grøn fjernvarme er varme baseret på energikil-
der, der udleder mindre CO2.  
Gladsaxe Kommune er i løbende dialog med de 
almennyttige boligselskaber om at indgå part-
nerskaber om energisikring. 
Almennyttige boliger skal affaldssortere på linje 
med øvrige boliger. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Hans Jørn Vestergård 

Der er indbygget store ambitioner i Kommunens fremlagte "Strategi for grøn omstilling". Man får en fornemmelse af de betydelige forandringer, vi skal 
vænne os til i en ikke så fjern fremtid. Spændende - men også lidt forbehold i forhold til, om vi når i mål. Glæder sig til at fortsætte rejsen sammen med 
Gladsaxe Kommune. 
  

Mål - Der spørges til, om Gladsaxe Kommune er 
mere ambitiøst end Danmark som helhed, når vi 
vil reducere CO2 med 70 % i perioden 2007-2030 

Vi vurderer, at ambitionsniveauet er på samme 
niveau, da Danmarks udledning af CO2 var stort 
set den samme i 1990 og 2007 (72,6 mio. ton i 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

https://politi.dk/bestil/bestil-en-betjent/bestil-en-faerdselskontrol
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(fremfor den nationale målsætning om 70 % fra 
1990 -2030).  
Det foreslås præciseret, at det fra 2019-2030 
drejer sig om 150.000 ton CO2.  
Der spørges til, hvordan den forventede befolk-
ningsvækst indgår. 

1990 og 72,4 mio. ton i 2007, kilde Energistyrel-
sen). Da vi ikke kan skaffe Gladsaxe-specifikke 
data helt tilbage fra 1990, fastholder vi 2007 
som vores basisår. 
CO2-målet er sat uden hensyn til udviklingen i 
antal af indbyggere, antal af arbejdspladser, stig-
ning i gennemkørende trafik med mere. At Glad-
saxe er en by i vækst, gør derfor kun udfordrin-
gen større. 

Transport - Det tilkendegives, at ambitionerne 
for reduktion af CO2 fra transporten er urealisti-
ske, 
 
og at målet om 33 % af biler på grønne drivmid-
ler er et langt større mål end regeringens. 

Transport giver anledning til stor udledning af 
CO2 og ændringer på transportområdet er helt 
nødvendige for at reducere CO2 tilstrækkeligt. 
Derfor har vi sat et meget ambitiøse mål. Det er 
rigtigt, at det ser ud til at blive vanskeligt at nå 
derhen, men Byrådet giver hermed et tydeligt 
signal om, at vi skal finde nye veje på feltet.  
 
Med hensyn til elbilerne, så er udgangspunktet, 
at Gladsaxe med nærheden til København og 
mange kortere ture netop kan gå foran med et 
ekstra ambitiøst mål for elbiler. De 33 % svarer 
til 1 mio. elbiler i Danmark i 2030. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Prisværdige tiltag i kommunen som virksomhed, 
men batter det? 

Kommunes transport fra egne aktiviteter bidra-
ger, som du nævner, blot med en lille del i det 
store CO2-regnskab. Men det har stor betydning, 
at vi går foran som det gode eksempel og afprø-
ver nye løsninger. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Energi - Udsagnet ”varme fra affald skal reduce-
res” er uforståeligt – bør forklares 

God pointe. Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag: 
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Olie og naturgas skal ud af fjernvarmeproduktio-
nen. Og i takt med, at vi skal afbrænde mindre 
affald, skal vi også finde grønne alternativer til 
at erstatte en del af den varme, vi i dag får fra 
afbrænding af affald. 

CO2 fangst og lagring er ikke en kommunal op-
gave. 

Gladsaxe Kommune er medejer af Vestforbræn-
ding, hvor CO2 fangst kan blive relevant. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Effekten af at øge kommunal bynatur er næppe 
målbar. 

Det er rigtigt, at der skal mange store træer til at 
lagre større mængder CO2. Bynatur er en vigtig 
dagsorden i forhold til en mere grøn by, men 
CO2-mæssigt er bidraget minimalt. 

Høringssvaret medfører følgende ændringsfor-
slag i afsnittet om CO2-fangst og bynatur: 
Det kræver dog store arealer med skov, før det 
for alvor batter noget CO2-mæssigt. Vi har en 
målsætning om, at Gladsaxe skal være en grøn 
og levende by. I Gladsaxe bidrager træer, byna-
tur og grønne klimatilpasningsløsninger først og 
fremmest til at løfte byrummenes kvalitet og i 
langt mindre grad til at sænke CO2-udledningen 
fra byen. 

Cirkulær økonomi - Ønsker bud/gæt på hvor me-
get den cirkulære økonomi kan bidrage i ton 
CO2. 

Cirkulær økonomi dækker mange ting, fx vores 
måde at forbruge varer på. Vareforbrug indgår 
ikke som et særskilt element i den internationale 
standard Greenhouse Gas Protocol for opgørelse 
af CO2-udledninger. Her er CO2 fordelt på sekto-
rer: energi, transport, affald og spildevand, ke-
miske processer og landbrug. Vareforbrug af-
spejler sig på tværs af de forskellige sektorer. 
Det er meget vanskeligt at komme med et sam-
let bud på, hvor meget cirkulær økonomi kan bi-
drage med. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Hvad skal der til for at genanvende 80 % af den 
opsamlede plast? 

Blandt andet skal der langt bedre styr på udsor-
teringen af plast. De 80 % er del af den nationale 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/GHGP_GPC_0.pdf
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målsætning, så der vil blive arbejdet på tværs for 
at indfri målet. 

DK 2020 - Hvordan vil kommunen fremme inklu-
sion (involvering af borgere og virksomheder). 

Gladsaxe Kommune har allerede et tæt samar-
bejde med de lokale virksomheder, boligselska-
ber m fl. om den grønne omstilling, men det skal 
udvikles yderligere i den kommende periode. 
 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Anbefaler at udrulningsforløbet beskrives. Strategien sætter først og fremmest retningen 
og ambitionsniveauet for, hvad vi vil opnå. Kon-
krete aktiviteter, samarbejdsformer, partnerska-
ber, organisering mm. bliver foldet ud i de hand-
leplaner, vi nu skal i gang med.  

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Cyklistforbundets lokalafdeling i Gladsaxe v/Peter Bo Nielsen 

Det er Cyklistforbundets opfattelse, at strategi-
ens mål for cykeltrafikkens udvikling ikke 
er tilstrækkelig ambitiøs. 

Ved fastsættelse af målet om en stigning på 20 
procent i antallet af cykelture er der taget ud-
gangspunkt i den historiske udvikling og ud fra 
den vinkel er målet ganske ambitiøst og samtidig 
realistisk. Kommunen arbejder løbende på at 
forbedre forholdene, så endnu flere vælger cyk-
len til, og set i det lys kan vi måske være endnu 
mere ambitiøse og sætte målet til 25 procent, 
men det vil kræve en endnu større indsats at 
opnå.  

Ændringen imødekommes, og teksten rettes til: 
Andelen af cykelture er øget med 25 procent i 
2030, målt i forhold til 2019. 

Målsætninger for cykelområdet skal være mere 
ambitiøse og entydige. 

Strategi for grøn omstilling omhandler mange 
delemner, og en decideret indsats for cyklisme 
vil derfor ligge i handleplaner og en kommende 
Trafik- og Mobilitetsplan. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 
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Ud over turandele skal der være målsætning for 
udviklingen af det faktiske antal cyklister, målt 
ved faste tællestationer i kommunen. 

Kommunen arbejder med Smart City tiltag, der 
på sigt kan betyde cykeltællinger i realtid, men 
indtil videre vil turandelen basere sig på tilgæn-
gelige data fra DTU’s transportvaneundersø-
gelse. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Strategien skal suppleres med flere konkrete til-
tag og handlinger, der understøtter målsætnin-
gerne. 

Strategien er den overordnede paraply, som 
sætter et højt ambitionsniveau for de efterføl-
gende handleplaner, som skal konkretisere, 
hvordan vi når målet. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Der skal udarbejdes et årligt cykelregnskab, der 
kan dokumentere fakta om fysiske anlæg og ser-
vicefaciliteter samt udvikling i cykeltrafik. 

By- og Miljøforvaltningen følger med interesse 
Cyklistforbundets arbejde med en cykelregn-
skabsgenerator, og vi arbejder løbende på at 
forbedre grundlaget for vores arbejde med cyk-
lisme i kommunen. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Der bør etableres dobbeltrettede cykelstier, så 
cyklister ikke tvinges ud i større omveje fx 
på Buddingevej og Ring 3, hvor den kommende 
letbane forhindrer krydsning af vejen 

Vi har ved planlægning af letbanen haft fokus på 
den barriere-effekt, som den kan komme til at 
udgøre. Det er dog vigtigt at medtænke, at det 
også før letbanen primært kun har været muligt 
at krydse Buddingevej og Ring 3 ved lyskryds el-
ler andre faste krydsninger.   
Cykelstierne langs med letbanen vil blive opgra-
deret til supercykelstier når letbanen står fær-
dig. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

At opsætte synlige cykelbarometre et par steder 
i kommunen med megen cykeltrafik, bl.a. for at 
øge motivationen. 

Godt forslag, som vil blive taget med videre i ar-
bejdet med handleplaner, der bl.a. skal konkreti-
sere, hvordan vi får flere til at cykle. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Lars Vibæk Pedersen 
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Foreslår at vi i strategi for grøn omstilling ind-
skriver, at kommunen vil arbejde henimod kun 
at anvende ren energi fra kernekraftværker.  
Og at Gladsaxe Kommune køber el til egen drift 
fra det svenske firma Kärnfull. 

Der er sket en hel del på kernekraftområdet, og 
der er en række fordele, som du nævner. Kerne-
kraft er dog ikke en energiform, man satser på 
fra nationalt hold og Gladsaxe Kommune er en 
del af et sammenhængende energisystem. Fx 
sker varmeforsyningen i Gladsaxe via selska-
berne CTR og Vestforbrændingen, så det er ikke 
noget, vi kan beslutte lokalt.  
Hvorvidt Gladsaxe Kommune som virksomhed 
vil skifte til el produceret på kernekraft, har ikke 
været en del af den politiske drøftelse. 

Medfører ikke ændringer i strategien. 

Alle strategiens tiltag kvantificeres mht. omkost-
ninger og reduktion i CO2. 

God pointe. Det vil indgå i de fremtidige handle-
planer. 

Medfører ikke ændringer i strategien 

Henrik Bo Forchhammer 

Er glad for, at cykelstien på Tobaksvejen vil blive 
genovervejet. 

På baggrund af flere henvendelser omkring de 
nye trafikforhold på Tobaksvejen besluttede 
Trafik- og Teknikudvalget på mødet 2. novem-
ber 2020 at se på hvilke muligheder, der er for 
andre løsninger. For øjeblikket er vi i gang 
med at vurdere, om der skal ske ompriorite-
ringer, eller om udvalget skal fremsætte et øn-
ske i forbindelse med det kommende budget 
med henblik på at finde midler til en bedre 
løsning på Tobaksvejen.   

Medfører ikke ændringer i strategien 

Det er vigtigt, at der er plads og ro på cykelstien. God pointe, som vil indgå i det videre arbejde 
med handleplaner og i kommunens arbejde med 
at forbedre forholdene for cyklister. 

Medfører ikke ændringer i strategien 



31 
 

Høringssvar  
(forkortet version) 

By- og Miljøforvaltningens  
bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningens  
ændringsforslag 

Buddinge skole v/ Kirstine Bang Krogh, skoleleder 

Skolebestyrelsen på Buddinge Skole tilslutter sig strategien for Grøn Omstilling. Vi ser dog med bekymring på, at antallet af bilister i kommunen er 
steget markant indenfor en kort årrække, mens kommunen samtidigt lægger op til, at flere af vores elever skal benytte cykler for at transportere 
sig til skole. 

Det er vigtigt med sikre og trygge cykel- og gang-
forbindelser til skoler. Der er udfordringer på 
Hagavej. 

Sikre og trygge cykel- og gangforbindelser til 
skoler er en indsat, der vil blive konkretiseret i 
forbindelse med udarbejdelse af de 2-årige 
handleplaner. 

Medfører ikke ændringer i strategien 

Mikael Kristensen 

Udfasning af olie og naturgas - Den korte frist 
kombineret med manglende aktuelle planer for 
udbygning af fjernvarme i området og proble-
mer med gener fra luft-til vand varmepumper, 
giver ikke en økonomisk fornuftig udskiftning. 

Målet om at udfase olie- og naturgas til opvarm-
ning senest i 2030 er ambitiøst. Særligt når der 
er usikkerhed om, præcis hvilken grøn opvarm-
ningsform, der er tilgængeligt i ens område, 
hvornår. Derfor er fjernvarmeværkerne i kom-
munen, Gladsaxe Fjernvarme og Vestforbræn-
ding, blevet bedt om at fremlægge deres planer 
i løbet af 2021 for mulig udbygning med fjern-
varme i de kommende år. Særligt i rækkehusom-
råder kan der være udfordringer med støj fra 
varmepumper og derfor er der særligt fokus på, 
om det er muligt at prioritere fjernvarmeforsy-
ning af disse områder.  

Medfører ikke ændringer i strategien 

 


