Notat om: Referat fra mødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-gruppen den 20. april 2016

Miljøkontoret

Sagsbehandler: Sule Sahin

Dato: 12. maj 2016

Til: Teknik- og Miljøudvalget

J. nr.: 13/013430

Fra Teknik- og Miljøudvalget deltog: Formand Svend Erik Pedersen (SEP) og Peter Michael Jensen (PMJ).
Fra Agenda 21-gruppen deltog: Formand Jann Larsen (JL),Vagn Kjærgaard, Henning Liljendahl, Aase Liljedahl,
Vagn Mattsson, Hugo Frederiksen, Peter Hansen, Anne F. Mikkelsen, Ib Askholm, Ellen Jensen og Julie Egede
Hansen.
Fra Teknisk Forvaltning deltog: Teknisk direktør Hans Chr. Olsen (HCO), stadsarkitekt Bjarne Rieckmann (BR),
miljømedarbejder Lars Kyhnau Larsen (LKL) og miljømedarbejder Sule Sahin (SS, referent).
1. Velkomst og orientering om aktuelle sager i T&M – udvalget v/udvalgsformanden
Mødet startede med en kort præsentationsrunde af deltagerne. Svend Erik Pedersen (SEP) bød velkommen.
SEP nævnte aktuelle sager herunder ny affaldsordningen og vej projekter.
Indenfor affaldsområdet, er der vedtaget en forsøgsordning, hvor formålet er at frasortere papaffaldet til
genanvendelse. Det vil være muligt for op til 500 villaer og rækkehuse at tilmelde sig ordningen. Der er ingen begrænsninger for etageejendomme og boligselskaber. Hans Chr. Olsen (HCO) oplyste, at det er en
frivillig ordning, og at forsøgsordningen forventes at starte i efteråret 2016.
SEP nævnte to vejprojekter. Det første er Fortvej projektet, som er detailprojektet og sendt i nabohøring.
Der var tidligere planer om at gennemføre en LAR-løsning på Fortvej, men de planer måtte opgives pga.
mangel på plads. Fortvej er en smal vej ved Tinderhøj skolen, og der bliver etableret fortov og cykelsti på
begge side af vejen.
Det andet vejprojekt er Roskildevej samt ombygning af Damhustorvet. Detailprojektet er på vej, og det er
ikke sendt i nabohøring endnu.
Jann Larsen(JL) spurgte om man kan se projektet, selv om den ikke er sendt i høring. HCO oplyste, at detailprojektet ligger på kommunes hjemmeside under dagsorden og referat fra Kommunalbestyrelsens møder.
2. Drøftelse af Harrestrup Å’s krydsning af Vestvolden
JL fortalte kort om, at dette punkt er blevet drøftet på det sidste ordinære Agenda 21 møde. Gruppen mener, at der er mange teorier om, hvordan vandet løber i åen. Ifølge HOFOR’ s oplysninger vil de aflaste det
nedre løb af åen, ved at pumpe vand op fra åen over i fæstningskanalen. Gruppen vil høre mere om, hvad
man fra officiel side mener om Harrestrup Å og Vestvolden.
Lars Kyhnau Hansen (LKH) oplyste, at det ikke er HOFOR, der arbejder med kapacitetsprojekt om Harrestrup Å, men at det er alle kommuner herunder Rødovre Kommune og forsyningerne i oplandet, som har
indgået en samarbejdsaftale om kapacitetsprojekt, der har fokus på skybrudsvand. Allerede i dag viser beregninger, at åens kapacitet ikke er stor nok til en 100 års regn. Derfor er der behov for både at kunne
opmagasinere vand langs åen og øge afledningen af vand til Kalveboderne.

Der skal være et borgmestermøde i juni måned, hvor kapacitetsplanen skal drøftes. Hvis kapacitetsplanen
bliver vedtaget, skal investeringerne laves over en periode over de næste 30 år. Fæstningskanalen bliver i givet fald et af de sidste projekter, der gennemføres, da det er en dyr løsning, som først er nødvendig, når
klimaændringerne slår igennem. Dermed kan det vise sig at være attraktivt at finde andre løsninger i stedet
for.
Hvis ideen realiseres, vil det formentlig betyde, at underføringerne hele vejen fra Harrestrup Å til Kalveboderne skal udvides således, at hovedparten af det oppumpede vand strømmer denne vej. Det ligger umiddelbart endnu ikke i kortene, at vandet skal strømme nordpå mod Utterslev Mose.
Det er begrænset, hvor meget vand der kan opmagasineres i Fæstningskanalen, uden at der sker oversvømmelser langs kanalen. Det er netop derfor, at det formentlig vil være nødvendigt at udvide underføringerne i sydlig retning, hvis projektet realiseres, og skal have en væsentlig effekt på oversvømmelser langs
Harrestrup Å.
Hvis kapacitetsaftalen bliver indgået, skal projekterne detailprojekteres, og kommunerne og forsyningerne
skal være enige om det. I første omgang skal projektet politisk behandles.
3. Drøftelse af tema til kommuneplan om grønne hegn
SEP oplyste, at grønne hegn skal have en mere fremtrædende plads i den kommende kommuneplanlægning.
JL fortalte om deres ønsker om en hjemmel i kommuneplanen mod opførelse af mure, betonvæg, plankehegn og lignende for at leve op til den grønne kommune strategi. Han tilføjede, at i kommuneplanstrategien
fremgår det, at villakvarterne selv har ytret ønske om grønne hegn og, at der bør være samme regler andre
steder i kommunen.
Peter Hansen foreslog, at der i forbindelse med byggetilladelser kunne foreligge en henstilling, der minder
grundejeren om, at der skal etableres grønne hegn, når de køber nye huse.
Bjarne Rieckmann (BR) oplyste, at i alle nye lokalplaner skriver kommunen, at der skal være grønne hegn og
en maksimum grænse for, hvor meget grundejerne må befæste deres grund procentmæssigt. BR understregede også, at det ikke er nemt at håndhæve og kontrollere, om reglerne er efterkommet.
BR oplyste, at Rødovre Kommune vil omformulere teksten vedr. grønne hegn i kommuneplanstrategien, så
der undgås misforståelser om, at der ikke skal være grønne hegn andre steder i kommunen end villakvarterne.
4. Status på klimatilpasning
LKH fortalte, at kommunalbestyrelsen har vedtaget, at de 8 udpegede risikoområder i kommunens klimatilpasningsplan klimatilpasses over de næste 10 år. Det foreløbige økonomiske overslag lyder på, at det vil koste 370 mio. kroner. Et serviceniveau for klimatilpasningsprojekter er indført via tillæg til spildevandsplanen.
Serviceniveauet betyder, at når et område er klimatilpasset, må der maksimalt stå 10 cm vand ved bygningernes sokkel og 20 cm vand på veje under en 100-års regn.
En del af klimatilpasningen skal ske på privat ejede arealer. Rødovre Boligselskab har som en del af denne
indsats indgået aftaler med HOFOR om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 5 af deres afdelinger.
Teknisk Forvaltning vil i 1. halvdel af 2016 invitere de øvrige boligselskaber i kommunen til et møde om
klimatilpasningsindsatsen.

5. Orientering om Agenda 21-gruppens aktiviteter v/Jann Larsen
JL fortalte kort om Bjørnebanden, som i år har bekæmpet 2000 bjørneklo og Agenda 21-gruppen sammen
med frivillige beboerne samlede ½ tons affald på Ren Dag. Et eventuelt netværksmøde med andre af vestegnens kommuner om vidensdeling er også nævnt af JL. Der blev uddelt en oversigt over gruppens aktiviteter for 2016 og pjece for guidede ture på Vestvolden under mødet.
6. Eventuelt, herunder tid og sted for næste møde
Næste møde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-gruppen afholdes torsdag den 13. oktober
2016 på Rødovregård.

