Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. november 2017
Deltagere
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening (formand)
Jens Søndergaard, Danmarks Naturfredningsforening
Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening
Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund
Erik Vestergaard Madsen, Danmarks Jægerforbund Fredensborg
Bente Nielsen, Friluftsrådet
Lisbeth Gram Holdum, Bevaringsforeningen
Flemming Jappsen, De lokalhistoriske foreninger
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening
Afbud fra:
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd

Lene Brøndal, Referent, Byudvikling, Miljø og Erhverv
Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsordenen.

2.

Naturråd, Grønt Danmarkskort og status for Naturkvalitetsplanen. Lisa Groth og
Lotte Vind

3.

Gifttønder fra Lars Foss Kemi. Status for undersøgelserne, evt. delresultater samt
Regionens prioriteringer på området v. John Flyvbjerg, Region Hovedstaden.

4.

Kystbeskyttelsesprojekt ved Strandvejen syd for Nivå Havn. Helle Utoft
Rasmussen

5.

Energibesparelser i boliger og virksomheder. Johan Vedel

6.

Punkter fra medlemmer af Grønt Råd:
Nordsjællands Park og Vejs håndtering af specifikke anmeldelser, Frank E.
Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund.

7.

Meddelelser:
1. Vibepletter v. Birgitte Garde, Ornitologisk forening.
2. Status for helhedsplaner vedrørende Lergravsområdet, Nivå Havn og Strandpark samt
etablering af diget ved Nivå Havn. Lene Brøndal
3. Status for kommuneplanen. Lene Brøndal
4. Naturprojekt ved Græstedgård. Karen Tommerup
5. Orientering om Vandrådet. Karen Tommerup

8.

Møder 2018.

9.

Eventuelt.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Afventer bemærkninger fra oplægsholdere
Ad. 2. Naturråd, Grønt Danmarkskort og status for Naturkvalitetsplanen.
Der blev orienteret om Naturrådet, som forventes at have første møde den 15/2. Der
er pt. foreslået flg. foreløbige mødedatoer i Naturrådet: 15/3, 3/5, 21/6 og 15/7 2018.
22/12 er sidste frist for at indsende forslag til deltagelse i Naturrådet.
Grønt råd vil på kommende møder blive orienteret om rådets arbejde.
Naturrådet dækker flg. kommuner: Halsnæs (sekretær), Hillerød, Frederikssund,
Helsingør, Gribskov og Fredensborg.
Der blev givet en status for arbejdet med det Grønne Danmarkskort og for
Naturkvalitetsplanen. Kommunen afventer arbejdet i Naturrådet som vil have
indflydelse på de to planer.
PP vedlagt.
Ad. 3. Gifttønder fra Lars Foss Kemi.
John Flyvbjerg fra Region Hovedstanden gennemgik kort de forskellige lokaliteter,
hvor der er kendskab til, at der er dumpet tønder fra Lars Foss Kemi (Kejserdal,
Højsager, Knurrenborg Vang, Præstemosevej 2 og Kastanievej). Han fortalte, at
lokaliteter allerede er kendt af regionen og kommunen, og at de i forskelligt omfang
allerede er undersøgt og risikovurderet. Han fortalte også, at der endnu ikke er
konstateret forurening på disse, og at de derfor ikke er prioriteret til yderligere
indsats.
Vedr. Kastanievej 42 har regionen vurderet, at der er behov for supplerende
undersøgelser, da der ikke tidligere er undersøgt for chlorerede opløsningsmidler. Han
fortalte, at der er udført geofysiske undersøgelser, som suppleres med boringer,
hvorfra der udtages jord- og vandanalyser. Desuden er der udtaget prøver af
trækerner fra træer i området, og der vil blive gravet prøverender, for at se om der er
metaltønder i jorden.
Regionen fortalte, at de overordnet prioriterer deres oprydning med henblik på at
beskytte så meget grundvand som muligt, og at grundvandet i Humlebæk og Endrup
pt. er med i en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse. I den sammenhæng har
regionen prioriteret indsatsen på nogle ejendomme på Bakkegårdsvej og
Humlebækvej, hvor der er konstateret kraftige forurening med chlorerede
opløsningsmidler i det øvre grundvand.
Der var en del spørgsmål til processen og frustration over, at der ikke var penge til at
rydde op. Når resultatet af regionens undersøgelser foreligger, vil punktet igen blive
behandlet på Grønt Råds møde, hvor der bl.a. vil blive taget stilling til om rådet skal
komme med en udtalelse i sagen.
Regionen, der er myndighed har ikke midler til at lave en indsats alle steder.
Kommunen har derfor rettet henvendelse til Miljøministeren med henblik på at få afsat
flere midler til regionen til oprydningen – desværre uden held.
Susanne Prior Drønen fra kommunen oplyste, at kommunen samarbejder med
regionen og følger deres arbejde tæt. Kommunen vil foranledige udtaget af flere
prøver på vandværkerne, særligt vedrørende chlorerede opløsningsmidler. Endelig vil
kommunen besigtige lokaliteterne, hvor der er dumpet gifttønder, og vurdere om der
er risiko for direkte fysisk kontakt. PP er vedlagt.

Ad. 4. Kystbeskyttelsesprojekt ved Strandvejen syd for Nivå Havn
Der blev givet en orientering om kommende kystbeskyttelse på del af strandengene
syd for Nivå Havn. Det er bl.a. nødvendigt at udlægge store sten, som kan bremse
bølgepåvirkningen og nedgrave gabioner ved Strandvejen. Erik Vestergård Madsen
fortalte om lignende projekt ved Gilleleje.
PP vedlagt.
Ad. 5. Energibesparelser i boliger og virksomheder
Målet er en samlet CO2 reduktion på 60.000 tons pr. år i 2020 i kommunen som
geografisk område. Det går rigtig godt med energibesparelser i de kommunale
bygninger, hvor vi har realiseret CO2-basparelser på 36% og reduceret den samlede
udgift til energi med ca. 25 mio. kroner.
En stor udfordring er reduktion af CO2 udslip i forbindelse med transport. Og en række
indsatser over for virksomheder og private boliger begynder at vække interesse hos
borgerne og skabe resultater. Der er fx lige sendt ca. 800 breve ud til boligejere med
gamle olietanke og tilbudt vejledning om alternative opvarmningsformer. Alle kan
bestille et energitjek – se på kommenens hjemmeside under energi.
6 virksomheder deltager i et grønt omstillingsprojekt, som forventes at føre til en
mere bæredygtig adfærd og besparelser på bundlinjen.
Tonny Lacombe Nielsen spurgte til konkrete tiltag for at nå besparelsen. Det blev
aftalt at punkt om energibesparelser og CO2 reduktion kommer på igen i 2018.
PP vedlagt.
Ad. 6. Nordsjællands Park og Vejs (NSPV) håndtering af specifikke anmeldelser
Frank Jakobsen fortalte om sine oplevelser med brug af Giv et Tip samt andre
henvendelser til NSPV.
Der var ros til NSPV for gode svar. Der var et ønske fra Grønt Råd om, at NSPV
deltager på et kommende møde med henblik på orientering om dialog og skriftlig
kommunikation mellem borgerne og NSPV, -herunder ”Giv et Tip”.
PP vedlagt.
Ad. 7. 1. Vibepletter
Birgitte Garde fortalte, at undersøgelser har vist at viben er gået meget tilbage. Hun
fortalte om et stort prisbelønnet vibeprojekt, som opfordrer landmænd til at tager
hensyn til viberne i forbindelse med markarbejde.
Søren Hansen fortalte om vanskelighederne med at få vibeunger på vingerne selvom
der udøves godt landmandsskab.
Ad. 7.2. Status for helhedsplaner for Lergravsområdet, Nivå Havn og
Strandpark samt dige ved Nivå Havn
Grønt Råd vil blive inddraget i helhedsplanerne først i det nye år, efter at den videre
proces er politisk godkendt i december.
Tonny Lacomble Nielsen håbede, at der var sat god tid af i tidsplanen til debat om
anvendelsen af lergravsområdet. Birgitte Garde supplerede med fokus på regulering af
forstyrrelse, så der indtænkes beskyttelser af isfugle eller andre sårbare arter.
Diget afventer fortsat Kystdirektoratets behandling.
Ad. 7.3. Status for kommuneplanen
Kommuneplanen er nu endelig vedtaget. Der er vedlagt et notat med de ændringer
der er i planen. De væsentligste ændringer i forhold til kommuneplanforslaget er:
1. Udpegning af Grønt Danmarkskort
Efter indsigelse fra Miljøstyrelsen er der udpeget Grønt Danmarkskort. I praksis
er der ikke foretaget nye udpegninger i forhold til kommuneplanforslaget.
Grønt Danmarkskort udgøres således af eksisterende udpegede naturområder,
potentielle naturområder, økologiske forbindelser, som fremgår af
retningslinjekort 5.3.A. Naturværdier.

Der er tilføjet ny retningslinje:
”Inden for Grønt Danmarkskort vil Byrådet arbejde for at skabe mere natur og
gode sammenhænge mellem eksisterende værdifulde naturområder. Indsatsen
for at sikre optimale levesteder for vilde dyr og planter har særlig prioritet
inden for Grønt Danmarkskort.”
2. Kommuneplanrammer for nye byområder i det nordøstlige Nivå og Kokkedal
Rammeområder NR10 og KR05 udlagt i kommuneplanforslaget tilbageføres
som perspektivarealer svarende til status i Kommuneplan 2013.
3. Humlebæk Syd
Det blev besluttet, at der ikke udbygges i Humlebæk syd uden en fornyet
politisk behandling, tidligst om 4 år. Beslutningen har ikke medført konkrete
ændringer i kommuneplanen, og Humlebæk Syd indgår således fortsat i
kommuneplanens rammer som byområde til boligformål.
4. Derudover er der foretaget en række mindre justeringer og redaktionelle
ændringer.
Der var ros til administrationen for en fin ”hvidbog”, hvori bemærkninger til
kommuneplanforslaget var kommenteret bl.a. fra Jens Søndergaard og Tonny
Lacomble Nielsen.
Den endelige kommuneplan 2017 kan ses her:

Kommuneplan og lokalplaner
Kommuneplan og lokalplaner

Flere udtrykte ønske om at få en fysisk kommuneplan. Send mig en mail hvis du
meget gerne vil have en fysisk kommuneplan, så ser jeg hvor mange jeg kan skaffe.
Lisbeth Gram Holdum ønskede oplyst byrådets beslutning vedr. SAVE-registrering 4.
Byrådets beslutning vil blive udsendt en af de nærmeste dage til alle, der har indsendt
bemærkninger og samtidig offentliggjort.
Ad. 7.4. Naturprojekt ved Græstedgård
Der blev givet en orientering om et kommende naturprojekt ved Græstedgård.
Udviklingen af projektet vil ske i samarbejde med bl.a. DN og DOF og evt. andre
interesserede. Projektet vil komme på Grønt Råds dagsorden igen i 2018.
PP vedlagt.
Ad. 7.5. Orientering om Vandrådet
Vandrådet har været samlet og opgaverne fra Miljøstyrelsen vedr. konkrete
vandløbsstrækninger i kommunen har været behandlet, både der og i kommunens
politiske udvalg.
PP vedlagt.
Ad. 8. Møder 2018
Grønt Råd holder møde 19/3; 28/5; 17/9 og 26/11 2018.

Ad. 9. Eventuelt
Der var ønske om at se på Grønt Råds kommissorium på første møde i 2018.
Fredensborg Kommune har modtaget DANVA og Realdanias klimapris 2017 for
klimatilpasning i Kokkedal. Der kan arrangeres en rundvisning i forbindelse med ét af
møderne, hvis der er stemning for det. Pressemeddelelse vedlagt.
Tonny Lacomble Nielsen oplyste, at han forventer at fortsætte i Grønt Råd i næste
byrådsperiode. SF har fået tildelt den anden plads.
Der er lavet en mail og telefonliste for Grønt Råd. Listen er vedlagt.
Ulla Frøsig spurgte til Grønt Råds referater på hjemmesiden. De ligger her: Grønt Råd

