Referat fra Grønt Råds møde mandag den 18/3 2019
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
Lisbeth Gram Holdum, Bevaringsforeningen
Niels Jørgen Olsen, Fredensborg Landsbyråd
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Torben Forskov, udpeget af Byrådet
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Tim Falck Weber, Naturstyrelsen Nordsjælland
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening
Bente Nielsen, Friluftsrådet
Afbud fra:
Flemming Jappsen, De lokalhistoriske foreninger

Lene Brøndal, Referent, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv (CBME)
Dagsorden
1.
2.

Godkendelse af dagsordenen.
Valg af formand og næstformand.
Formanden genopstiller. Formanden foreslår Flemming Jappsen som næstformand.

3.

Grønt Råds arbejde i 2018 – kort oplæg samt evaluering, - bordet rundt.
Lene Brøndal, sekretær for Grønt Råd.

4.

Præsentation af overordnet plan og proces for udarbejdelse af nye politikker i 2019. Ulla Catrine
Brinch, Centerchef.

5.

Grøn politik – orientering om temaer mv.
Karen Tommerup, Lone Rasmussen Otte og Malene Holm Teamledere.

6.

Planstrategi, proces og temaer og Bolig, arkitektur og ejendoms politik. Jens Ulrik Romose,
Teamleder.
Punkt ønsket på dagsorden af rådets medlemmer:

7.

Fremtidens affaldssortering. Lisbeth Gram Holdum (Bevaringsforeningen) og Finn Langgaard
(Agenda 21 foreningen): Finn giver en kort begrundelse for dagsordenønsket.
Hovedkonklusioner i rapport om fremtidig affaldssortering og tidsplan for den videre proces. Ulla
Catrine Brinch, Centerchef.
Se vedlagte notat fra Agenda 21-foreningen om affaldssortering.

8.

Input til kommunikationsplan for borgere i risiko for oversvømmelser. Monica Højgaard Nielsen.

9.

Forslag til Grønt Råds temaer 2019
Forslag til temaer er vedlagt - yderligere forslag er meget velkomne.

10.

Dialogmøde 2019 – drøftelse af form og forslag til indhold, herunder feedback fra politikerne om
sidste dialogmøde.

11.

Meddelelser:
1. Nationalparkplanproces. Lene Brøndal
2. Kort status vedr. placering af ny flugtskydebane. Jens Ulrik Romose
3. Status for vandplanprojekt ved Langstrup Å, Langstrup mose. Karen Tommerup
4. Den videre proces vedr. Nivå bymidte. Jens Ulrik Romose

12.

Eventuelt

Referat
Ad. 1. Godkendelse af dagsordenen.
Der blev flyttet lidt rundt på et par punkter, af hensyn til deltagere, som skulle gå før mødet
sluttede. Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2. Valg af formand og næstformand.
Formand 2019: Søren Hansen
Næstformand 2019: Flemming Jappsen
Ad. 3. Grønt Råds arbejde i 2018 – kort oplæg samt evaluering, - bordet rundt.
Der blev givet en kort gennemgang af sidste års temaer og emner mv. Stor tak fra
administrationen til Grønt Råds medlemmer for den engagerede deltagelse, og mange gode
drøftelser. Søren Hansen tilføjede, at det er dejligt at rådet besidder så mange forskellige
kompetencer og udviser respekt for forskellige holdninger.
Medlemmerne af rådet udtrykte stor tilfredshed med den måde rådet fungerer på og roste
formanden for god mødeledelse. . Flere medlemmer fremhævede også den tidlige dialog og
referaterne, som blev brugt internt i egne foreninger/organisationer.
Tonny Lacomble Nielsen fremførte, at det kunne være fint, hvis rådet markerede sig med
fælles tilkendegivelse i udvalgte enkeltsager i forhold til udvalg og byråd.
Ad. 4. Præsentation af overordnet plan og proces for udarbejdelse af nye
politikker i 2019.
(PP vedlagt)
Ulla Catrine Brinch gennemgik kommunens styringshierarki (pyramiden), hvor
arbejdsgrundlaget, ”Det vil Byrådet arbejde for 2018-2021”
https://www.fredensborg.dk/politik/saadan-arbejder-byraadet danner rammen for
udarbejdelse af alle de nye politikker. Disse vil indeholde tværgående indsatser og dermed
berøre flere fagudvalg. Indholdet i politikkerne vil blive meget overordnet og danne rammen
for de fremtidige politiske strategier og handleplaner. Der blev præsenteret tidsplaner for
processen med at udarbejde de enkelte politikker. Kommunens politikker fornys typisk hvert
4. år, midt i byrådsperioden. Se nærmere i PP.
Ad. 5. Grøn politik – orientering om temaer mv.
(PP vedlagt)
Teamlederne fra Klima, Administration og Udvikling Lone Rasmussen Otte; Vand og Natur
Karen Tommerup, og, Miljø Malene Holm gennemgik de overordnede temaer for den grønne
politik. Se power point om grøn politik.
Birgitte Garde spurgte til om emner som lysforurening og landskabshensyn mv indgik. Disse
vil sammen med fokus på forstyrrelsesfrie områder indgå under emnet: biodiversitet.

Lisbeth Holdum pegede på madspild, økologi og cirkulær økonomi som vigtige elementer i
den grønne politik. Birgitte Garde nævnte desuden, at der bør være fokus på pesticidforbrug
hjemme i borgernes haver.
Finn Langgaard fremhævede vigtigheden af mere fokus på at genbruge eksisterende
materialer fra fx bygninger i stedet for at bygge nyt, og i det hele taget at have fokus på
CO2 regnskab og hele livscyklussen ved nybyggeri, fx ved at fremme CO2-billigt byggeri.
Tonny Lacomble supplerede med vigtigheden af opmærksomhed på grøn mobilitet og
offentlig transport med sikker drift af fx kystbanen. Fokus på at flytte volumen fra motorvej
over i offentlig transport i kombination med andre transportformer kunne ske i samarbejde
med Helsingør.
Flere fra administrationen svarede, at alle de nævnte emner arbejdes der allerede med på
forskellig plan, og at dét arbejde også forventes at fortsætte fremover.
Kommunens indsats på flere af de nævnte områder er dog også afhængig af andre aktører.
Med de kommende politikker vil der blive sat en ramme og en retning, også for det videre
arbejde med de mere konkrete strategier og handlingsplaner mv.
Grøn politik kommer på dagsordenen til Grønt Råds næste møde, efter afholdelse af et
fælles temamøde mellem Plan, Miljø og Klimaudvalget og Infrastruktur og Teknikudvalget
den 2. april. Der vil også blive afholdt et interessentmøde i juni/juli (måske uge 25), hvor
medlemmerne bl.a. vil blive inviteret til at deltage.
Ad. 6. Planstrategi, proces og temaer og Bolig, arkitektur og ejendoms politik.
(PP vedlagt)
Jens Ulrik Romose, Teamleder for Plan og Byg orienterede om de særlige forhold i
forbindelse med processen for de to forløb, som begge har overordnet karakter.
Da det er et krav at Planstrategien skal udarbejdes i år kommer processen med Bolig,
arkitektur og ejendomspolitikken til at løbe i et efterfølgende spor. Der vil være fokus på at
sikre et godt samspil mellem de to. Den kommende Planstrategi vil bl.a. indeholde en
gennemgang af 6 særlige og vægtede emner: Bymidter og landsbyer; erhverv og
detailhandel; offentlige institutioner; boliger; mobilitet og digitalisering; klima,
bæredygtighed og Agenda 21 henholdsvis for bysamfundene og for landområdet. Se power
point om politikker med skema, som viser vægtningen af planstrategiens emner.
Punkt ønsket på dagsorden af rådets medlemmer:
Ad. 7. Fremtidens affaldssortering.
(PP vedlagt)
Hovedkonklusioner i rapport om fremtidig affaldssortering og tidsplan for den videre proces
blev gennemgået af Ulla Catrine Brinch. De 3 scenarier: optisk sortering enten lokalt eller
regionalt eller sortering i beholdere blev detaljeret beskrevet og efterfølgende gennemgået i
forhold til den række parametre, som kan ses i power pointet om affaldssortering, hvor
rapportens sammenfattende konklusion er gengivet.

Sagen skal efterfølgende politisk behandles med henblik på hvilket spor kommunen skal
fortsættes i, optisk sortering eller sortering i 2-kammerbeholdere.
Herefter holdt Finn Langgaard fra Agenda 21foreningen et indlæg om foreningens holdning
til affaldssortering og genbrug. Finn kom med forslag til løsning af den fremtidige sortering
af mange fraktioner husholdningsaffald, herunder de økonomiske konsekvenser af valg af
indsamlingsmodel. Hans/foreningens forslag basserede sig på et fleksibelt affaldssystem
med en blanding af kildesortering og mere central sortering. I forhold til det konkrete valg
byrådet står over for om en optisk løsningsmodel eller en beholderløsning, anbefalede
Agenda 21 foreningen en beholderløsning.
Under punktet deltog flere fra administrationen bl.a. Daniel Matalon (sagsbehandler på
affaldsområdet) og Malene Holm leder af Team Miljø, hvorunder affaldsområdet hører.
Sagen blev drøftet, og Grønt Råd besluttede at fremsende en anbefaling til Byrådet om en
fremtidig affaldssortering baseret på et 2-kammersystem (sortering i beholdere) og IKKE et
system baseret på optisk sortering.
Formanden blev bemyndiget til at udforme og fremsende et brev med Grønt Råds
anbefaling til Byrådet. Se vedlagte brev til Byrådet.
Grønt Råd har efterfølgende modtaget en bekræftelse på, at brevet er modtaget og vil blive
fremlagt.
Ad. 8. Input til kommunikationsplan for borgere i risiko for oversvømmelser.
Monica Højgaard Nielsen orienterede om de mange tiltag til orientering af borgere i risiko
for oversvømmelse som fremgår af kommunikationsplanen. Rådets medlemmer havde ikke
forslag til yderligere indsats.
Ad. 9. Forslag til Grønt Råds temaer 2019
Den foreløbige fordeling af temaer og emner var udsendt med dagsordenen. Der fremkom
ikke yderligere forslag på mødet. Medlemmerne er altid velkommen til at indsende punkter
til dagsorden, blot det sker senest 14 dage inden mødet afholdes.
Ad. 10. Dialogmøde 2019
Punktet blev kort drøftelse. Dét kommer på dagsordenen til næste møde, hvor rådets
medlemmer forinden bedes have overvejet hvilke temaer eller emner, der kan foreslås
drøftet med politikerne på dialogmødet i september.
Rådet blev samtidig orienteret om, at politikerne havde syntes godt om rammer og indhold
på dialogmødet i 2018.
Ad. 11. Meddelelser
1. Nationalparkplanproces. Idéfasen hvor ALLE kan indsende ideer slutter 28. april 2019.
Herefter begynder nationalparkens sekretariat at udarbejde et forslag til Nationalparkplan.

Forslaget kommer herefter i høring fra december 2019 til februar 2020. Den endelige plan
skal være vedtaget senest 1. juli 2020.
2. Kort status vedr. placering af ny flugtskydebane.
Jens Ulrik orienterede om, at der ikke er fundet en ny placering til en flugtskydebane og at
arbejdet fortsætter, men er meget vanskeligt.
3. Status for vandplanprojekt ved Langstrup Å, Langstrup mose. Karen Tommerup
(PP vedlagt)
Vandplansprojektet er led i indsatsen for at opnå en ”god økologisk tilstand” i kommunens
vandløb. Staten finansierer indsatsen efter hvor der kan opnås bedste miljø for pengene.
Kommunen har nu fået tilsagn om, at gennemføre forundersøgelser af et vandplanprojekt
ved Langstrup Å ved Langstrup Mose. Lodsejerne er kontaktet og Grønt Råd vil blive
orienteret, når forundersøgelsen er gennemført.
4. Den videre proces vedr. Nivå bymidte. Jens Ulrik Romose
Arbejdet med den overordnede ramme for Nivå fortsætter samtidig med at der udarbejdes
en lokalplan for 1. etape der er den centrale bymidte. Nivå bymidte er på Grønt Råds
dagsorden igen senere på året.
5. Midlertidige aktiviteter i Nivå bymidte. Torben Forskov fortalte, at han skulle
repræsenterede Grønt Råd i "By laboratorium omkring udvikling af et midlertidigt byrum i
Nivå Bymidte" og skulle til møde s.d. Han bad om mandat til at foreslår aktiviteter som fx
insekthotel og ”sansehave”. Tonny foreslog en midlertidig aktivitet med madoplevelser på
tværs af befolkningsgrupper.
Ad. 12. Eventuelt
Nogle af Grønt Råds medlemmer oplevede problemer med at komme ind/rundt på rådhuset.
Der vil fra næste mødegang blive ændret procedure for adgang og være en udførlig
vejledning i den mail der udsendes med dagsordenen.

