Referat af Grønt Råds møde mandag den 28. november 2016

Deltagere
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening
Jens Søndergaard, Danmarks Naturfredningsforening
Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening
Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund
Jørgen Løvgreen, Danmarks Jægerforbund Fredensborg
Bente Nielsen, Friluftsrådet
Lisbeth Gram Holdum, Bevaringsforeningen
Flemming Jappsen, De lokalhistoriske foreninger
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Lise Kongsgaard, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg
Kommune
Birgitte Aarup Sørensen, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv,
Fredensborg Kommune
Daniel Matalon, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg
Kommune
Nikolej Boutrup Møller, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv,
Fredensborg Kommune
Karen Tommerup, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg
Kommune (referent)

Afbud
Erik Vestergaard Madsen, Danmarks Jægerforbund Fredensborg
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Meddelelser
3. Evaluering af mødet med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
4. Demonstration af værktøj, hvor man kan se oversvømmelser af
kyststrækningen ved forskellige nedbørshændelser
5. Affaldsplan 2014 – 2020 - status

- herunder, Finn Langgaard holder et kort oplæg i relation til
affaldssortering
6. Status for varmeforsyning i Fredensborg Kommune
7. Kommuneplan 2017, herunder konsekvenser af bygningsregistrering SAVE
8. Behandlingen af grøftekanterne i landzonen i Fredensborg Kommune
9. Eventuelt
10. Møder 2017

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser
Birgitte Aarup Sørensen orienterede om Nationalpark Kongernes
Nordsjælland. Bekendtgørelsen, der fastlægger området, er under
udarbejdelse og forventes i høring i sommeren 2017. Kommunerne skal
indtil den 1. februar 2017 forsøge at skabe bedre forbindelse mellem de
store statslige områder gennem frivillige aftaler med private lodsejere. Der
arbejdes også på hjemmeside og Facebook profil.
Jørgen Løvgreen orienterede om projekt vedrørende øget biodiversitet,
som tre jyske kommuner har arbejdet med. I projektet har private
landmænd kunne søge tilskud til etablering af insektvolde, lærkepletter,
vildtstriber mv. Det blev aftalt, at Søren Hansen undersøger nærmere om
projektet (notat vedlægges referatet).
Kommunen opfordres til at medvirke i et lignende projekt og give tilskud til
f.eks. indkøb af frø. Kommunen har mulighed for at støtte via
naturforvaltningsmidler, hvis formålet er forbedret natur. Organisationerne
opfordres ligeledes til at gå aktivt ind i projektet. Agrovi kan f.eks. tage det
med i forbindelse med konsulentbesøg.
Bente Nielsen orienterede om læringskort til skolebørn, som kan findes på
www.friluftsraadet.dk . Adgangskortene fortæller f.eks. om
adgangsreglerne i naturen og kan bruges i forbindelse med events.
Kommunen opfordres stærkt til at udarbejde en friluftsstrategi.

Ad 3. Evaluering af mødet med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den
2. november 2016

Der var enighed om, at formen var bedre end tidligere, og at cafebordene
gav en bedre stemning og dialog. Det var dog ærgerligt, at der var så få
fra udvalget til stede, men godt at mange fra administrationen var der. Der
var også for lidt tid. Der var ønske om at høre, om udvalget også syntes,
det var en bedre mødeform end tidligere.

Ad 4. Demonstration af værktøj, hvor man kan se oversvømmelser
af kyststrækningen ved forskellige nedbørshændelser
Birgitte Aarup Sørensen demonstrerede et internt værktøj, som kommunen
kan bruge til at visualisere oversvømmelser ved forskellige
regnvejrshændelser. Desuden findes der offentligt tilgængelige kort her:
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegisklimatilpasningsplaner . Kommunen har udfordringer med
havvandstigninger kombineret med bølgepåvirkning. Kommunen er derfor i
gang med at udarbejde en samlet plan for kystbeskyttelsen. Første skridt
er at få et oveblik over den eksisterende beskyttelse på både private og
offentlige kyststrækninger.

Ad. 5. Affaldsplan 2014-2020 – status
Daniel Matalon og Nikolaj Boutrup Møller orienterede om affaldsplanen,
hvor der lægges op til øget sortering af affald. Der er igangsat en række
forsøgsordninger i de forskellige ejerkommuner for at få erfaringer med
forskellige sorteringsmetoder. I sommeren 2017 vil der på baggrund af
forsøgene blive taget stilling til det affaldssystem, som kommunerne skal
anvende. Succeskriterierne er mindre affald til forbrænding og mere rene
fraktioner. I forsøgene sorteres der glas, plastik, pap og jern/metal. De
første erfaringer er bl.a., at det er bedre at sortere ved boliger i stedet for
fælles opsamlingssteder.
Finn Langgaard orienterede om EU-kravene til genanvendelse af
husholdningsaffaldet i 2022 og vanskelighederne ved at nå op på de
krævede 50 %.
De ordninger, som man nu forbereder, kan ikke give det nødvendige løft af
genanvendelsesprocenten, da mængderne i de aktuelle fraktioner (metal,
plast, pap, elektronik) er meget små.
Dertil kommer, at det i mange tilfælde er særdeles ressourcekrævende at
indsamle disse fraktioner – og at deres værdi slet ikke modsvarer de
relativt høje omkostninger ved indsamlingen.

Vi skal huske, at prisen i kroner dækker over de aktuelt anvendte
ressourcer, som bl.a. omfatter produktion og drift af lastbiler – herunder
brug af store mængder dieselolie.
Problemet er, at man er nødt til at regne anderledes, hvis Danmark skal
sammenligne sig reelt med de lande i EU, som ligger højere i
genanvendelsesprocent.
Det er lande, som bl.a. indregner den brændte del af affaldet i
genanvendelsesprocenten, hvilket vi i Danmark IKKE gør – uanset at vi
rent faktisk både får betydeligt mere energi ud af den del, som vi brænder
(vi producerer både varme og el på forbrændingsanlæggene og vi sikrer en
langt mere miljøvenlig forbrænding, end den som finder sted på de
industrielle anlæg, som man i vid udstrækning anvender til
energiudnyttelsen andre steder i Europa.
Og de andre lande har ingen tal for den reelt (materiale-) genanvendte del
af affaldet, hvor vi ellers kunne gennemføre en mere reel sammenligning.
I Danmark har vi satset på kildesortering til genanvendelse og forbrænding
af resten. Derfor bør man se på, hvad der er tilbage i den del af affaldet,
som vi sender til forbrænding, og hvor store mængder det overhovedet er
muligt at tage ud til materialegenanvendelse.
Hvis vi ikke ændrer vores beregningsmåde, vil vi være nødt til igen at
indsamle bioaffald (som man nu kalder for madaffald), men ved
bioforgasning og efterfølgende spredning af restproduktet på landbrugsjord
er det miljømæssigt særdeles betænkeligt i forhold til den nuværende
løsning med udnyttelse af energien i affaldet via affaldsforbrænding, hvor
der dels er meget store krav til udledningerne og dels fra offentlig side
føres en effektiv kontrol med anlæggene.

Ad. 6 Status for varmeforsyning i Fredensborg Kommune
Daniel Matalon orienterede om, at Energistyrelsen har indført et nyt
beregningsgrundlag, der gør, at det bliver sværere at konvertere
naturgasområder til fjernvarme. I de nye boligområder arbejdes der også
med naturgasbaseret fjernvarme/blokvarme. De fremtidige tiltag vil være
mere vedvarende energi i fjernvarmen, varmepumper til individuelt
forbrug, lav- og ultralav temperatur fjernvarme med opvarmning tæt på
boliger for at mindske varmetab og gøre anlægsinvesteringer billigere.
Grønt Råd foreslog øget brug af solfangere på husene.

Ad 7. Kommuneplan 2017, herunder konsekvenser af
bygningsregistrering – SAVE
Lise Kongsgaard orienterede om revision af kommuneplanen. Det forventes
at kunne fremlægge et forslag til politisk behandling i april 2017, hvorefter
der vil være offentlig høring. Planen forventes endelig godkendt i
september 2017.
Der er ny planlov i høring, og der vil eventuelt komme
overgangsbestemmelser, så kommuneplanprocessen kan gennemføres
inden udgangen af 2017.
Hvad angår SAVE registreringen, skal de bevaringsværdige bygninger
indarbejdes i kommuneplanen. Ejerne af disse bygninger vil via e-boks få
besked om registreringen. Ejere og ejendomsmæglere skal orienteres bl.a.
om energi renovering. Fredensborg Landsbyråd og Nordsjællands
Landboforening deltager gerne ved et sådan møde.

Ad 8. Behandlingen af grøftekanterne i landzonen
Ulla Frøsig orienterede om klage over behandlingen af grøftekanter, som er
sendt til kommunen og Nordsjællands Park og Vej (NSPV). Man er veget
bort fra tidligere praksis, hvor de blev slået mere skånsomt. Nu skæres der
helt ned til rødder i brede bælter, og områderne efterlades med det findelte
materiale. Karen Tommerup henviste til Miljø- og Naturpolitikken, hvor der
står, at kommunen ønsker en mere naturvenlig drift. Det blev aftalt, at
Karen Tommerup indkalder NSPV til et møde efter jul, hvor en mere
skånsom drift af vejstrækninger kan drøftes, f.eks. forsøgsstrækninger,
hvor der slås på forskellige tider af året, og det afklippede fjernes.
Følgende medlemmer af Grønt Råd ønsker at deltage: Birgitte Garde,
Søren Hansen og Jens Søndergaard, samt Peter Milan (Danmarks
Naturfredningsforening).

Ad 9. Eventuelt
Intet.

Ad 10. Møder i 2017
6. marts, 15. maj, 25. september og 27. november.

