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Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Meddelelser
- Det årlige møde mellem Plan-, Miljø og Klimaudvalget og Grønt Råd er
fastsat til onsdag d. 2. november kl. 15.30 – 16.45.
- Henrik Riise, Dansk Vandrelaug udtræder af Grønt Råd.
- Spørgsmål vedrørende drift af veje, stier og de grønne områder rettes til
Nordsjællands Park og Vej, pr. e-mail: nspv@nspv.dk eller tlf. nr.: 9284960.
- Fredensborg Kommune, team Vand og Natur har foretaget en forhøring
blandt interesserede medlemmer i Grønt Råd om lergravsområdet i Nivå.

- Fugleværnsfonden og Dansk Ornitologisk Forening har opfordret
Fredensborg kommune til at sætte en dialogproces i gang med henblik på at
få oprettet et vildtreservat i Nivå Bugt.
Vildtreservater oprettes af Naturstyrelsen med det formål at beskytte og øge
bestande af vildtlevende fugle og pattedyr. Vildtreservater kan ud over
fiskeriterritoriet og offentlige arealer også omfatte private arealer.
Fredensborg Kommune vil efter sommerferien inddrage områdets ejere,
øvrige brugere, foreninger og Naturstyrelsen for at få en afklaring af
områdets rekreative udnyttelse, eventuelle interessekonflikter og potentialet
i forslaget.
Grønt Råd får en status på næste møde i september.
- Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har indgået
en aftale for 2016 om etablering af vådområder for at reducere belastningen
af fosfor og kvælstof i søer og kystvande.
Hovedvandoplandet Øresund har et reduktionsmål, hvilket medfører, at der
skal nedsættes en vandoplandsstyregruppe (VOS), hvor der sidder
repræsentanter for kommunerne i hovedvandoplandet.
Nivå i Fredensborg Kommune kan have potentiale for et vådområdeprojekt.
Når der er tilvejebragt et overblik over kommuner, der har lignende
vandløbssystemer, vil det blive besluttet i VOS samarbejdet, hvilken
kommune der påtager sig sekretariatsrollen.
Vådområdeprojekterne er baseret på frivillig deltagelse fra lodsejernes side.
Grønt Råd får en status på næste møde i september.
Ad 3. Byrådets strategi 2020, herunder Humlebæk syd
Lise Kongsgaard orienterede om Byrådets 2020 strategi, som er
kommunens Plan- og Agenda 21-strategi.
Plan- og Agenda 21-strategien er lovpligtig og en forudsætning for, at der
kan udarbejdes en ny kommuneplan, som skal vedtages senest i 2017.
Strategien er udarbejdet på grundlag af en bred inddragelse af borgere,
foreninger, institutioner og erhvervsliv.
Der er afholdt 5 bymøder, et i hvert af de 4 bysamfund og et i Karlebo
Landsby (dækkende landområdet), samt en række forudgående indsatser
fordelt på specifikke målgrupper.
Op mod 2000 borgere deltog med deres viden både op til og på bymøderne.
Udkast til strategi har været fremlagt i høring, og som led i den offentlige
høring blev der afholdt et borgermøde, hvor omkring 150 borgere deltog.
Ved høringsfristens udløb var der indkommet 99 høringssvar, som bredt
dækker strategiens temaer.
Strategi 2020 med de vedtagne ændringer er offentliggjort på kommunens
hjemmeside.

Her findes desuden samtlige høringssvar, et kommenteret resume af
høringssvarene og Dansk Bygningsarvs analyse af Fredensborg Kommune
Læs mere her https://www.fredensborg.dk/borger/bolig-ogbyggeri/kommune--og-lokalplan-og-planstrategi/planstrategien
Der er afsat 5 mio. til udmøntning af strategien i 2016. Midlerne er bl.a.
afsat til udvikling af Lergravssøerne i Nivå, udvikling af Langedammen og
Kulturhuset i Fredensborg, etablering af sivegade og forbedring af
Jernbanegade i Fredensborg. vedligehold og tryghedsskabende
foranstaltninger i Kokkedal.
Grønt Råd gjorde opmærksom på, at de overordnede sammenhænge i
kommunen f.eks. kultur og erhverv var væsentlige at fokusere på udover
den geografiske dimension.
Desuden blev der efterlyst information om den videre proces til borgere,
foreninger m.fl. som kvittering for modtagelse af høringssvar.
Ad 4. Status for Fredensborg Kommunes Arkitekturpolitik
Lise Kongsgaard orienterede om arkitekturpolitikken, som er i høring indtil
d. 24. juni 2016.
Arkitekturpolitikken tager afsæt i temaet for Byrådets Planstrategi for
Fremtidens Fredensborg Kommune Én kommune – 5 unikke steder.
Fastholdelse af de særlige kvaliteter ved at bo i Fredensborg Kommune er
en grundlæggende værdi for kommunens udvikling og derved også for
udviklingen af det byggede miljø
En lang række af politikkens handlinger et tæt koblet til udmøntningen af
Byrådet Planstrategi og den almindelige drift. Men politikken indeholder også
forslag til konkrete handlinger, der i relevant omfang kan udmøntes i
budgettet. Eksempelvis øremærkede puljer til præmiering af arkitektur,
markering af arkitekturens dag, borgerdrevne midlertidige byrumsprojekter
eller formidling af ”særlige huse og steder”.
Arkitekturpolitikken spiller sammen med flere andre politikker bl.a.
Anlægspolitikken, Erhvervs- og Turismepolitik og Kultur- og
Idrætspolitikken. På Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets område, spiller
politikken sammen med Politik for Kommunale Ejendomme samt Klima- og
Energipolitikken.
Arkitekturpolitikken er bl.a. udarbejdet på baggrund af bymødernes input og
i dialog med udvalgte borgere med særlig interesse for arkitektonisk kvalitet
og arkitekturpolitik.
Når arkitekturpolitikken er vedtaget endeligt af Byrådet, kan
administrationen efterfølgende udarbejde et udkast til handleplan med
forskellige scenarier for udmøntning af arkitekturpolitikkens forslag til
handlinger.
Grønt Råd drøftede de mulige modsætninger, som kan være mellem de
forskellige politikker. Politikkerne er redskaber til politisk stillingtagen, da
der kan være flere aspekter i en sag, dvs. at eventuelle dilemmaer bliver
tydeligere.

Desuden var der ønske om at fremme forståelsen for gamle
bevaringsværdige bygninger, og støtte til vedligeholdelse af de
bevaringsværdige bygninger blev efterlyst.
Læs mere om Arkitekturpolitikken her
https://www.fredensborg.dk/politik/hoeringer-ogtilladelser/hoeringer/arkitekturpolitik-i-hoering-og-til-debat
Ad 5. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Karen Tommerup orienterede om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i
Fredensborg Kommune. Forslaget til indsatsplan har været i offentlig høring.
Indsatsplanen er en handleplan, som bekriver de nødvendige indsatser for
at sikre tilstrækkelige, uforurenede og beskyttede drikkevandsressourcer i
Fredensborg Kommune. Der er udpeget to indsatsområder i kommunen ved
henholdsvis Danstrup og Asminderød. Et indsatsområde er et område, hvor
der er sammenfald mellem sårbare grundvandsområder med mindre end 510 m beskyttende lerlag, og områder med landbrugsdrift. Indsatsområderne
er udpeget i forbindelse med statens kortlægning af grundvandet i
Fredensborg Kommune.
Generelt er der acceptable nitrat‐værdier i råvandet i kortlægningsområdet.
Det betyder at Fredensborg Kommune vurderer, at der i øjeblikket ikke er
baggrund for at gennemføre erstatningskrævende indsatser, men at der
fokuseres på forebyggende indsatser gennem information, dialog og
kommuneplanlægning.
Der vil blive afholdt et borgermøde med information om indsatser for
berørte lodsejere.
Birgitte Garde gjorde opmærksom på initiativet Giftfri Have, som har
betydning for grundvandsbeskyttelsen. Det er Landsforeningen Praktisk
Økologi og Danmarks Naturfredningsforening, der står bag initiativet.
Grønt Råd havde en god debat om forebyggelse af forurening af
grundvandet.
Indsatsplanen kan læses her
https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Høringer/Grundvand/Forslag%20til
%20Indsatsplan%20for%20grundvandsbeskyttelse.pdf
Ad 6. Usserød Å dagen d.18. september 2016
Karen Tommerup orienterede om Usserød Å dagen, bl.a. planlægning af
vandrer- og cykelevent langs Usserød Å, og omdelte den foreløbige plan for
arrangementet.
Grønt Råd syntes, at det var et spændende oplæg. Når det endelige
program er på plads udsendes dette til Grønt Råds medlemmer.
Ad 7. Temaer 2016 – skema vedlagt
Grønt Råd godkendte fordelingen af temaer med enkelte ændringer.
Temaet om klima rykkes frem til september mødet. Herunder var der ønske
om at medtage oversigtsplaner for kommunens kyst mod Øresund, som viser,
hvor kystlinjen vil gå med hhv. 2 og 3 meters vandstandsstigning, så man

kan se konsekvenserne af eventuelle klimaforandringer. SAVE tilføjes under
bygningsregistrering.
Opdateret skema udsendes med referatet.
Ad 8. Eventuelt
Bente Nielsen orienterede om, at institutionen Solstrålen har fået
Friluftsrådets grønne flag.

