Referat af Grønt Råds møde mandag den 30. november 2015 i
Energicenteret på Rådhuset
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Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Henrik Riise, Dansk Vandrelaug
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd
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Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Karen Tommerup, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Lise Kongsgaard, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Lone Rasmussen Otte, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Marianne Kodahl, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune (referent)
Afbud
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland
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Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsordenen
2.
Meddelelser
3.
Evaluering af mødet mellem Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Grønt
Råd
4.
Revision af Fredensborg Kommunes Klima- og energipolitik og
Fredensborg Kommunes Natur- og miljøpolitik
5.
Tema: SAVE registreringsprojekt
6.
Orientering fra administrationen
• Jagtvejene UNESCO verdensarv
• Overvejelser om fælleskommunalt renseanlæg
• Oplæg til arrangementer langs Usserød Å 2016
7.
Samarbejde og markedsføring af Jægerrådet/jagtforeningernes
tilbud om regulering af skadevoldende/uønsket vildt
8.
Henvendelse fra Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere til
de grønne råd i kommunerne
9.
Møder 2016
10.
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Meddelelser
Velkommen til Flemming Jappsen, De lokalhistoriske foreninger

Planstrategien for Fremtidens Fredensborg Kommune er i offentlig høring
frem til mandag den 25. januar 2016. Der afholdes borgermøde torsdag den
21. januar 2016 kl. 17-19 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus.
Strategien ligger på kommunens hjemmeside. Der blev efterlyst en
printvenlig version.
Ad 3. Evaluering af mødet mellem Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og
Grønt Råd
Grønt Råds medlemmer vurderede, at det var et godt og positivt fælles
møde med en fin dialog. Der var tre oplæg til drøftelse på mødet. Det kan
overvejes til næste fælles møde, om der i stedet kunne være et samordnet
oplæg, som på forhånd har været drøftet i Grønt Råd.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget var meget positive overfor stigruppens
arbejde.
Grønt Råd ønskede at offentliggøre gruppens hidtidige arbejde i en egnet
form. Det blev besluttet, at Peter Milan udarbejder en overordnet version af
stigruppens notat, som er egnet til offentliggørelse. Notatet drøftes på
næste møde i Grønt Råd forud for offentliggørelse.
Administrationen er i gang med at undersøge en række juridiske aspekter i
relation til stier, samt at få bedre overblik over kommunens økonomi til drift
og anlæg af stier. Det blev aftalt, at stigruppen arbejder videre i samarbejde
med administrationen, når det juridiske er afklaret.
Desuden blev emnet konsekvenser af kollektiv varmeforsyning i nye
bebyggelser, hvor nye lavenergihuse vil kunne få fritagelse fra denne,
henvist til drøftelse i Klimaforum. Spørgsmålet om service på eksisterende
fjernvarmeanlæg blev henvist til Norfors.
Ad 4a. Revision af Fredensborg Kommunes Klima- og energipolitik
Lone Rasmussen Otte orienterede om revisionen af kommunens klima- og
energipolitik.
Klima- og energipolitikken skal sammen med en række andre politikker
revideres en gang i hver byrådsperiode, næste gang i februar 2016.
Grønt Råds medlemmer havde bl.a. følgende bemærkninger:
Der bør fortsat være konkrete operationelle mål og aktiviteter, som der er i
den nuværende strategi.
Planforholdene bør i højere grad understøtte klimahensyn, f.eks. at krav til
taghældninger er afpasset til solcellers optimale vinkel på 45 grader, og at
den valgte energiforsyning er energioptimal. Dette emne drøftes yderligere
på møde i Fredensborg Kommunes Klimaforum i december 2015.
Energihensyn skal tænkes ind i nye huse og ved nybyggeri. Det skal
balanceres med arkitektoniske hensyn. Det er særligt afgørende, når der er
tale om ældre huse. Der bør være en restriktiv politik i forhold til, hvad der
må opsættes på husene.
Solceller kan eventuelt i stedet placeres på jorden, så energien høstes der,
og husene friholdes.

Ønsker om at kommunen som trafikbestiller gør endnu mere for den
kollektive trafik, herunder fremme at den dækker bedre og at
korrespondancerne bliver optimale, f.eks. ved Fredensborg station, hvor der
er få afgange.
Beslutninger skal ses i sin helhed, så beslutninger indenfor andre
fagområder ikke utilsigtet fremmer bilisme eller samler al trafikarbejdet i
myldretiden.
Efterspørgsel efter trafikplanlægger som man har f.eks. i Varde, hvor man
har sparet betydelige beløb på driftsbudgettet, en del CO2 og har via
forbedret service fået mere tilfredse brugere ved at samtænke alle dele af
det kommunale behov for persontransport.
Ønsker om at gøre mere for at fremme elbiler generelt ud over på rådhuset.
Ad 4b. Revision af Fredensborg Kommunes Natur- og Miljøpolitik
Fredensborg Kommunes Natur- og miljøpolitik revideres i løbet af december.
Eventuelle bemærkninger, som bør indgå i overvejelserne, sendes til Karen
Tommerup ktom@fredensborg.dk. Link til politikken er fremsendt pr. mail til
rådets medlemmer.
Ad 5. Tema: SAVE registreringsprojekt
Lise Kongsgaard orienterede om resultatet af bygningsregistreringen efter
Kulturstyrelsens SAVE-metode (Survey of Architectural Values in the
Environment).
Følgende elementer indgik i projektet omkring registrering af bygninger og
kulturmiljøer:
• Omkring 2600 bygninger med registrering af alle bygninger opført før
1940 i den tidligere Karlebo Kommune samt en genregistrering af bygninger
med SAVE-værdi fra 1-6 i den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune.
• Registrering af 20 kulturmiljøer uanset tidsperiode i hele kommunen.
Konsekvensen af bygningsregistreringen er bl.a., at bygninger med en
bevaringsværdi mellem 1 og 4, bliver optaget på listen over
bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommunes Kommuneplan.
Hvilket betyder, at der gælder særlige procedure-regler ved eventuelle
ansøgninger om nedrivning.
Ad 6. Orientering fra administrationen
Jagtvejene UNESCO verdensarv
Jagtvejene er nu blevet optaget som UNESCO verdensarv. Indtil videre
foregår formidlingen fra Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm. Private veje
er ikke omfattet af udpegningen, men Fredensborg Kommune og de øvrige
parter i styregruppen vil hilse det meget velkommen, hvis private vejejere
vil indgå i bevarelsen af verdensarven.
Overvejelser om fælleskommunalt renseanlæg
Der har i løbet af 2015 været udarbejdet tre større analyser af mulighederne
for sammenlægning af forsyningsselskaber i det nordsjællandske område.
Herunder en analyse af mulighederne for etablering af fælles renseanlæg.

Analyserne omfatter mulige fremtidige samarbejdsmodeller på vand- og
spildevandsområdet, der vil kunne indfri de effektiviseringskrav,
forsyningsselskaberne forventes at stå overfor i de kommende år. Sagen har
været behandlet på Byrådets møde i november.
Oplæg til arrangementer langs Usserød Å 2016
Grønt Råds medlemmer drøftede mulige arrangementer langs Usserød Å på
baggrund af det udsendte oplæg (mail af 13. november) til Grønt Råds
medlemmer.
Grønt Råds medlemmer foreslog bl.a. eksisterende ”mærkedage” som
naturens dag, de vilde blomsters dag, vandretur langs åen, cykeltur langs
åen, samt evt. et løb. Der lægges op til, at organisationerne står for
arrangementet, mens kommunen bistår med formidling, viden og
deltagelse.
Følgende organisationer tilkendegav interesse for at stå for et arrangement i
2016: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Cyklistforbund og Dansk
Vandrelaug.
Karen Tommerup indkalder de interesserede foreninger til
planlægningsmøde i det nye år.
Ad 7. Samarbejde og markedsføring af Jægerrådet/
jagtforeningernes tilbud om regulering af skadevoldende/uønsket
vildt
Erik Vestergaard Madsen orienterede om mulighederne for samarbejde og
omdelte Jægerrådet Fredensborgs folder. Opdateret folder udsendes med
referatet.
Ad 8. Henvendelse fra Sammenslutningen af Danske
Erhvervsbiavlere til de grønne råd i kommunerne
Sammenslutningen af danske erhvervsbiavlere har udarbejdet et notat
(udsendt med dagsordenen), som Grønt Råds medlemmer drøftede.
Grønt Råd støttede anbefalingen om, at rabatter slås på rette årstid, og at
afklippet materiale fjernes for at fremme en varieret flora.
Grønt Råd anbefalede ikke opsætning af bistader på kommunens
naturarealer pga. mulig konkurrence mellem vilde bier og honningbier.
Læs mere om problemstillingen i artiklen om konkurrence mellem vilde bier
og honningbier via nedenstående link
http://www1.bio.ku.dk/forskning/oe/cse/gml_sider/mere_formidling.../Dupo
nt_et_al__2015_-_Konkurrence_mellem_vilde_.pdf
Desuden blev udbredelsen af brandbæger i Fredensborg Kommune drøftet.
Brandbæger er generelt ikke et problem i Fredensborg kommune. En
eventuel indsats bør indarbejdes i kommunens Natur- og miljøpolitik.
Ad 9. Møder 2016
Følgende mødetidspunkter er fastlagt i 2016
• mandag d. 29. februar
• mandag d. 30. maj

• mandag d. 26. september
• mandag d. 28. november
Alle dage fra 16.30 – 19.00
Ad 10. Eventuelt
Forslag til temaer på Grønt Råds møder i 2016 sendes til Søren Hansen og
Marianne Kodahl snarest muligt.

