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TEKNISK FORVALTNING 

 
 

MØDE I: Grønt Råd DATO: 3. MAJ 2022 

MØDESTED: 

SundhedsCenter Tårnby på 1. sal i Tårnby 
Sundhedshus, Kamillevej 4, 2770 Kastrup 
 
(Lokalet ligger lige til højre, når man kommer ind 
i venteområdet) 

KLOKKEN: 12.30 – 14.30 

EMNE: Ordinært møde SAGSNR.: 22-499668 

DELTAGERE: 

Lars Hein, Winnie Sørensen, Michael Christian 
Maigaard, Mia Barklund, Simon Glaser 
Abramowitz, Betina Grimm, Jens Lauridsen, 
Helle Barth, Mia Tang, Annette Nyvang, Pia 
Holm Nielsen, Dirch Jansen Schmidt, Casper 
Mortensen, Stefan Stürüp, Bent Larsen, Sven 
Norup, Suppleant Søren Rosenkilde Clausen og 
Malene Theisen Grann (ref.) 

 

AFBUD: Jesper Horn Larsen  

MØDENR.: 1/2022  

   
 

 
 
 
 

1. Velkomst ved formand Lars Hein 
 

Lars Hein bød medlemmer af Grønt Råd velkommen i den ny valgperiode og tilkendegav, at formålet for 
dette første møde har været ønsket om, at alle kommer til orde med forslag til emner og samarbejdsformer 
i Grønt Råd, så den nye periode får så godt et afsæt som muligt. 
 
Lars bemærkede, at Grønt Råd er et §17 stk. 4 udvalg med deltagelse af både politikere og administrative 
medarbejdere fra de to kommuner og repræsentanter fra ’grønne’ interesseorganisationer. I denne periode 
er Grønt Råd udvidet med yderligere tre politiske medlemmer i rådet, henholdsvis en fra Dragør og to fra 
Tårnby Kommune.  
Formålet er fortsat et dialogforum på tværs med mulighed for at kunne påvirke processer, inspirere og 
forme initiativer. Lars understregede, at Grønt Råd ikke har beslutningskompetence jf. kommissorium. 
(Vedtægter vedlagt som bilag til referatet). Grønt Råd er tidligere blevet hørt i forskellige sammenhænge – 
men det er ingen lovmæssig forpligtelse til høring af Grønt Råd.  
 
Lars betonede, at medlemmerne af Grønt Råd altid kan komme med emner til dagsorden ca. tre uger før 
mødet. Forvaltningen initierer det. Forvaltningen prioriterer sammen med formanden dagsorden til møder i 
Grønt Råd i lyset af aktualitet og tid på mødet. Grønt Råd mødes i udgangspunktet to gange om året jf. 
kommissorium. Der kan aftales yderligere møder efter behov i lyset af et evt. aktuelt emne.   

 
 

2. Præsentation og forventninger til det kommende arbejde i Grønt Råd ved hvert medlem 
 

Alle medlemmer i Grønt Råd præsenterede sig selv, og der fremkom en række ønsker og forventninger til 
arbejdet i den kommende periode, som er listet i nedenstående:   

 
1. Synlighed om Grønt Råds arbejde. Flere rådsmedlemmer udtrykte ønske om at fremme synligheden 

af rådets arbejde af diverse kanaler, hjemmeside mm. Dette i lyset af en stigende interesse blandt 
borgerne for grøn omstilling, klimasikring mm.  

2. Orienteringer i god tid forud for forskellige grønne dagsordener, som kommunere ruller med  - med 
mulighed for indflydelse på og inspiration til aktuelle projekter, dagsordener mm.  

REFERAT 
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3. Besøg i lufthavnen. Søren fra lufthavnen inviterede til besøg med mulighed for at høre nærmere om 
lufthavnens arbejde med grøn omstilling og lufthavnens udbygningsplan, som er i høring over 
sommeren. 

4. Fremme brugen af naturen til aktiviteter/aktivt friluftsliv og udnytte læringsrum i naturen i endnu højere 
grad på tværs af kommunerne. 

5. Interessevaretagelse i forbindelse med den kunstige ø Lynetteholmen  -  ønske om information om 
kommunernes stillingtagen til Lynetteholmen, og det arbejde der pågår.  

6. Fokus på rent drikkevand og den aktuelle debat om PFOS/PFAS i kommunerne. Endvidere ønske om 
at høre nærmere om lufthavnens udfordringer og arbejde med dette aktuelle emne. 

7. Klimasikring i kommunerne  – herunder viden om arbejdet vedrørende stormflodssikring.  
 
 

3. Formanden sætter et par ord på arbejdet i Grønt Råd 
 

Lars bemærkede, at Grønt Råd hidtil har været inde over mange dagsordener, eksempelvis kommunens 
arbejde med planstrategi og kommuneplan og lokale LAR-projekter ( Lokal Afledning af Regnvand). Lars 
pointerede, at der i rådets hidtidige arbejde har været mange drøftelser med afsæt i forskellige holdninger 
og argumentationer, men altid kendetegnet ved respektfulde dialoger. 
 
De to årlige møder i rådet sætter en naturlig ramme for volumen af arbejdet i rådet. Der kan evt. aftales 
yderligere møder, hvis særligt behov for det. Dette nævnte Lars som respons på, at enkelte 
rådsmedlemmer spurgte til muligheden af yderligere møder, herunder evt. nedsættelse af ad hoc udvalg.  
 
Lars nævnte i forlængelse af sin indledning og den forudgående præsentationsrunde, at Grønt Råd 
tidligere har været på forskellige ture, herunder til Saltholm, og det har givet energi og inspiration at 
komme omkring. Lars foreslog muligheden af ture til Naturpark Amager, lufthavnen og Dragør. Grønt Råd 
bakkede op om disse forslag.  

 
 

4. Drøftelse af emner til kommende møder og evt. forslag til inspiration, ture mm. 
 

Grønt Råds drøftelse under dette punkt koncentrede sig på ny om flere af de emner, som er listet under 
punkt 2. Supplerende emner til det blev nævnt; 
 
8. Ønske om fokus på genanvendelse af regnvand – ved større projekter og evt. inspirere borgerne på 

dette område. 
9. Ønske om fokus på Tårnby og Dragørs samarbejdsflader på det grønne område og evt. fælles 

ambitioner. 
10. Ønske om at høre nærmere om kommunernes/Forsyningens varmeudbygningsplaner, herunder de 

økonomiske/juridiske rammer for disse og for at kommunerne kan understøtte planerne samt 
udbygning af solceller og evt. planer for de almennyttige boliger i relation til emnet.   

11. Ønske om fokus på den hensynsfulde brug af Fælleden – herunder håndtering af de udfordringer, der 
opleves med cyklister, der kører ræs.  
 

Punkt 11. i ovennævnte blev genstand for en lidt længere drøftelse, da flere rådsmedlemmer betonede, at 
flere borgere ikke har lyst til at opholde sig på strækninger på Fælleden med frygt for at blive kørt ned. Og 
der har været flere alvorlige trafikuheld i området pga. cykler med for høj fart. Sven fra Naturstyrelsen 
Hovedstaden (lodsejer af Fælleden) bemærkede, at det er et emne, der har været fokus på i flere år, og 
der bliver kontinuerligt og aktuelt afprøvet løsninger, der skal afhjælpe problemet. Pt er der dialog om 
muligheden af fartbegrænsninger lodsejer og myndigheder imellem. Emnet fylder også rigtig meget i 
Naturparkrådets arbejde. Nye forslag til løsninger hilses velkomne.  
 
Sven bemærkede endvidere, at man står overfor et større projekt med at skabe mere uberørt skov til gavn 
for biodiversitet og natur. Udpegninger af uberørt skov sker som en del af Natur- og Biodiversitetspakken 
fra 2020, som regeringen står bag.  Man skal i den forbindelse fjerne en del invasive træarter, der har 
negativ effekt på området Fælleden/Kongelunden. Der vil blive kommunikeret og involveret vedrørende 
dette emne, da det sikkert vil skabe en del debat, når man går i gang.  
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Mia foreslog, at der i den forbindelse indtænkes en borgerinvolverende proces - eksempelvis hvor de 
fældede invasive træer bruges i pædagogisk eller kulturel sammenhæng med borgerne. Svaret fra Sven 
var her, at der er strikse regler og meget begrænsede muligheder for den videre anvendelse af fældede 
invasive træarter. Forventeligt vil mange fældede invasive træer blive liggende, da det øger 
biodiversiteten.  
 
Flere medlemmer af Grønt Råd efterspurgte kontaktinfo for rådets medlemmer, herunder telefonnumre 
med mulighed for interne dialoger mellem møder. Kontaktinformation på rådsmedlemmer vil blive udsendt 
en uge efter udsendt referat – med mindre nogle medlemmer gør indsigelser mod at dele disse 
persondata 

 
5. Fast punkt ’Nyt fra kommunerne’ 

 
Betina bemærkede, at kommunere forud for kommende møder vil se på muligheden af at bringe relevante 
aktuelle emner på banen under netop dette punkt. Det kan også være evt. oplæg i lyset af, hvad 
forvaltningen finder relevant for rådet at tage dialoger om i lyset af aktuelle grønne dagsordener.  

 
 

6. Næste møde i efteråret 2022 
 

Det tilstræbes at afholde fremtidige møder om mandagen hen på eftermiddagen fra ca. 15-16-tiden. 
 
Næste møde planlægges den 10. oktober 2022.  Der var opbakning til ønsket om at holde mødet i 
lufthavnen med fokus på den grønne omstilling samt de grønne/miljø projekter i lufthavnen og høre aktuelt 
om udbygningsplanen. (Mødet skal aftales endeligt med Søren fra lufthavnen).  
 
Der var forslag om,  at mødet i foråret igen afholdes i Dragør Kommune, hvor Dragør kan sætte 
dagsorden med relevante ’grønne’ emner. 

 
 

7. Eventuelt 
 

- Bent spurgte til, om der kan etableres flere parkeringspladser ved Naturcenter Amager. Sven  
svarede, at det i udgangspunktet ikke er muligt, da området er fredet.  


