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TEKNISK FORVALTNING 

 

 

Møde i: Grønt Råd Dato: 7. november 2022 

Mødested: 

Københavns Lufthavn, 

Lufthavnsboulevarden 6, Auditorium. 

Henvendelse i receptionen. 

Klokken: 15.30-17.30 

Emne: Grønt Råd SAgsnr.: 85.00.00-A00-22-499668 

Deltagere: 

Lars Hein, Winnie Sørensen, Michael Christian 

Maigaard, Simon Glaser Abramowitz, Betina 

Grimm, Jens Lauridsen, Helle Barth, Mia Tang, 

Annette Nyvang, Dirch Jansen Schmidt, Casper 

Mortensen, Stefan Stürüp, Bent Larsen, Sven 

Norup, Dorte Kirkeskov Carlsson, Malene 

Theisen Grann (ref.) 

 

Afbud: 
Suppleant Dennis W. Clausen, Pia Holm 

Nielsen, Jesper Horn Larsen 
 

Mødenr.: 2/2022  

   
 

Grønt Råd 

1. 

Velkomst ved formand Lars Hein 

Lars Hein bød velkommen og kvitterede for CPH i værtsrollen på dagens møde. Lars gav herefter ordet videre til 

Dorte. 

 

 

2.  

CPH orienterer om grøn omstilling, klima og nyt om udviklingsplaner/lovforslag mv. 

Dorte bød velkommen og præsenterede sine kollegaer, der ligeledes deltog i mødet, herunder Maria Skotte, leder 

for Sustanability Management og Jesper Abery Jacobsen, Head of Sustainability Development og Susanne 

Arildsen, Senior Master Planner i Master Planning og Development. 

 

CPH indledte med en præsentation (præsentation vedlagt referatet), der indledningsvis satte ord på den 

organisatoriske forankring af CPH’s arbejde med grøn omstilling efterfulgt af et fokus på CPH’s 

bæredygtighedsstrategi. Bæredygtighedsstrategien har særligt fokus på målet om nul CO2 udledning fra egne 

aktiviteter i 2030 og et mål om en emissionsfri lufthavn i 2050. Selv om corona har været en meget hård periode 

for CPH med lave passagertal, der nu stadig ikke er på niveau med før corona, så arbejdes der fortsat målrettet på 

at være et fyrtårn for grøn omstilling på den internationale lufthavnsbane. Og lufthaven er i en lang række 

samarbejder med øvrige lufthavne om dette. Samtidig betonede CPH, at disse bæredygtighedsmål hele tiden må 

gå hånd i hånd med et stort sikkerhedsfokus og en sund forretningsdrift. 

 

Grønt Råd spurgte om, målet om ingen CO2 udledning fra egne aktiviteter også vil gælde for lokale leverandører 

til lufthaven. CPH meldte, at dette krav i udgangspunktet også vil være gældende for dem. Og arbejdet er i fuld 

gang i dialogerne om dette. 

 

Fokus for CPH’s oplæg var i øvrigt på planlægningsdelen i form af Udbygningsplanen. Ny lov forventes vedtaget i 

det nye år, når regeringen er på plads. CPH vil fortsat have stærkt fokus på involvering af omverdenen i det videre 

arbejde med udbygningsplanerne, der med tiden vil blive endnu mere konkret. Et fokus i udbygningsplanerne er 

bl.a. en forskubning af tværbanen med mindre og mindre aktivitet ind over byen. 

 

Grønt Råd kvitterede med interesse for viden om udbyningsplanerne, og der blev rejst en særlig opmærksomhed 

ifht., hvad forskubningen af tværbanen kan komme til at betyde for Dragør ifht. støj. CPH kvitterede med, at 

planlægningen er på et meget tidligt stadie, og at dialogerne vil fortsætte med de omkringliggende kommuner og 

myndigheder i takt med udviklingen. Grønt Råd rejste endvidere en opmærksomhed ifht. støj- og 

partikelforurening. Ligesom Grønt Råd tilkendegav, at der kan være en interesse for et samarbejde om at højne 

biodiversiteten på arealer ml. kommunerne og lufthavnen. 
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Lufthavnen orienterede endvidere om det aktuelle fokus på PFAS, hvor lufthavnen er i god dialog med 

kommunerne om kortlægning og afværgeforanstaltninger. CPH har ikke siden 2008 anvendt PFAS-holdige midler 

ved brandøvelsespladser. 

 

 

3. 

Tårnby Kommune orienterer om Klimaplan DK 2020 

Energikonsulenterne fra Tårnby Kommune, Rune Klitgaard og Sune Voss, præsenterede den netop godkendte 

klimaplan for Tårnby Kommune (præsentation vedlagt referatet). 

 

Tårnby Kommune er på linie med størstedelen af landets kommuner indgået i et partnerskab på initiativ af 

Realdania med ambitionen om at være CO2 neutrale i 2050 og således leve op til Parisaftalen. Udarbejdelsen af 

lokale klimaplaner skal sikre vejen derhen. Klimaplanen for den enkelte kommune gælder for kommunen som 

geografisk enhed og favner på den måde bredt. Der skal således arbejdes på flere niveauer for at skabe ejerskab 

fortsat til klimaarbejdet. 

 

Den nationale målsætning fastsætter, at CO2-udledningen skal være reduceret med 70% i 2030, men Tårnby 

Kommune er mere ambitiøse og vil have reduceret med 70% allerede i 2027. 

 

En lang række indsatser skal være vejen derhen, og disse er formuleret i et indsatskatalog i klimaplanen, hvor 

hjørnestenen særligt er udbygningen af fjernvarme. 

 

Arbejdet med klimaplanen bygger på mange måder videre på det arbejde, der er gået forud med at være 

Klimakommune. Et initiatv som Danmarks Naturfredningsforening var med til at føde. 

 

Grønt Råd kvitterede med interesse og opbakning til arbejdet med klimaplanen og henledte opmærksomheden på 

vigtigheden af, hvordan almindelige borgere kan gøre en forskel i hverdagen, og hvordan der kan skubbes på i et 

videre arbejde med implementering af klimaplanen. Måske i form af borgermøder, kampagner etc. 

 

 

4. 

Svar på evt. korte spørgsmål fremsendt til Grønt Råd forinden mødet 

Et spørgsmål fra Bent Larsen vedrørende fremtidige planer for Tårnbys og Dragørs renseanlæg, herunder om der 

skulle være planer om at lukke renseanlæg. 

 

Lars Hein kvitterede med, at der ingen planer er for at lukke de lokale rensningsanlæg. 

 

 

5. 

Næste møde i foråret 2023 – forslag om afholdelse i Dragør Kommune 

Der blev rejst et ønske om at udsætte mødetidspunktet til lidt senere på eftermiddagen med begyndelse klokken 

ca. 16.30. Der arbejdes videre med konkret forslag til indkaldelse til næste møde snarest. Det er planen, at næste 

møde afholdes i Dragør Kommune. 

 

 

6. 

Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


