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1. Velkommen  

 

 Mødet var digitalt over Teams.  
 

2. Referat fra sidst 
 

 Opfølgning af referat fra januar – ros til referatet 

 Svend Nordbo hat meldt sig ud – Flyttet til en anden kommune 

 Natasja Karsten vil søge om medlemskab til næste møde 
 

 



 
 

 
Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20  2635 Ishøj  Telefon 43 57 75 75  Ishojkommune@ishoj.dk 

www.ishoj.dk  Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj – Tlf. 43 57 77 77 – pvm@ishoj.dk 
 

Ishøj Kommune 

 

Center for Park, Vej og Miljø 
  

3. Dagens Tema 
 

V/ Tommy Olsen: 
 

 Vandtema – Oplæg V/Peter Dreier fra Ishøj Forsyning vedlagt 
 

 
o Peter fortalte om forsyningens opgaver og de nyere projekter i kom-

munen bl.a. Pilemølle Naturpark og Klimaparken. Peter fortalte også 
om hvordan borgerne kan klimasikre deres haver i forbindelse med 
skybrud. 

o Der blev spurgt, om der kan stilles krav i lokalplanen til det grønne og 
vilde i forbindelse med lokalplanerne. Peter svarede, at der er stillet 
krav til lokalplanerne i Klimaparken om grønt mellem husene. SVAR: 
Der kan fastsættes en beplantningsplan i en lokalplan, der indeholder 
plantearter, men der kan ikke sættes krav til ikke om vedligehold og 
beskæring.  

o Der blev orienteret om, at nogle af Grønt Råds medlemmer får tilsendt 
lokalplaner automatisk. Hvis man er interesseret i det, kan man bede 
om at blive sat på distributionslisten i Plandata.dk ved at skrive til Cen-
ter for byudvikling, Gitte Helland; ghe@ishoj.dk. 
 

 Opsamling 
o Der gøres et godt arbejde med at udnytte regnvandet i en grøn sam-

menhæng, hvilket illustreres i lokalplanen for Klimaparken. 
o Disse principper bør inddrages i kommende lokalplaner både i forhold 

til regnvand og beplantning dvs. plantearter og beplantet areal.  
Befæstede arealer bør også indgå. 

 

 

4. Aktiviteter 
 
Arbejdsgrupper 
 

 Affald (Anita, Jette, Tommy, Preben, Pernille) 
 

o Intet nyt 
 

 Kommunikation (Tommy, Jette, Preben Hansen, Erik, Torben Davids) 
 

o Intet nyt 
 

 Klima- og Miljøpris 2021 (Jette, Erik, Henrik Hansen, Arne, Kurt) 
 

o Der er kommet 2 indstillinger, plakaten er sendt ud til Grønt Råd, 
sendt den gerne videre til relevante modtagere. 

o Ny dato for uddeling af prisen, det bliver d. 5. oktober 2021 
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 Klimapuljen 2021 (Erkan, Arne, Preben Kok) 
 

o Ansøgerne har fået besked d.11. maj. 
o Nyt møde i arbejdsgruppen om runde 2 i maj/juni måned – Maria 

indkalder. 
 

 Transport (Henrik Hansen, Jette, Tommy, Arne) 
 

o Intet nyt 
 

 Trafikstøj/Støjvold generelt (Henrik Kjølberg, Kurt, Preben Hansen) 
 

o Hvornår bliver der plantet træer på volden? Der bliver plantet træer i 
efteråret 2021 

 
5. Orientering 

 
Kort orientering om dagsordenssager, se KMUs dagsordenssager på 
https://ishoj.dk/dagsordener-og-referater 
 

Orientering  
 

 Ishøj og Høje-Taastrup kommuner har nedsat en tværkommunal arbejds-
gruppe der ser på en bedre formidling af friluftsmulighederne over kommu-
negrænsen. Fokus er på Røjlegrøften Naturpark i Høje-Taastrup Kommune 
og det rekreative landskab ved Tranegilde Landsby samt Landsbyskoven 
ved Ishøj Landsby.  
Formålet er at gøre kommunernes borgere opmærksomme på, de mange 
natur- og rekreative oplevelser som er tæt på, men som man ofte ikke er klar 
over. I første omgang arbejdes på at lave nogle fysiske oversigtskort med fri-
luftsfaciliteter i områderne. Det er kredsformand i Friluftsrådet, Niels Ege-
berg, som har fået kommunerne til at sætte sig sammen. Der er nu indkaldt 
et møde på medarbejder niveau, hvor Albertslund og Vallensbæk kommuner 
også er med, med henblik at få et friluftskort, der dækker grænselandet mel-
lem alle 4 kommuner. Et fysisk oversigtskort som placeres udvalgte steder. 
Kortet kan eksempelvis påsættes en QR kode og herved blive digitalt også.  

o Der er kommet en god legeplads ved Røjlegrøften i Høje Taastrup 
Der arbejdes på tværs af de tre kommuner på at skabe en sammen-
hæng mellem og en viden om Naturparken, Ishøj Landsby skoven og 
naturlegepladsen Røjlegrøften i Høje Taastrup. 
 

 

 Ishøj Kommune har tilmeldt sig i konkurrencen om at blive Danmarks vilde-
ste kommune. Her bedømmer de natur, biodiversitet osv. Der er 92 kommu-
ner som er tilmeldt, konkurrencen slutter i slutningen af 2022. Det er bl.a. 
AAB, VBG, Gadekæret og andre boligselskaber som har et samarbejde med 
kommunen. Læse mere på https://ishoj.dk/danmarks-vildeste-kommune 
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 Støjvolden, i slutningen af april bliver der plantet vilde blomster på skrånin-
gerne. 

 

 Klimatilpasningsstrategi – Den er sendt videre til de øvrige fagudvalg – der 
er givet ros til Grønt Råd for inputs. 
 

 Mobilitetsstrategi – Den er sendt videre til de øvrige fagudvalg – Der er givet 
ros til Grønt Råd for inputs 

 
6. Møder i 2021 

 

 Torsdag d. 23. september 

 Tirsdag d. 5. oktober uddeling af Klima- og Miljøprisen V/Borgmesteren 

 Torsdag d. 2. december 
 

7.    Eventuelt, nye temaer samt drøftelser 
 

 Årshjul 
o Miljø, når der er sket noget nyt i processen 
o CO2 reduktion, når der er sket noget nyt i processen 

 

 Elektronik affald, kan VF holde et oplæg på næste møde, hvordan forhol-
der Ishøj Kommune sig til miljøaffald 

 

 Kan naturafdelingen sende en pose med frø ud til kolonihaverne, så de 
fremmer naturen i deres haver 

 

 Henrik Kjølberg orienterede om fluorholdige kemikalier, sendes ud til re-
sten af Grønt Råd 

 

 Forespørgsel fra Preben:  
På genbrugsstationen, er det nu kun muligt at aflevere papir, aviser, uge-
blade i "ark-format", idet der nu kun er opstillet "brevkasse-containere". 
Tidligere var der en åben container, hvori al papir, til genbrug, kunne afle-
veres. 
Problemet opstår, når man kommer med makuleret papir. Det tager sin 
tid, at få det ind gennem brevkassen. 
Personalet på pladsen anviste mig, at putte det i småt brændbart, som jo 
ikke er optimalt nå der snakkes om genbrug. 
 
Kommer man det i husstandens papirsektion, risikerer man at det danner 
propper, til gene for renovationspersonalet ved tømning 
Kan problemet løses, og hvordan? 
Privat makulering er jo nødvendigt i disse GDPR tider.  
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Svar på spørgsmål:  
 

o På grund af pladsmangel indsamles alt papir i kuber på Ishøj Gen-
brugsstation, det vil sige at makuleret papir også skal afleveres i 
kuben. Generelt er makuleret papir ikke at foretrække, da det fly-
ver/hvirvler rundt i både papirpresse og papirmølle. Modtages der 
meget makuleret papir, mindskes den udbetalte pris for papiret, 
netop på grund af håndteringsudfordringerne. Såfremt at borger 
ønsker at aflevere makuleret papir, kan dette fortsat gøres i papir 
kuben, eller borger kan tage til en af de andre genbrugsstationer, 
hvor der modtages papir i større containere og dermed uden ind-
kast. 

 
 


