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1. Velkommen  
 

• Mødet blev afholdt i mødelokalet Vandværket 

• Mødeleder var Berit  
 

2. Referat fra sidst 
 

• Godkendt og lagt på hjemmesiden 

• PFOS og PFAS - Information er sendt ud og emnet sættes på listen over 
kommende temaer.  

 
 

3. Punkter som blev drøftet 
 

• Der er oprettet en ny ad-hoc arbejdsgruppe, som første gang mødes den 11. 
januar kl. 17.00.  
Arbejdsgruppen drøfter Grønt Råds arbejde og rammerne herfor, herunder 
rådets rolle og opgaver i forhold til Byrådet. Der skal være fokus på hvordan 
det giver mening at deltage i Grønt Råds arbejde samt Grønt Råds rolle og 
indsats i forhold til den grønne dagsorden. 
Arbejdsgruppen er Thomas, Kalbiye, Berit, Morten, Pernille, Tommy og Hen-
rik Kjølberg. 
 

• Forslag om at GR skal inviteres med på et byrådsmøde når ad-hoc arbejds-
gruppens arbejde er afsluttet i forhold til det samlede GR. På mødet kan rådet 
orientere Byrådet om hvilke opgaver GR arbejder med. 

 
4. Dagens Tema 

 

• Ny højspændingsstation ved Solhøj 
 

• Tommy gennemgik de 4 muligheder for placering af den (Vedhæftet) 
 

• Thomas har deltaget i borgermødet den 23. november, hvor det kom frem at 
man ser på område A igen og at man har indskrænket området, så det nu 
handler om den del, der ligger i Høje Taastrup Kommune. 

 

• Der er en igangværende høring til hvad miljøvurderingen skal indeholde, med 
frist den 5. december. Bylaugene og kommunen indsender høringssvar, som 
også indeholder om placeringen kan være et andet sted end Solhøj. Grønt 
Råd sender et høringssvar der forholder sig til situationen hvor man vælger 
Solhøj (det er det der er miljøvurderingens grundlag). Tommy har lavet et på-
læg som arbejdsgruppen har kommenteret. Grønt Råd diskuterede forslaget, 
som Tommy redigerer og sender til kommentar i Grønt Råd via mail. Herefter 
sender Tommy forslaget ind. Vi ønsker at placeringen bliver i område A. 
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5. Aktiviteter 
 
Arbejdsgrupper 

 
 

• Affald (Anita, Jette, Tommy, Preben Hansen, Preben Kok, Pernille) 
 

o Opsamling af punkter fra workshoppen med Vestforbrænding 
er udsendt. 
 

o Henrik supplerede med, at det af opsamlingen fra Vestfor-
brænding også bør fremgå den på workshoppen nævnte be-
kymring om at lukning af genbrugsstation kan medføre dum-
ping af affald. Der er i øvrigt sat bannere op på genbrugsstati-
onen, om at de lukker til nytår. 

 
o Helhedsplanen lægger op til, at der skal være boldbaner og 

parkeringspladser, som der er mangel på i området. 
 

o I forlængelse af workshoppen bliver der arbejdet videre med 
affaldsløsninger. Sagen skal fremlægges politisk. 
 
 
 

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

o  
 

• Transformerstationen i Solhøj og solceller (Jens, Henrik Hansen, Poul, 
Tommy, Thomas, Karsten) 

 
o Dagens tema, oplægget er vedhæftet 

 

• Ad Hoc (Henrik Kjølberg) 
 

o Årshjul for Klima- og Miljøprisen, det skal der arbejdes videre 
på. Henrik sender Excel filen til administrationen. 
 

o Videre beslutninger om pulje og pris afventes før årshjulet kan 
færdiggøres. 

 

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

o Status på kommissoriet 
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o KMU har sendt den tilbage til genskrivning med begrundelse 

om at det er svært for udvalget at se hvem der indstiller, og 
hvem der uddeler. 

 
o Sætningerne skal skærpes i kommissoriet. 

 
o Administrationen omskriver det, og fremlægger det for Grønt 

Råd den 24. januar. 
 

o Arbejdsgruppen kommer med forslag til temaer for uddeling af 
klima- og miljøprisen til den 24. januar. 
 

o Der skal kigges på annoncering og kommunikation igen. 
 

o Vi holder pris og pulje for sig i 2023, og vurderer fremadrettet 
om det skal laves om. 
 
 

• Klimapuljen (Arne, Preben Kok, Natasha, Maria Ronild) 
 

o Møde med kommunikationsafdelingen den 4. januar 2023 
 

• Transport (Henrik Hansen, Jette, Tommy, Arne, Natasha) 
 

o Cykelstativet er sat op ved Tåstrup Valbyvej og er brugbart. 
 

o Cykelstativet ved stationen mangler strømforsyning. Kommunen hol-
der møde vedrørende strømforsyning i uge 48. 

 
o Begge cykelstativer er købt, så de kan flyttes rundt i kommunen. 

 

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

o  
 

• DK2020 (Tommy, Natasha, Jette, Preben Hansen) 
 

o Ny DK2020 medarbejder, han hedder Karsten Hansen. 
 

o Der er lavet en aftale med Transition (https://transition.nu/) om at de 
udarbejder gode råd til ’energiudsatte familier’ i Ishøj. Det vil primært 
være rettet mod borgere i almene boliger. Det handler helt konkret 
om, hvordan man kan spare på sine energi- og varmeudgifter. 
 
Transition beder kommunen om informationskanaler til borger-, Fa-
cebook-, bolignetværk mv. som kan være med til at få spredt 

about:blank


 
 

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

www.ishoj.dk 
 

Ishøj Kommune 

 

Center for Byudvikling og Natur 
  

sparerådene ud til alle de rigtige steder. Kommunen har kontakter til 
de store almennyttige boligafdelinger. 
 
Hvis nogen i Grønt Råd har et konkret forslag til, hvor sparerådene 
kan / skal distribueres kan I sende forslaget til mig, så sender jeg det 
videre til rette modtager. 

 
Til info oversættelses nogle af energisparerådene fra Sparenergi til 
andre sprog.  
 

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

Orientering  
 

• Biodiversitetsplan, udkast til den bliver behandlet politisk i januar 
 

• Udvikling af Strandparken samt information om møde i Vallensbæk d. 28. 
november 2022. 
 

• Status på udbud af ladestandere. Den er i udbud som slutter midt i decem-
ber. Udbyder bliver besluttet ultimo januar primo februar 2023 

 

• Kort over ladestandere (Vedhæftet) 
 

• Beslutning om Støjkortlægning i budget 2023. Der skal som noget nyt laves 
en kortlægning og handlingsplan for støj i Ishøj, evt. i samarbejde med 
Gate21 og andre kommuner. Det nærmere rammer for kortlægningen fast-
lægges når arbejdet sættes i gang.                                    

 
7. Møder i 2023 

 

• Tirsdag den 24. januar (lige uge) 

• Torsdag den 27. april (ulige uge) 

• Torsdag den 30. maj (lige uge) 

• Torsdag den 7. september (lige uge) 

• Torsdag den 30. november (lige uge) 
 

8.    Eventuelt, nye temaer samt drøftelser 

•  
9.  Emner til kommende møder 
 

• 1. Strandparken. Planer, pleje, tang m.m. 

• 2. Vandtema (rundvisning på det nye vandværk) 

• 3. Sydengen (det lille industriområde) 

about:blank
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• 4. Letbanestation Arken 

• 5. Støjvold 

• 6. PFOS og PFAS 

• 7. Støjkortlægning 2023 


