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Afrapportering fra borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling og status for 
igangsættelse af tredje og sidste spor 

Resumé 

Borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling er nu færdig med deres arbejde og afleverer 
deres anbefalinger og forslag til initiativer til kommunalbestyrelsen. Samtidig skal udvalgets sidste 
spor til at starte deres arbejde og det samlede udvalgsarbejde afsluttes i efteråret 2021.  

Forvaltningen indstiller 

1. At rapporten og bilag 1 med forslag til initiativer fra Udvalg for Grøn Strategi og 
Omstilling drøftes og tages til efterretning. 

2. At forvaltningen indarbejder de forslag fra udvalget, som kan rummes indenfor den 
eksisterende drift. 

3. At initiativet ”Affaldshelte i Herlev” igangsættes i indeværende år med en tillægsbevilling 
på 50.000 kr. til driftsrammen.  

4. At forvaltningen indenfor rammerne af Budget 2022 fremlægger forslag til, hvordan andre 
af udvalgets forslag kan realiseres. 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af Budget 2019 besluttede aftaleparterne at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der 
skal arbejde med grøn strategi, grøn omstilling og ESCO 2.0, samt verdensmålene 11, 12, 13 og 17. 
Arbejdet forløber i tre spor, hvoraf virksomhedssporet var det første, borgersporet det andet og 
civilsamfundssporet bliver det tredje.  
 
Borgersporet har afsluttet deres arbejde i februar 2021. Som afslutning på arbejdet har udvalget 
udarbejdet en rapport til kommunalbestyrelsen med konkrete forslag og overordnede anbefalinger 
til det videre arbejde med grøn omstilling. 
Borgersporets anbefalinger bliver endvidere præsenteret for kommunalbestyrelsen på en 
temadrøftelse forud for kommunalbestyrelsens møde samme dag.  
 
Borgersporets drøftelser har taget afsæt i spørgsmålet ”Hvordan kan kommunen hjælpe 
herlevborgerne til mere klimavenlig adfærd?”.  
 
Otte herlevborgere har deltaget i borgersporet sammen med tre kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 En repræsentant fra Herlev Ungdomsråd. 
 To repræsentanter fra Herlev Gymnasium & HF. 
 Fem øvrige repræsentanter.  

Fra kommunalbestyrelsen: 
 Michele Møller Amundsen (A) – Næstformand. 
 Henrik Hilleberg (C). 
 Ibrahim Benli (Ø). 
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Udvalget har afholdt fire møder. Grundet Covid-19 situationen har alle møder været afholdt via 
Microsoft Teams.  
 
Forslag til konkrete initiativer - resultatet af udvalgets arbejde 
Borgerrepræsentanterne i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling er kommet frem til en række 
initiativer, der skal hjælpe herlevborgerne til mere klimavenlig adfærd inden for fire temaer.  
Initiativerne er alle konkretiseret yderligere med forslag til konkrete initiativer. Denne oversigt kan 
ses i Bilag 1 ”Oversigt over initiativer fra borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling”, 
som er vedhæftet.  
 
De fire temaer med forslag til initiativer er:  
 
1. Grønt Herlev og biodiversitet.  

A. Promover tiltag der skal fremme biodiversiteten i borgernes egen have. 
B. Mere vild natur. Kommunen kan med fordel dele information om de mange gode initiativer, 

som kommunen har lavet for at fremme biodiversiteten og vild natur.  
C. Flere grønne områder i Herlev, samt plantning af flere træer til CO2-lagring. Mere grønt i 

byen og fokus på at skabe grønne områder og pladser. 
D. Afhold skraldedage hvor borgerne kan samle affald i naturen. Herunder to konkrete 

projekter: ”Affaldshelte i Herlev” og ”Mindre affald i naturen”. 
E. Flere naturlegepladser - så børn kan lære om naturen. 
F. Kommunen skal prioritere at pleje og passe på gamle vejtræer og plante nye. 
G.Borgere med viden om den lokale natur, kan skabe bevidsthed omkring denne, for eksempel 

med vandringer i Smør- og Fedtmosen. 
H.Der kan etableres en plante-bytte-central. 
I. De almennyttige boligområder kan inddrages og kommunen kan hjælpe med at facilitere 

vidensudveksling, så fællesarealer bliver grønnere og støtter op om biodiversitet.  
 
Af ovenstående kan forslag A, B, G, H og I implementeres indenfor driftsrammen. F kan 
prioriteres, da der er afsat anlægsmidler i 2022 samt overslagsårene, men ikke indenfor 
driftsrammen. Forslag D kræver yderligere finansiering i driftsrammen, hvis der skal etableres et 
projekt. Der arbejdes allerede med forslag C (i regi af kommuneplanstrategien), F og H. Forslag C 
og E kræver yderligere midler afsat i budget 2022.  
 
2. Affald og genbrug 

A. Gør brug af nudging for at få borgerne til at bruge affaldsbeholderne. 
B. Genbrugsværksted og ambitiøse sorteringsmuligheder, muligheder for direkte genbrug og 

bytte. Den nye genbrugsstation indrettes så borgerne motiveres mest muligt til direkte 
genbrug. 

C. Hjælp til mere og bedre affaldssortering i private hjem, særligt i boligforeninger, ved at 
hjælpe med at dele gode erfaringer og tips til korrekt sortering.  

 
Alle ovenstående forslag kan implementeres indenfor rammen, da kommunen allerede arbejder 
med forslagene.  
 
3. Transport 

A. Undersøg behovet for flere cykelstier, så det bliver lettere for flere at tage cyklen. 
B. Forbedring af kommunens cykelstier. 
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C. Flere cykelstativer – især ved byens ’hot spots’ såsom bymidten. 
D. Kampagne – der får folk til at cykle mere. 
E. Undersøg muligheden for flere ladestandere, både offentlige og private.  
F. Udvid deleordningen for elcykler. 

Af ovenstående forslag arbejdes der allerede med A, B og E – og der kan være behov for yderliere 
finansiering ved konkrete anlægsprojekter. Forslag F kræver yderligere finansiering. Forslag C og 
D kræver midler afsat i budget 2022.  

4. Energi og forbrug 
A. Energioptimering af private boliger – kommunen skal dele information fra andre offentlige 

aktører på hjemmesiden og afholde en messe for borgere og lokale virksomheder om 
grønne løsninger.  

B. Gør klimavenlig kost og indkøb nemt og attraktivt. 
 
Af ovenstående forslag kræver A yderligere finansiering, mens B kan implementeres indenfor 
rammen. 
 
Opstart af civilsamfundssporet og afslutning af de tre spor  
Det er planen at udvalgets tredje og sidste spor, civilsamfundssporet, starter deres arbejde i foråret 
2021. Der afholdes tre møder i henholdsvis april, maj og juni samt et afsluttende møde medio 
august. Udvalget forventes at kunne aflevere deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen ved 
mødet i september 2021.  
 
Det er planen at borgersporet, virksomhedsporet og civilsamfundssporet, sammen får en plads på 
scenen til den kommende Herlev Festuge i 2021, for at formidle deres anbefalinger og resultater. 
Samtidig er det planen at samle medlemmerne fra udvalgets tre spor til et fælles event med 
drøftelse af implementeringen af udvalgets anbefalinger, når det igen er muligt at forsamles, 
forhåbentligt kan dette afholdes i september 2021.  

Lovgrundlag 

Intet at bemærke.  

Økonomi 

Såfremt forslag 1D om "Affaldshelte i Herlev" skal implementeres i 2021 kræver det en 
tillægsbevilling på 50.000 kr. fra budget 2021 og frem. Se separat bilag.  

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen  

Beslutning 

Ad 1.: Taget til efterretning. 
Ad 2.: Tiltrådt. 
Ad 3.: Tiltrådt. 
Ad 4.: Tiltrådt. 
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Beslutning fra Økonomi- og Planlægningsudvalget, 3. marts 2021, pkt. 27: 

Ad 1.: Taget til efterretning med bemærkning om, at der under ad. 3 Transport, nederst anføres at 
punkt F. "Udvid deleordningen for elcykler", kræver midler afsat i budget 2022. 
Ad 2.: Tiltrådt. 
Ad 3.: Tiltrådt. 
Ad 4.: Tiltrådt. 

Bilag 

 Bilag 1_oversigt over forslag til kommunalbestyrelsen_100221 
 Forslag til initiativ - Eksempelprojekt - affaldshelte 
 Afrapportering – Borgersporet i Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling 

  

 


