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Referat af møde i Agenda 21 foreningen 
 
Torsdag den 7. april 2022 kl. 19.00 
Mødet: Lotte, Niels, Merete, Hans, Bent og Finn (ref.) 
Afbud: Lilian, Michael og Anne. 

 
1. Planer: 

a. Der er indsendt høringssvar til forslag til L105 – lokalplan for Karlebo Landsby, 
evt. flere bemærkninger kan stadig nås, da fristen er 19. april. 
https://fredensborg.dk/kommunen/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/hoering-af-

forslag-til-lokalplan-l105-for-bevaring-og-udvikling-af-karlebo-landsby  
 

b. Kommuneplanen er i høring. Den er på ca. 230 sider og er noget af en opgave 
at læse, men vi bør have en mening om indholdet. 
Indsigelsesfrist til 22. april. 

https://fredensborg.dk/kommunen/hoeringer-og-
tilladelser/hoeringer/offentliggoerelse-af-forslag-til-kommuneplan-2021  

 
Niels afleverede sine bemærkninger, som Finn tager med i den endelige indsigelse. 
 

c. Lokalplan H114 som stort set kun regulerer kommende bebyggelser på 
Humlegårdens areal. Næppe interessant for os. 

 
d. Ny lokalplan K108 Donse Åpark er sendt i høring med frist til 1. juni 2022. 
https://fredensborg.dk/kommunen/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/hoering-af-

forslag-til-lokalplan-k108-donse-aapark. 
 

Vær opmærksom på de støjproblemer, som de omliggende veje giver og den 
afskærmning, som vil blive nødvendig. 
 

e. Ny lokalplan for Kokkedal Syd (FORMAT / Cirkelhuset) – K 107 er sendt i høring.  
Indsigelsesfrist 1. juni 2022. 

https://fredensborg.dk/kommunen/hoeringer-og-
tilladelser/hoeringer/offentliggoerelse-af-forslag-til-lokalplan-k107-inkl-
miljoerapport-og-udbygningsaftale  

 
Generelt: Indsigelser udarbejdes og sendes ud til den aktive kreds til udtalelse før 

de sendes til kommunen. 
 

2. Klimarådet 
Er der emner, som Lotte skal have med til første møde i det nye klimaråd? 
 

Det vil være relevant i størst mulig grad at fremme mulighederne for alternativ 
energi i de kommunale planer. 

 
Generel indsigelse ved krav om ydermure i mursten: Krav om brug af mørtel uden 
cement ved opførelse af murstensbyggeri, så stenene efterfølgende kan renses og 

genbruges. Så bevares den CO2, der er bundet i stenene via direkte genbrug! 
 

Løbende offentliggørelse af indsamlede affaldsmængder, så det tydeligt fremgår, 
hvilke mængder, der indsamles. Til motivering og tilskyndelse. 
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Hvordan vil kommunen nå de udmeldte klimamål på 75 % 

besparelser på CO2 udledningen inden 2030? 
Planen skitserer nyopførelse af ca. 200 boliger årligt, hvilket sammen med 
kommunalt byggeri og erhvervsbyggeri giver udledning af mindst 100.000 tons 

årligt – og samtidig giver løbende udledninger på mindst 500 tons årligt. 
 

De hidtidige CO2-besparelser på driften af de kommunale bygninger opvejer langt 
fra de driftsforøgelser, som har fundet sted i samme periode. 
De samlede udledninger fra kommunen er – med anlægsarbejder – mindst 

300.000 tons årligt. 
Hvordan forestiller man sig at kunne spare udledning af ca. 225.000 tons årligt? 

 
 

3. Møde om muligheder for boligens varmeforsyning – set i lyset af de høje 

energipriser. 
Bent (og Finn) har taget initiativ til et møde, hvor der bliver orienteret om 

muligheder for at nedbringe udgifterne – sammen med Kommunens Energicenter. 
Mødet er planlagt til den 26. april kl. 19.00 på Fredensborg Bibliotek. 
 

Annonce om og dagsorden for mødet udsendes med referatet - til at lægge op på 
diverse hjemmesider. 

 
 

4. Sti gruppe 

Er der emner / forhold vedr. stier, som Merete kan tage med, når og hvis hun 
bliver indkaldt til møde i kommunen? 

Der er varslet et møde i stigruppen ultimo april, så vi venter på en indkaldelse. 
 

 
5. Grønt Råd 

Første møde i det nye grønne råd var den 21. marts. 

Finn rapporterede fra mødet, hvor følgende punkter blev drøftet: 
Emner for de kommende møder. 

Emner for dialogmødet med det politiske udvalg. 
Status på stiplanen. 
Urørt skov i Fredensborg Kommune. 

 
 

6. Agenda 21 foreningens generalforsamling 8. februar 2022 

Referat og kontingentbrev er udsendt – meget få indbetalinger! 
Hvad skal vi gøre for at gøre medlemskab af foreningen interessant? 

 
Bent kom med forslag til en række emner, som kunne tages op på 

offentlige møder. Vi overvejer emnerne og skriver gerne flere på listen til 

næste møde. 
 

7. Kommunen har sendt et nyhedsbrev. 
I nyhedsbrevet omtales muligheden for at deltage i affaldsopsamling – mod 
’betaling’ – det er formentlig primært rettet mod idrætsforeningerne. 

Der indkaldes også til et møde om bevægelse – d. 26. april kl. 17.00 på Rådhuset. 
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Merete er tilmeldt mødet. 
Indbydelse er udsendt til foreningens aktive kreds den 10/3, men 

hvis andre vil deltage, så skriv gerne til Finn. 

 

8. Eventuelt 
Finn orienterede om, at hans klage over beregning af renovationsgebyrer var 

blevet afvist af Ankenævnet. 
Det er nu tanken at fremsende en tilrettet klage til Folketingets Ombudsmand. 

 
9. Fastlæggelse af dato for næste ordinære møde 

Tirsdag den 3. maj 

 
 

Finn Langgaard 


