
 
Referat fra mødet den 9.4.2019 

Vi havde besøg af formanden for Teknik og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk kommune - Sigurd Agersnap.  

Efter lidt indledende IT-problemer fik vi et spændende foredrag.  

Sigurd er medlem af partiet SF, 26 år og studerer statskundskab på Københavns Universitet.  Sigurd 

orienterede om kommunens organisation og udvalg og gjorde opmærksom på, at borgmesteren er den 

eneste fuldtidsansatte politiker i kommunalbestyrelsen.  De andre politikere passer jobbet som 

kommunalpolitiker ved siden af deres normale arbejde.  

 Overskriften på foredraget var "Et grønnere Lyngby-Taarbæk - Hvad laver Teknik og Miljøudvalget".  

Klima-bundlinjen.  

Det samlede mængde CO2 som udledes i Lyngby-Taarbæk kommune er på 261.282 ton (2015). Nogle af de 

største udledere er El (60.702), naturgas (87.500), vejtransport (70.921) og affald/spildevand (7.078).  Selv 

om miljøbelastningen er alt for stor - er der rent faktisk sket en 30 % reduktion fra 2008 - 2015 og 

kommunens mål er at CO2 belastningen skal reduceres med yderligere 25 % frem mod 2025.  Der skal 

installeres flere solpaneler, varmepumper og jordvarme skal fremmes. Gasopvarmning i etageejendomme 

ændres til fjernvarme. Mere kollektivtransport, flere delebiler, flere elcykler, bycykler og løbehjul samt flere 

cykelstier. Der skal plantes flere træer og laves træregnskab. Genbrug skal stimuleres. 

Transport /Letbane.  

Det store trafikproblem er trængsel. Der kommer 200.000 nye borgere i hovedstadsområdet frem mod 

2030. Dansk Industri anslår at trængsel i hovedstaden koster samfundet 20 mia om året. Der er behov for 

andre løsninger - flere El-cykler, supercykelstier, mere kollektiv transport, delebiler og løbehjul.    Letbanen 

forventes at få 13-14 mio. passagerer årligt - 4.000 bilture vil dagligt flyttes over i letbanen. Kører hver 5 

minut i dagtimerne - går på tværs af S-togsstrækningerne - støjen reduceres, klimaregnskabet forbedres, 

DTU knyttes nærmere til Lyngby.  

En af medlemmerne viste et kort videoklip fra Bordeaux - hvor letbanetoget kører uden el-ledninger - 

meget elegant. Hvorfor bruger man ikke den løsning ?  Et andet medlem mente at der manglede et stop i 

Lyngby Vest - hvilket Sigurd var enig i.  Andre medlemmer mente ikke, at letbanen ville blive rentabel. 

Sigurd blev opfordret til at arbejde for et mere moderne tog, så vi kunne undgå de meget skæmmende 

luftledninger. 

Der er stadig en række uløste trafikproblemer i Lyngby centrum. Klampenborgvej lukkes for biltrafik og 

hvordan kommer biler så til Lyngby og udenom Lyngby. Skal Lyngby Hovedgade ensrettes? Hvordan bliver 

adgangen til P-kælder under Storcenteret? 

Affaldssortering  



 
 

LTK er sammen med en række andre kommuner tilsluttet Vestforbrændingen - og lægger sig op af de 

løsninger som kommer derfra. I øjeblikket sorteres Papir, Plastic, Glas og Metal i en 4-kammer beholder.  

Det viste sig imidlertid i løbet af foredraget at 4-kammer beholderen ikke er rullet ud til alle 

boligforeningerne - og heller ikke til kommunens skoler - lidt pinligt.  Farligt affald indsamlet via den røde 

box, som indsamles sammen med dagrenovationen.   

I øjeblikket lå LTK ret langt nede sammenlignet med andre kommuner i forhold til at sortere. I 2017 

genanvendte man kun 30 %. Hovedgrunden var at madaffald blandes sammen med andet affald.  Der er 

planer om at indføre en ny grøn container - som vil have 2 kamre - en til biologisk affald - og en til andet 

affald.   Når dette er indført - vil borgerne i LTK sortere i 7 forskellige bokse: 

 Grøn beholder: 2 kamre - biologisk og andet  

 4 kammer beholder: glas, metal, papir og plastik 

 Rød beholder: farligt affald, batterier, elektronisk m.m.   

Derudover skal der etableres affaldssortering i institutionerne - mere skal sættes ud til storskrald for at 

undgå ture til genbrugsstationen, som i øvrigt trænger til en kraftig modernisering. 

Der er arrangeret en spændende tur til Vestforbrændingen den 11. juni for 30 medlemmer - hvor vi vil se, 

hvad der sker med vores affald.  

Grønne områder:   

Som udgangspunkt er der en fantastisk natur i LTK - Dyrehaven og søerne.  Men der er faldende 

biodiversitet og der mangler stiforbindelser, tilgængelighed og aktiviteter.    

Til sidst viste Sigurd planer for kanal gennem Lyngby, reetablering af gadekær i Bondebyen til opsamling af 

regnvand ligesom i Virumparken. Vi skal beskytte og benytte naturen. 


