
 

 

    

  

Notat  

 Vedrørende: Referat af fælles styringsdialogmøde 

  

Referat fra fælles styringsdialogmøde den 26. august 2021 

i Egedal Kommune 

 

Velkomst ved planudvalgsformand Ib Sørensen  

Ib Sørensen bød alle velkommen, og alle de fremmødte præsenterede dem selv.  

 

Forslag til kommuneplan 2021 ved by- og erhvervsdirektør Sune Schou  

Sune Schou fortalte om forslaget til kommuneplan 2021, som blev vedtaget på 

Byrådsmøde d. 25. august 2021. Der har været borgerinddragelse. Der er 3 

temaer for byudvikling i kommunen: 

- By, bolig og erhverv 

- Klima og bæredygtighed 

- Natur, landskab og oplevelse 

Kommuneplanforslaget lægger ydermere op til bevaring og udvikling af 

erhvervsområder.  

 

Den boligsociale anvisning samt kort om arbejdet med den nye 

rammeaftale ved Kristina Fredberg   

Kristina fortalte overordnet om, hvordan rammeaftalen er blevet til. Rammen er 

taget i udgangspunkt i Landsbyggefondens tvilling-værktøj. Rammen er 

gældende for en 4-årig periode fra 1. januar 2022. Der vil være et 

underskrivelse-event af aftalen med borgmesteren og boligorganisationerne.   

 

Øget sortering af affald ved miljøsagsbehandlere Tina Schleisner-Meyer 

og Helene Wulf-Andersen 

Nye retningslinjer for sortering af affald er blevet et lovkrav, som betyder, at 

alle skal sortere i 10 fraktioner. Ved årsstiftet 2022/2023 vil de nye 

retningslinjer være fuld implementerede.  

 

Boligselskaberne bliver kontaktet for en dialog om fælles løsning i løbet af 

efteråret 2021 med henblik på bestigelse og placering af affaldsøerne samt valg 

af affaldsspande.  

 

Bæredygtighed – om biler, boliger og biodiversitet ved Sune Schøning 

Sune Schøning fortalte om muligheden for et samarbejde om bæredygtighed 

med boligorganisationerne om 3 temaer; blomster, biler og boliger. Inden for 
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boliger er der en klimahandleplan på vej, som går ud på at gøre boliger mere 

klimavenlige.  

Der arbejdes på en mobilitetsplan ift. sammenkørsel/delebiler, og forberede en 

stor stigning i antallet af elbiler i Egedal Kommune.  

I kommunen arbejdes der med biodiversitet, og det er et stort fokusområde. 

Den 11. september 2021 er der en biodiversitetsdag i kommunen, hvor alle er 

velkomne.  

 

Forslag om en fast dag for fælles styringsdialogmøde 

Det blev aftalt, at til næste års fælles styringsdialogmøde vil finde sted 2. 

torsdag i maj, dvs. den 12. maj 2022. Falder dette på en helligdag, vil mødet 

blive holdt den efterfølgende torsdag.  

 

Spørgsmål fra salen 

1. Må hjemmepleje tage affaldet med ud, når de er hjemme hos de ældre 

personer? 

 

Svar fra Team Affald, CTM: 

 

” I de hjem, hvor der kommer hjemmehjælp, tager hjemmehjælperen affald 

med ud til affaldsspanden udenfor boligen, ved behov. Det er ikke på muligt at 

bliver visiteret til en specifik ydelse, der handler om at bringe affald i hjemmet 

til tømning.”   

 

2. Lokalplaner kan være med til at gøre det restriktiv ift. udvikling af 

grønne områder. Er kommunen villige til at se på dette og gøre det 

mindre restriktivt?    

 

Svar fra team Byplan og Byggesag, CBK: 

 

”Vi kan godt dispensere, hvis der er en god grund til det, f.eks. at man ønsker 

større biodiversitet. Det skal dog ske efter individuel ansøgning” 

   

3. Må en kontaktliste over afdelingsbestyrelser ligge på kommunens 

hjemmeside?  

 

Svar fra Team Ejendomsjura, CEI: 

 

”En liste over alle boligorganisationer og almene afdelinger samt 

forretningsførerne er lagt på kommunens hjemmeside. Listen findes på følgende 

link: https://www.egedalkommune.dk/borger/by-bolig-og-

trafik/lejebolig/boligselskaber-og-foreninger/dialog-med-

boligforeninger/#dialogmoeder-2019 ”  

 

Evt.   

Der var ikke noget til punktet. 
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