
Referat af klimagruppemøde d. 29. maj 2011 
 
Mødedeltagere: 
Ditte 
Ellen 
Mads 
Karl 
Jesper 
Ulla 
 
 
Dagsorden: 

1. Tilbagemelding fra møde med kommunen 
2. Nedsivning af regnvand i private haver 
3. Eventuelt 
4. Mødekalender 

 
 
Ad 1) 
 
Mødet forløb fint, og der var en god konstruktiv og ligefrem dialog. 
 
Vi skal nu foretage boringer til grundvandet for at konstatere hvor 
grundvandsspejlet står samt at finde ud af, om grundvandet er salt. Hvis det er 
fersk, får vi ikke lov til at nedsive grundvandet på grund af salt fra vejene om 
vinteren. Hvis det derimod er salt, kan det være en fordel for grundvandets kvalitet 
at nedsive regnvand. 
 
Vi skal endvidere sætte gang i proces for at finde ud af, om ensretning af vores veje 
er muligt. 
 
Jan Burgdorff anbefalede os at søge LAR puljen. Vi vil kunne søge op til 200.000 
kr. Vi skal inden for de næste par måneder have ansat en projektleder til at drive 
projektet. 
 
 
Ad 2) 
 
Karl har lavet oplæg til fælles indhentning af tilbud på afkobling af regnvand 
gennem faskiner og/eller regnvandsbede. Kommunen anbefalede os at lave én 
samlet ansøgning for at lette behandlingsarbejdet. 
 
Jesper finder ud af hvordan vi får en vurdering af, hvorvidt vore haver kan nøjes 
med regnvandsbede eller skal bruge faskiner. Kan grønne tage på udhuse og skure 



bidrage til regnskabet? Vi vil gerne nå frem til at få et team af en vvs’er og en 
anlægsgartner til at vurdere behovet i udvalgte repræsentative haver. 
 
Ellen har sendt materiale ud fra Søren Gabriel, der måske kan hjælpe. 
 
Ditte spørger hos Haveselskabet. 
 
Tilbagebetalingsbidraget fra Københavns Energi afhænger af, hvordan 
tilkoblingsafgiften er betalt i første omgang. Det er ikke sikkert, at 2 familiershuse 
har betalt dobbelt afgift for tilkobling. Ellen spørger Lene Bisballe, hvor den enkelte 
husejer vil kunne finde ud af, hvad der i sin tid er betalt. 
 
Ad 3) 
Ditte er gået ind i projekt mellem Miljøpunktet, Københavns Kommune og IKEA om 
affaldssortering. 
 
Ad 4) 
Næste møder: 
Mandag d. 20. juni kl. 20 hos Ulla 
Tirsdag d. 16. august kl. 20 hos Ulla 
Mandag d. 5. september kl. 20 hos Ulla 


	Referat af klimagruppemøde d. 29. maj 2011

