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Høringssvar: Skybrudstunnel skal
ligge i Dyssegårdsparken
Grundejerforeningen har sagt fra over for
skybrudsanlæg i Dyssegårdsparken: Det strider
mod parkens fredning, mener vi. Men
Miljøstyrelsen afviser alternativet ved Emdrup
Idrætspark

Af Gry Brøndum

ANLÆG Dyssegårdsparken
går en svær tid i møde, hvis
der skal graves ud til sky-
brudstunnel i den sydvestlige
del af parken jf. Hofor og No-
vafos’ planer.

Foreløbig er man på vej ud
af idefasen med offentlige hø-
ringer og næste skridt bliver
egentlige miljøkonsekvensvur-
deringer, 2. høringsfase, poli-

tisk vedtagelse og så fire ugers
klagefrist, hvor borgerne også
kan komme til orde.

Det oplyser specialkonsulent
Sif Zimmermann fra Miljøsty-
relsen til Grundejerforenin-
gens blad:

Ekstraarbejde
Grundejerforeningen har i et hø-
ringssvar foreslået, at man i stedet

for at anbringe skybrudstunnel-
len midt i den fredede Dysse-
gårdspark, burde anlægge den i
Emdrup Idrætspark, men det er
Miljøstyrelsen uenig i:

Dels fordi skakten skal ligge
tæt på eksisterende overløbs-
værker, og dels fordi placerin-
gen ved idrætsparken ifølge

bygherren HOFOR og Nova-
fos vil betyde fældning af en
række store træer. Som det
fremgår af høringssvaret vil en
placering af skakten i Emdrup
Idrætsanlæg medføre: “...eks-
tra anlægsarbejde hen over
Dyssegårdsparken og Emdrup-
parkens idrætsfaciliteter”.

Dyssegaard Grundejerforenings formand Mogens Laursen og afgå-
ende redaktør Erik Stephansen. Fotograf: Gry Brøndum
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Dyssegaards Grundejerforening
afholder

Generalforsamling
Mandag den 12. april 2021 kl. 19:00

i
Dyssegårdskirkens mødesal

Følg med på dyssegaardsnyt.dk

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
for 2021.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 130 kr./år pr. husstand.

4. Valg i henhold til vedtægternes § 9:
Mogens Laursen (villig til genvalg)
Jens Jørgen Kjer (villig til genvalg)
Nora Munch (ikke villig til genvalg)
Mette Koch Jensen (villig til genvalg)
Karen Thobo (villig til genvalg)
Erik Stephansen (ikke villig til genvalg)

5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår:
Svend Ljungberg

6. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår en mindre ændring af vedtægternes §5: “Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i april måned” foreslås ændret til “Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i marts eller april måned”.

Det kan være vanskeligt at finde lokaler i april måned, når der skal tages hensyn til med-
lemmers eventuelle ferie omkring Påske. Med ændringen vil sidst i marts derfor kunne
være et alternativ.

Bestyrelsen foreslår en ekstraordinær valgperiode for de i 2021 nyvalgte bestyrelsesmed-
lemmer, således at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer først er på valg 2024.
Dette skal sikre, at bestyrelsen opfylder Vedtægternes §9 med ca. halvdelen på valg
hvert år.

Forslag skal ifølge vedtægterne være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.

7. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Mogens Laursen
Formand

Sædvanen tro vil vi starte mødet med servering af lidt ost og rødvin.

Skjult anlæg
Hofor og Novafos oplyser som
bygherre, at der kun vil være
få overjordiske anlæg ved 
skakten: Udluftningsrøret vil 
højst blive 2,5 meter høje, og 
man vil i samarbejde med 
Gentofte Kommune sikre en 
form for afskærmning af 
anlæggene med beplantning 
eller lignende, efter borgernes 
ønsker.
Men tilladelsen til det langvarige
gravearbejde med etablering af en
skybrudsskakt og -tunnel i
Dyssegårdsparken, som skal føre
fremtidens vandmængder fra regn
ud til havet via en underjordisk
tunnel, er endnu ikke givet. Dels
skal kommunen give tilladelsen
efter flere høringer.Og der skal
også dispenseres for fredningen,
som Sif Zimmermann oplyser:

“Anlægget i Dyssegårdsparken 
forventes at kræve dispensation 
fra fredningsbestemmelser af 
Fredningsnævnet,” fortæller han.

Ikke flere klager
Formand for 
Grundejerforeningen Mogens 
Laursen tager svarene i 
forbindelse med høringen ad 
notam:

“Vi kan se nu, at det 
formålsløst at komme med 
yderligere indsigelser,” udtaler 
Mogens Laursen:

“Når Hofor og Novafos nu
graver tunnellen ned, så 
anlægget bliver mindre synligt i
parken, som de fortæller, at de
planlægger, så tror jeg, at de får 
dispensation for fredningen. Det 
er jeg helt overbevist om. Så vi 
gør ikke mere herfra,” udtaler 
formand for Dyssegaards 
Grundejerforening Mogens 
Laursen.

Støt vore annoncører
– de støtter os!

Emdrup Idrætspark. Fotograf:
Gry Brøndum
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Dyssegårdskvarteret først med
fjernvarme
Dyssegårds grundejere kan se frem til, at
fjernvarmen rulles ud allerede de kommende år
frem mod 2023, viser projektforslag fra
kommunen. De politiske knaster er ryddet af
vejen, så alle Gentoftes boligejere kan gå over til
grøn energi, hvis de vil

Af Gry Brøndum

VARME “Vi glæder os rigtig
meget til at rulle fjernvarmen
ud til flere borgere i Gentof-
te,” udtaler direktør hos Gen-
tofte Gladsaxe Fjernvarme,
Frank Bennetsen til Dysse-
gårds Grundejerforenings
blad.

Som en del af klimaplanen,
hvor man vil reducere Dan-
marks CO2-udledning med
70% i 2030, har politikerne
nu endelig sikret sig, at det
bliver muligt at fortsætte ud-
bygningen af fjernvarmenettet.

Indtil nu har Gentofte været
ramt af en blokering for ud-
bygning af fjernvarmen, fordi
beregningsgrundlaget viste, at
det var mere samfundsøkono-
misk fordelagtigt at lade boli-
gejerne varme med gas. “Men
nu er der ændret for forudsæt-

ningerne af den udregning, så
“det grønne” vægtes højere,”
forklarer Frank Bennetsen.

Gratis tilslutning
Det betyder dog ikke, at det
nødvendigvis bliver dyrere for
Dyssegårds boligejere, hvis de
tilslutter sig den CO2-bespare-
nde fjernvarme, fortæller di-
rektør Frank Bennetsen:

“Lige nu matcher fjernvar-
men gassen prismæssigt. Men
prisen afhænger selvfølgelig af,
hvordan energimarkedet ser
ud i fremtiden. Det kan vi
ikke spå om. Men der er un-
der alle omstændigheder en
umiddelbar fordel ved at blive
en del af fjernvarmen nu, hvor
der er gratis tilslutning.” Hvis
en grundejer beslutter sig for
at vente med at tilslutte sig

fjernvarmen, kommer det se-
nere til at koste i omegnen af
30.000 kroner i tilslutningsbi-
drag.

Enkelte boligejere i Face-
book-grupperne “Gentofte
2820” og “Naboer i Dyssegård
og omegn” beretter om en

merudgift på tusindvis af kro-
ner i overgangen fra naturgas
til fjernvarme. Andre skriver
positivt om, at de oplever
fjernvarmen som mere effek-
tiv.

Og ifølge kommunens pro-
jektforslag er der en økono-

Fjernvarmenettets udbygning i Gentofte Kommune
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Vildnis med vilje i Renden
GRØNT Gentofterenden blev klippet sidst i
foråret 2020. Efter nyrenoveringen er planen
nemlig, at renden skal have et langt større
naturindhold, og det har borgerne taget godt
imod, fortæller Park- og Vejchef Henning Uldal
fra Gentofte Kommune.

Af Gry Brøndum

VANDLØB “Vi oplever generelt en stor glæde ved og tilfreds-
hed med, at der nu er længere mellem oversvømmelser i områ-
det,” siger han til Dyssegårds Grundejerforening.

Gentofterendens formål er at føre overskydende vand fra Gen-
tofte Sø og vand fra store regnskyl videre til Søborghusrenden,
som igen leder vandet videre til Emdrup Sø. Herfra løber vandet
via rør til blandt andet Søerne i København – og til sidst ender
vandet i Øresund og Københavns Havn.

Vandstanden i Renden hænger altså sammen med hele det sy-
stem, oplyser Vej & Park til borgere, der måtte have observeret
mindre vand i Renden over det sidste halve års tid.

Park og Vej-chefen Henning Uldal oplyser, at man løbende ju-
sterer plejen af renden, så flora og fauna trives, og der fortsat er
passage for vandet.

Pt arbejder kommunen sammen med entreprenøren med at
finde en løsning på, at der er nogle brinker langs Gentofteren-
den syd for Dyssegårdsvej, som skrider.

Gentofte Renden fotograferet i 2020 /Gentofte Kommune

misk fordel ved fjernvarmen
sammenlignet med brug af
varmepumpe:

“Beregninger viser, at der er
et brugerøkonomisk overskud
på mellem knap 1.300-4.600
kroner om året for en gen-
nemsnitlig mindre forbruger
(villakunde) ved fjernvarme-
scenariet i forhold til varme-
pumpescenariet.”

Planen klar i april
Alle grundejere i Dyssegård vil
få tilbudt at tilslutte sig, og
ifølge Kommunens netop ud-
givne projektforslag er Dysse-
gård kvarteret blandt de fem
første områder, hvor fjernvar-
men rulles ud. Tilbuddet om
installation se ud til at kunne
komme indenfor de næste par
år frem mod 2023.

Frank Bennetsen oplyser, at
politikerne presser på, for at
borgerne hurtigst muligt får
tilbuddet, og man overvejer
forskellige udbudsstrategier, så
udbygningen af fjernvarmen
kommer til at gå hurtigere:

“Fra april vil man kunne be-
søge vores hjemmeside
www.gentoftefjernvarme.dk og
slå sin adresse op, for at se
præcis hvilket årstal, etablerin-
gen ventes.”

Fra rør til kælder
Direktør i Gentofte Gladsaxe
Fjernvarme opfordrer desuden
allerede nu borgerne til at

overveje, om de gerne vil til-
sluttes:

“Vi ved, at der kommer
mange spørgsmål, når proces-
sen går i gang, og vi har et
team af medarbejdere, der står
klar til at komme ud og for-
tælle borgerne, hvordan deres
fjernevarme-unit kan sættes op
i kælderen og forklare, hvor-
dan rørene føres ind på grun-
den og gennem huset til kæl-
deren,” siger han til grundejer-
foreningen.

Vil arbejdet med Svanemøl-
len Skybrudstunnel i Dysse-
gård få betydning for gravear-
bejdet, som fjernvarmen vil af-
stedkomme?

Til det svarer direktør Frank
Bennetsen:

“Vi forventer ikke, at dette
arbejde får nogle konsekvenser
for fjernvarmen, men der
kommer en del koordinering
mellem fjernvarme og
NOVAFOS samt de øvrige
anlægsaktiviteter i kommu-
nen.”

FAKTA:
De godt 6.000 boligejere i
Gentofte, der endnu ikke
har fået tilbudt fjernvarme,
ventes alle at kunne få til-
buddet frem mod 2028,
med en samlet årlig reduk-
tion af CO2-udledningen
på 24.200 ton.

Tage Jensen
Tlf. 39 69 33 00 • Fax 39 69 49 00
Søborg Hovedgade 5 • 2870 Dyssegård

Salg af villaer, rækkehuse og grunde
Benyt den lokale fagmand

Fjernvarme-unit opstillet i kæl-
der /Gentofte Gladsaxe Fjern-
varme
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3/4 af dit plastaffald bliver genbrugt
– men det har en pris
I 2015 begyndte borgerne i Gentofte at sortere
plast og metal fra, men hvor ender vores
indsamlede plastikskrald egentlig, og bliver det
genbrugt? Vi har talt med Rune Møller,
Affaldskonsulent i Gentofte Kommune om den
svære genanvendelse af plast

Af Gry Brøndum

PLAST “Der er i store træk
otte typer af plastik i vores
husstandsindsamlede plastem-
ballage, og meget af det er
sammensat af flere forskellige
typer plast,” forklarer Rune
Møller om udfordringerne for
kommunen, når det handler
om den relativt nye affaldssor-
tering i Dyssegård.

Da det er for meget at bede
borgerne om at sortere plastik-
ken i otte forskellige typer, kø-
rer affaldsselskabet Vestfor-
brænding den indsamlede pla-
stik til et sorteringsanlæg i
Tyskland.

Her sorteres cirka halvdelen
af den indsamlede plast fra
som rene plasttyper, der kan
genbruges i nye produkter.
Omkring 25 procent er en så-
kaldt mixed plast-portion,
som ikke er nem at genanven-
de. Og de resterende 25 pro-
cent bliver brugt som energi
hos store produktionsvirksom-
heder i Tyskland.

“Vi har meget strenge krav
til, at i hvert fald 75 % af
plastaffaldet skal genanvendes,
og det må vi betale for,” oply-
ser Rune Møller fra Gentofte
Kommunes Affaldshåndtering:

“I alt koster det Gentofte
Kommune 2.600 kroner per
ton at få plastemballagen
håndteret,” fortæller han til
Dyssegaards Grundejerfor-
ening.

Genanvendelse for
millioner
“En udfordring er, at plastem-
ballage endnu ikke er designet
til ordentligt at kunne genan-
vendes. Men udviklingen er
godt i gang og derfor er det
nødvendigt for os at betale for
at sikre at plasten bliver gen-
anvendt,” forklarer affaldskon-
sulent Rune Møller.

“I 2020 har Gentofte Kom-
mune i alt samlet 525 ton
plast ind, som kommunen be-
taler 2.600 kroner per ton for
at få genanvendt – en samlet
udgift på omkring 1,4 millio-
ner,” oplyser Rune Møller.

Hertil kommer så udgifter
på omkring 4 millioner kroner
til tømning af cirka 13.000
plast og metalbeholdere
mindst en gang om måneden.
Til gengæld får kommunen så
penge for det indsamlede me-
tal.

Husejerne sorterer
mest
Generelt er borgerne gode til
at sortere affald, og Rune Møl-
ler fortæller, at særligt husejer-
ne støtter op om indsamlin-
gen, og at det største problem
ofte er indsamlingskapacite-
ten, altså størrelsen på indsam-
lingsbeholderne, der måske
ikke altid giver plads til
plastaffaldet.

Og så er der en tendens til at
plastik oftere “går tabt” i af-
faldsspandene i etageejendom-
me. Måske fordi det er mere
besværligt at samle skraldet
sammen og bære det ned til de
fælles indsamlings-containere.

Kan det overhovedet
betale sig at indsamle
plasten?
Som affaldskonsulent i Gen-
tofte Kommune vurderer
Rune Møller, at det ud fra et
samfundsmæssigt perspektiv er
en god ide at indsamle pla-
stemballage: “For jo mere plast

vi genanvender, jo mindre nyt
plast skal vi producere, og der-
ved reduceres CO2-udledni-
ngen.

Derudover er der to faktorer
ved plastindsamlingen, som er
værd at tage med:

Trigger miljø-omtanke
“Vi oplever, at folk generelt

bliver mere opmærksomme på
ikke at smide plastik fra sig i
naturen og at få det sorteret,
når det skal ud,” siger han, da
vi taler om tidens store fokus
på forurening med mikropla-
stik i vores natur og miljø.

“Og så kan vores nye gen-
brugs-praksis måske være med
til at drive en udvikling, som
med tiden vil gøre genanven-
delsen af plastaffaldet endnu
bedre,” lyder det fra Gentofte
Kommunes affaldshåndtering:
“Det kræver et samarbejde
mellem borgere, plastprodu-
center og dem, der håndterer
plastaffaldet.”

Foto er fra Gentofte Kommunes affaldshåndteringsbrochure til bor-
gerne

Læs alt om grundejerforeningen på vor hjemmeside: dyssegaardsnyt.dk

FAKTA:
Affaldsselskabet Vestforbrænding indsamler årligt 4.000 ton
affald om året fra 19 danske kommuner.

Plastaffaldet blev en overgang bragt til et værk i Sverige til
genbrug, men her kunne man ikke dokumentere genanven-
delsesgraden tilstrækkeligt, hvorfor udbuddet af opgaven i
2018 gik til Tyskland.
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Solgte ejendomme i grundejerforeningens område i andet halvår 2020
Adresse Postnummer Salgspris Dato kr/m2 Boligtype m2

Dyssegårdsvej 13 2900 5.800.000 01-07-2020 52.252 Villa 111
Ellemosevej 55* 2900 910.000 04-12-2020 6.947 Villa 131
Ellemosevej 59 2900 5.495.000 10-08-2020 51.355 Villa 107
Ellemosevej 109A 2900 1.518.201 04-12-2020 11.861 Villa 128
Ewaldsbakken 38 2900 6.850.000 19-08-2020 52.692 Villa 130
Fruevej 22 2870 7.195.000 30-08-2020 57.103 Villa 126
Frøbakken 15 2870 5.695.000 15-08-2020 60.585 Villa 94
Havsgårdsvej 27 2900 6.200.000 30-07-2020 37.125 Villa 167
Hjemmevej 12 2870 5.050.000 18-08-2020 60.843 Villa 83
Knud Rasmussens Vej 7 2870 6.355.000 17-09-2020 61.105 Villa 104
Merianvej 18 2900 7.650.000 08-09-2020 69.545 Villa 110
Mindevej 20A 2870 9.050.000 18-07-2020 57.643 Villa 157
Mindevej 30* 2870 3.187.500 04-11-2020 25.914 Villa 123
Poppelhøj 6 2900 7.275.000 20-08-2020 43.825 Villa 166
Sønderdalen 37* 2870 4.200.000 18-12-2020 24.277 Villa 173
Sønderengen 19 2870 5.800.000 08-07-2020 41.428 Villa 140
Sønderengen 67 2870 6.495.000 07-08-2020 61.857 Villa 105
Vangedevej 206A 2870 6.350.000 06-10-2020 54.741 Villa 116
Lyngbyvej 249 2900 3.250.000 13-08-2020 30.660 Rækkehus 106
Slettevej 10 2870 6.495.000 20-09-2020 65.606 Rækkehus 99
Søholm Park 9 2900 6.875.000 16-08-2020 49.107 Rækkehus 140
Dalstrøget 105, st. mf 2870 1.770.000 07-09-2020 31.052 Ejerlejlighed 57
Dalstrøget 127, 2. mf 2870 1.325.000 03-08-2020 29.444 Ejerlejlighed 45
Dalstrøget 63, 1. mf 2870 1.130.000 05-09-2020 25.681 Ejerlejlighed 44
Dalstrøget 70, 1. tv 2870 2.670.000 08-01-2020 35.131 Ejerlejlighed 76
Dalstrøget 71, st. mf 2870 1.405.000 18-06-2020 31.931 Ejerlejlighed 44
Dalstrøget 72, 1. th 2870 2.900.000 14-07-2020 33.720 Ejerlejlighed 86
Dalstrøget 78, 3 2870 1.450.000 24-08-2020 29.591 Ejerlejlighed 49
Dalstrøget 78, 4 2870 1.650.000 07-07-2020 33.673 Ejerlejlighed 49
Dalstrøget 93, st 2870 4.150.000 29-07-2020 39.150 Ejerlejlighed 106
Eskeager 5, st. tv 2870 2.750.000 31-08-2020 32.738 Ejerlejlighed 84
Plantevej 15, 3. tv 2870 2.105.000 09-08-2020 35.083 Ejerlejlighed 60
Plantevej 19, 4. tv 2870 1.730.000 30-09-2020 29.827 Ejerlejlighed 58
Plantevej 3, 4. th 2870 1.975.000 14-09-2020 32.916 Ejerlejlighed 60
Søborg Hovedgade 14, 1. th 2870 1.550.000 09-07-2020 29.807 Ejerlejlighed 52
Søborg Hovedgade 21, 1. tv 2870 2.165.000 02-12-2020 28.867 Ejerlejlighed 75
Søborg Hovedgade 21, 3. tv 2870 1.825.000 18-08-2020 24.333 Ejerlejlighed 75
Søborg Hovedgade 8E, 4. th 2870 2.200.000 01-09-2020 35.483 Ejerlejlighed 62
Tuborgvej 112, 1. th 2900 3.000.000 31-07-2020 27.272 Ejerlejlighed 110
Tuborgvej 112, 1. tv 2900 2.665.000 22-08-2020 24.227 Ejerlejlighed 110
Tuborgvej 112, st. tv 2900 3.300.000 11-08-2020 30.000 Ejerlejlighed 110
Vangedevej 152B, 1. tv 2870 1.965.000 30-09-2020 30.230 Ejerlejlighed 65
Vangedevej 156C, 1. tv* 2870 1.105.000 28-09-2020 13.987 Ejerlejlighed 79
Vangedevej 160B, 1. th 2870 2.050.000 14-10-2020 29.285 Ejerlejlighed 70
Vangedevej 162B, 1. tv 2870 2.960.000 02-08-2020 37.468 Ejerlejlighed 79
Vangedevej 163, 1 2870 3.095.000 17-09-2020 35.170 Ejerlejlighed 88
Vangedevej 163, st* 2870 1.742.500 19-07-2020 19.361 Ejerlejlighed 90
Vangedevej 220A, 3. th 2870 2.450.000 20-07-2020 28.488 Ejerlejlighed 86
Vangedevej 234A, 2. tv 2870 2.050.000 19-08-2020 30.147 Ejerlejlighed 68
Vedbendvej 4, st. th 2900 2.790.000 23-07-2020 39.857 Ejerlejlighed 70
*) er familiesalg eller andet salg

Er du ikke medlem af foreningen kan du nemt blive det.
Det nemmeste er at overføre årskontingentet kr. 130,00 til foreningens bankkonto:

Reg. Nr. 1551 konto 0008061440 og i
meddelelse anføre ‘nyt medlem’ & navn, adresse, mobilnr. og e-mailadresse.

Du kan selvfølge også rette henvendelse til en fra bestyrelsen.
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Dyssegaards Grundejerforening
v/Mogens Laursen
Mindevej 20
2870 Dyssegård

Kunne du tænke dig at tage del i bestyrelses-
arbejdet i Grundejerforeningen? Der er mange
måder, du vil kunne bidrage til arbejdet på,
med nye idéer og ved udførelse af nogle af de
praktiske opgaver. Kontakt os.

Kalenderen
mandag den 12.4 2021 kl. 19 Generalforsamling

12.april 2021i Dyssegårdskirkens mødelokale, 
forudsat det er lovligt på dette tidspunkt

Bestyrelsen
Formand Mogens Laursen

Mindevej 20, 2870 Dyssegård
Tlf. 25 85 19 46
E-mail: mogensl@gmail.com

Næstformand Jens Jørgen Kjer
Dyssegårdsvej 76, 2870 Dyssegård
Tlf. 20 20 64 12
E-mail: jejk@mail.dk

Kasserer Nora Munch
Tuborgvej 133, 2900 Hellerup
Tlf. 40 92 85 35
E-mail: nora.munch@get2net.dk

Mette Koch Jensen
Ellemosevej 33, 2900 Hellerup
Tlf. 40 61 64 66/39 67 08 28
E-mail: metteogcai@gmail.com

Karen Thobo
Lyngbyvej 263A, 2900 Hellerup
Tlf. 51 50 67 45/39 68 00 13
E-mail: karen.thobo@city.dk

Redaktør Erik Stephansen
Mindevej 3, 2870 Dyssegård
Tlf. 53 56 47 66
E-mail: erikstephansen@hotmail.com

Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

29 28 57 60

www.torpglas.dk

Glarmesterfirmaet

Torp Glas

Kvalitetshåndværk siden 1902

bi l ledindramning

drivhusglas
sol f i lm

brusenicher

sikkerhedsglas

energiglas

facadeglas

spej le

Næste udgave af Dyssegaards Nyt
Planlægges udsendt primo oktober 2021
Deadline for manuskripter 22august 2021


