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Side 1 

Opfølgning og sammendrag af møde i SGTK den 17.11.2011 
 
 
Kabellægning 2011 
 Dong er i gang. Der opsættes LED belysning i hele området. Der kan være mellem 
 25 og 40 m mellem masterne. På lokalveje skal belysningsstyrken være min 4 lux og 
 på trafikveje skal den være min. 7 lux. Hvor tages målingerne? Er det fx i en vis højde 
 over kørebanen?  
 Opfylder Munkebjergvej minimumsniveau for lux? 
 
 TF’s svar:  

Der er taget målinger på Kongelundsvej, hvor det viser, at kravet er opfyldt. De nye 
armaturer er monteret på 5m højde mast er. De gamle er enten på 5m eller 6m. 
 
Forvaltningen udfører målinger på Munkebjergvej 

  
 
Gravninger generelt 
 Kommunen sender kopi af gravetilladelser til grf. 2-3 gange årligt, jf. tidligere aftale. 
 Grf. ønsker at få kopi af tilladelserne løbende 
 
 TF’s svar:  
 Teknisk Forvaltning arbejder på en løsning, hvor der kan sendes kopi til grf. med det 
 samme.  
 
 
Midterheller på Kongelundsvej 
 De er meget mørke, er der for lidt lys på dem? 
 
 TF’s svar: 

Der kommer skilte med lys og blink. Der er den belysningsstyrke over felterne, som 
der skal være. Vores måling viser, at kravet er opfyldt. 

 
 
Overkørsler 
 Overkørsler skal anlægges efter kommunens regulativ, som bliver revideret i løbet af 
 foråret 2012. 
 
 
Trafiktællinger 
 Der kører meget trafik på Brenderupvej. Er der en måling på denne vej? 
  
 De variable tavler på Løjtegårdsvej virker meget sporadisk.  
 
 TF’s svar:  
 ÅDT på Brenderupvej er 154 efter ensretning på Ole Klokkers vej og 106 før. 

 
Forvaltningen er i gang med etablering af fast strøm til de variable tavler. Det 
vurderes, at de variable tavler virker uhensigtsmæssige, hvor opladning af batterier 
sker fra vejbelysningen som hidtil. 

 
 
Vinter 
 Folderen om Snerydning og glatførebekæmpelse i Tårnby Kommune ønskes udsendt 
 igen. 
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 TF’s svar: 
 Teknisk Forvaltning sender den ud igen 
 
 
Affald og genbrugspladser 
 SGTK ønsker, at man kan klunse på genbrugspladserne. Og efterlyser mere 
 sortering ved den enkelte borger (husholdningsaffald/renovationsindsamling) 
 
 TF’s svar: 

Genbrugspladser:  
Forbud mod klusnings skyldes sikkerheden på pladserne. Der findes 
genbrugspladser i Amagerforbrændings opland med byttecentre. Læs mere på: 
http://amfor.dk/Genbrug/Byttecentre.aspx. Der er ingen konkrete planer om at indføre 
byttecenter på genbrugspladserne i Tårnby Kommune.  
Affaldssortering:  
Affaldet fra villaboligejere sorteres i otte fraktioner, hvoraf de syv afhentes direkte på 
adressen. Sorterings og indsamlingssystemer vil blive vurderet i forbindelse med 
kommende udbud af renovationsdriften.  

 
Forsyning 

Der er lugtgener fra kloakkerne ved Munkebjergvej /Oliefabriksvej. Grf. har henvendt 
sig til TÅRNBYFORSYNING, der henviser til kommunen.  
Ros fra grf. Pilegården for de tiltag, der indtil nu er foretaget for at få 
overflade/kloakvand væk fra vejen og haverne. 
 
TF’s svar: 
Teknisk Forvaltning imødeser en henvendelse.  

 
 
Lufthavnen 
 Det er Regionen, der er myndighed på luft- og støjforurening fra lufthavnen. 
 
 
Grundejerforeninger 
 Der er et ønske om, at kommunen ikke modsætter sig en sammenlægning, hvis de 
 respektive grf. har besluttet det på en generalforsamling. 
 
 TF’s svar:  
 Hvis der er tinglyst medlemspligt af en bestemt grundejerforening, er det en politisk    
                      beslutning, om der skal meddeles tilladelse til en sammenlægning. I den forbindelse  
                      vil politikerne være interesserede i økonomien i de foreninger, der skal      
                      sammenlægges. Hvis der er en konkret sag kan denne prøves, idet  
                      Kommunalbestyrelsen ikke behandler ”hypotetiske” sager.  
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