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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Teknik- og Miljøudvalget  
Referat åben 
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Mødetidspunkt 17.00 

Mødelokale Udvalgsværelse D 
 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
17.30 

Tilstede: Lisbeth Winther, Marie-Louise Andreassen (deltog i 
pkt. 4 - 7), Marianne Zangenberg, Karen Riis Kjølbye, 
Jeanne Guldbrand Toxværd, Jesper Kamp Nielsen 

Fraværende: Irene Lütken 
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 04. november 2014 
 
1  Åbent         Anlægsregnskab. Ventilation Ørnegårdsvej 
 
028295-2014 
 
 
Resumé 
Der forelægges hermed anlægsregnskab for udlæg til etablering af ventilationsanlæg på 
Ørnegårdsvej 17, som lejes af Nordvand. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen 
konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunens 
administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. 
 
Baggrund 

Efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013 (pkt. 6) og Økonomiudvalget 
den 18. november 2013 (pkt. 8) godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt i sin behandling af 
Økonomisk Kvartalsrapportering den 25.november 2013 (pkt. 8) ansøgning om tillægsbevilling på 
2,850 mio. kr. til anlæg af et ventilationsanlæg på Ørnegårdsvej 17 samt indtægtsbevilling på 2,850 
mio. kr., idet Nordvand A/S som lejer af ejendommen betaler for udgiften ved projektets afslutning.  

Baggrunden for projektet er, at indeklimaet i kontorlokalerne er utilfredsstillende, da der bl.a. 
opleves meget høje temperaturer i sommermånederne.  

Projektet er blevet udført af Alvent A/S og har kostet i alt 2,889 mio. kr. Beløbet er opkrævet 
Nordvand og tilgået kommunen.  

Logbog, revisorpåtegning, skema 2 og skema 4 er vedlagt som bilag. 

  

 
Vurdering 

Det vurderes, at det installerede ventilationsanlæg imødekommer Nordvands ønsker til forbedring 
af indeklimaet i bygningen i sommerhalvåret.  

 
Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet godkendes. 

2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning. 

 
Beslutninger 



  Side 4 af 10 
 

Teknik- og Miljøudvalget den4. november 2014 
 
Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Logbog 
 Revisorerklæring 
 Skema 2 
 Skema 4 

 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 04. november 2014 
 
2  Åbent         Anlægsregnskab - Kabellægning med DONG 2011 
 
019793-2014 
 
 
Resumé 
Hermed forelægges anlægsregnskab for ”Kabellægning med DONG i 2011”. Anlægsregnskabet er 
særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med 
Gentofte Kommunes ”administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber”. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 31. januar 2011, pkt. 5, i alt 20,343 mio. kr. til 
”Kabellægning med DONG i 2011”. Heraf blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 
2011, pkt. 8, givet en negativ genbevilling fra ”Kabellægning med DONG i 2010” på -31.000 kr. og 
der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2013, pkt. 6 overført 1,05 mio kr. til 
”Helhedsplan for Søborg Hovedgade”. Det samlede rådighedsbeløb udgjorde herefter 19,262 mio 
kr.  

Der er i forbindelse med DONGs kabellægning afholdt udgifter til færdiggørelse af udskiftning af 
lysmaster og -armaturer på en række strækninger samt de områder, hvor Vejdirektoratet har 
renoveret (Fuglegårdsvej-broen samt Lagergårdsvej/Lyngbyvej). 

 
Vurdering 
Af den samlede anlægsbevilling på 19,262 mio. kr. er der brugt 19.327.970 kr., svarende til et 
merforbrug på 65.970 kr. 

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for ”Kabellægning med DONG i 2011” samt skema 2, 
skema 4 og en revisorerklæring, der vedlægges dagsordenen. 
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Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet godkendes. 

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning. 

3. At merforbruget på 65.970 kr. finansieres af likvide aktiver. 

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. november 2014 
 
Pkt. 1 - 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Skema 2 
 Skema 4 
 Logbog 
 Revisorerklæring 

 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 04. november 2014 
 
3  Åbent         Hvidørebækken - vandløbsregulativ 
 
060080-2010 
 
 
Resumé 
Regulativ for Hvidørebækken har været i høring. Der er ikke modtaget høringssvar. Teknik og Miljø 
vurderer, at regulativ for Hvidørebækken kan vedtages i uændret form.  
 
Baggrund 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 3. juni 2014, pkt. 10, forslag til regulativ for 
Hvidørebækken og besluttede at sende regulativet i offentlig høring. Regulativet er udarbejdet i 
fællesskab med Lyngby-Taarbæk Kommune. 
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Vurdering 

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsfasen, så Teknik og Miljø vurderer, at regulativ for 
Hvidørebækken kan vedtages i uændret form. 

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget 

At regulativ for Hvidørebækken vedtages. 

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. november 2014 
 
Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Redegørelse for regulativ for Hvidørebækken pr. 1.5.2014 
 Regulativ Hvidørebæk - bilag1 a vandløbskort 
 Regulativ Hvidørebæk bilag 1 b vandløbskort 
 Regulativ for Hvidørebækken pr  20.10.2014 

 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 04. november 2014 
 
4  Åbent         Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014 
 
030551-2014 
 
 
Resumé 

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets første 9 måneder samt en opfølgning på de 
centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 3. kvartal 2014 til 
godkendelse. 
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Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2014 og oversendes herefter til 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til 
fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af 
halvårsregnskab m.m. 

 
Baggrund 
Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger 
af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle 
situation/udvikling. 

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne 
tillægsbevillinger og overførsler fra 2013. 

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en 
generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. 

 
Vurdering 
I denne økonomiske rapportering pr. 3. kvartal 2014 søges samlet set tillægsbevillinger med en 
forbedring på 5,2 mio. kr. 
 
 
De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er følgende: 
  

Driftsudgifter (serviceudgifter) 

På serviceområdet forventes der i forhold til det gældende budget nettomerudgifter på 6,6 mio. kr. 
Merudgifterne vedrørende bl.a. snerydning, udgifter til anbringelser, forebyggelse og aflastning på 
børneområdet, mindreindtægter for salg af plejehjemspladser og øget genoptræningsaktivitet på 
Tranehaven samt færre indtægter på byggetilladelser. 

På serviceområdet er der mindreudgifter til bl.a. PAU-elever, længerevarende sociale botilbud, ny 
ungdomsuddannelse, merindtægter vedr. bostøtter, hjemmeplejen, og mindreforbrug til 
folkeoplysende voksenundervisning. 

Driftsudgifter (øvrige udgifter) 

Der forventes samlet nettomindreudgifter på 4,2 mio. kr. 
På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget område er der mindreudgifter vedr. førtidspensioner og 
en række af beskæftigelsesudgifterne til gengæld forventes der merudgifter vedr. kontanthjælp og 
sygedagpenge. 

Finansiering (skatter/nettorenter) 

Der forventes øgede forskerskatteindtægter og lavere renteindtægter, som samlet forbedrer 
økonomien med netto 3,7 mio. kr. 
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På socialområdets område forventes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sygehusområdet. 
 
 

 
Indstilling 

Økonomi indstiller: 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, 
Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget: 

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 3. kvartal 2014 oversendes til 
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. november 2014 
 
Vedtaget. 
 
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 04. november 2014 
 
5  Åbent         Forsøg med indsamling af metal og plast i kuber 
 
026917-2014 
 
 
Resumé 
Teknik og Miljø indstiller, at der etableres en forsøgsordning med indsamling af metal og plast i 
kuber i Vangede, med henblik på at få erfaring med disse fraktioner.  
 
Baggrund 
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I det på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 2. sept. 2014, pkt. 1 enstemmigt 
vedtagne høringsforslag til 'Affaldsplan 2014-2024', sigtes der mod øget genanvendelse af tørre 
genanvendelige affaldsfraktioner. I den forbindelse er det naturligt at belyse hvilke muligheder, der 
findes i en videreudvikling og etablering af indsamlingsordninger for metal og plast.  
 
Det foreslås derfor, at der – i dialog med borgerne i Vangede bydelen og Vangedes Venner, som 
har ønsket forsøget iværksat – opstartes et forsøg med indsamling af småt metal i kuber i dette 
område.  
 
Vurdering 
Det vurderes, at forsøgsordningen skal omfatte indsamling af både metal og plast for at få konkrete 
erfaringer med indsamling af begge disse fraktioner. Høringsforslaget til en ny 'Affaldsplan 2014-
2024' lægger således op til gennemførelse af undersøgelser i 2015/2016 for indsamling af metal 
og plast. 
 
Det foreslås, at forsøget afprøves på 5-7 indsamlingssteder i Vangede. Stederne udvælges i 
forhold til en vurdering af pladsforholdene (der skal muliggøre opsætning af kuber til metal og 
plast) og en vurdering af umiddelbar tilknytning til etageejendomme eller en central placering i det 
offentlige rum. 
  
I forbindelse med den praktiske afvikling af forsøget, vil der blive igangsat en række 
kommunikationsinitiativer. Forsøget evalueres efter et halvt års tid. 
 
Forsøget kan finansieres over nuværende driftsmidler. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget: 

At der iværksættes en forsøgsordning med indsamling af plast og metal i områder i Vangede. 

 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 4.novembre 2014 
 
Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 04. november 2014 
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6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
035298-2013 
 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. november 2014 
 
Jeanne Toxværd (Ø) spurgte ind til beslutningen på fællesmødet mellem Teknik- og 
Miljøudvalget og Byplanudvalget vedrørende skiltning, om afholdelse af møde med 
Handelsstandsforeningen, gadeforeninger m.v. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 04. november 2014 
 
7  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
035298-2013 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen beslutninger 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


